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Αρ. Πρωη. 135                                                                                 Υαληά, 22/01/2021 
 

 
Προς: 

Πξσζππνπξγφ, θ. Μεηζνηάθε 

 
Θοινοποίεζε:  

Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. ηατθνχξα 
Τπνπξγφ Αλάπηπμεο & Δπελδχζεσλ, θ. Γεσξγηάδε 

Τπνπξγφ Τγείαο, θ. Κηθίιηα 
Τπνπξγφ Δξγαζίαο & Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, θ. Υαηδεδάθε 

Τθππνπξγφ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ, θ. Υαξδαιηά 

Βνπιεπηέο Υαλίσλ 
Πεξηθέξεηα Κξήηεο 
Γεκάξρνπο Υαλίσλ 

Δξγαηηθφ Κέληξν Υαλίσλ 
 

Θέκα: 1 Σηις 4 Δπιτειρήζεις ηοσ Θλάδοσ Δζηίαζες ζηα Φανιά Θινδσνεύοσν. 

Δπείγοσζα Γέζμε Προηάζεων για ηεν Δπιβίωζε Δπιτειρεμαηιών & 
Δργαδομένων ζηεν Π.Δ. Φανίων. 

 

 
Αμηφηηκε θχξηε Πξσζππνπξγέ, 

 

Αλακθίβνια ην αγαζφ ηεο δεκφζηαο Τγείαο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ησλ επηζθεπηψλ ηεο ρψξαο νθείιεη λα απνηειεί ηελ θνξπθαία θαη θνηλή πξνηεξαηφηεηα 

ηεο Διιεληθήο θπβέξλεζεο θαη ησλ ζεζκηθψλ θνξέσλ ηεο Οηθνλνκίαο. Γπζηπρψο, εμαηηίαο 

ηεο παξαηεηακέλεο θαξαληίλαο, ε επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα θαη νη εξγαδφκελνη ησλ 

Υαλίσλ ζηνλ θιάδν ηεο Δζηίαζεο βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε ηηο αζχκκεηξεο ζπλέπεηεο 

ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο εμφλησζεο κε απνηέιεζκα 1 ζηηο 4 επηρεηξήζεηο λα βξίζθνληαη 

πιένλ ζε απφιπην αδηέμνδν ζρεηηθά κε ηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπο. Η Δζηίαζε, γηα λα 

είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκε, δελ είλαη δπλαηφλ λα επαλαιεηηνπξγήζεη κε κηθξφηεξε 

ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα απφ ην 60% ηνπ θάζε θαηαζηήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη 

ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ, πάληνηε ζχκθσλα κε ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο. 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο παλδεκίαο θαη ησλ απζηεξψλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ 

Διιεληθή Οηθνλνκία εθηηκάηαη ζε 3 δηζ επξψ ζε κεληαία βάζε. Σα έζνδα ηνπ θιάδνπ ηεο 

Δζηίαζεο θαη ζηα Υαληά παξνπζηάδνπλ εηθφλα θαηάξξεπζεο, κε ηηο παλειιαδηθέο 

απψιεηεο, κφλν γηα ηνλ κήλα Ννέκβξην, λα αλέξρνληαη ζε 57 εθαη επξψ - φπσο 
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πξνθχπηεη απφ ηα πξψηα ζηνηρεία - δειαδή -58% ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελν 

νηθνλνκηθφ έηνο.   

Η Πνιηηεία έρεη δαλείζεη ηηο επηρεηξήζεηο κέρξη ζήκεξα 5,5 δηζ. επξψ κέζσ ησλ 

Δπηζηξεπηέσλ Πξνθαηαβνιψλ. ηνλ 4ν θχθιν ν θιάδνο ηεο Δζηίαζεο  εληζρχζεθε κε ην 

ζεκαληηθφ πνζφ ησλ 340 εθαη. επξψ απφ ηα 2,2 δηζ. Δπξψ ζπλνιηθά, κε ην 50% κε 

επηζηξεπηέν. 

Σν «Δπιμελεηήριο Φανίων» εθπιεξψλεη κε ζπλέπεηα ην ζεζκηθφ ηνπ ξφιν απέλαληη 

ζηελ Διιεληθή Πνιηηεία, θαζψο κεηά απφ ηε ζεκεξηλή ζηελή ζπλεξγαζία ηνπ θαη δηάινγν 

κε ην «Σύλλογο Δζηίαζες Π.Δ. Φανίων», αλαιακβάλεη πξσηνβνπιία λα ζαο 

ελεκεξψζεη γηα ηηο πνιπδηάζηαηεο ηδηαηηεξνηήηεο θαη ηα δηαθξηηά πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζηάδεη ε ηνπηθή Οηθνλνκία ησλ Υαλίσλ. Κνηλφο καο ζηφρνο λα ζαο ελεκεξψζνπκε 

εγθαίξσο γηα ηελ αλάγθε επείγνπζαο απνηξνπήο ηεο ηειηθήο θαηάξξεπζεο ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ θιάδνπ ηεο Δζηίαζεο, ν νπνίνο είλαη αιιειέλδεηνο θαη κε ηνλ θξίζηκν 

αλαπηπμηαθφ θιάδν ηνπ Σνπξηζκνχ ζηελ πεξηθεξεηαθή καο ελφηεηα.  

 

Οη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο απνηεινχλ ηελ εμέιημε πξνεγνχκελεο θνηλήο παξέκβαζήο 

καο πξνο ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε (13 Απγνχζηνπ 2020), φηαλ είραλ επηβιεζεί θαη ηφηε 

έθηαθηνη ηνπηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο Δζηίαζεο ζηελ Π.Δ. Υαλίσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο Παλδεκίαο Covid-19. Οη νκφθσλεο πξνηάζεηο ησλ δχν ζεζκηθψλ 

θνξέσλ γηα ηελ αλάηαμε ηνπ θιάδνπ ηεο Δζηίαζεο είλαη νη εμήο: 

 

1. Πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ΦΠΑ ζηελ Δζηίαζε, ζην 6% ζηα ηξφθηκα θαη 13% ζηα 

νηλνπλεπκαηψδε πνηά, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα έηε 2021 θαη 2022. 

2. Έθηαθηε θξαηηθή θαη νξηδφληηα επηδφηεζε θεθαιαίνπ επαλεθθίλεζεο ζε πνιχ 

κηθξέο (€6.000) θαη κηθξέο (€10.000) επηρεηξήζεηο ηεο Δζηίαζεο κε ηελ 

παξάιιειε κεηαηξνπή ησλ πξνεγνχκελσλ δαλείσλ ηεο Πνιηηείαο ζε κε 

επηζηξεπηέα. 

3. Παξάηαζε ηζρχνο ηεο επηδφηεζεο ελνηθίνπ θαηά 40% απφ ηελ Πνιηηεία γηα ην 

ζχλνιν ηνπ 2021. 

4. Δπηδφηεζε 100% αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ επηρεηξήζεσλ γηα ην πξψην εμάκελν 

απφ ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ θιάδνπ ηεο Δζηίαζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε λα κε 

κεησζεί ην πξνζσπηθφ ηνπο. 

5. Γηαγξαθή ησλ ρξεψλ ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Παλδεκίαο. 

Έληαμε ησλ παιαηψλ νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην ζε λέα ξχζκηζε έσο 120 δφζεηο. 

Παξάιιειε επηβξάβεπζε κε δηαγξαθή θαηά 30% θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ 
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ππνρξεψζεσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ ζα επηιέμνπλ λα εληαρηνχλ ζην λέν 

πξφγξακκα. 

6. Δπαλαθνξά ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γέθπξα» κε ηελ ανάληυη από ηο κράηος ηης 

σποτρέφζης πληρφμής ενός μέροσς ηης δόζης ηφν επιτειρημαηικών δανείφν. 

Δίλαη ψξα επζχλεο θαη νκνςπρίαο. Πεξηβάιινπκε κε εκπηζηνζχλε θαη ειπίδα ηελ 

Διιεληθή Πνιηηεία. Δξγαδφκαζηε ζθιεξά θαη κε απηνπεπνίζεζε γηα λα ζηαζνχκε 

ελσκέλνη φξζηνη απέλαληη ζηελ ηζηνξηθή επζχλε γηα ην αχξην ηνπ ηφπνπ θαη ησλ παηδηψλ 

καο. Σψξα είλαη πιένλ ε ψξα ηεο Διιεληθήο θπβέξλεζεο λα πξάμεη ην δηθφ ηεο ρξένο, 

ρσξίο θαζπζηεξήζεηο θαη ρσξίο ππεθθπγέο.  

 

Αλακέλνληαο ηηο άκεζεο παξεκβάζεηο ζαο. 

 

Ο Πξφεδξνο  Δπηκειεηεξίνπ Υαλίσλ             Ο Πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ Δζηίαζεο Υαλίσλ          

 

        Αληψλεο Ρνθάθεο                                             Βαζίιεο Οηθνλνκάθνο 


