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Προς:    Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας
Υπόψη: Προέδρου, κ. Μίχαλου Κωνσταντίνου

Μέτρα «Επόμενης Μέρας» για την Στήριξη των Επιχειρήσεων

Αγαπητέ Πρόεδρε, 

Με αφορμή την με Αρ. Πρωτ.: 1131/8-4-2020 επιστολή σου σχετικά με τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που

πρέπει να αναληφθούν για την επανεκκίνηση της Ελληνικής οικονομίας και την επιστροφή της κοινωνίας στην

κανονικότητα, σου αποστέλλουμε τις προτάσεις του επιμελητηρίου μας οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

1) Χορήγηση άτοκων δανείων, διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών με περίοδο χάριτος μέχρι τον Σεπτέμβριο του

2021,  για  την  ενίσχυση  της  ρευστότητας  των  πληττόμενων  επιχειρήσεων.  Ειδικά  για  τις  τουριστικές

επιχειρήσεις των νησιωτικών περιοχών, θα πρέπει ληφθεί μέριμνα ώστε να «καλυφθεί» ολόκληρη η φετινή

χρονιά και  όχι μόνο ένα διάστημα τριών ή τεσσάρων μηνών διότι  πολλές από αυτές αναμένεται  να μην

μπορέσουν να λειτουργήσουν καθόλου εντός του 2020. Όσον αφορά στο ύψος του δανείου, αυτό πρέπει να

είναι συνάρτηση της απώλειας εσόδων του πρώτου εξαμήνου του 2020 σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο των

τριών προηγούμενων ετών.

2)  Θεσμοθέτηση της  «μη  επιστρεπτέας  επιχορήγησης»  για  τις  μικρές  και  πολύ  μικρές  επιχειρήσεις  των

κλάδων  που  πλήττονται,  με  πλαφόν  και  ποσό  αναλογικό  της  μείωσης  του  κύκλου  εργασιών  των

επιχειρήσεων σε σχέση με το 2019.

3) Πάγωμα των δόσεων επιχειρηματικών δανείων για όλο το 2020 και μετάθεσή τους στο τέλος της διάρκειας

του δανείου, με έναν χρόνο επέκταση ή επιδότηση επιτοκίων επιχειρηματικών δανείων για το 2020 στο 100%  

και δυνατότητα παράτασης του μέτρου το 2021 στο 50% και αντίστοιχη αναστολή και μετάθεση κατά ένα έτος

(Μάιος του 2021) όλων των ρυθμίσεων των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στις 100 ή 120 δόσεις σε Δ.Ο-

.Υ. και Ε.Φ.Κ.Α. ή έχουν υπαχθεί σε πάγια ρύθμιση οφειλών. 

4) Μη καταβολή προκαταβολής φόρου εισοδήματος χρήσης 2019, που πρέπει να πληρωθεί μέσα στο 2020

για τις επιχειρήσεις αλλά του τέλους επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες  που έκλεισαν λόγο

κυβερνητικής εντολής ή ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ των ΠΝΠ όπως ισχύουν. Επιπροσθέτως, για τις

προαναφερόμενες επιχειρήσεις να υπάρξει μείωση 60% στο ποσό εισφοράς του ΕΝΦΙΑ έτους 2020 ή συνολι-

κή απαλλαγή από αυτόν για το 2020. 
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5) Οριζόντια εφαρμογή της μείωσης του ενοικίου για τα ξενοδοχεία στο 60% είτε ανοίξουν είτε παραμείνουν

κλειστά για τουλάχιστον 12 μήνες με αντίστοιχη μείωση του ΕΝΦΙΑ για τους ιδιοκτήτες καθώς και παράταση

της μείωσης κατά 40% των επαγγελματικών μισθώσεων για 1 έτος με αντίστοιχη μείωση του ΕΝΦΙΑ και του

Φόρου Εισοδήματος από μισθώσεις για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών. 

6) Απαλλαγή καταβολής εισφορών ΕΦΚΑ για τους αυτοαπασχολούμενους για το διάστημα που οι επιχειρή -

σεις τους παρέμειναν κλειστές κατόπιν κρατικής εντολής 

7) Αμεση υλοποίηση της απόφασης εξόφλησης και επιστροφής των υποχρεώσεων του κράτους (πχ επιστρο-

φές ΦΠΑ) προς όλες τις επιχειρήσεις και ειδικότερα σε αυτές με εξαγωγικό προσανατολισμό. 

8)  Επέκταση -και  στις  εποχικές  επιχειρήσεις  που δεν  λειτούργησαν ή δεν θα λειτουργήσουν-  όλων των

μέτρων  ενίσχυσης  που  αποφασίστηκαν  για  τις  επιχειρήσεις  που  έκλεισαν  με  κρατική  απόφαση,  όπως

εποχικά Μίνι Μάρκετ, Μπάρ, Παντοπωλεία, Οπωρο-παντοπωλεία, Καταστήματα Τουριστικών Ειδών, Είδη

Λαϊκής Τέχνης, Εστιατόρια, Καφετέριες, Καταστήματα με Παραδοσιακά Προϊόντα, κλπ.

9) Μείωση του ΦΠΑ για όσο χρόνο χρειαστεί ώστε να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος στις υπηρεσίες εστίασης,

διαμονής, μεταφορών και τουρισμού: της διαμονής στο 6%, όλης της εστίασης στο 13%, των υπηρεσιών

τουρισμού στο 13% και των εγχώριων μεταφορών στο 13% και αναστολή του τέλους διανυκτέρευσης, μέχρι

το τέλος του 2020. Επιπροσθέτως μείωση του ΦΠΑ σε όλα τα βασικά είδη διατροφής από το 13% στο 9% και

ιδιαίτερα σε  ότι  αφορά  στην  κτηνοτροφία,  γαλακτοκομικά προϊόντα,  κρέας,  ζωοτροφές.). Επίσης  την

υπαγωγή στο καθεστώς ΦΠΑ 6% των ζωοτροφών προκειμένου να στηριχθεί η πρωτογενής παραγωγή και

ειδικότερα ο κτηνοτροφικός κλάδος. Ειδικότερα για την ΠΕ Λασιθίου, οι κλάδοι της κτηνοτροφίας και των

γαλακτοκομικών προϊόντων συνεισφέρουν σημαντικά στην τοπική οικονομία. 

10) Εξόφληση των ανεξόφλητων επιταγών που έχουν εκδοθεί βάσει τιμολογίου, με παροχή βραχυπρόθεσμης

δανειοδότησης του εκδότη με χαμηλό επιτόκιο στο 100% της αξίας τους, μέσω των τραπεζικών ιδρυμάτων.

11) Επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων καθώς και επιδότηση μέρους των μισθών των

εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο αλλά και όσων επιχειρήσεων μπορούν να αποδείξουν μείωση του τζίρου

τους ανεξαρτήτως κλάδου. Το πρόγραμμα επιδότησης εργασίας να ισχύσει  για 1 έτος από την ημερομηνία

ανοίγματος των επιχειρήσεων και στην συνέχεια επιδότηση μέρους των ασφαλιστικών εισφορών μέχρι να

εξομαλυνθεί πλήρως η κατάσταση.

12) Εφαρμογή της πρωτοβουλίας του Μεταφορικού Ισοδυνάμου και για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας

Κρήτης και αποδέσμευση της επιχορήγησης του από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό De Minimis (κανονισμός

ήσσονος  σημασίας)  τουλάχιστον  για  όσο  διάστημα  διαρκέσουν  τα  μέτρα  στήριξης  των  πληττόμενων

επιχειρήσεων από την πανδημία Covid19.

Επίσης προτείνουμε:

13) Την  άμεση υλοποίηση /επανεκκίνηση των δημόσιων επενδυτικών έργων (έργα υποδομής όπως είναι η

κατασκευή του ΒΟΑΚ ή το αεροδρόμιο Καστελλίου για την Περιφέρεια Κρήτης) με την ενεργοποίηση fast track

εγκρίσεων και παροχή κινήτρων για άμεση υλοποίηση μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων και ειδικότερα όσων
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σχετίζονται με τον τουριστικό κλάδο (μεγάλες τουριστικές μονάδες σε νησιωτικές περιοχές της χώρας).

14)  Την  επιτάχυνση  των  κοινοτικών  και  εθνικών  προγραμμάτων  ή/και  των  Π.Ε.Π.  των  Περιφερειών  με

μηδενική ή πολύ χαμηλή ίδια συμμετοχή των επιχειρήσεων για την παροχή χρηματοδοτήσεων προς τις ΜΜΕ.

Προς  την  κατεύθυνση  της  χρηματοδοτικής  ενίσχυσης  θα  μπορούσε  να  υπάρξει  στήριξη  τόσο  του

πρωτογενούς  τομέα  και  της  μεταποίησης  αγροτικών  προϊόντων  όπως  επίσης  και  των  αντίστοιχων

εξαγωγικών επιχειρήσεων με την «αναδιάρθρωση» των Π.Ε.Π. και την μεταφορά ενισχύσεων προς τις ΜΜΕ

των εν λόγο επιχειρηματικών κλάδων. 

Επίσης   προτείνουμε  την  ένταξη  του  συνόλου των επιχειρηματικών σχεδίων  της  δράσης «Ενίσχυση της

Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,

Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία  (ΕΠΑνΕΚ)»  και  του Ε.Π.  «Περιφέρειας Κρήτης» οι  οποίες  έχουν

αξιολογηθεί και έχουν λάβει βαθμολογία και  ένταξη του συνόλου των επιχειρηματικών σχεδίων της δράσης

«Ενίσχυση  της  Ίδρυσης  και  Λειτουργίας  Νέων  Τουριστικών  Μικρομεσαίων  Επιχειρήσεων»  του  Ε.Π.

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» και του Ε.Π. «Περιφέρειας Κρήτης» οι

οποίες έχουν αξιολογηθεί και έχουν λάβει βαθμολογία.

Παράταση κατά 2 έτη  της  περιόδου υλοποίησης των πράξεων των «Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου»  που

υλοποιούνται από τα επιμελητήρια/εμπορικοί σύλλογοι σε συνεργασία με τους οικείους δήμους εξαιτίας της

δύσκολης κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει οι ΜΜΕ εμπορικέ επιχειρήσεις.

15)  Αναφορικά  με  την  ενίσχυση  της  κρουαζιέρας,  που  αποτελεί  έναν  κλάδο  με  σημαντική  οικονομική

συνεισφορά για την ΠΕ Λασιθίου αλλά και την ΠΚ, προτείνουμε αυτή να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο

προετοιμασίας και διαχείρισης των τουριστών που αναμένονται να εισέλθουν στην χώρα ενισχύοντας το

αίσθημα ασφαλείας της χώρας και συγκεκριμένα της Κρήτης ως τουριστικού προορισμού και προορισμού

κρουαζιέρας στην ΝΑ Μεσόγειο.

16)  Ως  ελάχιστο  δείγμα  στήριξης  των  επιχειρήσεων  μελών  μας  προτείνουμε  την  κλιμακωτή  (βαθμιαία

αναλογικά μεταβολή της μείωσης σε σχέση με το ύψος της εισφοράς) μείωση των χρεώσεων ΓΕΜΗ με βάση

μια ενιαία και σε πανελλαδικό επίπεδο κοινή απόφαση των επιμελητηρίων της χώρας υπό το συντονισμό της

ΚΕΕΕ. 

Με την ευχή η πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνει η χώρα και η κοινωνία μας σύντομα να αποτελεί παρελ -

θόν, ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υποστήριξη και την αποδοχή των προτάσεων μας.

       Με φιλικούς χαιρετισμούς

     Για το Επιμελητήριο Λασιθίου, 

 Ο Πρόεδρος, 

           

          Χαριτάκης Θωμάς
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