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ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ.10563, Αθήνα, τηλ. 213 2141810, fax 210 5227300 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           

 
    Αθήνα, 13 Μαΐου 2020 
    Αρ. Πρωτ.: Φ/1/2246 

        
 
Προς  

- Υπουργό Οικονομικών 

κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

- Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

κ. Άδωνι Γεωργιάδη 

- Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  

κ. Ιωάννη Βρούτση 

 
 
 
Η Ελληνική Κυβέρνηση, στην κατεύθυνση της τόνωσης της ρευστότητας των 

επιχειρήσεων και της προστασίας των θέσεων εργασίας, ενεργοποίησε 

καθεστώς ενίσχυσης για ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που 

επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του 

κορωνοϊού, με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής. Η ενίσχυση της 

ρευστότητας είναι, συνολικώς ή μερικώς, επιστρεπτέα προς το κράτος, 

ανάλογα και με την πορεία της επιχείρησης, από το 2022, σε 40 ισόποσες 

τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, με πολύ χαμηλό επιτόκιο κάτω του 1%. 

Στη διαδικασία που προβλέπεται για την ένταξη των επιχειρήσεων, το 

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος καταθέτει τις προτάσεις του σχετικά με 

θέματα, τα οποία παραθέτει και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, για να είναι 

όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματικό το εν λόγω μέτρο: 

1. Η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων άνοιξε το βράδυ της 10ης 

Μαΐου και η προθεσμία που τίθεται στην ΚΥΑ είναι έως την 15η Μαΐου 

2020.  
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Προτείνουμε να μεταφερθεί η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στην 

πλατφόρμα μέχρι την 30η Μαΐου 2020, καθώς σε πέντε ημέρες είναι 

ουσιαστικά αδύνατη η καταχώρηση των στοιχείων των επιχειρήσεων και 

επιπλέον έχουν εντοπισθεί αρκετά λάθη στη λειτουργία της εφαρμογής. 

2. Σε περίπτωση απόρριψης της υποβολής της αίτησης, δεν προσδιορίζονται 

οι λόγοι απόρριψης άμεσα, ως ορίζει η παράγραφος 1 του άρθρου 7. 

Επίσης, δεν αναφέρεται πουθενά στο άρθρο ποια είναι η διαδικασία σε 

περίπτωση δικαίωσης της ένστασης, π.χ. αν θα ακολουθήσουν άλλες 

ενέργειες από πλευράς επιχείρησης, αν θα δώσουν τη δυνατότητα 

παρέμβασης της επιχείρησης για διόρθωση τυχόν λαθών κ.λπ.  

Θεωρούμε ότι, με την απόρριψη της αίτησης, το σύστημα πρέπει να 

εμφανίζει τους λόγους απόρριψης ή να υπάρχει επισήμανση στο σχετικό 

πεδίο, που δεν πληροί την προϋπόθεση η επιχείρηση και να της δίνεται η 

δυνατότητα άμεσης διόρθωσης των λαθών. 

3. Για τους μήνες Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, 

ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων, συμπληρώνουν τον κύκλο 

εργασιών ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, μέχρι τη 

δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα (ΦΕΚ 1135 β 2,4,20 Περίπτωση 3Β). 

Προτείνουμε, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων, να 

συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά 

περίπτωση, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. 

4. Υπολογισμός του ποσού των ενισχύσεων «ήσσονος σημασίας»: 

Προτείνουμε τα ποσά των ενισχύσεων «ήσσονος σημασίας» να αντληθούν 

από το «Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων» και να ελεγχθούν 

από τις αρμόδιες αρχές. 

5. Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει έως την 31η Οκτωβρίου 2020 τον 

αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 31η Μαρτίου 2020, 

βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (Άρθρο 9 παράγραφος 1). 
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Θεωρούμε ότι, από τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, πρέπει να εξαιρεθούν 

οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω 

συνταξιοδότησης, μαθητείας, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου 

των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα.  

Επίσης, κρίνουμε απαραίτητο ότι, στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας με τα 

αρμόδια υπουργεία, η Πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει και να δώσει λύση στα 

προβλήματα, που έχουν δημιουργηθεί από την καταχώρηση των στοιχείων 

τόσο στο ΕΡΓΑΝΗ όσο και στο TAXIS, για τους εργαζόμενους, τις 

επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες.  

Μετά από εντοπισμό λαθών, κατά την καταχώρηση στοιχείων στις 

πλατφόρμες του ΕΡΓΑΝΗ και του TAXIS, που είχαν ως συνέπεια να μην 

λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, 

αιτούμαστε το άνοιγμα των εφαρμογών, μέχρι την 30η Μαΐου 2020, για να 

προβούν οι λογιστές – φοροτεχνικοί στις απαιτούμενες διορθώσεις. 

Τέλος, θα πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε η δυνατότητα να γίνουν διορθώσεις 

στην πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ, για την πραγματική ημερομηνία αναστολής, 

καθώς ακόμη λαμβάνει την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και υπολογίζει 

το 45ημερο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και όχι βάσει της 

πραγματικής ημερομηνίας αναστολής. 

 

    Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ 

 

  Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας 

 


