Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από EMMANOUIL KYRIMIS
Ημερομηνία: 2021.06.18
12:08:54 EEST

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ Τ.Α. & Α.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2021
Α.Π.: 45915
ΠΡΟΣ:

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Προβατάρης
Τηλέφωνο: 2131364802
e-mail : m.provataris@ypes.gr

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΑ
Γραφείο Προέδρου
Καραΐσκου 111, 18532, Πειραιάς
Email: proedros@bep.gr

ΘΕΜΑ: Μέτρα στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων λόγω της νόσου Covid-19
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθμ. 208/12-3-2021 έγγραφό σας
Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, σας γνωρίζουμε κατά λόγο αρμοδιότητας τα εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες στις οποίες έχουν περιέλθει οι
επιχειρήσεις/καταστήματα εξαιτίας των ειδικών και έκτακτων μέτρων της Κυβέρνησης, για
την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 και της προκαλούμενης νόσου
Covid-19 και προκειμένου να διασφαλιστούν η ομαλή λειτουργία της αγοράς και η στήριξη
της επιχειρηματικότητας, έγιναν οι απαραίτητες θεσμικές παρεμβάσεις με γνώμονα την
ισονομία των πολιτών και την οικονομική βιωσιμότητα των ΟΤΑ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 37 της από 20-3-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83), με
απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν
υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το
άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α' 171), μπορεί να απαλλάσσονται από τα
αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την ίδια
απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις
τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.
Παράλληλα με την παρ. 9 του προαναφερόμενου άρθρου 37 δίνεται η δυνατότητα στα
δημοτικά συμβούλια να απαλλάξουν, από την υποχρέωση καταβολής του ενιαίου
ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, επιχειρήσεις που διακόπτουν τη
λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το
χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται
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και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη
καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.
Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι στην παρ. 1, του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπεται ρητά ότι για επιχειρήσεις που επλήγησαν
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού, δύναται να παρατείνεται η
προθεσμία καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, να αναστέλλεται η είσπραξη βεβαιωμένων
οφειλών, καθώς και να παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων
ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. Κατά το χρονικό
διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών ή των δόσεων
ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, τα οφειλόμενα
ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις. Οι κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω
άρθρου εκδοθείσες Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που ισχύουν και με τις οποίες
ενεργοποιούνται και εξειδικεύονται οι ανωτέρω προβλέψεις, εφαρμόζονται αναλογικά, κατά
το άρθρο 167 παρ. 4 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) και για τις οφειλές των εν λόγω επιχειρήσεων
προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα.
Από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι το Υπουργείο μας προχώρησε άμεσα, στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων του, στην ενεργοποίηση ειδικών θεσμικών προβλέψεων με τις οποίες
επιχειρείται κατά τρόπο συστηματικό και στοχευμένο η μεγαλύτερη εφικτή ανακούφιση των
πληττόμενων επιχειρήσεων και η αποτελεσματική στήριξη της τοπικής οικονομικής ζωής.
Τέλος, επισημαίνουμε ότι σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Εσωτερικών παρακολουθεί
ενεργά την εξέλιξη και τις επιπτώσεις της υφιστάμενης υγειονομικής κρίσης και εξετάζει όλες
τις παραμέτρους των αιτημάτων που υποβάλλονται από παραγωγικούς φορείς, στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων του, καθώς και κάθε πρόσφορο μέτρο για την περαιτέρω στήριξή τους με
γνώμονα τη δημοσιονομική κατάσταση των δήμων.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ν. Χατζηεργάτης
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