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ΘΕΜΑ: «  Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους απασχολούμενους στον οικοδομικό κλάδο  

(πέραν των δικαιούχων των ΚΑΔ 7111 και 7112)  ».    

Σχετ.:   1.  Το υπ’ αριθμ.  2 άρθρο του Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ.  5629/22/2021 – ΦΕΚ
450/Β/5-2-2021.

2. Η υπ’ αριθμ. απόφαση Δ1α/Γ·Π.οικ. 8378/2021 - ΦΕΚ 454/Β/5-2-2021.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

    Κατόπιν της ως άνω ισχύουσας σχετικής υπουργικής απόφασης αναφορικά με την εφάπαξ

οικονομική ενίσχυση που θα χορηγηθεί στους δικαιούχους που υπάγονται σε αυτήν και την οποία

επικροτούμε, επιτρέψτε μας να σας επισημάνουμε πως γεννάται σοβαρό βιοποριστικό ζήτημα για

τους εργαζόμενους του κλάδου των οικοδομών, στο νησί της Μυκόνου.

    Οι απασχολούμενοι του οικοδομικού κλάδου, κατόπιν της εφαρμογής των νέων έκτακτων μέτρων

περί  αναστολής  άσκησης  των  οικοδομικών  δραστηριοτήτων  στους  Δήμους  (Δ.  Πατρέων,  Δ.

Χαλκιδέων, Δ. Αγίου Νικολάου Κρήτης, Δ. Μυκόνου και Δ. Θήρας)  που εντάσσονται στην κατηγορία

«πολύ αυξημένου κινδύνου» λόγω των υψηλών επιδημιολογικών τους επιπέδων, σύμφωνα με την

ως άνω σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (σχετ.2), είναι εκ του νόμου, μη δυνάμενοι να ασκήσουν

το επάγγελμά τους για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή και συνεπώς έρχονται αντιμέτωποι με την

αβεβαιότητα και αδυναμία κάλυψης των οικογενειακών και επαγγελματικών τους αναγκών.

Μύκονος, 09/02/2021
Αρ. Πρωτ.: -3211-
Αρ. Φ.: -20α1

Π Ρ Ο Σ : 
1. Υπουργό Οικονομικών 
κ. Χρήστο Σταϊκούρα
Νίκης 5-7, Αθήνα 10180
Τηλ.: 210 33 32 616

2. Υφυπουργό Προστασίας του 
Πολίτη
κ. Νικόλαο Χαρδαλιά
Ευαγγελίστριας 2, Αθήνα 10563
Τηλ.: 213 15 10 932
 
ΚΟΙΝ.:
Πίνακα Αποδεκτών

 



    Ως γνωστόν, ο μήνας που διανύουμε είθισται να σηματοδοτεί, κυρίως για τις νησιωτικές περιοχές,

όπως της Μυκόνου και της Σαντορίνης, την άνθηση του κλάδου των οικοδομικών δραστηριοτήτων

και προφανώς μεγάλο μέρος του εισοδήματος των απασχολούμενων σε αυτές,  το έτος αυτό θα

εκλείψει.

    Δεδομένων των συνθηκών και  προς ένδειξη κατανόησης και  συμπαράστασης στις  ιδιαίτερα

σοβαρές επιπτώσεις που θα επιφέρουν τα έκτακτα μέτρα στην οικονομική κατάσταση των άρρηκτα

συνδεδεμένων επαγγελμάτων με τις οικοδομικές δραστηριότητες, παρακαλώ όπως προβλεφθεί και

ενταχθεί και ο εν λόγω κλάδος στους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης ή προβλεφθεί ειδικό

επίδομα.  

    Με εκτίμηση,

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.  Βουλευτές Κυκλάδων: 
κ. Ι. Βρούτση, κα. Α. Μονογιού, κ. Φ. Φόρτωμα και κ. Ν. Συρμαλένιο 
2.  Δήμαρχο Θήρας 
κ. Αντώνιο Σιγάλα
Φηρά, τκ 84700, Θήρα
Τηλ. 2286360101

Ο Δήμαρχος Μυκόνου

 Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
Μέλος ΔΣ ΚΕΔΕ
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