Ιωάννινα, 10 Νοεμβρίου 2020

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Πρόεδρος
Δρ. Δημήριος Δημητρίου

ΑΙΤΗΜΑΤΑ –ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Υπουργείο Οικονομικών
-Κούρεμα οφειλών των επιχειρήσεων(περίοδο 15 Μαρτίου 2020- έως
ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ) με βάση την πτώση του τζίρου τους
-Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που
επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Ηπείρου» Αύξηση
του ποσού χρηματοδότησης του προγράμματος τουλάχιστον στο διπλάσιο
(60,000,000€) από τον σημερινό προϋπολογισμό των 30,000,000€, όπως αυτό
τροποποιήθηκε στην Περιφέρεια Δυτική Μακεδονίας.
-Οριζόντια χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με σύγκριση της πτώσης τζίρου
σε σχέση με το 2019 και όχι με 2μηνες ή 3μηνες συγκρίσεις.
-Οριζόντια χρηματοδότηση ανελαστικών δαπανών για 60 ημέρες όλων
ανεξαρτήτως των επιχειρήσεων.
-Νέες αναστολές προθεσμίας αποπληρωμής των επιταγών, που η ημερομηνίες
λήξης τους βρίσκονται στις ημερομηνίες αναστολής εργασιών με κρατική
εντολή έως 45 ημέρες μετά την άρση της κρατικής αναστολής.
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-Επιταγές που βρίσκονται στα χέρια των επιχειρήσεων, να καταθέτονται στον
λογαριασμό τους, να χρηματοδοτούνται από τις τράπεζες στο ύψος του 70%
άτοκα και χωρίς έξοδα διαχείρισης και να ακολουθούν την ρύθμιση για αυτές,
όπως προβλέπονται για αυτές που βρίσκονται στο πλαφόν.
-Μειώσεις συντελεστών ΦΠΑ σε τουρισμό και εστίαση σε μονοψήφιο νούμερο
συμπεριλαμβανομένων και των αλκοολούχων ποτών.
-Δυνατότητα ρύθμισης 120 δόσεων των οφειλών των επιχειρήσεων προς τους
Δήμους και τα Νομικά πρόσωπα αυτών.
-Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών υπάρχοντος προσωπικού.
-Εκπτώσεις 25% συνεπών επιχειρήσεων σε Δήμους-Νομικά πρόσωπα –
Δημόσιο- Ασφαλιστικά ταμεία.
-Δυνατότητα ένταξης ρυθμίσεων και για τα φυσικά πρόσωπα μέλη εταιριών
Ο.Ε, Ε.Ε, Α.Ε και άλλες νομικές μορφές.
- Κατάργηση τέλους διανυκτέρευσης για το 2021
-Κατάργηση του φόρου πολυτελείας στους μεταποιητικούς κλάδους της
ελληνικής οικονομίας, όπως η αργυροχρυσοχοΐα
-Ένταξη
στο
πρόγραμμα
αυτοαπασχολούμενων.

SURE,

ατομικών

επιχειρήσεων

και

-Απαγόρευση πώλησης διαρκών αγαθών από αλυσίδες σουπερ μάρκετ και
καλλυντικών από φαρμακεία σε περιόδους lockdown.
Επιστροφή ΦΠΑ εντός 30 ημερών, ιδιαίτερα για τις εξαγωγικές εταιρείες.
-Απαλοιφή του δεσμευτικού όρου προβληματικές(λογιστικές ζημιές)
επιχειρήσεις για ένταξη σε χρηματοδοτικά εργαλεία, είτε απευθείας από το
υπουργείο οικονομικών είτε από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
-Δυνατότητα πρόσληψης εργαζομένων από τις επιχειρήσεις μέσω
προγραμμάτων ΟΑΕΔ ανεξάρτητα αν είχαν εργαστεί στην ίδια επιχείρηση έως
90 ημέρες μέσα στο ίδιο έτος.
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-Δυνατότητα μοριοδότησης από τον ΟΑΕΔ σε προγράμματα εργασίας για
ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που έκλεισαν μέσα στο 2020 και 2021 και προκύπτει
διασύνδεση ζημιάς λόγω covid-19.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
-Αύξηση των πόρων για Δράσεις Ενίσχυσης Εξωστρέφειας και ταυτόχρονη
κατάργηση καταληκτικών ημερομηνιών για επιχειρήσεις που επιθυμούν να
καταθέσουν επενδυτικά σχέδια για Δράσεις εξαγωγικές.
Κίνητρα Επιχειρήσεων Απομονωμένων Περιοχών
-Ειδικό καθεστώς, ελάφρυνση και μείωση από το φόρο πετρελαίου κίνησης και
θέρμανσης καθώς και βενζίνης, ανάλογα με την χιλιομετρική απόσταση και την
γεωγραφική θέση της κάθε Επιχείρησης από την έδρα της Περιφέρειας καθώς
και αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας των επαγγελματικών οχημάτων
τους. Ενεργειακές Κοινότητες
-Ειδικά κίνητρα στα Επιμελητήρια για δημιουργία σε συνεργασία με άλλους
φορείς ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΏΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ με σκοπό της μείωση του ενεργειακού
κόστους των επιχειρήσεων .

Αναπτυξιακός νόμος- Προγράμματα αναπτυξιακού Νόμου
Α) Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων ένταξης
των επιχειρήσεων στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016.
Β) Έγκαιρη δημοσιοποίηση των επιλέξιμων επιχειρήσεων ένταξης σε
προγράμματα.
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
-α) Επιτάχυνση και απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου και εκταμιεύσεων
υλοποιημένων έργων του ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020 (π.χ. λιγότερη
γραφειοκρατία, μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δειγματοληπτικός
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έλεγχος επενδύσεων, άμεση εξέταση και έγκριση αιτημάτων ενστάσεων και
τροποποιήσεων).
-Επιτάχυνση εκταμιεύσεων των επιχορηγήσεων εγκεκριμένων έργων του
Αναπτυξιακού Νόμου, κυρίως σε επίπεδο Υπουργείου Ανάπτυξης.
-Εξεύρεση επιπλέον κονδυλίων για την έγκριση όλων των θετικά αξιολογημένων
φακέλων σε προγράμματα που αφορούν παραγωγικούς τομείς, όπως αγροτικός
τομέας – αγροδιατροφή (π.χ. LEADER, Σχεδία Βελτίωσης, Μεταποίηση, εμπορία
ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων).
-Οριζόντια παράταση, στις δεσμευτικές προθεσμίες όλων των Δράσεων του
ΕΠΑνΕΚ.
Άλλες γενικές προτάσεις αναπτυξιακού και άλλου χαρακτήρα.
1. Να ζητηθεί από τις μεγάλες ενεργειακές εταιρίες που θα επενδύσουν
στην περιοχή σε καθαρές τεχνολογίες να μετοχοποιήσουν ένα τμήμα της
αρχικής επένδυσης και να το διαθέσουν προς αγορά από ενεργειακές
κοινότητες που θα δημιουργήσουν οι τοπικές κοινωνίες, απολαμβάνοντας
έτσι τα αναλογικά με την επένδυσή τους οικονομικά οφέλη.
2. Να δεσμευτούν διακριτοί πόροι για την ενίσχυση των ενεργειακών
κοινοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που στοχεύουν στην ανάπτυξη
των ΑΠΕ, την εγκατάσταση βιώσιμων τεχνολογιών θέρμανσης και ψύξης (πχ
αντλίες θερμότητας) και έργων εξοικονόμησης ενέργειας για την κάλυψη
των τοπικών αναγκών.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
1. ΣΧΕΔΙΟ: «ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ»
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