
 

 

 

     

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Τουρισμού 

 τον Υπουργό Οικονομικών 

  

Θέμα: «Ανάγκη στήριξης εποχιακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων Μεσαιωνικής 

Πόλης Ρόδου» 

 

Με υπομνήματα του το Σωματείο Επιχειρηματιών και Επαγγελματιών Μεσαιωνικής Πόλης 

Ρόδου εκφράζουν την αγωνία τους για το μέλλον. Το ΣΕΕΜΠ εκπροσωπεί ένα μεγάλο 

αριθμό επιχειρήσεων που εδράζονται εντός των τειχών της Παλιάς Πόλης και αποτελούν 

διαφορετικά είδη επιχειρήσεων τουριστικού, όμως, σκοπού.  

 

Οι επιχειρήσεις αυτές βρίσκονται σε μια τουριστική περιοχή, λειτουργούν εποχιακά και το 

αγοραστικό τους κοινό είναι επισκέπτες του νησιού. 

 

Όμως σύμφωνα με τον Ν. 4276/2014 δεν αναγνωρίζονται ως τουριστικές επιχειρήσεις 

αλλά έχουν συμπεριληφθεί στις λοιπές εμπορικές επιχειρήσεις και έχουν υπαχθεί στο 

Υπουργείο Οικονομικών αντί για το Τουρισμού. 

 

Ως εκ τούτου, έχουν μείνει και εκτός στήριξης στο πλαίσιο των κινήσεων και 

πρωτοβουλιών που έχουν ληφθεί από την πολιτεία. 

 

Θεωρητικά οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις από 11/5 τρέχοντος έτους έχουν ανοίξει, 

παρόλα αυτά η εξαιρετικά μειωμένη τουριστική προσέλευση στο νησί έχει οδηγήσει τους 

μικρομεσαίους επιχειρηματίες του κλάδου σε απόγνωση. 

 

Κατόπιν όλων των παραπάνω και με δεδομένο πως μιλάμε για εκατοντάδες 

συνανθρώπους μας που αγωνιούν για την επιβίωσή τους, 

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί: 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

8103

Ημερομ. Κατάθεσης:

8/7/2020



 

 

1. Υπάρχει η σκέψη να συνεχιστεί η παροχή βοηθήματος στους ήδη επιλέξιμους ΚΑΔ 

εφόσον δεν υπάρχει αντικείμενο εργασίας; 

2. Ποιες πρωτοβουλίες στήριξης με στόχο την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων θα 

ληφθούν; 

3. Ποιες κινήσεις διευκόλυνσης των επιχειρηματιών που έχουν πληγεί θα γίνουν 

αναφορικά με τις επιταγές, ειδικά εκείνες του Ιουλίου και του Αυγούστου; 

4. Θα γίνουν βήματα προς την στήριξη τους με επιδότηση των τόκων των 

επιχειρηματικών δανείων έως ότου ανακάμψει ο κλάδος του τουρισμού στη χώρα 

μας, έως το καλοκαίρι του 2021; 

5. Θα προχωρήσουν σε αναστολή ασφαλιστικών, φορολογικών οφειλών και ΕΝΔΦΙΑ 

για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί μέχρι το καλοκαίρι του 2021; 

6. Τι πρωτοβουλίες προτίθενται να πάρουν για τις μισθωτικές σχέσεις των ακινήτων 

όπου στεγάζονται επιχειρήσεις (λχ απαγόρευση εξώσεων, συνέχιση καταβολής 

μειωμένου ενοικίου, επαναυπολογισμός μισθωμάτων); 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

              Φωτεινή Μπακαδήμα 




