
 

 

Ηράκλειο, 22 Ιουνίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Θέμα:  Διεύρυνση λίστας ΚΑΔ για τις δράσεις ενίσχυσης τουρισμού ΕΠΑνΕΚ  

Η νέα δράση ΕΠΑνΕΚ «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την 

πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας» είναι ένα πολυαναμενόμενο 

πρόγραμμα που τον περίμεναν εδώ και καιρό οι επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, 

ο οποίος βρίσκεται παγκοσμίως στην κορυφή των πληττόμενων δραστηριότητα από 

την οικονομική κρίση του κορωνοϊού. 

Δεδομένου, μάλιστα ότι έχουν ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία τους εν μέσω διεθνών 

περιορισμών που ξεκινούν από υγειονομικά πρωτόκολλα, συντονισμένες 

αερομεταφορές και πολιτικές περιορισμού αντί ενθάρρυνσης των μετακινήσεων από 

χώρες αγορές για την Ελλάδα, είναι στη σωστή κατεύθυνση μία στήριξη με τη μορφή 

παροχής ρευστότητας για την επανεκκίνηση της οικονομικής τους δραστηριότητας. 

Τα προβλήματα ισχύουν το ίδιο σε όλο τον τουριστικό τομέα και προφανώς και στον 

κλάδο της ενοικίασης οχημάτων, οι επιχειρήσεις αυτές έχουν πληγεί εξίσου με τις 

υπόλοιπες τουριστικές και κρίνεται επιτακτική ανάγκη για άμεσα μέτρα στήριξης για 

την βιωσιμότητά τους. 

 

Επίσης, είναι σε όλους γνωστή η σημασία που έχει λαϊκή τέχνη τόσο στον πολιτισμό, 

ως μοχλός ανάπτυξης της τοπικής παραγωγής των τοπικών επιχειρήσεων και της 

τοπικής οικονομίας. Οι επαγγελματίες που ασχολούνται παραγωγικά για τη λαϊκή 

τέχνη είναι κατά κανόνα μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και επιτηδευματίες με 

πλούσια παράδοση και τεχνογνωσία στον τομέα της καλλιτεχνικής χειροτεχνίας. Η 

βασική αγορά που απορροφά τα προϊόντα τους είναι η τουριστική αγορά για αυτό και 

ο κλάδος ακολουθεί τους ίδιους κανόνες όπως τα άλλα τουριστικά επαγγέλματα σε 

όρους εποχικότητας διακυμάνσεων στη ζήτηση. Μέσα στη λαίλαπα της πανδημίας, 

πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις δεν στηρίχθηκαν ή στηρίχθηκαν ανισότιμα σχετικά 

με άλλους τομείς του τουρισμού αν και πλήγηκαν εξίσου ή και περισσότερο. 

Δεδομένου ότι είναι και αυτές οι επιχειρήσεις έχουν πληγεί εξίσου με τις υπόλοιπες 

τουριστικές και κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για άμεσα μέτρα που θα στηρίξουν τη 

βιωσιμότητα και την απασχόληση. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

Το Υπουργείο θα συμπεριλάβει τους ΚΑΔ που θα σχετίζονται με τη λαϊκή τέχνη 

όπως η αγγειοπλαστική, η κεραμική, η αργυροχρυσοχοΐα , η γλυπτική, η 

δερματοτεχνία, η εκκλησιαστική τέχνη, η κοσμετολογία, η μεταλλουργία, η 
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μαχαιροποιία, η ξυλογλυπτική, η υφαντική και τα λοιπά στη συγκεκριμένη δράση 

Επανεκκίνηση Τουρισμού ή σε αλλά ανάλογα προγράμματα; 

 

Θα συμπεριλάβει το υπουργείο τους ΚΑΔ που σχετίζονται με την ενοικίαση 

οχημάτων στη συγκεκριμένη δράση τουρισμού, καθώς οι εν λόγω δραστηριότητες 

δεν περιλαμβάνονται στην αναλυτική πρόσκληση, αν και άλλες ανάλογες 

δραστηριότητες είναι επιλέξιμες (π.χ. επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων); 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

 




