
 

 

 

     

 

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 τον Υπουργό Οικονομικών 

 τον Υπουργό Τουρισμού 

 τον Υπουργό Υγείας 

 τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

 

Θέμα: «Ανάγκη στήριξης των επιχειρηματιών της Τήλου» 

Την ανάγκη να ληφθούν ειδικές οικονομικές πολιτικές για τα νησιά κάτω των 1000 κατοίκων, 

ζητούν με ανοικτή επιστολή τους οι επιχειρηματίες της Τήλου, μέσω της ομάδας Επαγγελματιών 

Φιλοξενίας και Εστίασης. 

Η Τήλος, όπως είναι γνωστό, έχει επιτύχει την ισόρροπη ανάπτυξη και την αύξηση των 

επιχειρήσεων και του πληθυσμού, συμβάλλοντας με πρωτοποριακές προτάσεις, όπως το μοντέλο 

ανάπτυξης Δήμου και επιχειρήσεων, το σύστημα τηλεϊατρικής, το Μεταφορικό Ισοδύναμο, ενώ η 

Ελλάδα βραβεύτηκε για το ενεργειακό πρόγραμμα “Tilos”. 

Δηλώνουν, λοιπόν, οι επιχειρηματίες πως θα ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους για το καλό του νησιού 

και της χώρας και γι’ αυτό τονίζουν την αναγκαιότητα λήψης άμεσων μέτρων για νησιά κάτω των 

1000 κατοίκων, καθώς, όπως λένε, είναι αδύνατον να επιβιώσουν, αν δρουν κάτω από το ίδιο 

φορολογικό καθεστώς με την υπόλοιπη χώρα και με τα ίδια χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Για το 

λόγο αυτό προτείνουν: Ένα συντελεστή χαμηλότερο ΦΠΑ σε όλες τις κατηγορίες από την 

υπόλοιπη χώρα, μείωση του ΕΝΦΙΑ και του Φόρου Εισοδήματος, ενίσχυση του Μεταφορικού 

Ισοδύναμου και ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα, δεσμευμένα για όλες τις επιχειρήσεις στα 

νησιά κάτω των 1000 κατοίκων. Πρόκειται για μέτρα, τονίζουν οι επιχειρηματίες της Τήλου, που 

έχουν ελάχιστο δημοσιονομικό κόστος, αλλά τεράστια εθνική και πολιτική σημασία. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως ξεκινά η τουριστική περίοδος, με τον κορωνοϊό να 

καθιστά επισφαλή την τουριστική κίνηση, 
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Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Τι ειδικά μέτρα στήριξης προτίθενται να πάρουν άμεσα για τα νησιά κάτω των 1000 

κατοίκων; 

2. Υπάρχει πρόβλεψη να δεσμευθούν ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα για τα νησιά κάτω 

των 1000 ατόμων; 

3. Προβλέπεται άμεσα η ενίσχυση του Μεταφορικού Ισοδύναμου, ζητούμενο και πολλών 

άλλων νησιωτικών κατοίκων; 

4. Τι μέτρα θα λάβουν αναφορικά με τον ΕΝΦΙΑ και τον ΦΠΑ που οφείλουν να καταβάλουν οι 

επιχειρήσεις; 

5. Προβλέπεται να μειωθεί ο ΦΠΑ και σε άλλα είδη ώστε να μπορέσει να κινηθεί η αγορά, 

καθώς πχ η υφιστάμενη μείωση σε καφέ και αναψυκτικά ουσιαστικά δεν έχει περάσει στον 

καταναλωτή, δεδομένης της ζημίας που έχει υποστεί ο χώρος της εστίασης; 

6. Θα δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις για επαναπρόσληψη όλων των εργαζομένων τους 

ώστε να μην αναγκαστούν να θέσουν σε αναστολή κάποιους από τους εποχικά 

εργαζόμενους; 

7. Υπάρχει πρόβλεψη για υγειονομική θωράκιση του νησιού και αντιμετώπιση τυχόν 

κρουσμάτων και αν ναι, τι θα συμβεί με τυχόν κρούσματα; Πού  θα απομονωθούν και πώς 

και πού θα μεταφερθούν, αν χρήζουν εντατικής θεραπείας; 

8. Ποια θα είναι η συχνότητα διασύνδεσης της Τήλου με τα υπόλοιπα νησιά; Θα διεξάγονται 

κανονικά όλες οι ακτοπλοϊκές μεταφορές; Προβλέπεται να ενισχυθούν καθώς τα πλοία δεν 

ταξιδεύουν με 100% πληρότητα; 

9. Σε ποια υγειονομική ζώνη ανήκει η Τήλος; 

10. Προβλέπεται να διαφημιστεί η Τήλος μεταξύ των νησιών που θεωρούνται ασφαλείς 

τουριστικοί προορισμοί, προκειμένου να προσελκύσει κόσμο; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

                    Φωτεινή Μπακαδήμα 




