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Υπουργό Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα
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Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνη Γεωργιάδη

Κοινοποίηση :  Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα
                   Περιφερειάρχη  Δυτικής Ελλάδος κ. Νεκτάριο Φαρμάκη

Θέμα:  Πρόταση για ενίσχυση των πληγέντων από τις πυρκαγιές των 
περιοχών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλαδος 

 

Κύριε Υπουργέ,

Η  Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Πελοποννήσου & Κυθήρων 
εκπροσωπώντας τα μη κύρια τουριστικά καταλύματα Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδος 
αιτούμε την άμεση συμπαράσταση σας τόσο για την ηθική όσο και για την υλική αποκατάσταση 
για όσους επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές στους νομούς Ηλεία, Αρκαδία, Λακωνία, 
Αχαΐα και Μεσσηνία. 

Η απαλλαγή από οικονομικές υποχρεώσεις όπως οι φορολογικές  σε Δ.Ο.Υ ή η μείωση και 
αναστολή των πληρωμών αυτών, η απαλλαγή από την επιστρεπτέα προκαταβολή και τα δημοτικά
τέλη, η ελάφρυνση ασφαλιστικών  εισφορών ή η απαλλαγή από αυτές , καθώς και η ρύθμιση 
οφειλών προς τις τράπεζες και η ελαχιστοποίηση γραφειοκρατικών διαδικασιών και  
διατυπώσεων  κρίνονται αναγκαίες και εξαιρετικά επείγουσες. Η κατάσταση όπως γνωρίζετε ήταν
ήδη πολύ δύσκολη για τους επιχειρηματίες του κλάδου μας λόγο της πανδημίας COVID-19 η 
οποία επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο με τις πυρκαγιές αφού η σεζόν λειτουργίας των 
καταλυμάτων μας στις περιοχές αυτές συρρικνώθηκε ακόμα περισσότερο με αποτέλεσμα να 
απειλείται η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων αυτών. 
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Χρειάζονται  μέτρα  στήριξης  για την  ανακούφιση όχι  μόνο  των τουριστικών επιχειρήσεων  της
Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος αλλά και των εργαζομένων των επιχειρήσεων
αυτών.

Πιστεύ� ούμε ο� τι η ανταπο� κριση�  σας θα ει�ναι α� μεση στα δι�καια αύτα�  αιτη� ματα μας.


Υπουργείο Τουρισμού


Πυρκαγιές

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση, 

Ο Πρόεδρος       Η Γ. Γραμματέας

    Θεόδωρος  Οικονόμου               Ακριβή Μανωλέσου (Βίβιαν)
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