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ΘΕΜΑ: Λήψη αναγκαίων μέτρων προστασίας των επιχειρήσεων 

 
Αμηόηηκε θύξηε Υπνπξγέ, 
 

Η απόθαζε ηεο θπβέξλεζεο λα ζέζεη ζε ππνρξεσηηθή αλαζηνιή ην ζύλνιν ζρεδόλ ηνπ 

ιηαλεκπνξίνπ θαη ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ αλά ηελ επηθξάηεηα, κε ζθνπό λα πξνζηαηεύζεη ηε 

δεκόζηα πγεία, δίλεη ζάξθα θαη νζηά ζην ρεηξόηεξν εθηάιηε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ. 

Μεηά από ην ζθιεξόηαην lockdown ηνπ ηξηκήλνπ Μαξηίνπ – Ινπλίνπ θαη κία θαηαζηξνθηθή 

θαινθαηξηλή ηνπξηζηηθή πεξίνδν, εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο COVID-19, έλα ηξίην ρηύπεκα όπσο 

απηό πνπ βηώλνπκε, εμαηηίαο ησλ απζηεξόηαησλ πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ, ζέηεη ζε θίλδπλν ηηο 

πξνζπάζεηεο όισλ καο, πνπ έρνπλ ζηόρν ηε κεζνπξόζεζκε αλάηαμε ηεο νηθνλνκίαο. 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ ηα δπζκελέζηεξα ζελάξηα, όζνλ αθνξά ζηε δηάζσζε ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ηεο ρώξαο, ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ 

άκεζα κέηξα ζηήξημεο ππέξ ησλ νηθνλνκηθώο πιεηηνκέλσλ, πιελ απηώλ πνπ ήδε αλαθνίλσζε 

ε θπβέξλεζε. 

Η αθαίκαμε ηεο ξεπζηόηεηαο ησλ πιεγεηζώλ επηρεηξήζεσλ κεηά από έλα νθηάκελν νδπλεξήο 

θξίζεο είλαη θαλεξό όηη δελ απνθαζηζηάηαη κόλν κε ηα εμαγγειζέληα κέηξα ειάθξπλζεο θαη 

ρξνληθήο αλαβνιήο ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο. Γηα λα επαλέιζνπλ ζηελ θαλνληθόηεηα απαηηείηαη 

άκεζε ελίζρπζε ησλ ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ ηνπο. 

Απηό ζεκαίλεη: 

https://www.champier.gr/


1) Δπηδόηεζε ηνπ απνιεζζέληνο ηδίξνπ, θαηά 35% ηνπιάρηζηνλ, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ 

ζα δηαξθέζεη ην lockdown, έρνληαο σο κέηξν ζύγθξηζεο ην πεξπζηλό αληίζηνηρν ρξνληθό 

δηάζηεκα. 

2) Δπαλεμέηαζε ηεο από 31/03/2020 έγγξαθεο πξόηαζήο καο πξνο ην ππνπξγείν 

Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηόηεηαο ησλ πιεγεηζώλ επηρεηξήζεσλ κε 

εγγπνδνηεκέλε από ην δεκόζην ρξεκαηνδόηεζε ηύπνπ FACTORING. Η κέζνδνο απηή 

δηαζθαιίδεη κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ηε ξνή ηεο ξεπζηόηεηαο πξνο ηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία, δηόηη κέζσ ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο εμόθιεζεο ησλ ηηκνινγίσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, θαιύπηνληαη παξαιιήισο ηόζν νη νθεηιέο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο, 

όζν θαη νη απαηηήζεηο ηνπο από ηελ πειαηεία ηνπο. 

3) Άκεζε έθπησζε 25%, θαη όρη ζπκςεθηδόκελε, γηα πιεξσκέο εθ’άπαμ ππνρξεώζεσλ πξνο 

ην δεκόζην θαη ηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο. 

4) Μείσζε ησλ ελνηθίσλ 50% θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππνρξεσηηθήο αξγίαο θαη επί έλα εμάκελν 

κεηά ηε ιήμε ηεο. 

5) Φξνληθή επέθηαζε ησλ πθηζηακέλσλ θαη κειινληηθώλ ξπζκίζεσλ από 120 ζε 140 κεληαίεο 

δόζεηο. 

6) Καηαβνιή ησλ ππνρξεώζεσλ πξνο ην δεκόζην, ηνπο αζθαιηζηηθνύο θνξείο θαη ηηο 

ηξάπεδεο έμη (6) κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο ππνρξεσηηθήο αξγίαο, γηα όζεο επηρεηξήζεηο δελ 

είλαη εληαγκέλεο ήδε ζε επλντθόηεξε ξύζκηζε. 

7) Απαιιαγή ηνπ δώξνπ ησλ Φξηζηνπγέλλσλ θαη ηνπ επηδόκαηνο αδείαο από ηηο αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο. 

8) Δπέθηαζε ηεο πξνζεζκίαο εκθάληζεο θαη πιεξσκήο ησλ επηηαγώλ, κε εκεξνκελία 

πιεξσκήο εληόο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηεο ππνρξεσηηθήο αξγίαο, δύν κήλεο κεηά από 

ηε ιήμε ησλ πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ.  

Σπκκεξηδόκελνη ηελ πξνζπάζεηά ζαο θαη θαηαλνώληαο ηελ θξηζηκόηεηα ησλ θαηαζηάζεσλ, 

επειπηζηνύκε γηα ηελ άκεζε πηνζέηεζε ησλ πξνηάζεώλ καο, κε ζηόρν ηε δηάζσζε ηεο 

κηθξνκεζαίαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηελ νκαιόηεξε επηζηξνθή καο ζηελ θαλνληθόηεηα. 

 
 

       Ο Πξόεδξνο 
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