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ΘΕΜΑ: Ομαλή και Δημιουργική επανεκκίνηση της Οικονομίας 
 
 
Κύριε Υπουργέ, 

 

Με αφορμή την από 11-05-2020 επανέναρξη της λειτουργίας μεγάλου αριθμού 

επιχειρήσεων, οι οποίες σχεδόν από διμήνου ανέστειλαν τις δραστηριότητές τους, 

λόγω της πανδημίας COVID 19, σας εκφράζουμε, ως εκπρόσωποι της 

επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας, το κοινό αίσθημα ικανοποίησης που 

διακατέχει τα μέλη μας για την επιτυχή αντιμετώπιση, από υγειονομικής πλευράς, της 

πανδημίας και ταυτοχρόνως την ανησυχία της για τις  οικονομικές συνέπειες της 

επώδυνης υποχρεωτικής αργίας, που απειλούν να ανατρέψουν ό,τι θετικό πέτυχε, με 

πολύ κόπο, η κυβέρνηση στον κρίσιμο τομέα της Οικονομίας και της παραγωγικής 

ανασυγκρότησης. 

 

Χάρη στα ρεαλιστικά και επιτυχημένα μέτρα στήριξης, που έγκαιρα θεσπίσατε, ο 

κόσμος του επιχειρείν, παρέμεινε ζωντανός και αισιόδοξος. 

Αυτό που αναμένει τώρα από εσάς, είναι η επιτυχημένη ολοκλήρωση και υλοποίηση 

του σχεδιασμού για τη διάσωση της Ελληνικής Οικονομίας και την επανεκκίνησή της 

με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. 

 

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, εκτιμούμε ότι είναι απαραίτητο να επανέλθουμε 

στις διατυπωμένες, στην από 18/03/2020 επιστολή μας προς εσάς, προτάσεις μας, οι 

οποίες οφείλουμε να ομολογήσουμε, σε πολύ μεγάλο ποσοστό εισακούστηκαν. 

 

Επειδή η επαναδραστηριοποίηση του συνόλου των επιχειρήσεων, πραγματοποιείται 

σταδιακά και με αργούς ρυθμούς, είναι πρακτικά αδύνατον για όσες επιχειρήσεις 

επαναλειτουργήσουν να δημιουργήσουν τα έσοδα εκείνα που θα τους επιτρέψουν να 

ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους έναντι του δημοσίου, των ασφαλιστικών 

φορέων, τραπεζών και των προμηθευτών τους, παρά τις παρατάσεις των προθεσμιών 

που έχετε ορίσει. 
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Γι’αυτό, λοιπόν, με γνώμονα την κοινή λογική της αγοράς, επιμένουμε και 

προτείνουμε τα ακόλουθα: 

 

Πρώτον: Τρίμηνη παράταση των προθεσμιών πληρωμής των επιχειρήσεων προς το 

Δημόσιο, τους Ασφαλιστικούς φορείς και τις Τράπεζες, από την ημερομηνία 

επανέναρξης της λειτουργίας τους. 

 

Δεύτερον: Διατήρηση για το ίδιο χρονικό διάστημα της επιδότησης των ενοικίων. 

 

Τρίτον: Χρηματοδότηση των επιταγών και των αντιστοίχων τιμολογίων των 

επιχειρήσεων με τη μορφή FACTORING εγγυημένου από το κράτος. 

Ευελπιστώντας ότι οι προτάσεις μας θα συνεχίσουν να λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν, 

πιστεύουμε ότι εμείς θα είμαστε οι τελικοί νικητές στον κοινό μας αγώνα για την 

επιβίωση της Ελληνικής Οικονομίας και τη συνοχή της κοινωνίας 
 
 

Με εκτίμηση 
Ο Πρόεδρος 

 
Ηλίας Χατζηχριστοδούλου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


