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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς 

Τουρισμού 

Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

Οικονομικών 

 

Θέμα: Στήριξη των αιτημάτων της Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών 

Καταλυμάτων Αν. Κρήτης ‘ΚΝΩΣΣΟΣ’ 

Διανύοντας ίσως τη χειρότερη και δυσκολότερη σεζόν όλων των εποχών. Τα μικρά 

τουριστικά καταλύματα του κλάδου, βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής, του 

οικονομικού μαρασμού και της πτώχευσης.  

Οι πληρότητες για τα μικρά τουριστικά καταλύματα δεν υπερβαίνουν το 15% , παρόλο 

που διανύουμε ήδη τον Αύγουστο. Ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των επιχειρήσεων – 

μελών τους δεν έχει μπει στη διαδικασία επανεκκίνησης για τη τρέχουσα χρονιά.  

Η Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Αν. Κρήτης ‘ΚΝΩΣΣΟΣ’ 

ζητάει την οικονομική στήριξη της κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών για 

τα μικρά τουριστικά καταλύματα. 

Αναφέρει ότι η χρηματοδότηση της ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου τους 

καθίσταται επιβεβλημένη, όπως επιβεβλημένη και χωρίς χρονοτριβές πρέπει να είναι 

και οι φορολογικές ελαφρύνσεις που θα παρέχουν τη δυνατότητα στους επιχειρηματίες 

να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο χειμώνα που έπεται.   

Πέραν της απόλυτης στήριξης της Ομοσπονδίας στις θέσεις της Συνομοσπονδίας, 

πρόταση μας  όσον αφορά τον ΕΝΦΙΑ του 2020, είναι η οριστική απαλλαγή των 

επιχειρήσεων του κλάδου τους, μιας και χωρίς έσοδα (ή δραματικά μειωμένα) θα είναι 

αδύνατη η αποπληρωμή του εν λόγω φόρου. Και αν η οριστική απαλλαγή δεν είναι 

εφικτή να υλοποιηθεί, ας πραγματοποιηθεί μείωση του φόρου αναλογικά με τη μείωση 

του τζίρου της εκάστοτε επιχείρησης, βάσει των δηλωμένων εσόδων.  

Η Ομοσπονδία αιτείται: 

• Καθολική απαλλαγή από την προκαταβολή φόρου εισοδήματος για τις 

επιχειρήσεις του κλάδου τους για το έτος 2020.  

• Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων 
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• Χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω του Προγράμματος του Ταμείου 

Επιχειρηματικότητας –ΤΕΠΙΧ ΙΙ ή ΙΙΙ και Δανείων κίνησης 

• Κρατική  χρηματοδότηση 

• Απαλλαγή των επιχειρήσεων τους από την καταβολή του Ενιαίου  Φόρου 

Ιδιοκτητών Ακινήτων ( ΕΝΦΙΑ ) για το έτος 2020. 

• Προσωρινή παύση όλων των πλειστηριασμών για τις επιχειρήσεις του κλάδου. 

• Κάλυψη του μισθολογικού κόστους που αφορά τους εργοδότες , με ταυτόχρονη 

διατήρηση της εισφοράς υπέρ των εργαζομένων μέχρι την 31/12/2020,προκειμένου να 

διατηρηθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας. 

 

 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί: 

1. Προτίθεται η κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματα της Ομοσπονδίας, για 

να στηρίξει τις επιχειρήσεις; 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 




