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Έπαρχο Θήρας
Δήμαρχο Θήρας
Θέμα: « Ιδιαιτερότητες και ανισότητες που δημιουργούνται με το Δελτίο Τύπου του
Υ.Ο. στις 20-03-2020 με θέμα «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που
πλήττονται από την εξάπλωση του Κορωνοϊού».

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Με βάση την ΠΝΠ 11.03.2020/2020, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020,
προβλέπεται πρόνοια αναστολής καταβολής ΦΠΑ, παράταση καταβολής
βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και δόσεων σε ρυθμισμένες οφειλές σε επιχειρήσεις
που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω του κορωνοϊού COVID-19, μετά από απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, καθώς και αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών,
μετά από κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας.
Βάσει του Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών στις 20-03-2020 με θέμα
«Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που πλήττονται από την εξάπλωση του
Κορωνοϊού», φαίνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών λαμβάνει υπ’ όψιν του μόνο την
δραστηριότητα ως παράμετρο για τις οικονομικές επιπτώσεις του κορωνοϊού, χωρίς
να λαμβάνει υπ’ όψιν του καμία άλλη παράμετρο. Συνεπώς , επαγγέλματα, όπως των
λογιστών- φοροτεχνικών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, διαφόρων συμβούλων,
επαγγέλματα που έχουν σχέση με την οικοδομική δραστηριότητα, χονδρεμπόριο
τροφίμων κ.α. να εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις της ΠΝΠ 11.03.2020/2020.
Λανθασμένα, κατά τη γνώμη μου, δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν και άλλες πολύ σημαντικές
παράμετροι, όπως παραδείγματος χάριν ο τόπος. Είναι δυνατόν στις Κυκλάδες που
το 95% της οικονομικής δραστηριότητας βασίζεται στον Τουρισμό άμεσα ή έμμεσα
στην τρέχουσα χρονική περίοδο να μην θεωρείται πληγείσα οποιαδήποτε επιχείρηση;
Όταν έχουμε καταιγισμό ακυρώσεων, όταν με βάσει τα παγκόσμια δεδομένα και την
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ενημέρωση που έχουμε, τίθεται εν αμφιβόλω η τουριστική καλοκαιρινή περίοδο, όταν
τουριστικοί κολοσσοί (π.χ. TUI) έχουν αναστείλει
τη δραστηριότητα και τις
προκαταβολές τους, είναι δυνατόν να περιμένουμε τις επιχειρήσεις και τους
επιχειρηματίες να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις
προς το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τις Τράπεζες; Επόμενη είναι λοιπόν, και
η αδυναμία να σταθούν οικονομικά συνεπείς οι τουριστικές επιχειρήσεις σε
εκμισθωτές, εργαζόμενους και λοιπούς προμηθευτές. Με δεδομένο ότι μέχρι
30/04/2020 δεν υπάρχει πιθανότητα να ξεκινήσει τη λειτουργία της καμία τουριστική
επιχείρηση και δεν γνωρίζει κανένας, αν και πόσο αυτό θα παραταθεί
συνυπολογίζοντας ταυτόχρονα τις δυνητικές αρνητικές εξελίξεις της πανδημίας στον
υπόλοιπο κόσμο, καθότι το φαινόμενο δεν είναι μόνο Ελληνικό αλλά παγκόσμιο, είναι
ζητούμενο κατά πόσο θα έχουμε ξένους επισκέπτες – τουρίστες και κατά πόσο θα
λειτουργήσει η τουριστική βιομηχανία στη χώρα μας. Δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι σε
νησιά σαν τη Σαντορίνη, τη Μύκονο ή την Πάρο ή οποιοδήποτε άλλο νησί όλες οι
επιχειρήσεις βασίζονται στον Τουρισμό. Για παράδειγμα Αν δεν δουλέψει το
ξενοδοχείο, το εστιατόριο, τα τουριστικά είδη πώς θα δουλέψει ή θα πληρωθεί ο
λογιστής; Πώς θα καταφέρουν επιχειρήσεις που δεν δραστηριοποιούνται άμεσα με τον
Τουρισμό και δεν περιλαμβάνονται οι ΚΑΔ τους στο Δελτίο Τύπου να διατηρήσουν τις
θέσεις εργασίας τους και να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους όταν η ρευστότητα
στην αγορά θα είναι μηδενική;
Παρακαλώ όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διευθετηθεί το
πρόβλημα που δημιουργείται με τη δημοσίευση του Δελτίου Τύπου στις 20/03/2020 με
θέμα «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που πλήττονται από την εξάπλωση του
Κορωνοϊού», όπως λάβετε υπ’ όψιν και άλλες σημαντικές παραμέτρους που
επηρεάζουν άτομα και επιχειρήσεις που πλήττονται οικονομικά λόγω του κορωνοϊού
και όπως λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να στηριχτούν όλοι οι επιχειρηματίες
και ιδιώτες των νησιών, που με την εργασία τους συνεισφέρουν στον κρατικό
προϋπολογισμό.

Με τιμή
Μανωλάς Νικόλαος
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