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Θέμα: «Άνοιγμα αγοράς στα νησιά των Κυκλάδων»

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Όπως έχουμε επισημάνει και σε προηγούμενες επιστολές μας, η εφαρμογή
περιοριστικών μέτρων επεφύλαξε απρόβλεπτες συνέπειες στην οικονομία και την
πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αναγνωρίζουμε ότι η διασφάλιση της
δημόσιας υγείας είναι η σημαντικότερη προτεραιότητα, ωστόσο, διαπιστώνοντας σε
καθημερινή βάση το μέγεθος της ζημίας, προσπαθούμε αφενός να αποτιμήσουμε την
πραγματική κατάσταση, αφετέρου να εντοπίσουμε αν και που υπάρχουν περιθώρια

περιορισμού της ζημίας για τα θέματα τοπικού χαρακτήρα, ενώ για αυτά που
απασχολούν όλη τη χώρα - χάριν οικονομίας - προωθούμε τις θέσεις μας μέσω των
εκπροσώπων των παραγωγικών και θεσμικών φορέων πανελλαδικής εμβέλειας – με
τους οποίους βρισκόμαστε σε καθημερινή επαφή.
Με ικανοποίηση ενημερωθήκαμε για την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε
άνοιγμα της αγοράς από τις 18/1/2021 εφόσον το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά
δεδομένα,
με
συνδυασμό παραλαβής
έξω
απ’
το
κατάστημα
(click
away) και παραλαβής στο κατάστημα (click in shop) σε συγκεκριμένους κλάδους, και
τήρηση των απαραίτητων μέτρων προφύλαξης.
Ευελπιστώντας να μην ανατραπεί το σχέδιο ανοίγματος των καταστημάτων από
κάποια απρόβλεπτη εξέλιξη, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τις προτάσεις μας που
συνδέονται με την ιδιαιτερότητα των νησιωτικών περιοχών και ειδικότερα των
Κυκλάδων. Όπως έχουμε και στο παρελθόν επισημάνει, η εφαρμογή των μέτρων θα
μπορούσε να παρουσιάζει διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή - αναλόγως των
ιδιαιτεροτήτων και των χαρακτηριστικών τους - προκειμένου οι απώλειες να
περιορισθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι Κυκλάδες είναι μια από τις περιοχές όπου οι ειδικές
συνθήκες με τις οποίες συνδέονται, θα επέτρεπαν το άνοιγμα των τοπικών αγορών
για το σύνολο των επιχειρήσεων με τη μορφή click in shop, αν ληφθούν υπόψη οι εξής
παράμετροι:
-

Ανήκουν στις «πράσινες» περιοχές με χαμηλό επιδημιολογικό φορτίο
Το γεγονός του «αποκλεισμού» τους από την ηπειρωτική αλλά και τη γειτονική
νησιωτική χώρα
Η μη δυνατότητα μετακίνησης ακόμα και από νησί σε νησί εντός του ίδιου
νομού

Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι το γεγονός της εποχικής
δραστηριότητας, σε συνδυασμό με την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων δεν έχει
επιτρέψει στο σύνολο των νησιών των Κυκλάδων, να λειτουργήσουν «σε κανονικές
συνθήκες» από τον Οκτώβριο του 2019, εξαντλώντας κυριολεκτικά επιχειρήσεις,
εργαζόμενους και νοικοκυριά.
Τέλος, μια βασική ιδιαιτερότητα που διαφοροποιεί τις Κυκλάδες από την ηπειρωτική
χώρα, είναι ότι τα νησιά αυτά αποτελούν μικρές απομονωμένες και σχεδόν
ανεξάρτητες αγορές, όπου η ύπαρξη και η παύση λειτουργίας μιας πολύ μικρής
επιχείρησης έχει εντελώς διαφορετική έννοια απ’ ότι στην ηπειρωτική χώρα,
δεδομένων των παραμέτρων του πληθυσμού, του μεγέθους, του γεωγραφικού

κατακερματισμού και της εποχικότητας των αγορών. Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να
στηριχθούν με κάθε τρόπο, καθώς είναι απαραίτητες τόσο για τη διαβίωση του
μόνιμου πληθυσμού, όσο και για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών κατά τη διάρκεια
της θερινής περιόδου. Επιπλέον, εξαιτίας των παραπάνω χαρακτηριστικών, για κάθε
θέση εργασίας που χάνεται, δεν υπάρχουν δυνατότητες αναπλήρωσης.
Δεδομένων των παραπάνω στοιχείων που διατηρούν σε χαμηλό επίπεδο το
επιδημιολογικό φορτίο, ζητούμε την κατ’ εξαίρεση αντιμετώπιση των Κυκλάδων και
το συντομότερο δυνατόν, άνοιγμα της αγοράς, με τη μορφή παραλαβής μέσα στο
κατάστημα (click in shop) για το σύνολο των επιχειρήσεων, με α) διατήρηση των
μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων και β) τήρηση των μέτρων προστασίας και του
περιορισμού των μετακινήσεων.
Ειδικότερα για τον κλάδο της Εστίασης ο οποίος έχει πληγεί εξίσου με το Εμπόριο,
θεωρούμε απαραίτητη την παράταση των μέτρων στήριξης και μετά την επάνοδο της
αγοράς σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας, καθώς η ανάκαμψη εκτιμάται ότι θα
έρθει από μετά το 2022, και στην περίπτωση των Κυκλάδων από το καλοκαίρι του 2022,
λόγω εποχικότητας.
Τέλος, επεξεργαζόμαστε αδιάλειπτα τα δεδομένα της τοπικής αγοράς, προκειμένου να
έχουμε επαρκή εικόνα και στοιχεία για τη διαδικασία αποτίμησης και προτάσεων που
θα ξεκινήσει μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, όπως έχει αναφέρει ο
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, με σκοπό την εκτίμηση
της υφιστάμενης κατάστασης και το σχεδιασμό περαιτέρω μέτρων στήριξης των
επιχειρήσεων.
Με εκτίμηση,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
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