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ΘΕΜΑ: Άμεση ανάγκη εφαρμογής και φέτος μείωσης μισθωμάτων σε 
ποσοστό 40% λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας για το κλάδο 
των Σχολικών Κυλικείων. 
 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 

 
 Με την παρούσα επιστολή σας ζητούμε την άμεση παρέμβαση σας και τη 
στήριξη σας μετά την οικονομική καταστροφή που έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις μας. 
 Δυστυχώς σήμερα είμαστε στην δυσάρεστη θέση να σας γνωστοποιήσουμε 
την απόλυτη καταστροφή του κλάδου μας ως απόρροια της Πανδημίας αλλά και των 
μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων μας από την Κυβέρνηση. Η ελάχιστη αποζημίωση 
που μας δόθηκε καθώς και η δανεική επιστρεπτέα προκαταβολή δεν μπόρεσαν να 
καλύψουν ούτε τις ασφαλιστικές μας ανάγκες, ούτε τις οικονομικές μας υποχρεώσεις, 
ούτε τα έξοδα διαβίωσης των οικογενειών μας. Ουσιαστικά δυο χρόνια τώρα είμαστε 
καταδικασμένοι με άνοιγμα των επαγγελματικών μας χώρων ελάχιστα, με προμήθειες 
μας να χαλάνε, με καθόλου έσοδα και μόνο με συσσώρευση των χρεών μας που είναι 
αδύνατον να πληρώσουμε.   
 ΑΜΕΣΑ πρέπει η Κυβέρνηση να προβεί σε ελαφρύνσεις του κλάδου ώστε 
απλά να μείνουμε όρθιοι στα πόδια μας. Καθημερινά επικοινωνούν συνάδελφοι μαζί 
μας, ζητώντας την βοήθεια μας, ζητώντας λύσεις και ακόμη και στήριξη ψυχολογική 
στην δεινή θέση που όλοι έχουμε βρεθεί. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ!!! 
 Τα σχολεία άνοιξαν φέτος κανονικά με την έξαρση κρουσμάτων στο 
μεγαλύτερο ποσοστό μέχρι σήμερα και τις απουσίες των παιδιών να είναι εξίσου στο 
ίδιο ποσοστό είτε λόγω ασθένειας, είτε λόγω φόβου, με την πτώση του τζίρου σε 
μοναδική πρωτοφανή πτώση ως αποτέλεσμα. 
 Εκ μέρους της Πρόεδρου του Σωματείου μας κας Τσιρίδου Ουρανίας  και των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μας,  ζητούμε από εσάς να παρέμβετε άμεσα 
ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα ικανοποίησης του αιτήματος μας για μείωση των 
μισθωμάτων σε ποσοστό 40% όπως ακριβώς και την περσινή χρονιά καθώς 
φέτος φαίνεται να είναι πολύ περισσότερο δύσκολη η χρονιά δυστυχώς. 
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Αρχές του έτους πρέπει να αρχίσουμε να δίνουμε πίσω τις επιστρεπτέες 

προκαταβολές και επίσης να ξεκινήσουν οι πληρωμές του ασφαλιστικού μας φορέα 

ΟΑΕΕ που λόγω της κατάστασης πήραν παράταση. Όπως αντιλαμβάνεστε αυτό 

έρχεται να ισοπεδώσει την κάθε ελπίδα να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε. Είμαστε σε 

απόγνωση, βιώνουμε μια  οικονομική  κατάρρευση και πλέον δεν μπορούμε να 

σκεφτούμε με ποιο τρόπο θα ανταπεξέλθουμε  εμείς , οι εργαζόμενοι μας και οι 

οικογένειες μας αυτή τη στιγμή. Παρακαλούμε να αφουγκραστείτε  τα προβλήματα μας 

που γιγαντώνονται και πλέον είναι δυσβάσταχτα για εμάς τους απλούς καθημερινούς 

πολίτες που παλεύουν ούτως η άλλως τα τελευταία χρόνια με πολλά προβλήματα να 

σταθούν όρθιοι. 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την 
Πρόεδρο του Σωματείου κα Τσιρίδου Ουρανία στο τηλέφωνο 6980904728. 

 
Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά και είμαστε εν αναμονή της θετικής σας 

ανταπόκρισης και υποστήριξης. 
 
          Με εκτίμηση 
 

Για το Δ.Σ. 
    Γραμματεία Σωματείου 


