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H πανδθμία του COVID-19 αποτελεί ςθμαντικι πρόκλθςθ για τθν 

οικονομία, τθν κοινωνία αλλά και τθν επιχειρθματικότθτα.  Είναι 

δεδομζνο πωσ οι ςυνζπειεσ τθσ προβλζπεται να είναι δομικοφ 

χαρακτιρα για τισ μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ εκτεινόμενεσ ςε όλο 

το οικοςφςτθμα τθσ επιχειρθματικότθτασ. Στο πλαίςιο αυτό, ο 

εμπορικόσ κόςμοσ βιϊνει μια «κοςμογονία» που ςυνίςταται ςτθ μείωςθ 

τθσ καταναλωτικισ δαπάνθσ, ςτθ βίαιθ μεταλλαγι των καταναλωτικϊν 

προτφπων, ςτθν πίεςθ του ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ αλλά και ςτθν 

απαιτθτικι προςαρμογι ςτα αναγκαία πρωτόκολλα υγιεινισ. Είναι 

δεδομζνο πωσ αυτι θ ‘αποκάλυψθ’ κα δοκιμάςει ακόμα περιςςότερο 

τα όρια τθσ ανάκαμψθσ των επιχειριςεων και για αυτό είναι 

διαφορετικι από τθν προθγοφμενθ κρίςθ.  

Η ΕΣΕΕ, ωσ κεςμικόσ εκπρόςωποσ του ελλθνικοφ εμπορίου, κεωρεί ότι ο 

πλζον ενδεδειγμζνοσ τρόποσ για τθν ανάκαμψθ των επιχειριςεων, 

αλλά και τθν αργόςυρτθ επιςτροφι προσ ζνα ςπιράλ κανονικοποίθςθσ, 

είναι να δοκοφν από τθν πλευρά τθσ πολιτείασ όλα εκείνα τα εχζγγυα 

που κα επιτρζψουν ςτισ επιχειριςεισ να ανακτιςουν ζνα ςθμαντικό 

μζροσ του απολεςκζντοσ κφκλου εργαςιϊν τουσ, ενιςχφοντασ 

παράλλθλα τθν ανκεκτικότθτα τουσ. Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ κα 

πρζπει να δοκεί το απαραίτθτο οικονομικό "οξυγόνο" ςτισ εμπορικζσ 

επιχειριςεισ το οποίο κα εςτιάηει ςτο "πάγωμα", για ςθμαντικό χρονικό 

διάςτθμα, των παλαιϊν τουσ βαρϊν/χρεϊν και ςτθν αποτροπι τθσ 

δθμιουργίασ και ςυςςϊρευςθσ νζων, αλλά και ςτθν παροχι νζασ 

ρευςτότθτασ.  

Σφμφωνα με τθ λογικι αυτι, θ περίοδοσ χάριτοσ ςυνιςτά μια 

αδιαπραγμάτευτθ και αναγκαία ςυνκικθ για κάκε υφιςτάμενο (ι 

μελλοντικό) μζτρο ανακοφφιςθσ των πλθττόμενων επιχειριςεων. Σε 

κάκε περίπτωςθ, απϊτεροσ ςτόχοσ κα πρζπει να είναι θ ςταδιακι 

αποκατάςταςθ των απωλειϊν/ηθμιϊν, ϊςτε, ζςτω μεςοπρόκεςμα, ο 

επιχειρθματικόσ κόςμοσ να είναι ςε κζςθ να ορκοποδιςει και ςε 

μεταγενζςτερο ςτάδιο να προςαρμοςτεί ςτα νζα οικονομικά δεδομζνα 

και ςτισ νζεσ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ. Σε ςυνάφεια με τα παραπάνω 

παρουςιάηουμε μια εξειδίκευςθ των μζτρων αυτϊν ςτισ προτάςεισ που 

ακολουκοφν, ομαδοποιθμζνα ανά Υπουργείο.  
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Ι. Ζθτιματα Τπουργείου Εργαςίασ  

 

Α. Αςφαλιςτικά  

Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ επιχειριςεων 

1) Μεγαλφτερο περικϊριο ευελιξίασ ςτθν καταβολι των βεβαιωμζνων 

αςφαλιςτικϊν υποχρεϊςεων των επιχειριςεων για το διάςτθμα που 

αυτζσ ζχουν αναςτείλει τθ λειτουργία τουσ ι υπολειτουργοφν, μζςω τθσ 

μετάκεςθσ τθσ υποχρζωςθσ καταβολισ τουσ ζωσ και 31/12/2020 

(ςιμερα είναι μζχρι 30/9/2020).  

2) Κάλυψθ από το κράτοσ τουλάχιςτον του 50% των εργοδοτικϊν 

ειςφορϊν (ςε πρϊθν ΙΚΑ) των επιχειριςεων που κατά τθ διάρκεια τθσ 

κρίςθσ είτε ζκλειςαν με απόφαςθ του κράτουσ είτε επλιγθςαν, αλλά 

παρόλα αυτά ςτιριξαν τθν απαςχόλθςθ. Η μείωςθ του μθ 

μιςκολογικοφ κόςτουσ των επιχειριςεων κα πρζπει να εκτείνεται ζωσ 

τα τζλθ του 2020. 

3) Οριηόντια μείωςθ τθσ τάξεωσ του 25% των προβλεπόμενων ποςϊν 

των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν μθ μιςκωτϊν, βάςει τθσ επιλεγόμενθσ 

κατθγορίασ από πλευράσ επιτθδευματιϊν. Στο νζο αςφαλιςτικό πλαίςιο 

προβλζπεται θ μελλοντικι αφξθςθ των επιβαρφνςεων για τουσ 

ελεφκερουσ επαγγελματίεσ, βάςει ςτατιςτικϊν δεικτϊν τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Πμωσ, ςε περιπτϊςεισ ζκτακτων ςυνκθκϊν, όπωσ θ ςθμερινι που 

βιϊνει θ χϊρα μασ, πρζπει να υπάρξει μζριμνα για τθ κζςπιςθ 

ανάλογων διατάξεων, ελαφρυντικϊν όμωσ αυτι τθ φορά για τουσ μθ 

μιςκωτοφσ, θ ςυρρίκνωςθ των τηίρων των οποίων κακιςτά επιτακτικι 

τθν ελάφρυνςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ απζναντι ςτο κράτοσ (Εφορίεσ & 

Αςφαλιςτικά ταμεία). 

4) Εκ νζου δυνατότθτα επιλογισ αςφαλιςτικισ κατθγορίασ από τουσ 

μθ μιςκωτοφσ/εμπόρουσ για τουσ υπόλοιπουσ μινεσ του 2020, λόγω 

τθσ υγειονομικισ κρίςθσ. Υπό τισ νζεσ διαμορφοφμενεσ ειδικζσ 

οικονομικζσ ςυνκικεσ, θ ΕΣΕΕ εκφράηει τθν άποψθ πωσ ο e-ΕΦΚΑ κα 

πρζπει να δϊςει ξανά τθ δυνατότθτα ςτουσ μθ μιςκωτοφσ να επιλζξουν 

τθν αςφαλιςτικι κατθγορία που επικυμοφν και να άρει τθ 

δεςμευτικότθτα τθσ αρχικισ τουσ επιλογισ. 
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5) Για όςουσ επιτθδευματίεσ ζχουν εντάξει τισ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ 

τουσ ςε ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ ("Ράγια" ρφκμιςθ, 100 και 120 

δόςεισ), πρζπει να προβλεφκεί ζνα περιςςότερο ευζλικτο πλαίςιο που 

κα τουσ δίνει μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα αποπλθρωμισ ζωσ τα τζλθ 

του ζτουσ. Η ΕΣΕΕ αυτό που πραγματικά επιδιϊκει είναι θ επανζναρξθ 

πλθρωμισ των ενταγμζνων ςε ρφκμιςθ χρεϊν όχι από τον Αφγουςτο 

του 2020 αλλά από τισ αρχζσ του νζου ζτουσ, κακϊσ δεν είναι ακόμθ 

γνωςτό πόςο κα διαρκζςουν οι δυςμενείσ επιπτϊςεισ τθσ υγειονομικισ 

κρίςθσ. 

Ρροτείνουμε: 

Τθν επζκταςθ τθσ νζασ πάγιασ ρφκμιςθσ οφειλϊν προσ τα Αςφαλιςτικά 

ταμεία από 12 ςε 36 δόςεισ, προκειμζνου να υπαχκοφν οι μελλοντικζσ 

βεβαιωμζνεσ οφειλζσ που δεν κα μποροφν να καταβλθκοφν λόγω 

COVID 19. Ραράλλθλα, για τισ ιδθ ενταγμζνεσ, ςε πρόγραμμα 

τμθματικισ ρφκμιςθσ (120 δόςεισ), λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ που δεν 

τθρικθκε θ καταβολι τουσ λόγω πανδθμίασ, κα πρζπει να δοκεί 

εξαμθνιαία παράταςθ τθσ καταβολισ τουσ, λόγω τθσ οικονομικισ 

δυςπραγίασ του εξαμινου Μαρτίου - Αυγοφςτου 2020, με αντίςτοιχθ 

μελλοντικι επζκταςθ τόςο του αρικμοφ των δόςεων (max ςε 126 

δόςεισ) όςο και τθσ χρονικισ/θμερολογιακισ επζκταςθσ τθσ ρφκμιςθσ.  

6) Στα πλαίςια τθσ ζκδοςθσ τθσ νζασ Υπουργικισ Απόφαςθσ οικ. 

17535/Δ1.6002/6-5-2020, που ρυκμίηει τα των θλεκτρονικϊν 

ςυναλλαγϊν των αςφαλιςμζνων με τον e-ΕΦΚΑ και για να ζχει ουςία θ 

θλεκτρονικι ζκδοςθ τθσ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ, κα πρζπει να 

προκφψει εναρμόνιςθ/ομοιοτυπία των προαπαιτοφμενων ζκδοςθσ 

τθσ αςφαλιςτικισ με αυτά τθσ φορολογικισ ενθμερότθτασ, για τθ 

ςυρρίκνωςθ γραφειοκρατικϊν και άςκοπων διαδικαςιϊν.  

7) Ρροκειμζνου να καταςτεί εφικτό να αποδϊςουν όλα τα παραπάνω 

προτεινόμενα μζτρα και να εξαςφαλιςτεί θ βιωςιμότθτα των 

επιχειριςεων ςε αυτι τθν δφςκολθ εποχι, κα πρζπει να ξεκινιςουμε 

από τα βαςικά: Τθν αναςτολι κάκε είδουσ ειςπρακτικών και 

αναγκαςτικών μζτρων από το ΚΕΑΟ, των πλειςτθριαςμών και τθν 

προςταςία τθσ πρώτθσ κατοικίασ και τθσ ιδιόκτθτθσ επαγγελματικισ 

ςτζγθσ του κάκε μικρομεςαίου επιχειρθματία μζχρι τουλάχιςτον τισ 31-

12-2020.  
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Β. Ενίςχυςθ εργαςίασ - Πρόγραμμα SURE  

Με δεδομζνο ότι το πρόγραμμα SURE δεν ζχει ακόμθ ςχεδιαςτεί από 

τθν Ε.Ε. αλλά αναμζνεται να διαρκζςει για αρκετοφσ μινεσ, μζχρι να 

εξαλειφκεί οριςτικά ο κίνδυνοσ τθσ πανδθμίασ COVID-19, κα πρζπει το 

πρόγραμμα να ςχεδιαςτεί άμεςα και με τθ ςυμμετοχι τθσ ΕΣΕΕ, ωσ 

κεςμοκετθμζνου κοινωνικοφ εταίρου. 

 

Γ. Κατάρτιςθ & Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ (ςυμβολι ΕΣΕΕ μζςω 

ΚΑΕΛΕ) 

Η πανδθμία ςυνεπάγεται μια ςειρά προςαρμογϊν των επιχειριςεων 

ςτα νζα δεδομζνα.  Αναμφίβολα, θ ποιότθτα και το βάκοσ τθσ 

προςαρμογισ αυτισ κα αποτελζςουν κρίςιμουσ παράγοντεσ για τθν 

αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν και τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Λόγω του 

εκτεταμζνου lock-down ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ εμπορικϊν επιχειριςεων 

εξωκικθκε ςτθ χριςθ και ςτθν αξιοποίθςθ των τεχνολογικϊν μζςων, 

λόγω των νζων αναγκϊν που προζκυψαν από τθν εξάπλωςθ του COVID-

19.  

Ο μεταςχθματιςμόσ των καταναλωτικϊν προτφπων, θ ενίςχυςθ των 

διαδικτυακϊν πλατφορμϊν αλλά και θ επζκταςθ των καινοτόμων 

τρόπων πλθρωμισ επιταχφνονται κάτω από τθν επζλαςθ τθσ 

πανδθμίασ. Για να είναι όμωσ αποτελεςματικι θ αξιοποίθςθ των 

τεχνολογικϊν μζςων είναι απαραίτθτθ θ ενίςχυςθ των δεξιοτιτων (soft 

skills) των εργαηομζνων και των επιχειρθματιϊν ςε ςυγκεκριμζνουσ 

τομείσ όπωσ το θλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce), θ αξιοποίθςθ των 

Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) κ.α. Η 

χρθματοδότθςθ τθσ κατάρτιςθσ δφναται να πραγματοποιθκεί μζςα από 

τουσ αδιάκετουσ πόρουσ του ΕΣΡΑ και ο ςχεδιαςμόσ – υλοποίθςθ μζςω 

τθσ ςυμμετοχισ των κζντρων κατάρτιςθσ κοινωνικϊν εταίρων ςτθ 

διαμόρφωςθ ενόσ «Ζκτακτου Σχεδίου Κατάρτιςθσ COVID-19».      

 

ΙΙ. Ζθτιματα Τπουργείου Οικονομικών 

 

Α.  Φορολογικά αιτιματα για περαιτζρω ςτιριξθ τθσ εγχώριασ 

επιχειρθματικότθτασ 
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1. Άμεςθ κεςμοκζτθςθ του ειδικοφ ακατάςχετου επιχειρθματικοφ 

λογαριαςμοφ, ενόσ επίκαιρου και αναγκαίου όςο ποτζ άλλοτε μζτρου.  

Η ΕΣΕΕ ζχει αναδείξει το ςυγκεκριμζνο ηιτθμα ωσ υψίςτθσ ςθμαςίασ 

προαπαιτοφμενο για τθν επιβίωςθ των επιχειριςεων και τθν αναγκαία 

μετάβαςι τουσ ςτθ νζα ψθφιακι εποχι.  

Ακόμθ και πριν τθν επιβολι των περιοριςτικϊν μζτρων τθσ πανδθμίασ, 

θ βελτίωςθ τθσ ρευςτότθτασ και τθσ άμεςθσ διευκζτθςθσ των 

υποχρεϊςεων των επιχειριςεων, ςυνιςτοφςαν  βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ 

βελτίωςθσ του επιχειρθματικοφ κλίματοσ. Ξεκινϊντασ από τθν επιβολι 

των Capital Controls το 2015 και φτάνοντασ ςτθν ςθμερινι υγειονομικι 

κρίςθ ζχουν μεταβλθκεί άρδθν οι καταναλωτικζσ και οι ςυναλλακτικζσ 

ςυνικειεσ, με κατακόρυφθ αφξθςθ των θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν και 

τισ νζεσ μορφζσ διενζργειασ πωλιςεων, δθμιουργϊντασ ζνα πλαίςιο 

όπου θ επίςπευςθ ειςαγωγισ του ακατάςχετου επιχειρθματικοφ 

λογαριαςμοφ αποτελεί αδιριτθ ανάγκθ. Ραράλλθλα, θ ζλλειψι του 

δθμιοφργθςε ςτισ επιχειριςεισ και ςτθν κοινωνία προβλιματα 

αχρείαςτα για τον ζλεγχο τθσ πανδθμίασ.  Δεν ιταν λίγεσ οι φορζσ, 

όπου, ειδικά κατά τισ θμζρεσ τθσ καραντίνασ, ιταν ςφνθκεσ φαινόμενο 

να βλζπουμε επιχειρθματίεσ με μετρθτά ςτα χζρια τουσ (που από μόνα 

τουσ ςυνεπάγονται κίνδυνο) να μαηεφονται ςτισ Τράπεηεσ 

(προκαλϊντασ αχρείαςτο ςυνωςτιςμό), προκειμζνου να 

διεκπεραιϊςουν τισ υποχρεϊςεισ τουσ με απευκείασ κινιςεισ ςτο 

ταμείο.  

Πλα τα παραπάνω επιτάςςουν πλζον ωσ απαίτθςθ των καιρϊν αλλά και 

απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν διάςωςθ των μικρομεςαίων 

επιχειριςεων τθν ικανοποίθςθ του αιτιματόσ μασ, επάνω ςτισ εξισ 

παραμζτρουσ: 

 Για κάκε επιχείρθςθ, παροχι δυνατότθτασ γνωςτοποίθςθσ ενόσ 

λογαριαςμοφ ςε πιςτωτικό ίδρυμα, ο οποίοσ κα μπορεί, ακόμθ 

και μετά τθν εντολι κατάςχεςθσ, να τροφοδοτεί τισ βαςικζσ 

λειτουργίεσ τθσ επιχείρθςθσ (πλθρωμι μιςκοδοςίασ, καταβολζσ 

οφειλϊν προσ το Δθμόςιο και τον ΕΦΚΑ, μιςκωμάτων και 

προμθκευτϊν, κάλυψθ λειτουργικϊν εξόδων). 

 Σφνδεςθ του παραπάνω λογαριαςμοφ με τισ ειςπράξεισ τθσ 

επιχείρθςθσ από χριςθ πιςτωτικϊν και χρεωςτικϊν καρτϊν εκ 

μζρουσ των πελατϊν /καταναλωτϊν.   
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 Κυμαινόμενο και όχι ςτακερό φψοσ ακατάςχετου ποςοφ για τθν 

κάκε επιχείρθςθ, βάςει του τηίρου και των απολογιςτικϊν 

δεδομζνων τθσ οικονομικισ λειτουργίασ τθσ. 

 

2. Οριηόντια εφαρμογι του μζτρου τθσ "Επιςτρεπτζασ Προκαταβολισ" 

(ΕΠ) για όλεσ τισ επιχειριςεισ, ανεξαρτιτωσ τθσ νομικισ μορφισ που 

διακζτουν ι των εργαηομζνων που απαςχολοφν. Υπό αυτι τθν ζννοια,  

πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν ςτθ δεφτερθ φάςθ τθσ ΕΡ οι εμπορικζσ 

ατομικζσ επιχειριςεισ χωρίσ προςωπικό για λόγουσ ιςότιμθσ 

μεταχείριςθσ από πλευράσ κράτουσ με τισ προςωπικζσ και 

κεφαλαιουχικζσ εταιρείεσ. Η ΕΣΕΕ εκφράηει τον προβλθματιςμό τθσ για 

το γεγονόσ πωσ, από τθ ςτιγμι που οι αςκοφντεσ ατομικι εμπορικι 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα υπόκεινται ςε όλεσ τισ φορολογικζσ 

επιβαρφνςεισ μίασ τυπικισ επιχείρθςθσ (μη ιςχφσ αφορολόγητου ορίου, 

ειδική ειςφορά αλληλεγγφησ για ετήςια ειςοδήματα άνω των 12.000 

ευρϊ, τζλοσ επιτηδεφματοσ, προκαταβολή φόρου ειςοδήματοσ 

επόμενου ζτουσ ςτο 100%, καταβολή δημοτικϊν τελϊν, ζλλειψη 

προςτατευτικοφ πλαιςίου από καταςχζςεισ/δεςμεφςεισ λογαριαςμϊν) 

ςτεροφνται άμεςων ευεργετικϊν μζτρων, οι οποίεσ κα προςζδιδαν τθν 

απαραίτθτθ ελάχιςτθ ρευςτότθτα ςε μία τόςο δφςκολθ περίοδο.  

3. Μετάκεςθ τθσ εφαρμογισ του μζτρου τθσ υποχρεωτικισ 

ςυγκζντρωςθσ του 30% του ετιςιου ειςοδιματοσ των ελεφκερων 

επαγγελματιϊν ςε θλεκτρονικζσ αποδείξεισ, ςτισ 1/1/2021. Ρεραιτζρω 

και ςτθ βάςθ τθσ ιςότιμθσ μεταχείριςθσ των φορολογουμζνων, ακόμθ 

ζνα αίτθμα που ζχει επανειλθμμζνωσ τεκεί,  αποτυπϊνεται  ςτθ 

κζςπιςθ αφορολόγθτου ορίου και για τουσ μθ μιςκωτοφσ, οι οποίοι 

επωμίηονται υπζρμετρα ςε ςχζςθ με τθν δυνατότθτζσ τουσ βάρθ. 

4.  Η παράταςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποχρεωτικισ 

αντικατάςταςθσ των ξεπεραςμζνων και ακατάλλθλων πλζον 

ταμειακών μθχανών των επιχειριςεων (ΦΗΜ) κατά 2 μινεσ, από 

31/5/2020 ςτισ 31/7/2020 (Α.1100/2020 Απόφαςθ Δκτι ΑΑΔΕ), δίνει 

μεν μία πρόςκαιρθ λφςθ αλλά δεν διευκετεί με αποφαςιςτικό τρόπο το 

ηιτθμα που ζχει ανακφψει λόγω τθσ πανδθμίασ. Ο επιχειρθματικόσ 

κόςμοσ κινοφμενοσ ςε αχαρτογράφθτα νερά, όςον αφορά ςτθν 

επαναδραςτθριοποίθςι του, αλλά πολφ περιςςότερο ςτισ επιπτϊςεισ 

και ςτθν οριςτικι εξάλειψθ τθσ υφιςτάμενθσ υγειονομικισ κρίςθσ, δεν 
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χρειάηεται τθ δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι επιπρόςκετθ πίεςθ και επιβολι 

κι άλλων βαρϊν και υποχρεϊςεων. Η τρζχουςα ςυγκυρία κακιςτά 

αδιριτθ ανάγκθ τθν αποδοχι τθσ πρόταςθσ τθσ ΕΣΕΕ για αντικατάςταςθ 

των ακατάλλθλων ΦΗΜ (Φορολογικϊν Ηλεκτρονικϊν Μθχανιςμϊν) ζωσ 

31/12/2020 και πικανι επιδότθςθ από πόρουσ ΕΣΡΑ τθσ αναγκαίασ 

αναβάκμιςθσ, προκειμζνου να δοκεί ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ ςτισ 

επιχειριςεισ να επιςτρζψουν πρϊτα ςτθν κανονικι λειτουργία.  

Η  επιβολι προςτίμου ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ με τθν ωσ άνω 

απόφαςθ τθσ φορολογικι διοίκθςθσ αλλά πολφ περιςςότερο το γεγονόσ 

πωσ κα προςτεκεί ςτα ιδθ αμζτρθτα προβλιματα των επιτθδευματιϊν 

μία ακόμθ υποχρζωςθ, ςυνιςτοφν ςθμαντικζσ παραμζτρουσ που 

χριηουν άμεςθσ ανακεϊρθςθσ. Τθ δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι όπου οι 

επιχειριςεισ μετροφν τισ πλθγζσ τουσ και ςχεδιάηουν τθν επάνοδό τουσ 

ςτθν κανονικότθτα, οι κρατικζσ παρεμβάςεισ κα πρζπει να γίνονται με 

γνϊμονα τθ διευκόλυνςθ του επιχειρείν και τθ διαςφάλιςθ 

ευνοϊκότερων όρων άςκθςισ του. 

5. Από τθ ςτιγμι που ςτουσ πλθττόμενουσ από τθν πανδθμία ΚΑΔ 

περιλαμβάνονται και εκείνεσ οι επιχειριςεισ που εμπορεφονται 

Γουναρικά Είδθ και προϊόντα Αργυροχρυςοχοΐασ (χονδρικι & λιανικι 

πϊλθςθ), θ διατιρθςθ του παράλογου φόρου πολυτελείασ 10% επί 

των ςυγκεκριμζνων προϊόντων (ςιμερα εφαρμόηεται για τα γουναρικά 

είδθ από το 1ο ευρϊ αξίασ του αγακοφ και για τα κοςμιματα από τα 

1.000 ευρϊ αξίασ τουσ και  πάνω) και ο οποίοσ αποφζρει ελάχιςτα 

δθμοςιονομικά ζςοδα, αποτελεί αδικαιολόγθτθ και αχρείαςτθ 

επιβάρυνςθ και μάλιςτα ςε κλάδουσ εξαγωγικά προςανατολιςμζνουσ.  

6. Για τθ νθςιωτικι Ελλάδα όπου ο Τουριςμόσ αναμζνεται να 

ςθμειϊςει κατακόρυφθ πτϊςθ τθ φετινι τουριςτικι ςεηόν, κρίνεται 

αναγκαίο όςο ποτζ άλλοτε θ επαναφορά του ειδικοφ κακεςτώτοσ ΦΠΑ 

(μειωμζνοι κατά 30% ςυντελεςτζσ ΦΡΑ ςε ςχζςθ με τθν θπειρωτικι 

Ελλάδα: κανονικόσ ςυντελεςτισ 17%, μειωμζνοσ: 9% και 

υπερμειωμζνοσ: 4%) και θ εξομοίωςθ με το ιδθ εφαρμοηόμενο ςιμερα 

κακεςτϊσ για τα νθςιά με ιδιαίτερα αυξθμζνεσ προςφυγικζσ ροζσ. Το 

ςυγκεκριμζνο μζτρο μάλιςτα, ενόψει των ειδικϊν ςυνκθκϊν του 

κορωνοϊοφ, κεωροφμε ότι κα μποροφςε να καταβλθκεί θ ςχετικι 

προςπάκεια ϊςτε, μετά από τροποποίθςθ τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ, 

να επεκτακεί ςε όλα τα νθςιά τθσ χϊρασ.  Το πλζον ενδεδειγμζνο μζτρο, 
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ζςτω και μερικισ ανακοφφιςθσ των δυςβάςταχτων ςυνεπειϊν τθσ 

πανδθμίασ και του οποίου οι ευεργετικζσ ςυνζπειεσ κα αποτυπωκοφν 

ςτθν κακθμερινότθτα νοικοκυριϊν και επιχειριςεων, είναι εκείνο τθσ 

μείωςθσ του ΦΡΑ αγακϊν και υπθρεςιϊν.  

7. Ρφκμιςθ λθξιπρόκεςμων οφειλών ςε Εφορίεσ (ρφκμιςθ τμθματικισ 

καταβολισ δόςεων των ν. 4611/2019 → 120 δόςεισ & ν. 4646/2019 → 

νζα Ράγια φκμιςθ). 

Ρροτείνουμε τθν παρακάτω λφςθ: 

Τθν επζκταςθ τθσ νζασ πάγιασ ρφκμιςθσ οφειλϊν προσ τθν Εφορία από 

24 ςε 48 δόςεισ, προκειμζνου να υπαχκοφν οι μελλοντικζσ φορολογικζσ 

βεβαιωμζνεσ οφειλζσ που δεν κα μποροφν να καταβλθκοφν λόγω 

COVID 19. Ραράλλθλα, για τισ ιδθ ενταγμζνεσ, ςε πρόγραμμα 

τμθματικισ ρφκμιςθσ (120 δόςεισ), λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ που δεν 

τθρικθκε θ καταβολι τουσ λόγω πανδθμίασ, κα πρζπει να δοκεί 

εξαμθνιαία παράταςθ τθσ καταβολισ τουσ, λόγω τθσ οικονομικισ 

δυςπραγίασ του εξαμινου Μαρτίου - Αυγοφςτου 2020, με αντίςτοιχθ 

μελλοντικι επζκταςθ τόςο του αρικμοφ των δόςεων (max ςε 126 

δόςεισ) όςο και τθσ χρονικισ/θμερολογιακισ επζκταςθσ τθσ ρφκμιςθσ. 

8. Επίςπευςθ τθσ εφαρμογισ τθσ ευνοϊκότερθσ φορολογικισ κλίμακασ 

των ατομικών επιχειριςεων για τα κζρδθ του 2019 και όχι για εκείνα 

του 2020. Η μείωςθ τθσ φορολογικισ επιβάρυνςθσ του πρϊτου 

ειςαγωγικοφ κλιμακίου ειςοδιματοσ των 10.000 ευρϊ από το 22% ςτο 

9% κα ςυνειςφζρει ςτθν προςπάκεια ταχφτερθσ ανάκαμψθσ και 

επαναφοράσ των μικρότερων επιχειριςεων (όχι τα νομικά 

πρόςωπα/οντότθτεσ) ςτθν κανονικότθτα και ςτθν αποκατάςταςθ τθσ 

ηθμιάσ που ζχουν υποςτεί λόγω του COVID 19. Αυτό που ηθτάμε είναι οι 

επιχειρθματίεσ να δουν από φζτοσ και όχι του χρόνου ςτα 

εκκακαριςτικά ςθμειϊματα τθσ Εφορίασ χαμθλότερουσ φόρουσ, για να 

μπορζςουν να αναςυνταχκοφν και να προγραμματίςουν πιο 

ορκολογικά τισ επόμενεσ ενζργειζσ τουσ. 

9. Κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ καταβολισ του τζλουσ επιτθδεφματοσ 

για τθ χριςθ του 2020, κακϊσ θ προκλθκείςα ηθμιά δεν περιορίηεται ςε 

ζνα εφροσ μερικϊν μόνο μθνϊν, αλλά αντικζτωσ ζχει ευρφτερο πεδίο 

και επθρεάηει τθν εν γζνει επαγγελματικι δραςτθριότθτα όχι μόνο του 

τρζχοντοσ ζτουσ αλλά και εκείνθ του επόμενου ζτουσ (2021). 

10. Κατάργθςθ τθσ προκαταβολισ του φόρου ειςοδιματοσ επόμενου 

ζτουσ που κα κλθκοφν να καταβάλλουν οι επιτθδευματίεσ από το 
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καλοκαίρι και μετά. Από τθ ςτιγμι που τα ειςοδιματα του 2020 κα 

είναι εμφανϊσ μειωμζνα ςε ςχζςθ με εκείνα του 2019, δεν υπάρχει 

λόγοσ να προκαταβάλλονται ποςά για ανφπαρκτουσ τηίρουσ/κζρδθ και 

μάλιςτα ςτο 100% του βεβαιωκζντοσ φόρου. Και μπορεί να ιςχφει ο 

ςυμψθφιςμόσ των ποςϊν, ςε κάκε όμωσ περίπτωςθ δεν μπορεί 

κανζνασ να αμφιςβθτιςει ότι με τισ εν λόγω διατάξεισ πλιττεται 

ευκζωσ θ ρευςτότθτα των επιχειριςεων. 

11. Εφαρμογι ςυγκεκριμζνθσ πρόταςθσ για τθν ρφκμιςθ του κζματοσ 

των μεταχρονολογθμζνων επιταγών. Με το άρκρο 2 τθσ ΡΝΡ 30-3-

2020, ανεςτάλθςαν οι προκεςμίεσ λιξθσ, εμφάνιςθσ και πλθρωμισ 

επιταγϊν, ςυναλλαγματικϊν και γραμματίων ςε διαταγι με θμερομθνία 

λιξθσ/πλθρωμισ από 30-3-2020 μζχρι 31-5-2020, κατά 75 θμζρεσ. 

Η αναςτολι ίςχυςε για τισ επιχειριςεισ που είτε ζκλειςαν με κρατικι 

εντολι, είτε, βάςει ΚΑΔ, επλιγθςαν από τθν κρίςθ τθσ πανδθμίασ του 

κορωνοϊοφ και υπό προχποκζςεισ και για επιχειριςεισ οι ΚΑΔ των 

οποίων δεν ιταν ςτουσ πλθττόμενουσ. 

Με τθν ΥΑ Α.1099/30-4-2020, προβλζφκθκαν ευεργετιματα για τουσ 

κομιςτζσ των επιταγϊν, χωρίσ όμωσ να καλφπτεται αντίςτοιχα ο 

εκδότθσ.  Γι’ αυτόν, θ επιταγι εξακολουκεί να υπάρχει και να 

υφίςτανται οι ςυνυφαςμζνεσ με αυτιν απειλζσ τθσ ποινικισ καταδίωξθσ 

και τθσ εγγραφισ ςτθ μαφρθ λίςτα του Τειρεςία.  Από τθν άλλθ 

αγνοείται το αυτονόθτο, ότι δθλαδι ο εκδότθσ τθσ επιταγισ δεν κα 

καταφζρει και εκείνοσ άμεςα να ζχει τα αυξθμζνα ζςοδα που κα 

απαιτθκοφν για τθν κάλυψθ του αξιογράφου μετά τθν περίοδο χάριτοσ. 

Επειδι δε πλθςιάηει το πρϊτο κφμα λιξθσ, εμφάνιςθσ και πλθρωμισ 

των πρϊτων επιταγϊν ςτισ 15 Ιουνίου και ςτουσ περιςςότερουσ εκδότεσ 

δεν υπάρχουν τα κεφάλαια για τθν κάλυψι τουσ, προτείνουμε: 

 Να επεκτακεί θ περίοδοσ προςταςίασ για άλλεσ 75 θμζρεσ με 

δυνατότθτα επιπλζον παράταςθσ. 

 Να γίνει οριηόντια μετατροπι των επιταγών ςε δάνεια προσ 

τουσ εκδότεσ, με τθν εγγφθςθ του Δθμοςίου και με αποκλειςτικό 

όρο και κατεφκυνςθ τθν ιςόποςθ εξόφλθςθ των κομιςτών.  Τα 

δάνεια που κα αντιςτοιχίηονται με τισ επιταγζσ αυτζσ, να είναι 

άτοκα για 75 θμζρεσ και –ςε περίπτωςθ που δεν εξοφλθκοφν 

εντόσ των 75 θμερϊν- να μετατρζπονται με τθν πάροδό τουσ ςε 

ζντοκα.  Ζχουμε τθ γνϊμθ ότι πρζπει να επιδειχκεί εμπιςτοςφνθ 

προσ τουσ εκδότεσ των επιταγϊν, κακϊσ ο ζλεγχοσ που οι 

Τράπεηεσ αςκοφν ωσ προσ τθν αξιοπιςτία των δικαιοφχων, πριν 
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τθν παράδοςθ ςε αυτοφσ μπλοκ επιταγϊν, είναι κάτι παραπάνω 

από επαρκισ και ενδελεχισ.   

Κατά τον τρόπο αυτό, οι κομιςτζσ εξοφλοφνται και οι εκδότεσ 

απαλλάςςονται από τισ επιταγζσ και παίρνουν μια προςωρινι 

ανάςα, ενόψει τθσ επόμενθσ θμζρασ.  Αυτονόθτα κα εξαιροφνται 

οι εκδότεσ – κομιςτζσ που ςυνεννοοφνται για τθν εξόφλθςθ των 

μεταξφ τουσ επιταγϊν. 

 Επζκταςθ των παραπάνω μζτρων και για τισ τουριςτικζσ 

επιχειριςεισ, οι επιταγζσ των οποίων, λόγω του εποχικοφ τουσ 

χαρακτιρα, αρχίηουν να λιγουν και να πλθρϊνονται από τον 

Μάιο και μετά. 

12. Πανελλαδικι κακολικι απαλλαγι καταβολισ δθμοτικών τελών 

(ανταποδοτικϊν: κατάλθψθσ κοινοχριςτων χϊρων, κακαριότθτασ, 

φωτιςμοφ και φόρου θλεκτροδοτοφμενων χϊρων & επί των 

ακακάριςτων εςόδων των καταςτθμάτων: 0,5%) για τισ επιχειριςεισ 

που διακόπτουν υποχρεωτικά τθ λειτουργία τουσ λόγω αποτροπισ 

διάδοςθσ του COVID 19. Ραρά το γεγονόσ πωσ θ λιψθ των 

ςυγκεκριμζνων αποφάςεων υπόκειται ςτθν αρμοδιότθτα των 

δθμοτικϊν ςυμβουλίων και πολλά εξ’ αυτϊν ζχουν ιδθ προχωριςει ςε 

μειϊςεισ, κα πρζπει το ςυντομότερο δυνατόν να υπάρξει κεντρικι 

μζριμνα γενικισ και κακολικισ απαλλαγισ για τθν υποςτιριξθ των 

επιχειριςεων. Στθν κατθγορία αυτι κα πρζπει να ενταχκοφν και τα τζλθ 

κατάλθψθσ χϊρων που καταβάλλονται ςτουσ Οργανιςμοφσ Λιμζνων και 

ςτισ Κτθματικζσ Υπθρεςίεσ. 

Μζροσ τθσ λφςθσ που κα δοκεί και κα αφορά ςτα δθμοτικά τζλθ πρζπει 

να είναι και οι οριςτικοί χϊροι που κα καταλάβουν επί του παρόντοσ οι 

επιχειριςεισ εςτίαςθσ.  Κατανοοφμε τθν ανάγκθ να καταλάβουν 

μεγαλφτερο όγκο κοινόχρθςτων χϊρων για λόγουσ τιρθςθσ 

αποςτάςεων και διαςφάλιςθσ τθσ υγείασ των πελατϊν ςτα 

τραπεηοκακίςματά τουσ, όμωσ αυτό δεν πρζπει να γίνει εισ βάροσ των 

παρακείμενων εμπορικϊν καταςτθμάτων (οι βιτρίνεσ των οποίων 

πολλζσ φορζσ κρφβονται από τα τραπζηια) και των επαρκϊν διόδων που 

απαιτοφνται ϊςτε οι καταναλωτζσ να μποροφν να κυκλοφοριςουν 

απρόςκοπτα ςτισ αγορζσ.  

13. Σε ότι αφορά τα μζτρα που πρζπει να λθφκοφν για τθν υποβοικθςθ 

των επιχειριςεων και προκειμζνου να καταςτεί εφικτό να αποδϊςουν, 

κα πρζπει να ξεκινιςουμε και ςτθν περίπτωςθ αυτι από τα βαςικά: Σθν 

αναςτολι των πλειςτθριαςμών και τθν προςταςία τθσ πρώτθσ 
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κατοικίασ και τθσ ιδιόκτθτθσ επαγγελματικισ ςτζγθσ του κάκε 

μικρομεςαίου επιχειρθματία μζχρι τουλάχιςτον τισ 31-12-2020.  

 

 

 

Β.  Ενοίκια των επιχειριςεων που πλιττονται από τον COVID 19 

Το ηιτθμα των ενοικίων για τισ κλειςτζσ και πλθττόμενεσ επιχειριςεισ 

είναι κρίςιμο και ιδιαίτερα ςοβαρό, κα πρζπει ωςτόςο να λθφκοφν 

υπόψθ οι απόψεισ και των δφο μερϊν, τόςο των μιςκωτϊν όςο και των 

εκμιςκωτϊν.  

Υπάρχουν πολλζσ περιπτϊςεισ, ειδικά ςε ότι αφορά τισ κλειςτζσ 

επιχειριςεισ, όπου θ μείωςθ του ενοικίου κατά 40% δεν είναι επαρκισ. 

Από τθν άλλθ, οι μζχρι τϊρα ελαφρφνςεισ των ιδιοκτθτϊν που 

ςυνίςτανται ςτθν ζκπτωςθ 25% των οφειλϊν που καταβλικθκαν (αλλά 

μόνο για αυτοφσ που εκμιςκϊνουν επαγγελματικι ςτζγθ) και θ 4μθνθ 

αναςτολι των τρεχουςϊν οφειλϊν τουσ, επίςθσ δεν ςυνιςτοφν ςοβαρά 

ανταποδοτικά μζτρα κάλυψθσ των κυςιϊν που με τθν ςειρά τουσ 

κάνουν. 

Η ΕΣΕΕ προτείνει θ όποια τελικι λφςθ προκρικεί να λάβει υπόψθ τισ 

αντικειμενικζσ ςυνκικεσ που αφοροφν και ςτα δφο μζρθ, για τθν όςο το 

δυνατόν μεγαλφτερθ απορρόφθςθ των προκαλοφμενων από τθν 

πανδθμία κλυδωνιςμϊν. 

 

lll.   Ζθτιματα Τπουργείου Ανάπτυξθσ  

 

Α. Ρευςτότθτα // Χρθματοδότθςθ  

 Ελλθνικι Αναπτυξιακι Σράπεηα -  ΣΕΠΙΧ:  Το πρόγραμμα αυτό 

αφορά δάνεια (25% του τηίρου)  με επιδότθςθ επιτοκίου 100% για 

2 ζτθ με προχπόκεςθ τθ διατιρθςθ κζςεων εργαςίασ. Οι 

επιχειριςεισ πρζπει να είναι τραπεηικά  ενιμερεσ ζωσ 29/2/2020. 

Το πρόβλθμα εντοπίηεται ςτο γεγονόσ πωσ πρόκειται πάλι για 

δανειςμό και πωσ εξαιτίασ τθσ κάλυψθσ μόνο του 40% των 

κονδυλίων από το ΕΣΡΑ και του 60% από τισ τράπεηεσ, οι 

τελευταίεσ αναμζνεται να ηθτιςουν και πάλι εγγυιςεισ 

(collaterals). Συνζπεια των παραπάνω κα είναι ο αποκλειςμόσ των 
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πολφ μικρϊν και μικρϊν επιχειριςεων, οι οποίεσ ςτθν πλειοψθφία 

τουσ δεν κα τθροφν τα απαιτοφμενα κριτιρια. 

Πρόταςθ: Η λφςθ του ςυγκεκριμζνου προβλιματοσ ζγκειται ςτθν 

τροποποίθςθ  τθσ αναλογίασ ςε 80% ςυμμετοχι του ΕΣΡΑ  και 20% 

των τραπεηϊν, ϊςτε να μπορζςουν να ζχουν πρόςβαςθ  και οι 

μικρζσ επιχειριςεισ με ζνα μικρό επιτόκιο, για τθν αφξθςθ τθσ 

πικανότθτασ  ζγκριςθσ των αιτθμάτων. Εάν αυτι θ ςχζςθ δεν 

μπορεί να τροποποιθκεί τότε κα μποροφςε να υπάρξει θ παροχι 

εγγφθςθσ του Δθμοςίου για το μζροσ που ςυμμετζχουν οι τράπεηεσ 

ι/και επιδότθςθ του επιτοκίου τουλάχιςτον για ζνα μζροσ του 

δανείου. 

 Εγγφθςθ δθμοςίου για το 80% του χορθγοφμενου δανείου. Το 

ςυγκεκριμζνο εγγυοδοτικό προϊόν κα εξειδικεφεται ςτθν  παροχι 

εγγφθςθσ του Κράτουσ κάκε χορθγοφμενου δανείου κατά 80% 

κάλυψθσ, με παράλλθλθ κζςπιςθ ορίου 40% ςτθν πλθρωμι 

εγγυιςεων ςε περίπτωςθ που οι δανειολιπτεσ δεν είναι ςυνεπείσ 

ςτθν εξόφλθςθ των μθνιαίων υποχρεϊςεϊν τουσ.  

 SMEunited: Οι ζντονεσ ανθςυχίεσ του εμπορικοφ και 

επιχειρθματικοφ κόςμου ςχετικά με τθ ρευςτότθτα δεν 

περιορίηονται ςτα ελλθνικά ςφνορα.  Σφμφωνα με το Δελτίου 

Τφπου τθσ 27θσ Απριλίου τθσ SMEunited (Ευρωπαϊκόσ Φορζασ 

Μικρομεςαίων Επιχειριςεων), θ αγωνία για τθν πρόςβαςθ ςε 

ρευςτότθτα αφορά όλεσ τισ ΜμΕ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο.  Ριο 

ςυγκεκριμζνα αναφζρονται: 

 Στθν προκλθτικι ςυμπεριφορά του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, με 

υψθλά επιτόκια χορθγιςεων, μεγάλο κόςτοσ φακζλου και 

πολυπλοκότθτα ςτθ διαδικαςία αίτθςθσ και ζγκριςθσ 

χρθματοδότθςθσ. 

 Στισ ςυνζπειεσ που ζχει για τισ ΜμΕ, θ μθ ζγκαιρθ εξόφλθςι τουσ 

είτε από το Δθμόςιο είτε από τθν ιδιωτικό τομζα, γεγονόσ που 

επθρεάηει δυςμενϊσ τθ ρευςτότθτά τουσ. 

 

Β.  Σράπεηεσ  

- Η μείωςθ των προμθκειϊν των τραπεηϊν (χρεϊςεισ & ζξοδα κίνθςθσ 

ςτουσ τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ μζςω e-banking) αποτελεί νευραλγικό 

ηιτθμα για τθν εγχϊρια επιχειρθματικότθτα, που ζχει πολλαπλά 
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αναδείξει θ ΕΣΕΕ και κατά το παρελκόν. Οι δυςμενείσ επιπτϊςεισ τθσ 

υγειονομικισ κρίςθσ επιβάλλουν τθ μείωςθ τθσ τιμολογιακισ πολιτικισ 

των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, εξαιτίασ αφενόσ τθσ καταρράκωςθσ, αν όχι 

εκμθδζνιςθσ του τηίρου τουσ και αφετζρου επειδι θ ευρεία χριςθ των 

θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν (κάρτεσ και web - banking) ςυνιςτά μία τάςθ 

που ιρκε για να μείνει.  

- Η μζχρι ςτιγμισ ςυμπεριφορά των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και τα 

μζτρα ελάφρυνςθσ που ζχουν εφαρμόςει για τθν ανακοφφιςθ των 

δανειολθπτϊν επιχειρθματιϊν κρίνονται ωσ ανεπαρκι και ςε κάκε 

περίπτωςθ φειδωλά, ςε ςχζςθ με τθν ζκταςθ και τθ διάρκεια του 

προβλιματοσ. Ενδεικτικά αναφζρεται: 

 Η αναςτολι καταβολισ των δόςεων για ενιμερα ζωσ 31/12/2019  

δάνεια ατομικϊν επιχειριςεων που ζχουν πλθγεί από τθν 

υγειονομικι κρίςθ. Οι ατομικζσ επιχειριςεισ διακζτουν, βάςει 

οικονομικϊν δυνατοτιτων, λιγότερα εργαλεία (ςχεδόν 

ανφπαρκτθ πρόςβαςθ ςε δανειοδότθςθ, χαμθλό επίπεδο 

μθχανοργάνωςθσ & υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ κ.α.) ςτθν 

προςπάκεια ανάκαμψισ τουσ από τισ ςυνζπειεσ του COVID 19 και 

ςυνεπϊσ πρζπει να τουσ χορθγθκεί μεγαλφτερο χρονικό πλαίςιο 

ευελιξίασ. 

 Επίςθσ, με τθν επαναλειτουργία των καταςτθμάτων, κα πρζπει να 

δοκεί ο απαραίτθτοσ χρόνοσ ςτουσ επιτθδευματίεσ για τθν 

καταγραφι των ηθμιϊν και τθν απαξίωςθ των εμπορευμάτων και 

των κεφαλαιοποιθτικοφ τουσ εξοπλιςμοφ. Ο αναγκαίοσ για τθν 

αναςφνταξθ και επαναπρογραμματιςμό των επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων χρόνοσ πρζπει να γίνει ςεβαςτόσ από τισ 

τράπεηεσ και να μθν ςπεφςουν αμζςωσ ςε οχλιςεισ για τθν 

"υπενκφμιςθ" των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων. Πταν με το 

καλό θ αγορά ειςζλκει ςε φάςθ ςτακεροποίθςθσ και μερικισ 

αποκατάςταςθσ τθ εφρυκμθσ λειτουργίασ τθσ,  οι ΜμΕ με τθν 

επανενεργοποίθςι τουσ κα μπορζςουν να ανταποκρικοφν ςε 

δανειακζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ προσ το χρθματοπιςτωτικό 

ςφςτθμα. 

 Άλλωςτε, δεν κα πρζπει να λθςμονείται  το γεγονόσ πωσ λόγω τθσ 

πανδθμίασ τα ελλθνικά ομόλογα αναμζνεται να  ενταχκοφν ςτο 
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πρόγραμμα τθσ ποςοτικισ χαλάρωςθσ QE με τα οφζλθ των 

τραπεηϊν να αντανακλϊνται ςτο φκθνότερο κόςτοσ χριματοσ 

που κα δανείηονται από τθν ΕΚΤ. Τοφτων δοκζντων, 

ευελπιςτοφμε ςτθν ευκολότερθ και με χαμθλότερο κόςτοσ 

πρόςβαςθ των μικρϊν επιχειριςεων ςτισ πθγζσ ρευςτότθτασ και 

ςτθν άρςθ των υφιςτάμενων αγκυλϊςεων και αντικινιτρων. Από 

τθ ςτιγμι που οι τράπεηεσ κα δανείηονται φκθνότερα κα πρζπει 

να διοχετεφουν περιςςότερουσ πόρουσ ςτθν αγορά με 

μεγαλφτερθ ευελιξία και φκθνότερα επιτόκια. 

 

lV.  Ζθτιματα Τπουργείου Σουριςμοφ 

 

Η ςυμβολι του τουριςμοφ ςτθν ελλθνικι οικονομία είναι αναντίρρθτθ 

και για τον λόγο αυτό θ ςτιριξθ του ςυγκεκριμζνου κλάδου είναι 

αυτονόθτθ. Πμωσ γφρω από τον Τουριςμό, που αποτελεί τθν οικονομία 

τθσ τελικισ ηιτθςθσ, διαμορφϊνεται ζνα ολόκλθρο οικοςφςτθμα 

επιχειριςεων. Αρκετζσ εμπορικζσ επιχειριςεισ, ιδίωσ ςτισ τουριςτικζσ 

περιοχζσ ςυνδζονται είτε ζμμεςα, είτε άμεςα με τθν τουριςτικι 

προςζλευςθ και αναμζνεται να βιϊςουν ςθμαντικι ςυμπίεςθ τθσ 

οικονομικισ τουσ δραςτθριότθτασ με κάποιεσ μάλιςτα να μθν ανοίγουν 

και κακόλου.  

Ενδεικτικά παρατίκεται πίνακασ των 10 Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων (ΡΕ) 

με τθν υψθλότερθ ποςοςτιαία ςυμμετοχι των επιχειριςεων που 

διακζτουν ΚΑΔ 47.78, που περιλαμβάνει τισ επιχειριςεισ με τον πλζον 

κακαρό τουριςτικό εμπορικό ΚΑΔ, θ οποία τεκμθριϊνει τθ (ςχετικι) 

υπερεκπροςϊπθςθ του κλάδου ςτισ περιοχζσ που κα μποροφςαν να 

χαρακτθριςτοφν ωσ τουριςτικζσ.  Σε αυτό το πλαίςιο: 

 θ ΕΣΣΕ ωσ φορζασ εκπροςϊπθςθσ του εγχϊριου επιχειρείν και 

κεςμοκετθμζνοσ κοινωνικόσ εταίροσ, κεωρεί αυτονόθτθ τθν 

υποςτιριξθ των ςυγκεκριμζνων επιχειριςεων και τθν εφαρμογι 

παρόμοιων μζτρων ςτιριξθσ με αυτά που κα κατευκυνκοφν ςτισ 

τουριςτικζσ επιχειριςεισ διαμονισ (όπωσ για παράδειγμα θ 

προςαρμογι ςτα πρωτόκολλα λειτουργίασ με τθν τοποκζτθςθ 

plexiglass, φπαρξθ αντιςθπτικϊν, υποδομζσ εξαεριςμοφ κ.λπ.),  
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 θ επαναφορά του ευνοϊκοφ κακεςτϊτοσ ΦΡΑ ςτα νθςιά κα 

πρζπει να επανζλκει το γρθγορότερο δυνατό, κακϊσ το 

μεταφορικό ιςοδφναμο είναι ςαφϊσ υποδεζςτερο μζτρο, με 

ζντονα γραφειοκρατικά χαρακτθριςτικά ςτθν εφαρμογι του, 

 θ κατάργθςθ του φόρου πολυτελείασ ςτα είδθ αργυροχρυςοχοΐασ 

και ςτα είδθ γουνοποιίασ, τα οποία ςυνδζονται με τον τουριςμό, 

αποτελεί μζτρο που ζπρεπε ιδθ να ζχει νομοκετθκεί και 

εφαρμοςτεί από το ΥΡ.ΟΙΚ., 

 κρίνεται επιβεβλθμζνθ θ ενίςχυςθ του εςωτερικοφ τουριςμοφ 

μζςω κουπονιϊν (voucher).  

 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΠΟΟΣΙΑΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΜΕ ΚΑΔ 47.78 

Ρ.Ε. ΘΗΑΣ 23,8% 

Ρ.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 23,4% 

Ρ.Ε. ΤΗΝΟΥ 23,2% 

Ρ.Ε. ΙΘΑΚΗΣ 23,0% 

Ρ.Ε. ΜΗΛΟΥ 17,9% 

Ρ.Ε. ΚΕΚΥΑΣ 17,2% 

Ρ.Ε. ΚΑΡΑΘΟΥ 16,9% 

Ρ.Ε. ΚΑΡΑΘΟΥ 16,9% 

Ρ.Ε. ΚΩ 16,8% 

Ρ.Ε. ΣΡΟΑΔΩΝ 16,3% 

 

 

 

 


