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Θέμα: Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων» 
 
 
Προς:  
 
1.Τον Υπουργό Οικονομικών, κ.Χρήστο Σταϊκούρα. 
 
2.Τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ.Άδωνι 
Γεωργιάδη. 
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Κύριοι Υπουργοί, 
 
 

Σήμερα, 14.1.2021, Βουλευτές λάβαμε γνώση του κάτωθι 
ψηφίσματος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και 
Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδος, 
Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Ο.Ε.ΕΣ.Π.) το οποίο έχει ως 
εξής: 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

3258

Ημερομ. Κατάθεσης:

14/1/2021



 
 
 

«Πάτρα, 14-1-2021 
Αρ. Πρωτ.: 12841 

ΨΗΦΙΣΜΑ  

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας 
Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & 
Ιθάκης (Ο.Ε.ΕΣ.Π.) Γεώργιος Βαγενάς, συγκάλεσε χθες 13 Ιανουαρίου 
2021 έκτακτη ευρεία σύσκεψη, μέσω τηλεδιάσκεψης, των κοινωνικών και 
παραγωγικών φορέων καθώς και των βουλευτών του νομού Αχαΐας με 
θέμα: “Κλειστά καταστήματα, κλειστές επιχειρήσεις… έως πότε; 
Σχεδιασμός επόμενων κινήσεων”.   

Στην σύσκεψη παραβρέθηκαν οι Βουλευτές του Νομού Αχαΐας κα 
Χριστίνα Αλεξοπούλου και ο κ. Άγγελος Τσιγκρής, ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Αχαΐας κ. Πλάτων Μαρλαφέκας και το μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σάαντ Καραμπέτ, ο πρόεδρος του Τμήματος 
Μεταποίησης Επιμελητηρίου Αχαΐας κ. Σταύρος Κάτσενος, ο αντιπρόεδρος 
του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος κ. Στέλιος Τζιβγινίδης, 
το μέλος του Δ.Σ. της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Ρώρος, ο οικονομικός επόπτης της 
Ο.Ε.ΕΣ.Π. κ. Σπύρος Σπυρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ κ. 
Σπυρίδων Στεργίου, ο ταμίας της ΟΕΒΕΣΝΑ κ. Ταξιάρχης Κάππας, ο 
πρόεδρος του σωματείου Πρακτόρων ΟΠΑΠ Αχαΐας, Ζακύνθου, 
Κεφαλληνίας “Η ΠΑΝΔΩΡΑ” κ. Απόστολος Μάρκος, ο πρόεδρος του 
Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών κ. Κωνσταντίνος 
Ζαφειρόπουλος, καθώς και ο ειδικός γραμματέας του συλλόγου κ. 
Αναστάσιος Νικολακόπουλος, ο πρόεδρος του συλλόγου 
Βιβλιοχαρτοπωλών – Ιδιοκτητών Τυπογράφων και Κατεργασίας Χάρτου 
Ν. Αχαΐας κ. Νικόλαος Καραπάνος, ο πρόεδρος του Εμπορικού & 
Επαγγελματοβιοτεχνικού Συλλόγου Δήμου Δύμης κ. Κωνσταντίνος 
Ρέλλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων και 
Διανομέων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου και Νήσων 
Ιονίου κ. Τρύφων Παπαδόπουλος,  ο πρόεδρος του Εμπορικού 
Εισαγωγικού και Επιχειρηματικού Συλλόγου Αιγιάλειας κ. Χαράλαμπος 
Παπαδόπουλος, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εμπορικής και Τουριστικής 
Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας κ. Οδυσσέας Καλύβας και ο πρόεδρος 
του Εμπορικού και Επιχειρηματικού Δικτύου Καλαβρύτων «Αζάνες» κ. 
Ηλίας Ερμείδης. 



Κατόπιν διαλογικής συζήτησης διαπιστώθηκε ότι τα μέτρα της 
κυβέρνησης μέχρι τώρα είναι ελάχιστα και ανεπαρκή. Σε καμία περίπτωση 
δεν επιλύουν τα συσσωρευμένα και οξυμμένα προβλήματα του εμπορικού 
και επαγγελματικού κόσμου, ούτε και βοηθούν τις επιχειρήσεις να βγουν 
από το τέλμα που βρίσκονται. 

Ζητάμε επιτακτικά από την κυβέρνηση μέχρι την Δευτέρα 18 
Ιανουαρίου 2021 το άνοιγμα του λιανεμπορίου και των 
επιχειρήσεων όλων των εμπόρων και επιχειρηματιών, με αυστηρή 
τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. 

Επίσης, ζητάμε από την πολιτεία να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις με 
ουσιαστικά μέτρα, όπως γενναία κρατική ενίσχυση, μη επιστρεπτέες 
προκαταβολές χωρίς τραπεζικά κριτήρια και αυστηρούς όρους υπαγωγής σε 
αυτές, διαγραφή όλων των χρεών (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία κλπ.) που 
δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια της πανδημίας, σχεδιασμό νέας 
ρύθμισης μεγαλύτερης των 120 δόσεων για όλα τα χρέη των επιχειρήσεων 
και οποιαδήποτε άλλα εργαλεία και ρυθμίσεις που θα δώσουν μια ανάσα 
στις επιχειρήσεις και θα τις σώσουν από το αδιέξοδο.  

Σε διαφορετική περίπτωση όλοι οι φορείς σε ένα ενιαίο μέτωπο 
θα προχωρήσουμε σε νέες μορφές αντιδράσεων και 
κινητοποιήσεων. Δεν μας αφήνετε άλλα περιθώρια.  

Μην προσπερνάτε τις κραυγές απόγνωσης και αγωνίας που 
νιώθουμε όλοι». 

 
Η πανδημική κρίση αποδείχτηκε χρυσή ευκαιρία για να αλλάξει 
το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και να τεθεί σε εφαρμογή το 
κυβερνητικό σχέδιο φτωχοποίησης του πληθυσμού με στόχο την 
καταστροφή των επιχειρήσεων και την κατακρήμνιση της 
αγοραστικής δύναμής τους. 
 
Τα στοιχεία συντρίβουν κάθε προσπάθεια υπεράσπισης του 
μοντέλου διαχείρισης της οικονομικής κρίσης που εφεραν τα 
μέτρα κοινωνικού αποκλεισμού για την αντιμετώπιση του Covid-
19. 
1. Από τους πρώτους μήνες της επιστρεπτέας προκαταβολής 
(δάνειο που πρέπει να επιστραφεί) ωφελήθηκαν μόνο 144.000 από 
τις 750.000 επιχειρήσεις. Στον τέταρτο κύκλο( 50% δανειο+50% 
επιδότηση) ωφελήθηκε το 60% των επιχειρήσεων, δλδ 440.000 



επιχειρήσεις, αλλά μοιράστηκαν μολις 1.000-2.000 ευρώ, πενιχρό 
ποσό όταν οι ζημίες τους ανέρχονται σε πολλαπλάσια νούμερα. 
2. Μέσω της θεσμοθετημένης τηλεργασίας και της πολιτικής των 
αναστολών μειώθηκε το εισόδημα των μισθωτών στο μισό και 
καθιερώθηκε η κουλτούρα της απλήρωτης υπερωρίας που πλέον 
θα αποτελεί και νομοθέτημα του κράτους από το 2021. 
3. Το ψέμα της κυβέρνησης ότι η στήριξη της οικονομίας θα 
ανερχόταν σε 24 δισ ευρώ επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού που δείχνουν οτι τα 7.5 δις ευρώ 
που μοιράστηκαν ως στήριξη απορροφήθηκαν από τους μεγάλους 
παίκτες.Οι μικροί έλαβαν το τίποτα. 
4. Το click away βόλεψε μόνο τους μεγάλους που ρούφηξαν τον 
πετσοκομμένο τζίρο της χριστουγεννιάτικης αγοράς. 
5. Οι αναστολές φόρων και ασφαλιστικών εισφορών θα πρέπει να 
εκκινήσουν να πληρώνονται τον Απρίλιο.Φτωχοποιημένοι 
μικρομεσαίοι καλούνται να καταβάλουν με μηδενικό τζίρο τις 
οφειλές του 2020 και του 2021.  
6. Η ανεργία περιμένει περισσότερο από 440.000 εργαζομένους 
μόλις λήξουν τα προγράμματα αναστολών. 
7. Τα λουκέτα στην εστίαση και λιανεμπόριο θα φθάσουν το 50% 
των επιχειρήσεων, δηλαδή θα έχουμε 100.000-200.00 ανέργους. 
8. Οταν τα κέρδη από τον τουρισμό έφθασαν το 2018 στα 18,4 δισ, 
το 2021 αναμένεται να φθάσουν στο ποσό των 9 δις ευρώ με 
αποκλεισμένους από την εποχική απασχόληση 250.000-300.000 
εργαζομένους. 
 
Ενα αδυσώπητο καταστροφικό σπιράλ θα ρουφήξει επιχειρήσεις 
και μισθωτούς με το 80% της πραγματικής οικονομίας να μένει 
χωρίς στήριξη.  

   

Σημειωτέον, ότι κατατέθηκε Πρόταση Νόμου του ΜέΡΑ25, στην 
οποία για την ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων προτείνουμε τα κάτωθι: 
1. Κούρεμα των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών που 
ανεστάλησαν το 2020 – (άρθρο 24 στην Πρόταση Νόμου μας). Ο 
περιορισμός των λουκέτων προαπαιτεί βαθιά κουρέματα (π.χ. 
κατάργηση προπληρωμών, ανώτατο συντελεστή ΦΠΑ 15%-18%, 
μηδενικό ΕΝΦΙΑ για μικρομεσαίους, διαγραφή οφειλών 



πληγέντων από την πανδημία). 
 

2. Δυνατότητα εθελούσιας μετατροπής ρευστότητας σε προαίρεση 
(option) κρατικού μεριδίου στην επιχείρηση. Αφορά στην 
επιστρεπτέα προκαταβολή (€5368 εκ.) και παροχές ρευστότητας 
(€2548 εκ.) – (άρθρο 32 στην Πρόταση Νόμου μας) 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε: 

 

1. Προτίθεστε να προβείτε άμεσα στο άνοιγμα του 
λιανεμπορίου και των επιχειρήσεων όλων των εμπόρων και 
επιχειρηματιών, με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων; Αν ναι, πότε, αν όχι, υπάρχει σχετική εισήγηση της 
επιτροπής των εμπειρογνωμόνων; 

2. Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας για την στήριξη των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων με εμπροσθοβαρή μέτρα?Ποια μέτρα από 
αυτά που σας προτείνουν η παραπάνω Ομοσπονδία και το ΜέΡΑ25 
προτίθεστε να υιοθετήσετε; 

 

                                                                           Η  ερωτώσα  Βουλευτής 

                                                                                                

                                                                        Αγγελική  Αδαμοπούλου 

                                                            Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 

 

 

 

 




