ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ
1. Αδειοδοτήσεις Επιχειρήσεων – Βελτίωση υφιστάμενης κατάστασης.
Παρά τις όποιες βελτιώσεις έχουν γίνει από το 2010 και μετά στο θέμα αδειοδότησης
των επιχειρήσεων, σήμερα εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα της ταχύτητας
έκδοσης διαφόρων αδειών, εξαιτίας της γραφειοκρατίας, της πολυνομίας και της
λειτουργίας υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης. Υπάρχει αναγκαιότητα μείωσης της
γραφειοκρατίας, μέσα από την ψηφιακή λειτουργία υποβολής αιτήματος
αδειοδότησης σε φορείς της δημόσιας διοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ. μέσα
από μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα. Τα Επιμελητήρια με την Υπηρεσία Μιας Στάσης
(ΥΜΣ) μπορούν να διαδραματίσουν τον πιο σημαντικό ρόλο διεκπεραίωσης της
διαδικασίας αδειοδότησης, αρκεί να υπάρξει η ανάλογη νομοθετική πρωτοβουλία από
την μεριά της πολιτείας η οποία θα παρέχει όλα εκείνα τα στοιχεία που δίνουν την
αυτήν την δυνατότητα. Επίσης και οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος θα
πρέπει να ενταχθούν στο πλαίσιο αδειοδότησης από τα Επιμελητήρια της χώρας στο
ίδιο προαναφερθέν πλαίσιο.

2. Νέο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2021-2027
Στη νέα προγραμματική περίοδο μεγάλη σημασία δίνεται στους παρακάτω πέντε
στόχους πολιτικής :
1)μια εξυπνότερη Ευρώπη — καινοτόμος και έξυπνος οικονομικός
μετασχηματισμός.
2)μια πιο “πράσινη” Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
3)μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη — κινητικότητα και περιφερειακές διασυνδέσεις
ΤΠΕ.
4)μια πιο κοινωνική Ευρώπη — υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών
δικαιωμάτων.
5)μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της — βιώσιμη και ολοκληρωμένη
ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών χάρη σε τοπικές
πρωτοβουλίες.
Οι 11 θεματικοί στόχοι της στρατηγικής Ε2020 και κατ’ επέκταση της
προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ενοποιούνται σε 5 στόχους πολιτικής, ενώ
αντίστοιχα οι 60 επενδυτικές προτεραιότητες μειώνονται σε 30 ειδικούς στόχους.
(Αναλυτικά οι στόχοι πολιτικής και οι ειδικοί στόχοι αποτυπώνονται στο Παράρτημα
ΙΙ της Εγκυκλίου).
Αναφέρουμε το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που έχει κατατεθεί ως εξής:
·Ιούνιος 2019: Συγκρότηση Ομάδων Σχεδιασμού από Υπουργεία και Περιφέρειες.
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·Ιούνιος 2019: Έκδοση ΥΑ συγκρότησης της Επιτροπής Σχεδιασμού Πολιτικής
ΕΣΠΑ και των υποστηρικτικών της Γραμματειών.
·Ιούνιος 2019: Οριστική διαμόρφωση από ΥΠΟΙΑΝ Οδικού Χάρτη σχεδιασμού και
ενημέρωση σχετικά των Υπηρεσιών της Επιτροπής.
·9 Σεπτεμβρίου 2019: Υποβολή προτάσεων από τους αρμόδιους Φορείς πολιτικής
στην ΕΑΣ σε συνέχεια της αποστολής της 1ης Εγκυκλίου.
· Άτυπη υποβολή ΕΣΠΑ στην ΕΕ για διαβούλευση αμέσως μετά την έγκρισή του από
Υπουργικό Συμβούλιο.
·Μάρτιος 2020 : Επίσημη υποβολή ΕΣΠΑ και έγκρισή του από την Ε. Επιτροπή εντός
2 μηνών σε συνέχεια άτυπων διαβουλεύσεων με ΕΕ.
·Έως 30/6/2020 : Επίσημη Υποβολή των Ε.Π. στην ΕΕ σε συνέχεια άτυπων
διαβουλεύσεων.
Η υποχρέωση να τηρηθεί το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πηγάζει από τις
δεσμεύσεις μας στην ΕΕ και πιστεύουμε να ανταποκριθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι
φορείς. Σε κάθε περίπτωση έχουν καταγραφεί πολλά δεδομένα, τα οποία πρέπει
να οργανωθούν σε μια βάση αντιμετώπισης των δυσλειτουργιών και αστοχιών
της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ώστε να προκύψει ένα νέο πλαίσιο
πραγματικά αναπτυξιακό και αξιοποιήσιμο από την επιχειρηματικότητα και
γενικότερα την ελληνική πολιτεία.
Στα πλαίσια αυτά των 5 αξόνων όπως αποφασίσθηκαν σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει
να ενισχυθούν, εκτός των προβλεπόμενων επιλέξιμων κλάδων και ο κλάδος του
εμπορίου, το ποσοστό του οποίου στα προηγούμενα προγράμματα ήταν πολύ μικρό.
Αρκεί οι δράσεις που θα σχεδιασθούν να ανταποκρίνονται στις βασικές κατευθύνσεις
που προβλέπονται και ειδικά όταν η κάθε μορφής καινοτομία είναι παρούσα στις
επενδυτικές προτάσεις.
3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ –ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
3.1 Αναπτυξιακή Τράπεζα
Η δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας μπορεί να αμβλύνει σημαντικά το πρόβλημα
της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο παραμένει εξαιτίας
της δυσλειτουργίας του τραπεζικού συστήματος. Προς αυτή την κατεύθυνση ίσως οι
συνεταιριστικές τράπεζες να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο καθώς και
χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το ΕΤΕΑΝ.
3.2 Τράπεζες-Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών
Σχετικά με τις Τράπεζες έχουμε ζήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια σειρά από
ανακεφαλαιοποιήσεις και ενισχύσεις τους, με τις θυσίες των φορολογούμενων
ελλήνων πολιτών. Δυστυχώς ακόμη και σήμερα δεν έχουν την αναγκαία ρευστότητα,
ενώ ταλανίζονται σε μια σειρά από διαρθρωτικά προβλήματα, καθώς επίσης
διατηρούν ευτυχώς μερικώς, τις νοοτροπίες του παρελθόντος.
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Δυστυχώς, πρακτικά δεν υπάρχει τραπεζικό σύστημα και αυτό αποτελεί σημαντικό
ανασταλτικό παράγοντα εξόδου από την κρίση. Είναι δεδομένο και παραδεχτό
σήμερα ότι οι Τράπεζες είναι απολύτως συνυπεύθυνες για την κατάσταση που
έχουν περιέλθει και δεν μπορούν να επικαλούνται ευθύνες άλλων, είτε
δανειοληπτών , είτε εξωτερικών παραγόντων.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, μια μικρή ομάδα κρύβει και τα περισσότερα
κόκκινα δάνεια και τις μεγαλύτερες οφειλές στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Αν δούμε τα στοιχεία: 6.000 ΑΦΜ οφείλουν τα 30 δις € από τα κόκκινα
επιχειρηματικά δάνεια και 7.300 ΑΦΜ τα 74 δις € από τα συνολικά 94 δις € των
οφειλών στο δημόσιο. Τα υπόλοιπα εκατοντάδες χιλιάδες οφείλουν 20 δις συνολικά. Αν
αυτό δεν είναι ευθύνη των Τραπεζών και παθογένεια του Τραπεζικού συστήματος τότε
ποιοι ευθύνονται?
Οι επιφυλάξεις μας για την αποτελεσματικότητα του εξωδικαστικού μηχανισμού
ρύθμισης οφειλών έχουν εκφρασθεί με ερωτήματα προς το Υπουργείο αλλά και
έχουμε δημόσια τοποθετηθεί ότι θα χρειασθούν σίγουρα βελτιωτικές αλλαγές στο
νόμο. Κυρίαρχο όμως στοιχείο είναι η αλλαγή στάσης των Τραπεζικών ιδρυμάτων
και η αντίληψη στην πραγματικότητα ώστε να εφαρμόσουν γενναίες ρυθμίσεις με
στόχο την διατήρηση και την επανεκκίνηση της μικρομεσαίας επιχείρησης, της
οικονομίας γενικότερα.
Η μεταβίβαση δανείου σε fund, σε ευτελές τίμημα, αποτελεί ίσως πρόκληση παρά την
αναγκαιότητα, με τον τρόπο που συμβαίνει. Η πρόκληση αυτή μειώνεται όταν
υποχρεωθεί η Τράπεζα να απευθυνθεί στον δανειολήπτη να εξαγοράσει έστω με
λίγο μεγαλύτερο τίμημα το δάνειο που έχει για πώληση. Επίσης σε κάθε
περίπτωση το δίκαιο επιβάλλει, οι συνεπείς δανειολήπτες πρέπει να έχουν κίνητρα
(μείωση επιτοκίων, ευέλικτες επαναχρηματοδοτήσεις, προτεραιότητα στις επενδύσεις
κλπ).
3.3 Αναβάθμιση του χρηματοδοτικού περιβάλλοντος



Εθνικός έλεγχος στην πορεία εξυγίανσης των συστημικών τραπεζών ώστε να
διασφαλιστεί η πορεία ανάταξης τους προς όφελος της εθνικής οικονομίας.



Επιτάχυνση της διαδικασίας διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων



Αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και πιστώσεων από το
τραπεζικό σύστημα, καθώς και από εθνικά και ευρωπαϊκά αναπτυξιακά
προγράμματα, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση εξαγωγικών κλάδων και
επιχειρήσεων.



Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών
χρηματοδότησης, όπως είναι τα Επιχειρηματικά Κεφάλαια και η Συμμετοχική
Χρηματοδότηση, με συγκεκριμένα κίνητρα για τις μικρές και μεσαίες
επενδύσεις.
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Αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ σε προγράμματα ενίσχυσης της ρευστότητας των
επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη υγιών Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων, που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, λόγω της αδυναμίας να
αντλήσουν κεφάλαια κίνησης και να αναχρηματοδοτήσουν το δανεισμό τους.



Ειδικά προγράμματα χρηματοδότησης για νεοφυείς και καινοτόμες
επιχειρήσεις, καθώς και για επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό



Πλήρης άρση των capital controls και κατάργηση των πρόσθετων βαρών που
έχουν επιβληθεί στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές.

4. ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Κινητοποίηση των πόρων του αναπτυξιακού νόμου και των κοινοτικών πόρων, για
τη στήριξη επενδύσεων και δικτύων πώλησης και προβολής των επιχειρήσεων με
εξαγωγικό προσανατολισμό.
Επέκταση προγραμμάτων συγχρηματοδότησης και παροχής εγγυήσεων σε
επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα
τους.
Εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων προχρηματοδότησης εξαγωγών.
Παροχή ειδικών κινήτρων μέσω της φορολογίας, για την άσκηση εξωστρεφούς
δραστηριότητας: απλοποίηση διαδικασιών επιστροφής ΦΠΑ, κατάργηση εισφοράς
0,6% του Ν 128/75, αναγνώριση έκπτωσης 0,5% για επισφαλείς απαιτήσεις επί των
πωλήσεων των εξαγωγικών επιχειρήσεων (Ν. 2238/1994), κατάργηση του
χαρτοσήμου 3,6% των ταμειακών διευκολύνσεων και των δανείων μετόχων.

5. ΒΙ.ΠΕ & ΒΙ.ΠΑ-ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ
Η απαράδεκτη κατάσταση που συνεχίζει να υπάρχει μέχρι σήμερα στο καθεστώς
των Βιομηχανικών περιοχών ιδιοκτησίας ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ πρέπει να λάβει τέλος.
Επισυνάπτουμε έγγραφο του Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων ΒΙΠΕ το οποίο
αναφέρει τις στρεβλώσεις μονοπολιακών χρεώσεων και πρακτικών από μεριάς
διαχειριστών που είναι η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ και τις αντιβαίνουσες σε βασικές διατάξεις
και αρχές του ευρωπαϊκού δικτύου πρακτικές της συγκεκριμένης εταιρείας.
Το αναπτυξιακό μέλλον των Βιομηχανικών περιοχών και Πάρκων μετά την ψήφιση
του Ν4605/2019 που θέτει τις βάσεις για ουσιαστικό λόγο των εγκατεστημένων
επιχειρήσεων στην διαχείριση και ανάπτυξη των ΒΙΠΕ, είναι το ζητούμενο. Και ο
συγκεκριμένος Νόμος αποτελεί ένα καλό εργαλείο και μια ευκαιρία για αλλαγή
του καθεστώτος. (συνημμένο έγγραφο ΠΑΣΕΒΙΠΕ)
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6. ΚΟΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΟΥ
Α. Αποφασιστικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, για τη
μείωση του κόστους της ενέργειας και ειδικά των βιομηχανικών τιμολογίων.
Β. Σε πολλές περιοχές της χώρας το δίκτυο και οι υποσταθμοί ηλεκτρικού
ρεύματος δεν έχουν αναβαθμιστεί με υπαιτιότητα της ΔΕΗ & ΔΕΔΔΗΕ που έχει
ως αποτέλεσμα, ενεργειακές επενδύσεις να αδυνατούν να υλοποιηθούν λόγω
αδυναμίας σύνδεσης τους. Επιβάλλεται άμεσα σχεδιασμός αναβάθμισης
συνολικά του δικτύου και των υποσταθμών των περιοχών αυτών.

7. ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ και λειτουργία τις Κυριακές
Αυτορρύθμιση
ωραρίου σε
τουριστικές
περιοχές
Σε όλες τις περιοχές να αποφασίζουν σχετικά οι τοπικοί Εμπορικοί Σύλλογοι που
γνωρίζουν τις ανάγκες κάθε περιοχής. Γενικά, άνοιγμα τις Κυριακές μας βρίσκει
αντίθετους.

8.

Παράνομο εμπόριο

Η σύσταση Ειδικού Σώματος Δίωξης παραεμπορίου που θα λειτουργεί σε 24ωρη
βάση στις πύλες εισόδου της χώρας αλλά και στα σημεία όπου εντοπίζεται ισχυρή
διακίνηση παράνομων εμπορευμάτων & υπηρεσιών (κυρίως τεχνικών επαγγελμάτων)
είναι ουσιαστική παρέμβαση. Το παραεμπόριο είναι κυρίως στις πύλες εισόδου της
χώρας από ξηρά και θάλασσα. Επομένως πύλες εισόδου από τα Βαλκάνια και τα
λιμάνια αποτελούν σημεία που θα πρέπει η πολιτεία να εφαρμόσει κάθε σύγχρονη
μέθοδο. Για όσα τελικά προϊόντα παραεμπορίου καταλήγουν προς πώληση εντός της
χώρας, θα πρέπει να υπάρξει αυστηροποίηση της νομοθεσίας.
9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ –Βελτίωση του νόμου 4412/2016 στο

άρθρο 44.

Η υποχρεωτική σύναψη προγραμματικών συμβάσεων φορέων που δεν έχουν
τεχνική υπηρεσία με αντίστοιχους που διαθέτουν για έργα και ειδικά για έργα
μικρού προϋπολογισμού (<1 εκ ευρώ) αποτελεί σοβαρό ανασταλτικό παράγοντα
στην υλοποίηση τους.
Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να εξεταστεί κάτωθι ΠΡΟΤΑΣΗ για το άρθρο 44
παρ. 2 του ν. 4412/2016:
2.«Σε περίπτωση που η τεχνική υπηρεσία δεν πληροί τις προδιαγραφές επάρκειας που
προβλέπονται από την απόφαση της παραγράφου 1, θεωρείται υπηρεσία που δεν έχει
τεχνική επάρκεια και η διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, η εποπτεία και η
επίβλεψη των δημοσίων συμβάσεων, έργων ή μελετών αρμοδιότητάς της,
διενεργούνται, με προγραμματική σύμβαση από την τεχνική υπηρεσία του
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εποπτεύοντος την αναθέτουσα αρχή φορέα ή της οικείας περιφέρειας ή από άλλη
τεχνική υπηρεσία φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της περίπτωσης β΄της παρ.1 του
άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α` 143), ή από ειδικά οριζόμενα με απόφαση του ΤΕΕ
μέλη του ή με δημόσια ανάθεση σε ιδιώτες με βάση τις διαδικασίες του παρόντος
νόμου, με τρόπο που να πληρούνται οι προδιαγραφές επάρκειας που προβλέπονται
από την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου».

Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας

www.dramanet.gr
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