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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  

 

Η πρώτη φάση της κρίσης φαίνεται ότι αντιμετωπίστηκε με επιτυχία και αξίζουν 
συγχαρητήρια σε εσάς  και το επιτελείο του Υπουργείου σας, γιατί με αποτελεσματικές 
παρεμβάσεις αφουγκραζόμενοι  τις ανάγκες τις αγοράς αλλά και διαφυλάσσοντας τη 
δημόσια υγεία, λειτουργήσατε οργανωμένα και πρακτικά, ανταποκρινόμενοι σε άμεσο 
χρόνο και εν μέσω  απρόβλεπτων καταστάσεων. Η συνεργασία του Εμπορικού Συλλόγου 
Αθηνών με όλες τις Διευθύνσεις του Υπουργείου σας ήταν άψογη και συνεχής και με τον 
τρόπο αυτό, είχαμε την δυνατότητα να σας μεταφέρουμε άμεσα τους προβληματισμούς, τις 
ανησυχίες και τις επισημάνσεις της αγοράς. 

Στη “μετά covid 19”εποχή, επιθυμούμε να συνεχίσουμε την εποικοδομητική συνεργασία μας 
και σας μεταφέρουμε τον παλμό της αγοράς ζητώντας την άμεση παρέμβασή σας, με σκοπό 
να επιλυθούν προβλήματα που είχαν επισημανθεί πριν την υγειονομική κρίση καθώς και 
νέα που προέκυψαν λόγω αυτής. 

Συγκεκριμένα, παραθέτοντας τεκμηριωμένη αιτιολόγηση, ζητάμε τα κάτωθι: 

 Τη μετατόπιση για την παρούσα χρονιά της έναρξης των τακτικών θερινών εκπτώσεων 
κατά 15 μέρες, ήτοι αρχές Αυγούστου, ώστε να δοθεί περισσότερος ωφέλιμος χρόνος 
στις επιχειρήσεις να διαθέσουν τα αποθέματα τους, που έμειναν αδιάθετα κατά την 
περίοδο του υποχρεωτικού κλεισίματος. 

 Την κατάργηση του παρωχημένου θεσμού των ενδιάμεσων εκπτώσεων, έχοντας για     
πρώτη φορά μαζί μας, ομόφωνα, το σύνολο των φορέων της αγοράς και οργανώσεων 
καταναλωτών. 

 Την   απλοποίηση κανόνων και γραφειοκρατικών θεμάτων που έχουμε εκτενώς 
παρουσιάσει  στις υπηρεσίες του Υπουργείου σας και  αυξάνουν το κόστος λειτουργίας 
των επιχειρήσεων χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.  

 Την απλοποίηση των όρων εκταμίευσης πόρων ΕΣΠΑ για τις επιχειρήσεις με την άμεση    
εκταμίευση ποσών που αφορούν ήδη εγκεκριμένα σχέδια προγραμμάτων, λαμβάνοντας 
μόνο τη δέσμευση του επενδυτή για την  ολοκλήρωση της επένδυσης εντός 
συγκεκριμένου   χρονικού  διαστήματος. 



 

 

 

 

 Τη συμμετοχή του ΕΣΠΑ σε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα προκύψουν λόγω 
"covid 19", με στόχο την αύξηση των κονδυλίων προς μόχλευση και στόχευση στη 
στρατηγική απόφαση που  απαιτεί "λιγότερα χρήματα για πολλούς και όχι πολλά για 
λίγους".  

 Τη συνέχιση της κάλυψης λειτουργικών δαπανών, από τα προγράμματα ΕΣΠΑ. 

 Τον εκσυγχρονισμό του καθορισμού και της λειτουργίας των ΚΑΔ, με δυνατότητα 
άμεσων και τεκμηριωμένων τροποποιήσεων από τις επιχειρήσεις, ώστε να 
χρησιμεύσουν και ως ένα στατιστικό εργαλείο που θα βοηθάει την κυβέρνηση στη λήψη 
σωστών αποφάσεων ανά κλάδο και δραστηριότητα στο μέλλον. 

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, η άμεση λήψη των σωστών μέτρων θα συμβάλει στην έγκαιρη 
ομαλοποίηση της αγοράς, με αποτέλεσμα  να σωθούν χιλιάδες επιχειρήσεις και κατ’ 
επέκταση θέσεις εργασίας. Ελπίζουμε η δημιουργική συνεργασία μας και η 
αποτελεσματικότητα των πρώτων παρεμβάσεών μας στην αρχή της κρίσης να επαναληφθεί 
και σήμερα, ώστε όλοι οι Έλληνες μαζί να γιορτάσουμε με όσο δυνατόν λιγότερες απώλειες 
την επαναφορά στην κανονικότητα. 

 

Με  εκτίμηση 
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