
 
 

 
             21 Ιουλίου 2020                    
 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ε.Σ.Α 

Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων  
 

Ο Εμπορικός  Σύλλογος Αθηνών έχει καταγράψει τις σημαντικότερες ενότητες θεμάτων που θα 
καθορίσουν καταλυτικά την βιωσιμότητα των εμπορικών επιχειρήσεων στο επόμενο κρίσιμο 
χρονικό διάστημα. 

Συνοπτικά, τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, είναι τα εξής: 

A. Ενίσχυση Ρευστότητας - Χρηματοδότηση επιχειρήσεων  
Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει να αξιοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι και να 
συγκεντρωθούν από όλους τους φορείς του Δημοσίου και να διατεθούν τα λιμνάζοντα 
Εθνικά και Ευρωπαϊκά κονδύλια, υπό τη μορφή  νέων προγραμμάτων - εργαλείων 
χρηματοδότησης, όπως: 

 Δημιουργία νέου, βελτιωμένου Προγράμματος ΤΕΠΙΧ ΙΙ: Χωρίς αποκλεισμό των 
πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες στην πλειοψηφία τους δεν 
πληρούν τα απαιτούμενα τραπεζικά κριτήρια και με βελτιωμένη την 
γραφειοκρατική διαδικασία.  

 Μικροπιστώσεις: Χορήγηση χαμηλότοκων δανείων έως 25.000 €.  
Να εξασφαλισθεί η όσο το δυνατόν γρηγορότερη λειτουργία αυτού του 
χρηματοδοτικού εργαλείου, που αφορά πολύ μικρές και νεοφυείς επιχειρήσεις, 
εστιάζοντας στο χαμηλότερο δυνατό επιτόκιο.    

 Επιστρεπτέα προκαταβολή 3: Έχει  αποδειχθεί το πιο αξιόπιστο χρηματοδοτικό 
εργαλείο για τις μικρές επιχειρήσεις.  
Προτείνουμε την πριμοδότηση μέσω αυτού του προγράμματος, όσων 
επιχειρήσεων δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, ώστε να επιτύχουμε 
την σωτήρια των χιλιάδων πολύ μικρών υγιών μονάδων που δίνουν την 
καθημερινή μάχη για την επιβίωση τους, αλλά στερούνται εργαλείων που 
παρέχονται απλόχερα σε μεγαλύτερες και περισσότερο οργανωμένες 
επιχειρήσεις. 

 ΕΣΠΑ: Απλοποίηση της εκταμίευσης μόνο με την δέσμευση του επιχειρηματία για 
την υλοποίηση της επένδυσης για τα τρέχοντα προγράμματα ΕΣΠΑ και δημιουργία 
νέων ειδικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ με σύντομες διαδικασίες έγκρισης, με στόχο 
την δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων και την ψηφιακή αναβάθμιση των 
μικρών επιχειρήσεων. 
Πριμοδότηση επιχειρήσεων για συγχωνεύσεις ή δημιουργία συνεργατικών 
σχημάτων (clusters) ή δημιουργία επιχειρηματικών σχημάτων τύπου δικαιόχρησης 
(Franchising) 

 Επιταγές: Επαναφορά του θέματος των μεταχρονολογημένων επιταγών και 
εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων χρηματοδότησης στους εκδότες, αλλά και 
στους κομιστές, μέσω των νέων εργαλείων που προτείνουμε παραπάνω. 

       (Σχετικές επιστολές του Ε.Σ.Α έχουν αποσταλεί προς τα αρμόδια Υπουργεία). 
 
 

 



Β. Ενοίκια:  
 Επέκταση της θεσμοθετημένης μείωσης των ενοικίων κατά 40% για τις εμπορικές 

επιχειρήσεις έως το τέλος του 2020. 
 Κοινή πρόταση Ε.Σ.Α - ΠΟΜΙΔΑ, που αφορά την οικειοθελή μείωση των 

επαγγελματικών μισθωμάτων έως 40% μέχρι το τέλος του έτους, ζητώντας από την 
πολιτεία να νομοθετήσει την ήδη ισχύουσα για τις αναγκαστικές μειώσεις 
φορολογική επιστροφή του 30% της απώλειας ενοικίων, ως κίνητρο και για όσες 
μειώσεις μισθωμάτων έως 40% συμφωνηθούν οικειοθελώς μεταξύ ιδιοκτητών και 
ενοικιαστών. 
 

Γ. Εμπορικά καταστήματα τουριστικού ενδιαφέροντος:  
Τα αμιγώς εμπορικά καταστήματα τουριστικού ενδιαφέροντος που συντηρούνται 
αποκλειστικά από τον εισερχόμενο τουρισμό, να ενταχθούν στο ευνοϊκό καθεστώς 
που ισχύει για τις τουριστικές επιχειρήσεις.   

 
 Δ. Λειτουργία της αγοράς  
 

 Ενδιάμεσες εκπτώσεις: Άμεση Κατάργηση του παρωχημένου θεσμού που έχει 
δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην αγορά.  
Πάγια θέση του Ε.Σ.Α είναι «μία χαμηλή τιμή όλο τον χρόνο» και μεγάλες 
εκπτώσεις για ρευστοποίηση στο τέλος των περιόδων. Επισημαίνουμε ότι το εν 
λόγω αίτημα έχει την απόλυτη συμφωνία όλων των εμπορικών οργανώσεων της 
χώρας, επιχειρήσεων ανεξαρτήτως περιοχής και μεγέθους, αλλά προσφάτως και 
την έγγραφη στήριξη του αιτήματος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και από 
οργανώσεις καταναλωτών. 

 Τακτικές Εκπτώσεις: Να παραμείνει ως έχει η χρονική διάρκεια  των τακτικών 
εκπτώσεων.  
Να είναι υποχρεωτική η διπλή αναγραφόμενη τιμή MONO στα προϊόντα που 
βρίσκονται στις προθήκες των καταστημάτων. Εντός των καταστημάτων, να 
υπάρχει η δυνατότητα ομαδοποιημένης τακτοποίησης των εμπορευμάτων με 
ανάρτηση ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα ειδών και προαιρετική χρήση της 
διπλής αναγραφόμενης τιμής ανά είδος. 

 Προσφορές: Υποχρεωτική χρήση διπλής αναγραφόμενης τιμής, μόνο στα 
προϊόντα που βρίσκονται στις προθήκες των καταστημάτων. Εντός του 
καταστήματος να ισχύει ότι και στις τακτικές εκπτώσεις.  
Να θεσπιστούν δυο δεκαήμερα το έτος (ένα ανά σεζόν), κατ΄ επιλογήν του 
καταστήματος. Δυνατότητα διενέργειας προσφορών εντός του καταστήματος, με 
δικαίωμα ελεύθερης χρονικής επιλογής από την επιχείρηση. 

 Υπαίθριο εμπόριο: 
 Κατάργηση του θεσμού των αγορών καταναλωτών, επειδή η πράξη απέδειξε 

ότι μετασχηματίστηκε σε εργαλείο κερδοσκοπίας επιτήδειων, ενώ εάν τα 
πραγματικά Ελληνικά προϊόντα προωθηθούν απευθείας από τους ίδιους 
τους παραγωγούς στις λαϊκές αγορές και σε χαμηλές τιμές, δεν υπάρχει 
λόγος ύπαρξης του θεσμού. 

 Απαγόρευση εμπορικών πράξεων σε εκθέσεις που διενεργούνται σε δημόσιο 
χώρο, δημιουργώντας αθέμιτο ανταγωνισμό στο στεγασμένο εμπόριο. 

 Συμμετοχή εκπροσώπων του νόμιμου-στεγασμένου εμπορίου στις επιτροπές  
αδειοδότησης άσκησης υπαίθριου εμπορίου και οι άδειες να εκδίδονται από 
την τοπική αυτοδιοίκηση, λαμβάνοντας υπ’ όψη την  γνώμη των οικείων 
Εμπορικών Συλλόγων. 



 
Ε.  Παράνομο Εμπόριο 
 
Οι παρεμβάσεις που αναφέρονται στο νέο νομοσχέδιο και αφορούν στο 
παρεμπόριο, ταυτίζονται απόλυτα με τα πάγια αιτήματα του Συλλόγου και επιλύουν 
μακροχρόνιες δυσλειτουργίες. Ζητήθηκε η συγκεκριμενοποίηση  λειτουργίας και 
στόχων του νέου φορέα ΔΙ.Μ.Ε.Α., ώστε να υπάρχει συνεχής αξιολόγηση και 
μετρήσιμο τελικό αποτέλεσμα. 
 
ΣΤ.  Επιμελητήρια 
 
Ο Ε.Σ.Α δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αλλαγή του περιορισμού του 5% στη 
χρηματοδότηση από τα Επιμελητήρια, ζητώντας να μετατραπεί σε «τουλάχιστον 
5%», ώστε να εκφράζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση των φορέων σημειώνοντας 
επίσης, την υποχρεωτική κατάργηση της λέξης «δράσεις» στο εν λόγω άρθρο το 
οποίο μόνο γραφειοκρατικά εμπόδια δημιουργεί, στερώντας τη στοιχειώδη 
οικονομική στήριξη των φορέων και των οργανώσεων που λειτουργούν προς όφελος 
της ελεύθερης οικονομίας. 
 
 
Ε. Φορολογικά μέτρα 
 
Ο Ε.Σ.Α, θεωρώντας το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων το κατ’ εξοχή 
υπουργείο που αντιλαμβάνεται πλήρως τα προβλήματα της αγοράς, σας παραθέτει 
θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, ζητώντας την 
έμπρακτη συμπαράσταση και την στήριξη σας στα παρακάτω αιτήματα: 
 
 Μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 24% στο 20%  
 Πάγια μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50% 
 Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. 
 Επαναρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις 

Ο Ε.Σ.Α με στόχο να επανέλθει η αγορά σε κατάσταση ισορροπίας, να δοθεί μια 
ανάσα ρευστότητας στις επιχειρήσεις και να αρχίσει να εισρέει ζεστό χρήμα 
προς τα δημόσια ταμεία, προτείνει την θεσμοθέτηση μιας  νέας γενναίας 
επαναρύθμισης παλαιών και νέων οφειλών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά 
ταμεία σε 120 δόσεις.  
Συγκεκριμένα στη ρύθμιση αυτή θα πρέπει να ενταχθούν οφειλές που για 
διάφορους λόγους δεν είχαν ρυθμιστεί στο παρελθόν, αλλά και εκείνες που 
λόγω προσωρινής αδυναμίας και στη συνέχεια λόγω της κρίσης του Covid19, 
έχουν ήδη απωλεσθεί ή θα απωλεσθούν στο εγγύς μέλλον.   
Τέλος, η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων πρέπει να παραμείνει ενεργή για τις 
τρέχουσες οφειλές που θα δημιουργηθούν μετά την επανένταξη στην 
επαναρύθμιση των 120 δόσεων, προκειμένου να τακτοποιούνται οι υποχρεώσεις 
των επιχειρήσεων που δεν θα μπορούν να εξοφληθούν εντός των νόμιμων 
προθεσμιών, από τον Σεπτέμβριο του 2020 και μετά». 


