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ΘΕΜΑ: « Διεςκπινίσειρ επί των μέτπων στήπιξηρ κατά τος covid-19» 

 

Αμηφηηκνη θχξηνη Υπνπξγνί ηεο Κπβέξλεζεο, 

Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παλδεκίαο, ιακβάλεηαη κηα ζεηξά απφ κέηξα, κε 

έθδνζε εγθπθιίσλ θαη δηαθφξσλ νδεγηψλ, νη νπνίεο ζε πάξα πνιιέο πεξηπηψζεηο 

δεκηνπξγνχλ αλαζθάιεηα θαη αδπλακία πιήξνπο θαηαλφεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπο, κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ πνιιά εξσηεκαηηθά, ηφζν ζηνπο ινγηζηέο νη νπνίνη 

θαινχληαη λα πινπνηήζνπλ ηα ζρεηηθά κέηξα, φζν θαη ζηνπο δηθαηνχρνπο, θπζηθά θαη 

λνκηθά πξφζσπα.  

Οη ινγηζηέο, κέζα ζε απηφ ην πεξηβάιινλ κε ηηο ζπλερείο εθδφζεηο εγθπθιίσλ, θάλνπλ 

ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο εξκελείαο θαη εθαξκνγήο ηνπο, κε πξνζσπηθφ θαη 

επαγγεικαηηθφ θφζηνο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνιάβνπλ λα πινπνηήζνπλ έλα κέηξν 

ή λα ην πινπνηήζνπλ ιαλζαζκέλα, ιφγσ θελψλ ή πεξηπηψζεσλ πνπ δελ έρνπλ 

πξνβιεθζεί ζηηο αληίζηνηρεο εγθπθιίνπο. 
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Έπεηηα απφ επαθέο κε ηνπο Σπιιφγνπο ησλ ινγηζηψλ ηεο πεξηθέξεηάο καο, 

θαηαγξάςακε κηα ζεηξά απφ δηαπηζηψζεηο, γηα ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα δνζνχλ νη 

απαξαίηεηεο δηεπθξηλήζεηο, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα ιάζε θαη λα εληζρπζνχλ 

φιν θαη πεξηζζφηεξνη πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο, ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηελ δχζθνιε 

απηή θαηάζηαζε ιφγσ ηνπ Covid-19. 

 

Σπγθεθξηκέλα πξνηείλνπκε: 

 

1. Οη δηεπθξηληζηηθέο νδεγίεο πνπ έπνληαη ησλ Απνθάζεσλ θαη ησλ Πξάμεσλ 

Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ, λα εθδίδνληαη εγθαίξσο θαη φρη πιεζίνλ ησλ 

θαηαιεθηηθψλ εκεξνκεληψλ, δηφηη δελ ππάξρεη ε πνιπηέιεηα ηνπ ρξφλνπ πνπ 

είλαη αλαγθαίνο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηνλ νδεγηψλ. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνηείλνπκε ηελ δεκηνπξγία helpdesk φπνπ ζα απαληψληαη 

φια ηα εξσηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο δηεπθξηλίζεσλ 

ή αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, λα δεκηνπξγεζνχλ ζχληνκα videos ζηα νπνία λα 

πεξηγξάθεηαη κε δνκεκέλα βήκαηα ν ηξφπνο πινπνίεζεο αιιά θαη νη απαληήζεηο 

ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη δηεπθξηλίζεσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν απνθεχγεηαη ην 

δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο θαη επηηαρχλνληαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ νκαιή ππνβνιή 

ησλ πάζεο θχζεσο αηηήζεσλ. Γηαθνξεηηθά επηβάιιεηαη ε ζαθήο πεξηγξαθή ηνπ 

ζθνπνχ θαη ηεο ζέιεζεο ηνπ λνκνζέηε, ψζηε ε δηαδηθαζία ησλ πνιιαπιψλ 

απνθάζεσλ θαη εξκελεηψλ λα είλαη ε εμαίξεζε θαη φρη ν θαλφλαο. 

 

2. Να ππάξμεη ελεκέξσζε πξνο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ ιάβεη ην εηδηθφ 

επίδνκα ησλ 800 επξψ, ελψ πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη έθαλαλ 

θαλνληθά ηελ αίηεζε.  

Ζ ελεκέξσζε λα αθνξά ζηελ επαλεμέηαζε ησλ αηηεκάησλ, αιιά θαη ζηελ 

αηηηνιφγεζε ηνπ ιφγνπ απφξξηςεο. Δίλαη επλφεην φηη ηα πνζφ απηφ απνηειεί 

ζεκαληηθή βνήζεηα γηα ηελ επηρείξεζε, ε νπνία κάιηζηα παξέκεηλε θιεηζηή κε 

θξαηηθή εληνιή θαη δελ έρεη άιινπο πφξνπο. 

Δπηπιένλ, ππήξραλ πεξηπηψζεηο φπνπ ελψ ππνβιήζεθε ε αίηεζε ζηελ ΑΑΓΔ κε 

απνηέιεζκα «επηηπρήο ππνβνιή», κεηέπεηηα νη ζπγθεθξηκέλεο δειψζεηο 

θαίλνληαη σο «κε ππνβιεζείζεο».  

 

3. Να αλνίμεη εθ λένπ ε εθαξκνγή γηα λα ηαθηνπνηεζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αλαθχπηνπλ κε βάζε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

4. Να δηεπθξηληζηεί γηαηί δελ έρεη εηζπξάμεη αθφκα ν επηζηεκνληθφο θιάδνο ην 

πνζφ ησλ 600 επξψ σο εηδηθή απνδεκίσζε θαη αλ ππάξρεη ζπζρέηηζε κε 

θάπνηνπο πνπ έρνπλ ηαπηφρξνλα θαη ηελ ηδηφηεηα επαγγεικαηία ή κηζζσηνχ.  

Δπίζεο δελ ππάξρεη θακία ελεκέξσζε γηα απηνχο νη νπνίνη έθαλαλ ιάζνο ζηε 

δήισζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπο, αιιά θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηα 

κέιε απηψλ, πνπ δελ πξφιαβαλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε. 
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5. Τελ δηεπθφιπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ινγηζηψλ ζρεηηθά κε ηα 

δεηνχκελα ζηνηρεία ησλ ηξαπεδψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ην 

πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο ΤΔΠΗΦ ΗΗ.  

Δθφζνλ ζα ηεζεί πάιη ζε ιεηηνπξγία, νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχλ νη ηξάπεδεο 

λα είλαη απινπνηεκέλεο θαη λα κελ δεηνχληαη έγγξαθα ηα νπνία είλαη αδχλαηνλ λα 

πξνζθνκηζζνχλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, αιιά θαη αλ πξνζθνκηζζνχλ, λα 

ελέρνπλ πςειφ θίλδπλν ιάζνπο εθ κέξνπο ηνπ ινγηζηή. Ο θίλδπλνο απηφο κπνξεί 

λα νθείιεηαη είηε ζηνλ κεγάιν θφξην εξγαζίαο πνπ αληηκεησπίδεη ν ινγηζηήο, είηε 

ζε άγλνηα ζχληαμεο ηνπ εγγξάθνπ πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζεί, πρ ελφο 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ (business plan) ή πξφβιεςεο νηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ. Δπηπξφζζεηα, έλα πξφγξακκα ελίζρπζεο πνπ αθνξά 

επηρεηξήζεηο, ηέζεθε ζε ηζρχ θαη πεξαηψζεθε εληφο πέληε εκεξψλ, κε παξά πνιιά 

απαηηνχκελα ηα νπνία ήηαλ αδχλαηνλ λα πινπνηεζνχλ ζε ηφζν ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Δπνκέλσο απαηηείηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα ηηο αηηήζεηο.  Να 

εμεηαζηεί ε πεξίπησζε, νη Τξάπεδεο λα ιακβάλνπλ εμνπζηνδφηεζε απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο, ε νπνία λα απεπζχλεηαη πξνο ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο, απ’ φπνπ νη  

ίδηεο νη ηξάπεδεο ζα αληινχλ απεπζείαο ηα ζηνηρεία. 

 

6. Τελ έθδνζε εγθπθιίνπ φπνπ ζα επεμεγνχληαη νη πεξηπηψζεηο γηα ην ζέκα ησλ 

ελνηθίσλ κελφο Μαΐνπ. 

7. Να ππάξμεη ζαθήο εμήγεζε αλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αλνίγνπλ κε θξαηηθή 

απφθαζε, ηζρχεη ε ξήηξα δηαηήξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Αλ δελ ηζρχεη, 

πξνηείλνπκε λα εθαξκνζζεί θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε γηα 45 εκέξεο, φπσο 

εθαξκφδεηαη θαη ζηηο πιεηηφκελεο επηρεηξήζεηο γηα πεξίνδν κεηά ηε ιήμε ηεο 

αλαζηνιήο. 

8. Τελ ηαρχηεξε ελεκέξσζε ηνπ Taxisκε βάζε ηηο πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο.  

Έρεη παξαηεξεζεί θαζπζηέξεζε κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ νη επηρεηξήζεηο 

λα ιάβνπλ θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα θαη πηζηνπνηεηηθά, δηφηη θαίλνληαη σο «κε 

ελήκεξνη». 

 

9. Τελ παξάηαζε ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, 

δηφηη κε ην θφξην εξγαζίαο θαη κε ηα κέηξα πξνζηαζίαο ε εξγαζίεο 

θαζπζηεξνχλ. Να ηεξεζνχλ ηα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο. 

10. Να δνζνχλ δηεπθξηλήζεηο θαη ρξνληθή κεηαηφπηζε γηα ηελ ππνβνιή νξζήο 

επαλάιεςεο ησλ Αλαιπηηθψλ Πεξηνδηθψλ Γειψζεσλ (ΑΠΓ) 

11. Να ππάξμεη παξάηαζε ελεκέξσζεο ηνπ Κηεκαηνινγίνπ κέρξη ηελ 31/10/2020, 

δηφηη ππάξρεη κεγάιε πίεζε πξνο ηνπο ινγηζηέο, κεηαμχ φισλ ησλ άιισλ, γηα 

ελεκέξσζε θαη δηφξζσζε ηνπ Δ9, θαζψο θαη θαηαρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ αθηλήησλ ζην Κηεκαηνιφγην. 

12. Να παξαηαζεί ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ αιιαγή ΚΑΓ απφ 

δεπηεξεχνλ ζε θχξην, έσο 24/05/2020.   



[4] 

 

Ζ αλάγθε παξάηαζεο είλαη ζεκαληηθή γηα πνιιέο κηθξέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο, ηελ νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπο θαη 

ηεο χπαξμεο εμσηεξηθνχ ινγηζηεξίνπ, δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε. 

 

13. Να δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο ινγηζηέο λα πξνβαίλνπλ ζηελ αιιαγή ησλ ΚΑΓ 

ρσξίο λα απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπο ζηηο ΓΟΥ, ψζηε λα απνθεχγνληαη ηπρφλ 

θαζπζηεξήζεηο ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ αηηεκάησλ.  

Μεηαμχ ησλ ζεκαληηθψλ αιιαγψλ ςεθηαθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ ζπληεινχληαη, 

ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε εμ απνζηάζεσο ελεκέξσζε ηνπ Μεηξψνπ ησλ πνιηηψλ 

πνπ ηεξείηαη ζηηο ΓΟΥ, ψζηε λα κεηψλεηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο. 

 

14. Τελ ππνβνιή ελφο πξνζηίκνπ χςνπο 100 επξψ γηα ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή 

ησλ Σπγθεληξσηηθψλ Καηαζηάζεσλ Πειαηψλ - Πξνκεζεπηψλ (ΜΥΦ) έηνπο 

2014.  

Ζ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ ΜΥΦ γηα ην 2014 ήηαλ θάζε ηξίκελν, ήηνη ηέζζεξηο 

θαηαζηάζεηο εηεζίσο. Υπελζπκίδνπκε φηη ιφγσ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηζε 

ην ζχζηεκα Taxis θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, δφζεθαλ κελ 

παξαηάζεηο, σζηφζν ππήξμε θαη ζεκαληηθφο αξηζκφο εθπξφζεζκσλ κεηαβνιψλ 

ησλ αξρηθψλ ζηνηρείσλ, θαζφηη πξνθιήζεθαλ δπζρέξεηεο θαηά ηελ ππνβνιή 

δήισζεο ησλ απνθιίζεσλ. Με βάζε ηελ ΠΟΛ. 1217/2018, ε ππνρξέσζε 

θαζνξίζηεθε ζε κηα θνξά εηεζίσο. Έρεη παξαηεξεζεί φηη ην πξφζηηκν πνπ 

εθδίδεηαη απφ ην Γεκφζην, αλέξρεηαη ζε 100 επξψ αλά πεξίνδν γηα ηε ρξήζε 

2014, ήηνη 4 πεξίνδνη * 100 επξψ = 400 επξψ. Με δεδνκέλν φηη κε βάζε ηελ 

αλσηέξσ ΠΟΛ. 1217/2018, ε ππνρξέσζε θαζνξίζηεθε σο εηήζηα θαη άξα ην 

κέγηζην πνζφ πξνζηίκνπ είλαη 100 επξψ εηεζίσο, λα ιεθζεί ππφςε ε ηξέρνπζα 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ιφγσ Covid-19 θαη λα κελ επηβαξπλζνχλ νη επηρεηξήζεηο 

κε πξφζηηκν γηα ην 2014 χςνπο 400 επξψ, αιιά εηδηθά ιφγσ ησλ εμαηξεηηθψλ 

πεξηζηάζεσλ ηακεηαθήο ζηελφηεηαο, κε έλα πξφζηηκν ηεο ηάμεο ησλ 100 επξψ. 

 

15. Να γίλεη επαλέιεγρνο ησλ βεβαηψζεσλ απνδνρψλ πνπ έρνπλ απνζηαιεί θαη 

ζπκθσλία κε ηα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη απηφκαηα ζηηο θνξνινγηθέο 

δειψζεηο. 

16. Να παξαηαζεί ε πξνζεζκία επηινγήο αζθαιηζηηθήο θαηεγνξίαο γηα ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο κε κηζζσηνχο ηνπ ΔΦΚΑ.  

Λφγσ ηεο εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δπλαηφηεηαο επηινγήο γηα πξψηε ρξνληά, 

δελ δφζεθε ε δένπζα ζεκαζία απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ελψ νη ινγηζηέο έζεζαλ 

σο πξνηεξαηφηεηα ηελ πινπνίεζε ησλ έθηαθησλ κέηξσλ θαηά ηνπ Covid-19, αιιά 

θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ηνπο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο θξίλνπκε ζθφπηκε ηελ 

παξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο. 

 

Αζθαιψο, ηελ δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, πξνέρεη ε ζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη βέβαηα ε πξνζπάζεηα λα ζπγθξαηεζεί ν ξπζκφο πηψζεο ησλ 

δεκνζίσλ εζφδσλ, πξνθεηκέλνπ δηαηεξεζεί δσληαλφο ν παξαγσγηθφο ηζηφο θαη ε 
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θνηλσληθή ζπλνρή, αιιά θαη λα ππάξρνπλ νη απαηηνχκελνη πφξνη γηα ηελ παξαγσγηθή 

αλαζπγθξφηεζε ηεο νηθνλνκίαο κεηά ην ηέινο ηεο παλδεκίαο. 

Οη ινγηζηέο κέζα ζε απηή ηελ θαηάζηαζε ζηέθνληαη κε απηαπάξλεζε ζην χςνο ησλ 

πεξηζηάζεσλ, βνεζψληαο ηηο επηρεηξήζεηο, ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη θπζηθά ην Κξάηνο 

πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ φια ηα κέηξα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε δηάζπαξηεο 

εγθπθιίνπο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ελνπνηεζνχλ ζε έλα πιαίζην ζηξαηεγηθνχ 

ραξαθηήξα, νχησο ψζηε λα ππάξρεη ε ράξαμε ηεο πνξείαο ησλ επηρεηξήζεσλ κέζα 

απφ ηνλ ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα ησλ ινγηζηψλ/νηθνλνκνιφγσλ. 

Δθηφο απφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο κε ηα κέζα δηαηήξεζεο ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο, ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνπκε θαη ηελ επφκελε εκέξα. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, σο 

Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Β/Γ Πεινπνλλήζνπ θαη Γπηηθήο Διιάδνο είκαζηε αξσγνί 

ζηελ θηιφδνμε θαη πξσηνπνξηαθή πξνζπάζεηα ησλ Δπηκειεηεξίσλ ηεο Γπηηθήο 

Διιάδνο γηα ηε δεκηνπξγία Παξαηεξεηεξίνπ ησλ Δπηπηψζεσλ ηνπ Κνξνλντνχ ζηελ 

Οηθνλνκηθή Εσή ηεο Πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Διιάδνο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Δξεπλψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε ζα καο βνεζήζεη λα 

απνηππψζνπκε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή θαη λα 

δηαηππψζνπκε ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο πξνο ηνπ αξκφδηνπο θνξείο. 

Φσξίο ηελ ακέξηζηε βνήζεηα ησλ ινγηζηψλ, νη νπνίνη έρνπλ απνδείμεη 

επαλεηιεκκέλσο, αιιά θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο, κέζα απφ 

ηελ πινπνίεζε πιείζησλ ΠΝΠ, φηη ιεηηνπξγνχλ κε αίζζεκα επζχλεο θαη πάλσ απφ ηα 

φξηά ηνπο, νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα γηα ηελ απνηχπσζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ 

ζηε πιαηθφξκα ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ, ζα πέζεη ζην θελφ.  

Δπνκέλσο φζν πην γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα 

πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ θαη δπζθνιεχνπλ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ ινγηζηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, ηφζν ζπληνκφηεξα ζα 

κπνξέζνπκε λα νξγαλσζνχκε γηα ηελ επφκελε κέξα. 

Δπειπηζηνχκε ζηελ επίιπζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζαο παξαζέηνπκε θαη επηζεκαίλνπκε 

φηη ην 10
ν
 Πεξηθεξεηαθφ Τκήκα ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Β/Γ Πεινπνλλήζνπ 

θαη Γπηηθήο Διιάδνο, αθνπγθξάδεηαη ηνλ παικφ ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη ζα 

είλαη πάληα αξσγφο κε ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ θαη ηελ επηζήκαλζε ζεκάησλ πξνο 

βειηίσζε. 

 

 

 

                                                                                             Με εθηίκεζε                                             

                                                                           Ο Πξφεδξνο ηνπ 10
νπ

  Π.Τ. ηνπ Ο.Δ.Δ. 
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