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Θέμα: Σε οικονομικό αδιέξοδο τα σχολικά κυλικεία και στην Κρήτη  

Σε δημοσίευμα στη Νέα Κρήτη (https://www.neakriti.gr/article/kriti/1604074/se-

oikonomiko-adiexodo-ta-sholika-kulikeia-kai-stin-kriti/) SOS για την επιβίωση του εκπέμπει ο 

κλάδος, που έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από το παρατεταμένο «λουκέτο»  

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι φυτοζωούν τα σχολικά κυλικεία για δεύτερη συνεχή σχολική 

χρονιά, σε ολόκληρη τη χώρα και στην Κρήτη. Με το πρώτο lockdown του περασμένου 

Μαρτίου να κλείνει πρόωρα τη σεζόν και το δεύτερο να μοιάζει ατέρμονο, οι μικρές 

επιχειρήσεις αυτοαπασχολούμενων διανύουν μια παρατεταμένη περίοδο αβεβαιότητας. Ένα 

σημαντικό ποσοστό των ιδιοκτητών κυλικείων - κυρίως αυτά που λειτουργούν σε γυμνάσια 

και λύκεια - αντιμετωπίζουν ακόμη και πρόβλημα επιβίωσης εξαιτίας του λουκέτου και της 

μη υπαγωγής τους σε κρατική επιχορήγηση. 

Ο Σύλλογος Μισθωτών Κυλικείων Δημόσιων Σχολείων Χανίων-Ρεθύμνου ζητάει  

άμεση παρέμβαση για να στηριχθούν οικονομικά οι επαγγελματίες του κλάδου που 

δεν εντάχθηκαν στην επιστρεπτέα προκαταβολή και τονίζει πως οι οικονομικές 

ενισχύσεις που δόθηκαν από την κυβέρνηση δεν κάλυψαν τον δικό τους κλάδο και 

ζητείται από την πολιτική ηγεσία των συναρμόδιων υπουργείων να εξετάσει τρόπους 

στήριξής του. 

Επίσης, ο κ. Γιάννης Παυλάκης, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Ιδιοκτητών Σχολικών Κυλικείων, πρόεδρος της ΟΕΒΕΝΧ και του Συλλόγου 

Μισθωτών Κυλικείων Δημόσιων Σχολείων Χανίων-Ρεθύμνου, εξήγησε ότι ένα 

ποσοστό των επαγγελματιών του κλάδου έλαβε την επιστρεπτέα προκαταβολή και 

αυτό ήταν μια οικονομική ένεση σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, όμως τόνισε 

ότι υπάρχει και ένα ποσοστό κοντά στο 35-40% που εξαιρέθηκε από την επιστρεπτέα. 

Τίθεται σαφέστατα ζήτημα επιβίωσης. Αυτοί οι άνθρωποι που, έτσι κι αλλιώς, είναι 

αυτοαπασχολούμενοι με χαμηλό εισόδημα, θα πρέπει να στηριχθούν και να 

ενισχυθούν οικονομικά. 

Δεδομένου ότι το σοβαρότερο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες κιλικίων σε 

γυμνάσια και λύκεια. Αφενός το παρατεταμένο “λουκέτο” και αφετέρου η εξαίρεσή 

τους από το πρόγραμμα επιστρεπτέας προκαταβολής 5 τους έχουν φέρει σε 

οικονομικό αδιέξοδο. Στην επιστολή του Συλλόγου Μισθωτών Κυλικείων Δημόσιων 

Σχολείων Χανίων-Ρεθύμνου γίνεται λόγος για 10.000 αυτοαπασχολούμενους και 

εργαζόμενους με χαμηλά εισοδήματα. 
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Δεδομένου ότι τόσο την περσινή σχολική περίοδο όσο και τη φετινή, το διάστημα 

λειτουργίας των κυλικείων είναι περιορισμένο σε τέτοιο βαθμό, που οδηγεί σε 

συνθήκες οριακής επιβίωσης χιλιάδες οικογένειες αυτοαπασχολούμενων. 

 

Ερωτάσθε κ. κ. Υπουργοί: 

Προτίθεται η κυβέρνηση να ενισχύσει άμεσα και ναι εντάξει στην επιστρεπτέα 

προκαταβολή 5 όλα τα σχολικά κυλικεία, ώστε να αποφύγουμε τις δραματικές 

εξελίξεις στον συγκεκριμένο κλάδο, που όλοι βλέπουμε να πλησιάζουν», σημειώνεται 

μεταξύ άλλων; 

Προτίθεται η κυβέρνηση για τις επιχειρήσεις των σχολικών κυλικείων και γενικά 

αυτής της κατηγορίας να συνεχίσει την αποζημίωση ειδικού σκοπού; 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

 

 




