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Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Θέμα:
Ουσιαστική Στήριξη στις επιχειρήσεις που επλήγησαν
καταστροφική σεισμική δόνηση των 5,8R

από την

Σε επιστολή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου αναφέρει ότι είναι επιτακτική η ανάγκη
να υπάρξει μια σοβαρή στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, που υπέστησαν
ζημιές.
Ειδικά σε επιχειρήσεις και εμπορικά καταστήματα έχουν προκληθεί μεγάλες ζημιές,
ενώ αυτή η λαίλαπα από τη σεισμική ακολουθία έρχεται να προστεθεί σε μια περίοδο
όπου η επαναφορά στην κανονικότητα δεν έχει ολοκληρωθεί, μετά από μια μακρά
περίοδο καραντίνας και περιοριστικών μέτρων, γεγονός που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο
τη βιωσιμότητα αυτών.
Τονίζει ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων και πρωτοβουλιών
προκειμένου, να πραγματοποιηθεί άμεσα, καταγραφή των ζημιών και αφενός να
αποζημιωθούν συμπεριλαμβανομένων των παράλληλων απωλειών κερδών, αφετέρου
να υποστηριχθεί η αποκατάσταση της λειτουργίας τους κλπ.
Ο αριθμός των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί αγγίζουν τις 250. Το μεγαλύτερο
πρόβλημα στην παρούσα φάση είναι η αδυναμία λειτουργίας τους εξαιτίας του ότι τα
κτίσματα που τις φιλοξενούσαν είτε έχουν καταρρεύσει είτε έχουν καταστεί
επικίνδυνα. Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι επαγγελματικοί χώροι προς ενοικίαση και αν
εξευρεθεί κάποιος χώρος οι τιμές ενοικίασης είναι αποτρεπτικές.
Κρίνεται απαραίτητο
•

να υπολογιστεί το διαφυγόν (απωλεσθέν) εισόδημα του κάθε επιχειρηματία,
ώστε να υπάρξει αναλογικότητα των διαφυγόντων εισπράξεων/κερδών

•

οι εργαζόμενοι αυτών των επιχειρήσεων να τεθούν σε αναστολή εργασίας με
εντολή δημόσιας αρχής, με ανάλογες προϋποθέσεις με εκείνες του
Υπουργείου Εργασίας για την πανδημία
να γίνει Επιδότηση κόστους μισθωμάτων επαγγελματικών χώρων

•
•

να γίνει αναστολή καταβολής του ΦΠΑ και των άλλων παρακρατούμενων
φόρων.

•

να γίνει αναστολή όλων των δηλωτικών υποχρεώσεων ιδιωτών και
επιχειρήσεων (ΦΠΑ, ΑΠΔ, MyDATA, Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις,
myBusinessSupport, κλπ) αρχής γενομένης από την 27η Σεπτεμβρίου

•

να γίνει απαλλαγή της καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων
ρυθμίσεων προς ΕΦΚΑ και ΚΕΑΟ (μισθωτών & μη μισθωτών). Αναστολή
των πάσης φύσεως πλειστηριασμών.

Δεδομένου ότι το σημαντικότερο όλων είναι η παραμονή των επιχειρήσεων στη
συγκεκριμένη περιοχή.
Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:
Για την άμεση λειτουργία της αγοράς και έως τον τελικό ανασχεδιασμό και
αποκατάσταση των κτισμάτων της περιοχής θα γίνει η μετεγκατάστασή των
επιχειρήσεων σε ενιαίο χώρο;
Θα ικανοποιηθούν τα ανωτέρα αιτήματα;

Ο ερωτών βουλευτής
Γεώργιος Λογιάδης

