
 

 

 

     

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

τον Υπουργό Εσωτερικών 

τον Υπουργό Οικονομικών 

την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

  

Θέμα: «Ανάγκη στήριξης των επαγγελματιών στα σχολικά κυλικεία»  

Οι 10.000 επαγγελματίες των σχολικών κυλικείων, με την ένταξή τους στην πρώτη 

κατηγορία επιχειρήσεων που ανέστειλαν τη λειτουργία τους, και τη ρητή απαγόρευσή 

επαναλειτουργίας των κυλικείων ακόμη και τώρα που τα σχολεία έχουν αρχίσει να 

λειτουργούν ξανά είναι βέβαιο πως θα κλείσουν τη χρονιά εβρισκόμενοι σε εξαιρετικά 

δυσμενή θέση.  

Με τη σχετική τροπολογία, παρέχεται η δυνατότητα παράτασης της σύμβασης μίσθωσης 

για ένα χρόνο, αν δεν έχει προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός. Επίσης, ενημερωθήκαμε πως 

έχει δοθεί προφορική διαβεβαίωση από τον ΓΓ Εμπορίου και Καταναλωτή πως θα τους 

καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση και για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, 

συμπληρωματικά σε εκείνη των δυο μηνών Απριλίου και Μαΐου που έχουν ήδη λάβει.  

Παρόλα αυτά και με δεδομένα πως δεν υπάρχει καμία απόφαση για τους υπόλοιπους 

καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιο, Αύγουστο), πρέπει οι επαγγελματίες να καταβάλουν 

εισφορές στον ΕΦΚΑ και αλλού, αλλά και να καλύψουν το κόστος των προϊόντων που 

έχουν λήξει. Η οικονομική ενίσχυση δεν φτάνει ούτε καν για να καλύψει αυτά τα έξοδα, 

ενώ παραμένει αμφίβολο αν και τι θα γίνει με τη λειτουργία τους από Σεπτέμβριο, Κατόπιν 

όλων των παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Καταναλωτή νομιμοποιείται να προβαίνει σε 

δεσμεύσεις απέναντι στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών για χορήγηση 
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έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, δεδομένου πως το Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων δηλώνει αναρμοδιότητα αναφορικά με τα μέτρα στήριξης των σχολικών 

κυλικείων; 

2. Ποιες πρωτοβουλίες θα λάβει η Κυβέρνηση για την περαιτέρω στήριξη των 

επαγγελματιών των σχολικών κυλικείων;  

3. Υπάρχει πρόβλεψη παράτασης της οικονομικής ενίσχυσης και για τους μήνες Ιούλιο 

και Αύγουστο; 

4. Υπάρχει πρόβλεψη για μείωση των μισθωμάτων και ειδική ρύθμιση αναστολής της 

υποχρέωσης καταβολής οφειλόμεου μισθώματος για την περίοδο που αυτά ήταν 

κλειστά, αλλά και για ενδεχόμενη άλλη αναστολή λειτουργίας του σε περίπτωση νέας 

όξυνσης της πανδημίας; 

5. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης μισθώματος θα υπάρξει πρόβλεψη μη 

κατάπτωσης της προβλεπόμενης από το νόμο εγγύσης υπέρ των οικείων σχολικών 

επιτροπών; 

6. Τι μέτρα θα ληφθούν, μετά και τη δυνατότητα παράτασης ενός έτους που δίνει 

τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών, για πάγωμα της όποιας διαδικασίας 

διαγωνισμού για την εκμίσθωση σχολικού κυλικείου, αν δεν υπάρξει προηγούμενη 

λύση της σύμβασης εκ μέρους του εκμεταλλευτή; 

7. Θα ληφθούν μέτρα για ρυθμίσεις των οφειλών των επιχειρηματιών σχολικών 

κυλικείων; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

              Φωτεινή Μπακαδήμα 




