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Αγαπητοί Συνεργάτες, 

 
Θέμα: Προβλήματα και προκλήσεις για τις επιχειρήσεις  Τεχνικής Υποστήριξης 
Εκδηλώσεων με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, τα διατάγματα, και τις παροχές που 

ανακοινώθηκαν     
 

Με την παρούσα επιστολή επικοινωνούμε μαζί σας  για να σας γνωστοποιήσουμε τα 
προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ήδη και θα αντιμετωπίσουν και στο 
μέλλον οι εταιρείες μας που δραστηριοποιούνται στους τομείς ενοικίασης εξοπλισμού και 

παροχής υπηρεσιών για εκδηλώσεις (μουσική, θέατρο, χορός, εικαστικά, installations) / 
εταιρικές εκδηλώσεις  / συνέδρια – συστήματα διερμηνείας / εγκαταστάσεις εξεδρών, 
εκθέσεων και κινητών κατασκευών για εκδηλώσεις κ.λ.π. 

 
Θα θέλαμε να σημειώσουμε τη στήριξη μας στα διατάγματα της κυβέρνησης για μέτρα 
μείωσης της εξάπλωσης της πανδημίας καθώς και στις διευκολύνσεις προς τις επιχειρήσεις που 

έχουν ήδη εγκριθεί από το κράτος. 
 
Ο κλάδος μας έχει πληγεί πλήρως ως αποτέλεσμα των μέτρων και διαταγμάτων που 

εκδόθηκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας. Καμία από της εταιρείες μας δεν έχει την 
ελάχιστη δραστηριότητα σήμερα και από τα όσα ακούσαμε και αντιλαμβανόμαστε δεν θα 
μπορέσουμε να δραστηριοποιηθούμε ξανά μέχρι το Σεπτέμβριο αφού τα μέτρα για μεγάλες 

συναθροίσεις θα συνεχίσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ακόμα και αν αρχίσουμε να έχουμε 
κάποια οικονομική δραστηριότητα από την 1η Σεπτεμβρίου και σημαντική από την άνοιξη του 

2021 οι εισπράξεις και η ελάχιστη εισροή ρευστότητας δεν θα ξεκινήσει στην καλύτερη 
περίπτωση πριν από τον Δεκέμβριο του 2020. Παρακαλούμε σημειώστε επίσης ότι οι 
δραστηριότητες μας παρουσιάζουν εποχικότητα (οι πρώτοι μήνες του 2021 θα έχουν 

μικρότερο κύκλο εργασιών φαινόμενο που παρουσιάζεται διαχρονικά).    
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πρόκειται για επιχειρήσεις που επενδύουν μεγάλα ποσά 

σε προϊόντα τεχνολογίας η οποία αλλάζει και εξελίσσεται πριν καν καταφέρουν να 
αποσβέσουν το συγκεκριμένο εξοπλισμό. Αρκετές εταιρείες είχαν ήδη προβεί σε σοβαρές 
αγορές για να είναι έτοιμες για το καλοκαίρι του 2020 ενώ άλλες είχαν έτοιμες παραγγελίες τις 

οποίες ανέβαλαν ή ακύρωσαν. Κάποιες από τις εταιρείες του κλάδου (που ασχολούνται κυρίως 
με εταιρικά events και συνέδρια) πρέπει ακόμα και στην παρούσα συνθήκη να αναβαθμίσουν 
και να εμπλουτίσουν τον εξοπλισμό τους για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σωστά και με 

επάρκεια στο νέο ψηφιακό περιβάλλον που παρουσιάστηκε πολύ έντονα και χωρίς καμία 
προειδοποίηση.  
 

O κλάδος μας αποτελεί σημαντικό κομμάτι του Συνεδριακού τουρισμού. Αρκετές από τις 
εταιρείες μας έχουν υποστηρίξει με μεγάλη επιτυχία αρκετά διεθνή συνέδρια στην Κύπρο.   
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Η συμβολή των εταιρειών αυτών στην προώθηση της Κύπρου ως ένα ιδανικό προορισμό για 
συνέδρια, είναι πολύ σημαντική . 

 
Σας ενημερώνουμε ότι όντας χωρίς καμία οικονομική δραστηριότητα καθίσταται αδύνατο για 
εμάς να καλύψουμε πέραν των τραπεζικών μας υποχρεώσεων, λογαριασμούς κοινής ωφελείας 

(ρεύμα, νερό, τηλέφωνα, διαδίκτυο), ενοίκια για γραφεία αποθήκες, ασφαλιστικά συμβόλαια, 
φορολογίες, χρωστούμενα προς προμηθευτές, υπεργολάβους κ.λ.π.  
 

Επίσης θα θέλαμε να θίξουμε και το ζήτημα της διασφάλισης της μισθοδοσίας για τους 
εργαζόμενους στις εταιρείες μας, καθότι φαίνεται να είναι αδύνατο να μπορέσουμε με δικούς 

μας πόρους να ανταποκριθούμε. 
 
Κατά συνέπεια πέραν και πρόσθετα από όποια μέτρα ενίσχυσης ήδη ανακοινωθήκαν θα 

παρακαλούσαμε:  
 
α) να διερευνηθεί το ενδεχόμενο για την δημιουργία άλλου (πέραν από την εφ’ άπαξ κρατική 

χορηγία) σχεδίου προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες του κλάδου με προτεινόμενη 
επιχορήγηση ίση με το 15% του κύκλου εργασιών μας στην βάση των αποτελεσμάτων του 
2019 για την περίοδο 13 Μαρτίου με 1 Σεπτεμβρίου 2020     

 
β) τη συνέχιση της καταβολής επιδόματος μισθοδοσίας τουλάχιστον μέχρι και τον Ιούνιο του 
2021  

 
γ) παράταση για την καταβολή των υποχρεώσεων προς Φ.Π.Α., κοινωνικές ασφαλίσεις, ΓΕΣΥ 
και λοιπές κρατικές φορολογίες  

 
δ) παρέμβαση σας και προτροπή προς τις τράπεζες για επέκταση της αναστολής δόσεων μέχρι 

τον Ιούνιο του 2021.  
 
Είναι παράκληση μας όπως μελετήσετε με προσοχή τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα του 

κλάδου μας και μας  καλέσετε σε εκπομπές σας το συντομότερο δυνατό για συζήτηση των 
θεμάτων που προκύπτουν σχετικά με τις επιχειρήσεις και τις δραστηριότητες μας. 
       

 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων, 
 

Με εκτίμηση, 
 
 

 
Αλέξης Κατσούρης 
Πρόεδρος 

99697310 
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