
 
 
 
 

 
 
 
 
Προς 
Υπουργό Οικονομικών 
Κον  Χρήστο Σταϊκούρα 
 
         Αθήνα  23  Απριλίου 2020 
         Αριθ. πρωτ.   44907        
 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

Αναγνωρίζουμε ότι το μεγαλύτερο βάρος αντιμετώπισης των έκτακτων συνθηκών που 
προκάλεσε η ασύμμετρη απειλή του κορωνοϊού, εξαιρουμένου του υγειονομικού, έπεσε 
στις πλάτες σας και το διαχειριστήκατε με θάρρος και υπευθυνότητα. 
Τώρα  που η υγειονομική κρίση βαδίζει προς ύφεση, έρχεται η στιγμή που ο δικός σας 
ρόλος θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τη δημιουργία των συνθηκών που θα 
επιτρέψουν στις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, αφενός να επαναλειτουργήσουν και 
αφετέρου να λειτουργούν  χωρίς να σωρεύουν ζημιές που θα τις οδηγήσουν στο κλείσιμο, 
με συνέπεια την  απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας στο μέλλον. 
 
Ο Ε.Σ.Α την κρίσιμη αυτή περίοδο απέφυγε τις μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις, ώστε με 
τεκμηριωμένες και ρεαλιστικές προτάσεις να αποτελέσει ένα σοβαρό συνομιλητή που θα 
βοηθήσει στην επιβίωση του παραγωγικού ιστού της χώρας. 
Διατηρώντας την ίδια υπεύθυνη στάση, σας καταθέτουμε επιγραμματικά συγκεκριμένες 
προτάσεις για τα πλέον κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τομείς της αρμοδιότητας σας, ώστε 
και στην μετά κορωνοϊό εποχή, η χώρα να επιδείξει τα ίδια αξιοζήλευτα αποτελέσματα με 
αυτά της αντιμετώπισης του Υγειονομικού προβλήματος. 
 
Και συγκεκριμένα με στόχο την άμεση αύξηση της ρευστότητας και συγκράτησης των 
λειτουργικών δαπανών, αλλά και επίλυσης λειτουργικών προβλημάτων, προτείνουμε: 
 
• Την πλήρη κατάργηση της προκαταβολής φόρου μόνο για εφέτος, ένα μέτρο με μηδενικό 
δημοσιονομικό κόστος για τον προϋπολογισμό αλλά με ουσιαστική συμβολή στην αύξηση 
της ρευστότητας, που τόσο έχουν ανάγκη όλες οι παραγωγικές μονάδες της χώρας. 
 
• Την κατάργηση του «έκτακτου» τέλους επιτηδεύματος, που επιβαρύνει αδικαιολόγητα 
την επιχειρηματικότητα και στερεί πόρους που θα επέστρεφαν με τη μορφή παραγωγικών 
επενδύσεων στην οικονομία. 
 
 



 
 
 
 
 
 
• Την επέκταση της θεσμοθετημένης μείωσης των ενοικίων κατά 40% για τις εμπορικές 
επιχειρήσεις έως το τέλος του 2020, με ταυτόχρονη μείωση 40% του ΕΝΦΙΑ μόνο όσων 
ιδιοκτητών συμμετέχουν σε αυτό το μέτρο και για τα αντίστοιχα ακίνητα. 
 
Δεδομένου ότι το μίσθωμα για τις εμπορικές επιχειρήσεις είναι ποσοστιαία το μεγαλύτερο 
πάγιο έξοδο, είναι ζωτικής σημασίας μία τέτοια νομοθετική παρέμβαση, η οποία αφενός θα 
επιτρέψει τη λειτουργία τους το κρίσιμο διάστημα που ακολουθεί, αλλά  και αφετέρου, θα 
προφυλάξει την αγορά από υπερβολικές διεκδικήσεις ένθεν κακείθεν εξασφαλίζοντας την 
ομαλή επαναφορά στην κανονικότητα το  2021. Επισημαίνουμε  ότι εκτός από την 
προτεινόμενη ισόποση ποσοστιαία μείωση του ΕΝΦΙΑ,  το μέτρο αυτό δεν έχει 
δημοσιονομικό κόστος για την κυβέρνηση, ενώ έχει τεράστιο πολλαπλασιαστικό όφελος για 
τις επιχειρήσεις και την οικονομία. 
 
• 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. 
 
Δημιουργία ενός χρηματοδοτικού εργαλείου “covid19”, χωρίς τις τράπεζες τροχονόμους 
ρευστότητας, ώστε να εξασφαλίσουμε να φτάσουν μικρότερα ποσά σε πολλούς  και όχι 
μεγάλα σε λίγους, προτείνουμε: 
 
Σε εφαρμογή των πρόσφατων ευέλικτων κανόνων που ενεργοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, να  
δημιουργηθούν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία με την εγγύηση του Ελληνικού δημοσίου, 
μέσα από την Αναπτυξιακή Τράπεζα και το τραπεζικό σύστημα. Σκοπός είναι να 
εξασφαλιστεί η παροχή ρευστότητας με άμεσο τρόπο, σε όλους τους «νοικοκύρηδες που 
έχοντας το γονίδιο της κατσαρίδας» επιβίωσαν κάτω από αντίξοες συνθήκες στη δεκαετή 
κρίση, θέτοντας ως νέο μοναδικό ορισμό της βιωσιμότητας, τα πλήρως ρυθμισμένα χρέη 
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019. 
  
Τα συνολικά ποσά χρηματοδότησης, μπορούν να συνδεθούν με τον ετήσιο κύκλο εργασιών 
του προηγούμενου έτους και με το ποσό μισθοδοσίας κάθε εταιρείας, ώστε να υπάρχει 
αναλογική κατανομή των κονδυλίων. Τα δάνεια αυτά θα πρέπει να έχουν διάρκεια πέντε 
ετών, με περίοδο χάριτος μέχρι 30-6-2021 και να είναι εγγυημένα από το Ελληνικό δημόσιο 
τουλάχιστον στο 80% του συνολικού ποσού, ενώ το επιτόκιο πρέπει να είναι και αυτό 
επιδοτούμενο. Το ποσοστό της επιδότησης των τόκων μπορεί να κυμαίνεται σε σχέση με το 
ποσό του δανείου. Για τα συγκεκριμένα δάνεια, ρητά δεν θα απαιτούνται εμπράγματες 
εξασφαλίσεις, παρά μόνο ενοχική εγγύηση των φορέων της επιχείρησης. 
 



 
 
 
 
 
 
Το προϊόν του δανείου θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την πληρωμή: 
 
1. Φόρων και εισφορών, ώστε να μην συσσωρευτούν νέα χρέη και να απαιτηθούν νέες 
ρυθμίσεις πολλών δόσεων. 
2. Λογαριασμών προμηθευτών, ώστε να διευκολυνθεί ο εφοδιασμός των επιχειρήσεων με 
νέα προϊόντα.  
3. Του 100% της αξίας των μεταχρονολογημένων επιταγών, που έτυχαν της ευνοϊκής 
παράταση των 75 ημερών, με τους όρους που ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών έχει προτείνει 
με την από 23-3-2020 επιστολή του προς εσάς. 
4. Ενοικίων που η καταβολή  τους δεν ήταν δυνατή κατά το διάστημα της κρίσης,  ώστε 
αφενός να αποφευχθεί η πιθανότητα εκκίνησης διαδικασιών εξώσεων και αφετέρου οι 
ιδιοκτήτες των επαγγελματικών ακινήτων να εισπράξουν άμεσα τα μισθώματα που έχουν 
ανάγκη για την ταμειακή τους ρευστότητα. 
 
Το Ελληνικό Δημόσιο και στο παρελθόν είχε εγγυηθεί δάνεια επιχειρήσεων όχι μόνο στην 
περίπτωση φυσικών καταστροφών αλλά και για να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση. 
Χαρακτηριστικές είναι οι υπ’ αριθ. 2/49086/0025/3-7-2009 Απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 1396/14-7-2009) “Πρόσβαση των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης με την παροχή εγγυήσεων μέσω προσωρινού 
πλαισίου στήριξης” και η υπ’ αριθμ. 2/54979/0025/23-7-2009 Απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 1554/28-7-2009) «Παροχή της εγγύησης του 
Ελληνικού Δημοσίου για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 
Ελλάδα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης από τα 
πιστωτικά ιδρύματα». 
 
Παράλληλα μέσα από δράσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ) 
στηρίχθηκε η επιχειρηματική ρευστότητα μέσω Άτοκων και Εγγυημένων Δανείων 
Κεφαλαίου Κίνησης. Τα κριτήρια επιλογής και τα κριτήρια ως προς το ύψος του δανείου 
που τέθηκαν για τα ως άνω δάνεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σήμερα. 
 
Στην διαδικασία αυτή, η οποία πρέπει να είναι γρήγορη και χωρίς άσκοπη γραφειοκρατία,  
οι Τράπεζες θα διαδραματίσουν τον κεντρικό ρόλο και θα πρέπει να σηκώσουν (και) το 
οργανωτικό/γραφειοκρατικό μέρος της δανειοδότησης. Εάν οι Τράπεζες δεν 
«αγκαλιάσουν» και προωθήσουν με τους ταχύτερους δυνατούς ρυθμούς  την συγκεκριμένη 
διαδικασία, το όλο εγχείρημα θα αποτύχει. 
 
Επειδή έχουμε ανάγκη την 100% ενεργή συμμετοχή των Τραπεζών (η οποία δεν εξασφαλίζεται από 
την τυχόν υποχρεωτικότητα της χρηματοδότησης) και ο χρόνος μας πιέζει,  θα πρέπει το Ελληνικό 
Δημόσιο να κάνει μια υπέρβαση: Θεωρούμε απαραίτητο με την πράξη παροχής της εγγύησής του, το  



 
 
 
 
 
 
 
Δημόσιο να παραιτηθεί από το δικαίωμα της προβολής της ένστασης της δίζησης ενώ θα πρέπει 
παράλληλα,  με το εγκριτικό της εγγύησης  έγγραφο, να εγγυάται ανεπιφύλακτα υπέρ των 
δανειοληπτών. 
 
ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
 
Άμεση νομοθέτηση σε εφαρμογή της υπάρχουσας ευρωπαϊκής οδηγίας του θεσμού των 
Μικροπιστώσεων ή αλλιώς Μικροχρηματοδοτήσεων, χορηγώντας χαμηλότοκα δάνεια έως 
25.000 € τα οποία πρέπει να απευθύνονται σε υφιστάμενες πολύ μικρές επιχειρήσεις και 
ανέργους που θέλουν να υλοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα. Είναι επιτακτική η 
άμεση νομοθέτηση  του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου, ώστε να αποκτήσει 
ενεργό ρόλο στην ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας, δεδομένου άλλωστε ότι το 
νομοσχέδιο είχε ήδη εξαγγελθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και έχει ολοκληρωθεί η 
διαβούλευση του από την παρούσα, αποδεικνύει ότι είναι κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί 
άμεσα με πολλαπλασιαστικές θετικές συνέπειες. 
 
Επιγραμματικά πρέπει: 
 
1. Να εξαιρεθούν τα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να μην υπάρχει σύγχυση ως προς 

τους στόχους αλλά για τους κανόνες που θα υπόκεινται οι συγκεκριμένες οντότητες. 
2. Να χορηγούνται χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, ενώ οι εγγυήσεις να παρέχονται από     

εξειδικευμένους δημόσιους φορείς. 
3. Να συνοδεύονται από υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης (π.χ. εκπαίδευση,        

mentoring, coaching, συμβουλευτική, λογιστική και νομική υποστήριξη) ώστε να        
επιτυγχάνεται συνεχής και στενή επικοινωνία μεταξύ του φορέα πίστωσης και του     
δανειολήπτη. Εκεί φορείς με εμπειρία όπως οι επαγγελματικοί σύλλογοι ή/και τα     
πανεπιστήμια μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά χρήσιμοι. 

4. Σημαντικότερο όλων, ώστε να εξασφαλιστούν μεγάλα πόσα που θα φτάσουν σε χιλιάδες 
ενδιαφερόμενους, είναι να προβλεφθεί η δυνατότητα να λαμβάνει την εγγύηση του 
Ελληνικού Δημοσίου και άλλων Ευρωπαϊκών φορέων, την συμμετοχή κονδυλίων ΕΣΠΑ, 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, όλων των διεθνών αναπτυξιακών τραπεζών και 
οποιουδήποτε Ευρωπαϊκού προγράμματος αρμόζει στην περίπτωση. 

 
Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, σήμερα περισσότερο από ποτέ έχει τεράστια σημασία η συμβολή 
σας στην διαμόρφωση των συνθήκων που θα επιτρέψουν να επανέλθει δυναμικά η 
ανάπτυξη της οικονομίας, γι’ αυτό και παρακαλούμε να υπολογίζετε πάντοτε τον Ε.Σ.Α ως 
έναν φορέα που υπεύθυνα θα σας μεταφέρει τις αγωνίες αλλά και τις ενέργειες που η 
κοινότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναμένει από εσάς. 
 



 

 

 

 

 

Με  εκτίμηση 

 
    Ο Γενικός Γραμματέας                                     Ο Πρόεδρος             

                                                                          
    Αθανάσιος Τσαγγάρης                       Σταύρος Καφούνης  
 

 

 

 
 
 
Κοινοποίηση:  

-  Υφυπουργό  Κον Θεόδωρο Σκυλακάκη 
-  Υφυπουργό Κον Γεώργιο  Ζαββό 

                          -  Γ.Γ  Οικονομικής  Πολιτικής Κον Χρήστο Τριαντόπουλο 
                          -  Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής  Κον  Αθανάσιο Πετραλιά    
                          -  Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους Κον Φώτη Κουρμούση 

 


