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  EΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                            

Λευκάδα, 13/4/2020 

                                                                                      Αρ. Πρωτ: 606 

                

       

       ΠΡΟΣ:  Υπουργό Οικονομικών 

                     κ. Σταϊκούρα Χρήστο  

          Υφυπουργό Οικονομικών 

          κ. Σκυλακάκη Θεόδωρο  

          Υπουργό Εργασίας &  

           Κοινωνικών Υποθέσεων 

           κ. Βρούτση Ιωάννη 

                      

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,  

Η προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων μας είναι συνεχής και η αποστολή 

αιτημάτων προς την Κυβέρνηση για ευνοϊκή μεταχείριση του συνόλου των 

επιχειρήσεων διαρκής. Η κατάσταση είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη και 

θεωρούμε πως έχετε επιδείξει έως σήμερα γρήγορα αντανακλαστικά, 

αφουγκράζεστε τη διαμορφούμενη κατάσταση και πιστεύουμε ότι θα 

συνεχίσετε να παρεμβαίνετε με πιο στοχευμένες - βελτιωτικές κινήσεις. Για το 

λόγο αυτό, θα θέλαμε να σας παραθέσουμε δύο προβλήματα που 

παρουσιάζονται: 

1. Για την καταβολή του επιδόματος των 800€ και του κρατικού δανείου οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να συμπληρώσουν το IBAN του επαγγελματικού 

λογαριασμού.  Υπάρχουν επιχειρήσεις όμως ακόμη και σήμερα που κακώς, 

αλλά δεν διαθέτουν IBAN. Δεν πρέπει να εξαιρεθούν οι επιχειρήσεις αυτές 

από τη χρηματοδότηση αυτή, ενώ τηρούνται όλες οι υπόλοιπες 

προϋποθέσεις. Πως μπορούν οι επιχειρήσεις αυτές να παρακάμψουν το 

πεδίο που ζητάει το ΙΒΑΝ όταν συμπληρώνουν τα στοιχεία τους στην 

πλατφόρμα; Ποιος άλλος τρόπος θα μπορούσε να βρεθεί ώστε να πάρουν και 

οι επιχειρήσεις αυτές το επίδομα; Αναγνωρίζοντας τη γραφειοκρατία που 

υπάρχει, θα μπορούσε να δοθεί μια εντολή στα τραπεζικά ιδρύματα να 

κινούνται πιο ευέλικτα στις περιπτώσεις αυτές για να εκδώσουν οι 

επιχειρήσεις που το χρειάζονται άμεσα το IBAN και να μπορούν να 

εγγραφούν στη πλατφόρμα έστω και μετά από 10 ή 20 ημέρες;   
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2. Επιπρόσθετα, για το επίδομα των 800€ των επιχειρήσεων, αποτελεί 

προϋπόθεση οι ιδιοκτήτες να απασχολούν έως πέντε άτομα προσωπικό. Η 

προϋπόθεση αυτή αφήνει έξω πολλές επιχειρήσεις με μεγαλύτερο αριθμό 

εργαζομένων, που αναμφισβήτητα έχουν ανάγκη την οικονομική αυτή 

στήριξη. Όταν όλη σχεδόν η οικονομία επηρεάζεται αρνητικά, το κριτήριο του 

αριθμού του προσωπικού δεν νομίζουμε ότι θα πρέπει να υφίσταται. Γιατί 

πρέπει να είναι μέχρι πέντε άτομα προσωπικό και όχι δέκα ή δώδεκα;  

Θεωρούμε,  λοιπόν,  αναγκαίο ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 

παραπάνω και να είναι άμεση η παρέμβασή σας. 

Με εκτίμηση,  

 

 

 


