
 

 

 

     

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

   τον Υπουργό Οικονομικών 

 

Θέμα: «Εμπορικός Σύλλογος Νίκαιας για παράταση lockdown» 

 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Νίκαιας με ανακοίνωσή του ζητά την ουσιαστική στήριξη των μικρών 

και μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να αποφευχθούν τα λουκέτα  σε επιχειρήσεις που θα 

οδηγήσουν σε οικονομική δυσπραγία χιλιάδες οικογένειες. 

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Νίκαιας στην ανακοίνωσή του αναφέρει: 

«Με την ανακοίνωση της κυβέρνησης για παράταση του κλεισίματος των εμπορικών 

επιχειρήσεων, ξεπερνάμε τους 2 μήνες με κλειστές επιχειρήσεις και χωρίς εισόδημα, 

αδυνατώντας να επιβιώσουμε και βιολογικά πλέον. Αντί για μέτρα στήριξης, ακούσαμε 

ανακοίνωση της κυβέρνησης για επιδότηση 5.000 ευρώ για δημιουργία e-shop. Ξέρετε πολύ 

καλά όλοι, ότι το όπλο της μικρής επιχείρησης, για να επιβιώσει, είναι η προσωπική επαφή και 

το service προς τον πελάτη. Αυτό το όπλο πάνε να μας στερήσουν και να μας μετατρέψουν σε 

ATM (δηλαδή πώληση εκτός του καταστήματος). Το ίδιο έκαναν και στις τράπεζες και σε λίγο 

θα δούμε 15.000 απολύσεις τραπεζοϋπαλλήλων, διότι τη δουλειά του εργαζόμενου την κάνει 

το ATM. Στη δική μας περίπτωση, με πρόσχημα τον κορωνοϊό, πάνε με το ζόρι να μας 

σπρώξουν στη δημιουργία e-shop, για να μας στερήσουν το μοναδικό όπλο που έχουμε για 

να πουλάμε, που είναι η προσωπική επαφή και όχι η απρόσωπη πώληση. Βέβαια γνωρίζουν 

πολύ καλά, ότι και το καλύτερο e-shop, χωρίς διαφήμιση από τηλεόραση και τύπο, δεν έχει 

καμία τύχη. Εμείς λοιπόν, προτείνουμε αντί για επιχορήγηση 5.000 ευρώ για δημιουργία e-

shop, να δοθεί οικονομική ενίσχυση 5.000 ευρώ στις επιχειρήσεις για αγορά εμπορευμάτων ή 

πληρωμές αγορών στους προμηθευτές μας, για αγορές που έχουν ήδη γίνει. Για ένα πράγμα 

να είναι πάντως σίγουροι, ότι δεν θα γίνουμε τα θύματα της παροιμίας: «με ένα σμπάρο δύο 

τρυγόνια». Δεν θα καταθέσουμε τα όπλα, κάτω από την όποια πίεση για να κλείσουμε. 

Γνωρίζουμε ότι ο στόχος τους είναι τα 200.000 λουκέτα και μετά βεβαίως θα τα ρίξουν όλα 

στις επιπτώσεις της πανδημίας. Ξέρουν πολύ καλά ότι είμαστε ακόμα πολλοί, τόσοι που 
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φτάνουμε για να ανατρέψουμε κάθε εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτή είναι η δύναμή μας και ο 

στόχος οποιουδήποτε που θέλει την καταστροφή μας, θα είναι η ανατροπή του. Η επομένη 

μέρα της κρίσης δεν μπορεί να περιέχει μόνο ρυθμίσεις, αλλά και διαγραφή χρεών. Και όσο 

αφορά τα χρήματα, που θα έρθουν το 2021 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα θέλαμε να 

χρησιμοποιηθούν για μια ισότιμη ενίσχυση και επανεκκίνηση της οικονομίας και όχι για 

μονόπλευρή ενίσχυση των κολλητών και φίλων.» 

Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο πως βιώνουμε πρωτόγνωρες συνθήκες εκτάκτου 

ανάγκης, οπότε και χρειάζονται νέα μέτρα στήριξης των πολιτών,  

 Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:  

1. Υπάρχει πρόβλεψη για όσους επιχειρηματίες δεν θέλουν να αξιοποιήσουν την 

οικονομική ενίσχυση των 5000 ευρώ για κατασκευή e-shop να λάβουν το ποσό αυτό 

ώστε να τακτοποιήσουν εκκρεμότητές τους απέναντι σε προμηθευτές ή να 

αγοράσουν εμπόρευμα; 

2. Ποια η πρόβλεψη για τα χρέη των επιχειρήσεων που κλείνουν 2 μήνες σχεδόν 

κλειστά, μην έχοντας τη δυνατότητα συμμετοχής στο click away ή στο υπό συζήτηση 

click in shop; 

3. Αν η πλήρης διαγραφή των χρεών τους με βάση τον τζίρο και την οικονομική 

κατάσταση της εκάστοτε επιχείρησης δεν είναι εφικτή, εξετάζεται κάποια ποσοστιαία 

διαγραφή ανάλογη της ζημίας κάθε επιχείρησης; 

4. Πόσα χρήματα προβλέπεται να πέσουν στην αγορά το 2021 για την ενίσχυση των 

μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και με ποια κριτήρια προτίθεστε αυτά να 

δοθούν; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




