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ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΚΑΝΟΝΙΚΟ    

                                                             

       Μαδρίτη, 7 Μαΐου 2020 

  Αρ. Πρωτ.: Φ. 2710 / ΑΣ 425 

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Εξωτερικών 

- Β4 Δ/νση 

 

 

ΚΟΙΝ. :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Διπλ. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού 

- Διπλ. Γραφείο κ. Υπουργού 

- Διπλ. Γραφείο κ. Αναπλ. Υπουργού 

- Διπλ. Γραφεία Υφυπουργού κ. Κ. Φραγκογιάννη 

- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέως 

- Γραφείο κ. Γ.Γ. ΔΟΣ και Εξωστρέφειας 

- Α´, Β΄ και Γ΄ Γεν. Διευθύνσεις 

- Α13, Β1, Β8, Γ1, Γ2 και Γ3 Διευθύνσεις 

 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (μέσω ημών) 

- Γραφείο κ. Υπουργού  

    Υπόψη Διπλ. Συμβούλου, κας Αικ. Βαρβαρήγου, ΣΠΑ’ 

- Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών 

Επιχειρηματικοί Φορείς 

Ως Πίνακας Αποδεκτών (μέσω ημών) 

 

 

Ε.Δ. : -   Γραφείο κ. Πρέσβη 

 

 

ΘΕΜΑ: Νέες εκτιμήσεις και προτάσεις της Ισπανικής Συνομοσπονδίας Επιχειρηματικών  

             Οργανισμών για τη διάσωση των ΜμΕ επιχειρήσεων. 

 

Η Ισπανική Συνομοσπονδία Επιχειρηματικών Οργανώσεων (CEOE), ο σπουδαιότερος θεσμικός 

ισπανικός οργανισμός (ομόλογος του ελληνικού ΣΕΒ), που φέρει υπό την ομπρέλα του όλες τις 

κλαδικές ενώσεις της χώρας, εκτίμησε ότι, σε περίπτωση που η νέα κανονικότητα έλθει, όπως 

έχει σχεδιάσει η Κυβέρνηση, η ύφεση για το τ.έ. θα περιοριστεί στο 8%. Εάν όμως οι αυστηρές 

πολιτικές προστασίας εξάπλωσης του ιού και κοινωνικής απόστασης συνεχιστούν και το δεύτερο 

εξάμηνο του έτους, η μείωση του ΑΕΠ μπορεί να φθάσει το 12%. Αντίστοιχα, εάν η Κυβέρνηση 

αναγκαστεί να εφαρμόσει εκ νέου καραντίνα, η ύφεση μπορεί να ανέλθει στο 15,5%. Για το λόγο 

αυτό, προτείνεται η διαχείριση της πανδημίας και των μέτρων από κάθε Κοινότητα ξεχωριστά, 

ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί σε κάθε μία, καθώς οι Κοινότητες και τα Δημαρχεία 

έχουν πιο ολοκληρωμένη γνώση της ισχύουσας κατάστασης. Την ανωτέρω πρόταση 

συνυπογράφουν η CEOE με την Deloitte και το πανεπιστήμιο ESADE.  
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Ακόμη, σύμφωνα με την CEOE, ένα από τα σημαντικότερα σημεία στα οποία πρέπει 

επικεντρωθεί η Κυβέρνηση είναι να επαναφέρει την κανονική δραστηριότητα, 

διενεργώντας, ωστόσο, πολλά τεστ για να μπορεί να εντοπίσει τους πολίτες που φέρουν τον 

Covid-19, προκειμένου να απομονώνονται ενώ παράλληλα να συνεχίζει να κινείται η οικονομία. 

Για την ταχύτερη διενέργεια των τεστ, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 

να τα πραγματοποιούν στο προσωπικό τους, σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Παράλληλα, 

τονίζεται η σημασία της τηλεργασίας, εφόσον είναι εφικτή, ενώ, η Συνομοσπονδία, υπολογίζει 

ότι περί τους 4,5 εκ. εργαζομένους μπορούν να την εφαρμόσουν.  

Ιδιαίτερα σημαντική για τη συνέχεια της λειτουργίας των επιχειρήσεων είναι και η παροχή 

της απαραίτητης ρευστότητας. Συνεπώς, τονίζουν την ανάγκη απλοποίησης των δανείων από 

το Επίσημο Ινστιτούτο Πιστώσεων (ICO), τα οποία πρέπει να δίνονται ταχύτερα και με μεγαλύτερη 

ευελιξία και ιδιαίτερα για τις ΜμΕ και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Υπογραμμίζεται ότι τυχόν 

αύξηση της φορολογίας θα αποτελέσει λάθος, ενώ αντίθετα συστήνεται η διευκόλυνση και η 

καθυστέρηση πληρωμής των φόρων. 

Επιπροσθέτως, προτείνεται η αλλαγή των ισχυόντων εργατικών κανόνων. Αρχικά, ζητείται 

η κατάργηση του κανόνα που απαγορεύει στην επιχείρηση να απολύσει τον εργαζόμενο για 

διάστημα έξι μηνών, στην περίπτωση που λαμβάνεται η κρατική βοήθεια για το προσωπικό που 

έχει διακόψει προσωρινά την εργασία του (ERTE). Αυτός ο κανονισμός, σύμφωνα με τη 

Συνομοσπονδία, θα οδηγήσει σε μαζικές απολύσεις σε συγκεκριμένες περιόδους, όπως συνέβη 

στην αρχή της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης.  

Ταυτόχρονα, προτείνεται να προσαρμοστούν τα κόστη που προκλήθηκαν από την 

πανδημία με τον ρυθμό της ανάκαμψης. Ζητείται η υιοθέτηση μέτρων για την ανάκτηση των 

εργατών στους οποίους εφαρμόστηκε ERTE, με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης, ενώ για όσες 

επιχειρήσεις δεν προχώρησαν σε απολύσεις, προτείνεται η αφαίρεση της υποχρέωσης 

καταβολής του ποσού στους εργαζομένους ERTE. Με την τωρινή πολιτική, οι επιχειρήσεις με 

προσωπικό έως και 50 ατόμων, εξαιρούνται ολοκληρωτικά από την πληρωμή αυτή, ενώ στις 

υπόλοιπες εξαιρείται το 75% του συνολικού ποσού.  

Ο κ. Iñigo Fernández de Mesa, Αντιπρόεδρος της CEOE, αναγνωρίζει ότι επιπλέον κρατικά μέτρα 

στήριξης θα αυξήσουν ακόμη περισσότερο το δημόσιο χρέος και το έλλειμμα της Ισπανίας, τα 

οποία θα πρέπει να μειώσει η Κυβέρνηση, μετά το πέρας της ύφεσης και της επιστροφής σε 

αναπτυξιακή τροχιά. Επομένως, τα μέτρα αυτά οφείλουν να είναι προσωρινά, ενώ δεν πρέπει 

να πραγματοποιούνται επιπλέον δαπάνες, που δεν αφορούν  στην αντιμετώπιση του Covid-19. 

                                                                                                            Η Προϊσταμένη 

         
         Α. Ν. Παπαναστασίου 

                                                                                                         Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄             
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μέσω ημών) 

 

1. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών  

2. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος  

3. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων 

4. Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος  

5. Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης  

6. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών  

7. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης  

8. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς  

9. Bιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών  

10. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 

11. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 

12. Enterprise Greece 

13. Τράπεζα της Ελλάδος  

14. Δ.Ε.Θ.  

15. HELEXPO  

16. ΣΕΒΤ  

17. ΣΕΚΕΕ  

18. corallia  

19. Ελληνική Εταιρία Logistics (ΕΕL)  

20. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς και Επιχειρήσεων Logisitcs,  

21. ΣΕΤΕ  

22. ΗΑΤΤΑ  

23. ΣΕΠΕΕ  

24. ΣΕΚ  

25. ΣΕΠΕ  

26. ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

27. ATHEXGROUP  

28. ΣΦΕΕ  

29. ΠΕΦ  

30. ΗΕΤΙΑ  

31. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ,  

32. ΙΝCOFRUIT HELLAS  

34. ΣΕΛΠΕ  

35. ΟΑΕΠ  

36. HOPE-A  

37. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών 

                                                                                                            


