
 

 

 

     

 

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Οικονομικών 

 τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 

Θέμα: «Κραυγή αγωνίας του εμπορικού κόσμου της Σκιάθου» 

 

 

Με ανακοινώσεις που δημοσιεύτηκαν στον τοπικό τύπο ο Σύλλογος Εμπορικών 

Καταστημάτων Σκιάθου εκφράζουν την αγωνία τους και τα προβλήματα που άφησε στο 

νησί τους το πέρασμα του κορονοϊού από τη χώρα μας. 

Η ανύπαρκτη, έως σήμερα,  καλοκαιρινή περίοδος, η κατακόρυφη πτώση της αγοραστικής 

δύναμης των καταναλωτών και οι σχεδόν μηδενικοί τζίροι που καταγράφονται είναι μόνο 

μερικά από τα πρώτα δεδομένα που καθιστούν αδύνατη τη βιωσιμότητα του συνόλου των 

εμπορικών καταστημάτων του νησιού, με όσα καταστήματα επαναλειτουργούν να 

πασχίζουν για την καθημερινή τους επιβίωση.  

Με δεδομένο πως το νησί βασιζόταν και βασίζεται στον τουρισμό είναι λογικό και 

αναμενόμενο ακόμη και επιχειρήσεις που δεν είναι εξ αντικειμένου τουριστικές να έχουν 

υποστεί σοβαρές ζημιές λόγω της μειωμένης κίνησης εσωτερικού και εξωτερικού 

τουρισμού. 

Έτσι οι έμποροι της Σκιάθου κάνουν έκκληση προς την πολιτεία και τα αρμόδια Υπουργεία 

να αναγνωρίσουν το εντονότατο πρόβλημα και τις τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις της 

πανδημίας και ζητούν την έμπρακτη στήριξη τους.  

Κατόπιν των παραπάνω,  

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:  

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

8598

Ημερομ. Κατάθεσης:

28/7/2020



 

 

1. Εξετάζονται μέτρα διευκόλυνσης σε ότι αφορά την καταβολή της προκαταβολής 

φόρου για το 2021 με δεδομένο πως οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν μειωμένο 

έως και μηδενικό τζίρο για αρκετούς μήνες; 

2. Ποια μέτρα θα λάβουν αναφορικά με την πιθανή επιστροφή του ποσού 

προκαταβολής για φέτος που να μεν καταβλήθηκε για φέτος όμως υπό την απειλή 

της πανδημίας εξανέμισε το τζίρο και τα κέρδη των επιχειρήσεων άρα μια τέτοια 

επιστροφή του αντίστοιχου αναλογικά καθορισμένου ποσού θα λειτουργούσε 

θεραπευτικά για τις πληττόμενες επιχειρήσεις; 

3. Εξετάζεται η περίπτωση μείωσης των μηνιαίων καταβολών του ΕΦΚΑ έως ότου να 

δείξουν σημάδια ανάκαμψης οι επιχειρήσεις; 

4. Ποιες επιπλέον πρωτοβουλίες στήριξης των επιχειρήσεων εξετάζονται, ίσως με τη 

μορφή εναλλακτικών του ΤΕΠΙΧ ΙΙ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας ώστε να 

διασφαλιστεί πως θα φτάσουν πραγματικά τα χρήματα σε εκείνους που τα έχουν 

ανάγκη; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




