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ΕΠΕΙΓΟΝ–ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 

 

Θέμα: Συμπληρωματικές προτάσεις ΣΕΒΕ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον 

COVID-19 στις επιχειρήσεις  

 

Σε συνέχεια των αποφάσεων για την εξειδίκευση των αναμφίβολα σημαντικών μέτρων 

στήριξης συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων και 

των μέχρι τώρα επιμέρους προτάσεών μας για συμπληρωματικούς ΚΑΔ (σχετ. οι με Α.Π. 

Α1/4402/23.03.20, από 24.03.20 και με Α.Π.: A1/4404/27.03.20 επιστολές μας όπως και η 

από 30.03.2020/ΑΠΑ1/4403 επιστολή μας με προτάσεις για άμεσα μέτρα ενίσχυσης της 

ρευστότητας των επιχειρήσεων), θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την ευρεία μέχρι 

τώρα διεύρυνση των επιλέξιμων ΚΑΔ επιχειρήσεων που επλήγησαν ώστε να τύχουν των 

μέτρων υποστήριξης από την Κυβέρνηση και να σας καταθέσουμε παρακάτω περαιτέρω 

αιτήματα-προτάσεις μας. 

 

Σημειώνουμε ότι είναι ιδιαίτερα θετική η μόλις ανακοινωθείσα κατάθεση τροπολογίας από 

το Υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με τη μείωση μισθώματος επαγγελματικής 

μίσθωσης και για επιχειρήσεις πληττόμενες (όχι μόνο για όσες έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα 

περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή 

κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19. Το ίδιο και για 

τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος σε 

επιχείρηση που έχει πληγεί. 
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1. Περαιτέρω διεύρυνση των ΚΑΔ σύμφωνα με τις προτάσεις ΣΕΒΕ 

 

Καταθέτουμε εκ νέου ΚΑΔ μελών μας που δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στη λίστα των 

επιλέξιμων για υποστήριξη (βλ. συνημμένο Παράρτημα) με αίτημα να ενταχθούν στο 

σύνολό τους να στην αναγκαία άμεση περαιτέρω διεύρυνση των μέχρι τώρα επιλέξιμων 

ΚΑΔ 

Ο αποκλεισμός αυτός προκαλεί προφανώς αδικίες εις βάρος όσων παραγωγικών και 

εξαγωγικών επιχειρήσεων συνεχίζουν να είναι εκτός λίστας και παράγουν ή/και 

εμπορεύονται προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες σε άλλες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει, ή 

υπολειτουργούν ή έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους λόγω της επιβολής των μέτρων 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ή είναι προμηθευτές του Δημοσίου.  

 

2. Συμπληρωματικές προτάσεις για βελτιώσεις μέτρων που έχουν μέχρι τώρα εξαγγελθεί 

και υλοποιούνται (πέραν των όσων σας έχουν ήδη αποσταλεί για άμεσα μέτρα ενίσχυσης 

της ρευστότητας των επιχειρήσεων - σχετ. η προαναφερθείσα από 30.03.2020/ΑΠ Α1/4403 

επιστολή μας - μεταξύ των οποίων και το αίτημα άμεσης επιστροφής του 90% του 

πιστωτικού ΦΠΑ των εξαγωγικών επιχειρήσεων (και για ποσά άνω των 30.000€), όπως 

αυτό προκύπτει σύμφωνα με τις δηλώσεις ΦΠΑ που έχουν υποβληθεί έως την 31/03/2020 

με συμψηφισμό φορολογικών υποχρεώσεων, ενώ το υπόλοιπο 10% να καταβληθεί σε 

επόμενο χρόνο μετά τη διενέργεια του σχετικού ελέγχου. 

 

2.1 Έκπτωση στην έγκαιρη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών 25% και από 

εργοδότες νομικά πρόσωπα που έχουν χαρακτηριστεί ως πληττόμενα σύμφωνα με τον 

ΚΑΔ της επιχείρησης ή, αν αυτό θεωρηθεί υψηλό σε σχέση με τα φυσικά πρόσωπα, 

τουλάχιστον σε ποσοστό 15%  

 

2.2 Θέματα τηλεργασίας και ακόμη ευρύτερης ευελιξίας στην εργασία όσων εργαζομένων 

έχουν τεθεί σε αναστολή ή/και αποτελούν προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας 

  

Είναι πολύ σημαντικό να δοθεί η μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία στα παραπάνω θέματα ώστε 

να διευκολυνθούν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι αλλά και προμηθευτές και πελάτες των 

επιχειρήσεων την εξαιρετικά δύσκολη αυτή περίοδο και να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα 

επιχειρήσεων και η απασχόληση την επόμενη ημέρα της κρίσης. 

Ενδεικτικά, υπάρχουν έκτακτες ανάγκες επιχειρήσεων σε συγκεκριμένο προσωπικό που τελεί 

σε αναστολή σε μία παραγωγική μονάδα για έκτακτες παραγγελίες και φορτώσεις ή σε μία 

επιχείρηση μεταφοράς-αποθήκευσης-logistics για έκτακτες παραγγελίες από πελάτες. 

 

Πιο συγκεκριμένα ως προς τη δυνατότητα τηλεργασίας, που συνιστά μία πολύ σωστή και 

απόλυτα αναγκαία απόφαση δίνοντας την δυνατότητα σε πληττόμενες επιχειρήσεις που 

έχουν μέρος των εργαζομένων τους σε αναστολή να καλύψουν έκτακτες ανάγκες τους με 

τηλεργασία, προτείνουμε τις παρακάτω βελτιώσεις ώστε το μέτρο να γίνει  ακόμα πιο 

λειτουργικό:  

 

Προτάσεις βελτίωσης 

 

2.2.1. Αύξηση του ανώτερου ορίου του 10% των εργαζομένων που τελούν σε αναστολή  

Το ανώτερο όριο 10% της τηλεργασίας των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τελούν 

σε αναστολή θα πρέπει να αυξηθεί ώστε να καλύψει τις πραγματικές και έκτακτες ανάγκες 

των επιχειρήσεων. Προτείνουμε μάλιστα να διαφοροποιηθεί ανάλογα με το είδος και τα 
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ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα να προβλεφθεί ένα ποσοστό 

της τάξης του 30% για όλες τις επιχειρήσεις και ένα μεγαλύτερο ποσοστό 50% για τις 

επιχειρήσεις πληροφορικής.  

 

2.2.2 Διαφοροποίηση ακολουθητέας διαδικασίας ως προς την ενημέρωση του 

Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Nα γίνεται η δήλωση στο ΕΡΓΑΝΗ της τηλεργασίας που αφορά 

πρόσκαιρη ανάγκη, μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του επομένου μήνα από την 

πραγματοποίησή της και όχι πριν την έναρξη της, όπως ισχύει. 

 

2.2.3 Προσαρμογή του ποσοστού 10% όπως ισχύει (ή 30% και 50% όπως αιτούμαστε), σε 

ανθρωποώρες με την ανάλογη ευελιξία 

Δηλαδή αν σε ένα εργαζόμενο αντιστοιχούν 166 ανθρωποώρες ανά μήνα, αυτές οι 

ανθρωποώρες να μπορούν να επιμεριστούν σε περισσότερα άτομα και σε διαφορετικό 

χρόνο, όμως η τελική άθροιση του ανθρωποχρόνου να δίνει το ποσοστό που θα ορίσει το 

Υπουργείο (10% όπως ισχύει ή 30% και 50% όπως αιτούμαστε).  

 

2.2.4 Ευρύτερα, αυτή η ευελιξία μπορεί να συνδυασθεί και σε επιχειρήσεις που έχουν 

αναστείλει συμβάσεις εργασίας κάποιων εργαζομένων και κατά τα λοιπά επιλέγουν 

λειτουργία με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας, θέλοντας να εφαρμόσουν και 

τηλεργασία (εκ περιτροπής εργασία των 15 ημερών σύμφωνα με τα σχετικά 

προβλεπόμενα). Δηλαδή θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες της επιχείρησης αλλά και του ίδιου 

του εργαζόμενου (πχ λόγω μεγάλης απόστασης μεταξύ οικίας και επιχείρησης και του 

χρόνου και κυρίως της δαπάνης που αυτή συνεπάγεται καθημερινά) να εργάζεται 

εναλλακτικά και με φυσική παρουσία στην επιχείρηση και με τηλεργασία, συνεχόμενα, χωρίς 

διαλείψεις, εφόσον και ο ίδιος ο εργαζόμενος συναινεί και το σύνολο των ανθρωποωρών 

του δεν υπερβαίνει το συνολικά προβλεπόμενο. Ουσιαστικά ο εργαζόμενος να εργάζεται 

ως μερική απασχόληση καθημερινά, ώστε να υπάρχει συνέχεια από τον εργαζόμενο στην 

εκτέλεση των καθηκόντων του, με δήλωση ωρών και όχι ωραρίου ως προς την τηλεργασία.  

 

Πιο συγκεκριμένα και πάντα ενδεικτικά, στον κλάδο της τεχνολογίας και ειδικότερα σε μια 

επιχείρηση παραγωγής και υποστήριξης λογισμικού, αν παρουσιαστεί πρόβλημα σε 

οποιοδήποτε πελάτη που είναι σε λειτουργία, το πρόβλημα αυτό μπορεί να είναι αρκετά 

σύνθετο και πολύπλευρο και να απαιτηθεί μια ομάδα ανθρώπων διαφορετικών ειδικοτήτων 

για την επίλυσή του. Δεν είναι ποτέ σχεδόν εκ των προτέρων προβλέψιμος ούτε ο χρόνος 

απασχόλησης του καθενός ούτε και ο αριθμός των ειδικοτήτων που τελικά απαιτούνται για 

την επίλυση του εκάστοτε προβλήματος. Για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του 

μέτρου που απαιτεί την εκ των προτέρων δήλωση στο ΕΡΓΑΝΗ της τηλεργασίας για 

πρόσκαιρη ανάγκη. 

Αν προκύψουν περισσότερα του ενός έκτακτα προβλήματα σε μεγαλύτερο αριθμό 

πελατών, ή και στον ίδιο πελάτη αλλά σε διαφορετικό χρόνο και απαιτηθούν περισσότερες 

ώρες και άτομα περισσότερων ειδικοτήτων, το ποσοστό 10% που αναγράφει η σχετική 

απόφαση είναι σίγουρο ότι θα ξεπεραστεί. 

 

Θεωρούμε ότι οι παραπάνω τροποποιήσεις της σχετικής απόφασης θα βοηθήσουν 

αποτελεσματικά την λειτουργία των επιχειρήσεων να ανταπεξέλθουν στις έκτακτες 

υποχρεώσεις που τυχόν προκύψουν κατά την διάρκεια της αναστολής, βοηθώντας το 

κράτος να επωμιστεί μικρότερο οικονομικό βάρος για κάθε εργαζόμενο που η σύμβασή 

του τελεί υπό αναστολή, τους εργαζομένους να διευκολυνθούν στην παροχή της εργασίας 

τους και να εισπράξουν περισσότερα χρήματα αλλά και την αποτελεσματική και εύρυθμη 

λειτουργία των λιγοστών πελατών των επιχειρήσεων που έχουν θέσει μέρος του 

προσωπικού τους σε αναστολή. 

 



 

4 
 

2.3. Μέτρα πρόληψης για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων- 

Υποχρεωτική αναστολή εργασίας εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 

 

Στην εξειδίκευση έκτακτων και προσωρινών μέτρων όπως αυτά προβλέπονται από την ΠΝΠ 

της 11.03.20, με την εγκύκλιο Αριθμ. Πρωτ: οικ. 12339/404/12.03.20 του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβλέπονται τα προληπτικά μέτρα που 

υποχρεούνται να λαμβάνουν οι εργοδότες, στο πλαίσιο των οδηγιών του ΕΟΔΥ για την 

προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την πρόληψη των επιπτώσεων της 

πανδημίας του κορωνοϊού και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Νόμων για την Υγεία 

και Ασφάλεια Εργαζομένων, όπως ισχύει. 

Για τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές εξειδικεύονται κάθε 

φορά από τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, των οποίων η κατάσταση υγείας ενδέχεται να τεθεί σε 

κίνδυνο λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, εφαρμόζονται αναλογικά τα προβλεπόμενα 

για τους εργαζόμενους σε κατ' οίκον παραμονή για προληπτικούς λόγους. 

 

Επειδή πιστεύουμε ότι η παραμονή των εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 

εκτός επιχείρησης συνιστά ένα πολύ σημαντικό μέτρο πρόληψης, προτείνουμε την 

υποχρεωτική αναστολή εργασίας με ό,τι αυτή συνεπάγεται από όλες τις επιχειρήσεις 

ανεξαρτήτως ΚΑΔ που συνεχίζουν τη λειτουργία τους όλων των εργαζομένων που 

ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες για όλο το διάστημα της κρίσης και της διατήρησης σε ισχύ 

των αντίστοιχων μέτρων στήριξης. 

Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθούν και οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι και θα  

ελαχιστοποιηθούν κατά το δυνατό οι περιπτώσεις θέσης σε κίνδυνο της υγείας και νόσου 

με μεγαλύτερη πιθανότητα απώλειας και της ίδιας της ζωής εργαζομένων ευπαθών 

ομάδων στους χώρους εργασίας, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και για τους ίδιους, 

και για τους λοιπούς εργαζόμενους και για την ίδια την επιχείρηση.  

 

2.4 Πρόγραμμα επιστρεπτέας προκαταβολής 

  

Μετά την έγκριση από την ΕΕ στην Ελλάδα καθεστώτος ενισχύσεων ύψους 2 δισ. ευρώ για 

τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης του κορωνοϊού βάσει του 

προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να 

καταστεί δυνατή η αξιοποίηση των μέτρων στήριξης όπως η επιστρεπτέα προκαταβολή 

από όσο το δυνατόν περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επλήγησαν και οι 

οποίες λόγω συμμετοχής τους σε προγράμματα του ΕΣΠΑ (σημειωτέον τα περισσότερα 

προκηρύχθηκαν μετά το 2016 και οι εντάξεις έχουν γίνει στην τριετία 2018-2020) αδυνατούν 

να συμμετέχουν λόγω υπέρβασης του ορίου σώρευσης των 200.000,00€ εφόσον 

υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής με χρήση του καθεστώτος 1407/2013. Να καταβληθεί 

δηλαδή κάθε περαιτέρω δυνατή προσπάθεια ώστε να υπάρξει αποσύνδεση του de minimis 

από την επιστρεπτέα προκαταβολή ή/αύξηση γενικότερα του ορίου του στο ύψος των 

500.000€, που συνιστά εξάλλου διαχρονικό αίτημα του ΣΕΒΕ ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες 

των παραγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων. 

 

Επίσης απαιτείται να γίνουν οι αντίστοιχες προσαρμογές στα απαιτούμενα της Απόφασης 

καθώς:   

 

-Ζητούνται στοιχεία από το  Ε3 του 2019, το οποίο δεν έχει υποβληθεί ακόμα καθώς η 

υποβολή του είναι δυνατή μέχρι τέλος Ιουνίου (επομένως και  τα στοιχεία των εταιριών  που 

θα δοθούν  να είναι κατά προσέγγιση)  

 

-Να διευκρινιστεί ο χρόνος λήξης της δέσμευσης ως προς την υποχρέωση διατήρησης ίδιου 

αριθμού θέσεων εργασίας (και όχι απολύσεων προσωπικού, διότι με τον τρόπο αυτό οι 
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επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να αξιολογούν το προσωπικό και να το αντικαθιστούν αν 

χρειάζεται) 

 

2.5 Ασάφειες σε ΚΑΔ και τρόποι αντιμετώπισής τους  

 

Έχουν δημιουργηθεί πολλές ασάφειες λόγω λάθους κωδικών δραστηριότητας και με ποια 

συναλλαγή εμφανίζει μεγαλύτερα έσοδα κάθε επιχείρηση. Γι’ αυτό προτείνουμε να υπάρξει 

μέριμνα για: 

 Επιχειρήσεις που έχουν δευτερεύοντα ΚΑΔ με τα περισσότερα ακαθάριστα έσοδα, όπως 

προκύπτει και από τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος. 

 Επιχειρήσεις που ανήκουν στις πληττόμενες δραστηριότητες και δεν προκύπτει από τις 

δηλωμένες δραστηριότητες με υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου. 

 Επιχειρήσεις με τριτογενείς δραστηριότητες αδειοδοτημένες που έχει ανασταλεί η λειτουργία 

τους από Δημόσια Αρχή από Δημόσια Αρχή (π.χ. άδεια λειτουργίας κλπ.) και δεν έχουν 

συμπεριληφθεί στον προαιρετικό κωδικό 023 της δήλωσης Ε3. 

 

Για την τεκμηρίωση της δηλωτικής συνέπειας έχουμε να προσθέσουμε ότι: Σε περίπτωση 

που ο Δημόσιος φορέας που καθίσταται αρμόδιος για τους ελέγχους διαπιστώσει 

εσκεμμένη ανακριβή δήλωση στις περιπτώσεις τροποποιητικής δήλωσης φόρου 

εισοδήματος και υπεύθυνης δήλωσης, να επιβάλλεται πρόστιμο καθώς και να 

ανακαλούνται όλα τα οφέλη επιστρέφοντας την επιχείρηση στο πρότερο καθεστώς. Εδώ 

πρέπει να τονίσουμε ότι η διόρθωση του Ε3 χρήσης 2018 με τυχόν λανθασμένο κωδικό 022 

με τα μεγαλύτερα έσοδα είναι απαραίτητη ενέργεια για αποφυγή αδικιών στις λίστες των 

ΚΑΔ. 

 

3. Απλούστευση διαδικασιών εκταμιεύσεων ΕΣΠΑ-Oριζόντια λύση για πληρωμές από 

όλους τους κρατικούς φορείς αλλά και τις αναθέτουσες αρχές και υπηρεσίες 

  

Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που προκύπτουν στη δύσκολη, λόγω του κορωνοϊού, 

περίοδο που περνά η χώρα οι επιχειρήσεις και οι πολίτες της, είναι το ζήτημα των πληρωμών 

που εκκρεμούν στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων του ΕΣΠΑ.  

Ήδη, σύμφωνα με τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων για κάθε ένα από 12 διαφορετικά προγράμματα, προβλέπονται τα παρακάτω 

δικαιολογητικά:  

  

·     Για τις ενδιάμεσες εκταμιεύσεις: φορολογική/ασφαλιστική ενημερότητα, πρόσφατη 

εκτύπωση ΚΑΔ της επιχείρησης από το TAXISnet, φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού 

και μία Υπεύθυνη Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου, η οποία αντικαθιστά όλα τα 

υπόλοιπα δικαιολογητικά που ζητούνταν έως σήμερα. 

  

·    Για την τελική εκταμίευση: όπως για τις ενδιάμεσες, με μόνο επιπρόσθετο το 

πιστοποιητικό καλής λειτουργίας από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ – 

Επιμελητήριο). Ιδιαίτερα δε μέχρι να αποκατασταθεί η λειτουργία των δικαστηρίων, και 

να ενεργοποιηθεί η έκδοση του πιστοποιητικού καλής λειτουργίας από το ΓΕΜΗ, να 

γίνεται αποδεκτό το Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ, σύμφωνα και με την σχετική 

πρόταση του ΕΦΕΠΑΕ. 
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Θεωρούμε ότι στη βάση αυτή οι ανωτέρω διαδικασίες να εφαρμοσθούν σε όλες τις 

Δράσεις επιχειρηματικότητας και για όλους τους κρατικούς φορείς και τις Αναθέτουσες 

Αρχές και υπηρεσίες, ώστε να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση και επιτάχυνση στην 

προώθηση των πληρωμών και την εκταμίευσή τους στους Δικαιούχους.   

 

4. Συμπληρωματικές προτάσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων σε 

σχέση με ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακό Νόμο  

  

4.1 Προτείνουμε να επισπευσθούν και να ολοκληρωθούν άμεσα όλες οι εκκρεμότητες 

ελέγχων προκειμένου να δοθούν τάχιστα οι πληρωμές των επιχορηγήσεων σε οποιαδήποτε 

ενδιάμεσα αιτήματα πληρωμών που αφορούν προγράμματα του ΕΣΠΑ και του 

Αναπτυξιακού Νόμου, ει δυνατόν και χωρίς την αναμονή ολοκλήρωσης των ελέγχων των 

αρμοδίων υπηρεσιών, καθώς αυτές ούτως ή άλλως καθυστερούν και τώρα με την 

πανδημία οι έλεγχοι αναμένεται να καθυστερήσουν πολύ περισσότερο. Το μέτρο δεν 

δημιουργεί κανένα επιπλέον δημοσιοοικονομικό κόστος και δεν έχει μόνο χαρακτήρα 

στήριξης της ρευστότητας, της αγοράς, αλλά κυρίως αναπτυξιακό.  

Η πρόσφατη απόφαση για τη διενέργεια 100% των ελέγχων από τις ελεγκτικές 

εταιρίες/φορείς κινείται σε θετική κατεύθυνση. Επιπρόσθετα θα πρέπει να αυξηθούν οι 

πιστώσεις που να διατεθούν για το 2020 στο πλαίσιο του ισχύοντος νόμου. 

4.2 Να δοθούν προκαταβολές σε όλα τα έργα του ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού Νόμου, α) 

με αύξηση του ποσοστού  και β) με αξιοποίηση χρήσης νέων χρηματοδοτικών εργαλείων 

με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου (ακόμη και ως 100% εφόσον δύναται) χωρίς την 

αποκλειστική απαίτηση παροχής Εγγυητικής Επιστολής από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που 

ισχύει μέχρι σήμερα. Κάτι τέτοιο ήδη επιτρέπεται από τους Ευρωπαϊκούς πρόσφατα 

Κανονισμούς και εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει αποδεχθεί με 

αφορμή τον COVID-19 την καταβολή προκαταβολών και σε πρέπει αδύναμες (“weak”) 

χρηματοοικονομικά επιχειρήσεις, καθώς δέχονται «ευελιξία» στην εφαρμογή των 

κανονισμών για λόγους ανωτέρας βίας (flexibility in the rules and force majeure). Το μέτρο 

δεν δημιουργεί κανένα επιπλέον δημοσιοοικονομικό κόστος και δεν έχει μόνο χαρακτήρα 

στήριξης της ρευστότητας, της αγοράς, αλλά κυρίως αναπτυξιακό. Η ενεργοποίηση της 

Δράσης "Επιστρεπτέα προκαταβολή" και η παροχή δανείων κεφαλαίων κίνησης που έχουν 

ανακοινωθεί συμβάλλουν στην κατεύθυνση αυτή.  

4.3 Η διατήρηση του όρου της προβληματικής επιχείρησης σύμφωνα με τον Καν. 651/2014 

και η απαίτηση για τις επιχειρήσεις να μην είναι προβληματικές έως τις 31/12/2019 εφόσον 

κάνουν χρήση των ενισχύσεων του προσωρινού πλαισίου (όχι ενισχύσεις καθεστώτος de 

minimis)  δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας 

και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας έναντι των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών. Η 

εξαίρεση από τις ενισχύσεις De minimis της έννοιας της προβληματικής μετά την 1/3/2020 

είναι μεν θετική, ωστόσο δεν βοηθά επιχειρήσεις που έχουν εξαντλήσει το όριο σώρευσης 

των 200.000,00€ και θέλουν να αξιοποιήσουν δράσεις που έχουν προκηρυχθεί είτε με το νέο 

προσωρινό καθεστώς, είτε με τον Καν. 651/2014.  

Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια μεγαλύτερης ευελιξίας και κατ' εξαίρεση 

τροποποιήσεων, δεδομένου ότι η χώρα μας εισήλθε μετά την πρόσφατη έξοδο της από μία 

οικονομική κρίση σε μία νέα οικονομική και ταυτόχρονα υγειονομική κρίση χωρίς  ασφαλές 

χρονοδιάγραμμα εξόδου από αυτήν και με ανυπολόγιστες οικονομικές συνέπειες. 



 

7 
 

Η έννοια της προβληματικής επιχείρησης και η χρηματοδοτική αντιμετώπισή της θα πρέπει 

στο νέο πλαίσιο 2021-2027 να εξεταστεί εκ νέου λαμβάνοντας κριτήρια κλαδικά, χωροταξικά 

και συνθηκών δημιουργίας της προβληματικότητας.  

Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι, πέραν της διαχείρισης της τρέχουσας κρίσιμης 

κατάστασης και της λήψης άμεσων μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων και της 

απασχόλησης, θα πρέπει την επόμενη μέρα να δρομολογηθεί η επανεξέταση και ο 

ανασχεδιασμός της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 στην μετα-κορωνοϊό εποχή 

καθώς και η αναπροσαρμογή των εξειδικευμένων προγραμμάτων στήριξης και ενίσχυσης 

της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων όπως πχ με την επιχορήγηση δράσεων κατά 100% στα 

προγράμματα του ΕΠαΝεΚ για δράσεις για εξαγωγικές επιχειρήσεις, ώστε να 

αποκατασταθεί η εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές. 

Παρακαλούμε για την εξέταση και αποδοχή των παραπάνω και παραμένουμε στη διάθεσή 

σας για κάθε περαιτέρω συνεργασία. 

 

Mε ιδιαίτερη εκτίμηση, 

 

Για τον ΣΕΒΕ 

      
Δρ Γεώργιος Κωνσταντόπουλος    Παναγιώτης Χασάπης  

Πρόεδρος       Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος  

 

 

Παράρτημα Σελ. 1  
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Παράρτημα: Μη ενταγμένοι ΚΑΔ  

 

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

252213 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΤΙΩΝ, ΘΗΚΩΝ, ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ 

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 

479112 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΕ 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

479142 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΣΤΡΩΝ, ΜΕ 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

479147 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

479149 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΜΕ 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

15821000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ, ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ 

15891400 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ, ΜΑΓΙΟΝΕΖΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΔΚΑ 

19202300 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ· ΕΛΑΦΡΩΝ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 46751264 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

ΦΡΕΝΑ, ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 

ΑΠΟΠΑΓΩΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ 

19202700 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ· ΜΕΣΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 

19202900 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ· ΒΑΡΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 

Π.Δ.Κ.Α. 

35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

46170000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, 

ΠΟΤΩΝ & ΚΑΠΝΟΥ 

46331301 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

46331303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

46710000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΟΤΩΝ Κ ΚΑΠΝΟΥ 

46711310 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  

51361207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

51380000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 

ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ (ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ, ΜΑΛΑΚΙΑ 

51471504 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΤΙΩΝ, ΘΗΚΩΝ, ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, 

ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 

52441607 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΥΤΙΩΝ, ΘΗΚΩΝ, ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, 

ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 

 


