
Κώστα Βάρναλη 52 & Επιδαύρου, Χαλάνδρι 15233 (Πολύδροσο), 1ος όροφος, τηλ./fax. 2108081755 
Δ/νση Προέδρου ΔΣ και Διοίκησης: Τύχης 2, Χαλάνδρι 15233, τηλ. 2106816803, fax. 2106816837 

e-mail  info@eletaen.gr  web  www.eletaen.gr 

 

 

 

Προς: 

1. Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα 
Νίκης 5-7, Αθήνα 10180 
ministeroffice@minfin.gr 

2. Υπουργό Εργασία και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γιάννη Βρούτση 
Σταδίου 29, Αθήνα, 10559, 
ypourgos_erg@yeka.gr; ypertns@ypakp.gr 

3. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη 

Μεσογείων 119, Αθήνα 10192  
secmin@ypen.gr  

4. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη 
Νίκης 5-7, Αθήνα 10180 
minister.sec@mnec.gr 
 

 

ΑΠ. ΕΛΕΤΑΕΝ: 2020/169 

Αθήνα, 31 Μαΐου 2020 

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί, 

Η Κυβέρνηση μετά την εξάπλωση της επιδημιολογικής κρίσης του COVID19, που είχε 

σοβαρότατες δυσμενείς συνέπειες στην επιχειρηματική δραστηριότητα, εξήγγειλε και 

εφάρμοσε σειρά μέτρων σχετικά με τις επιχειρήσεις που πλήττονταν.  

Αρχικά εξαγγέλθηκε και εφαρμόστηκε η πρώτη κατηγορία μέτρων  (Πλαίσιο Στήριξης 1) που 

αφορούσε τις επιχειρήσεις που είχαν κλείσει με κρατική εντολή στο οποίο, μεταξύ άλλων, 

προβλέπονταν η παράταση των προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων στις 

Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών καθώς και σε ΕΦΚΑ και ΚΕΑΟ των ως άνω επιχειρήσεων. 

Ακολούθως εξαγγέλθηκε η επέκταση μέτρων στις πληττόμενες επιχειρήσεις νέων ΚΑΔ, με 

διευκολύνσεις ή και αναστολή πληρωμών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και 

μέτρα στήριξης των εργαζομένων σε αυτές  ως ακολούθως :  

1.ΚΑΔ που εντάχθηκαν σε «Προστασία»  («Πλαίσιο Στήριξης  2»  για τη βιομηχανία, το 

χονδρεμπόριο, την ασφάλιση, τις ελεγκτικές και τις χρηματιστηριακές επιχειρήσεις) 

2. ΚΑΔ που εντάχθηκαν σε «Προστασία» («Πλαίσιο Στήριξης  3»  για την ενέργεια, τα πρατήρια 

καυσίμων, τη διαχείριση απορριμμάτων και τα έργα υποδομών). 

Με βάση τις εξαγγελίες αυτό που έγινε αντιληπτό από τις επιχειρήσεις, ήταν ότι οι ΚΑΔ που 

προστέθηκαν θα απολάμβαναν  τα ίδια μέτρα στήριξης με του Πρώτου Πλαισίου Στήριξης, 

δεδομένου ότι και αυτές επλήγησαν  και εξακολουθούν να πλήττονται σοβαρά από τα μέτρα 
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της «καραντίνας» που επιβλήθηκαν και ανέστειλαν  μια σειρά από τις εργασίες τους, παρ’ όλο 

που δεν υποχρεώθηκαν στην αναστολή με κρατική εντολή. 

Εν προκειμένω οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια, ανέστειλαν ή 

καθυστέρησαν εργασίες κατασκευής και συντήρησης ενεργειακών εγκαταστάσεων λόγω των 

περιορισμών μετακινήσεων και  των περιορισμών στις συνθήκες εργασίας. Για αυτό άλλωστε 

δόθηκε το δικαίωμα στις επιχειρήσεις αυτές να ανασταλούν συμβάσεις  εργαζομένων.  

Από μέλη μας ενημερωνόμαστε ότι κατά την εφαρμογή των μέτρων για αξιοποίηση των 

ευεργετικών ρυθμίσεων, έχουν προκληθεί εμπλοκές και δυσχέρειες από σειρά διατάξεων που 

απαιτούν διευκρινίσεις και οι οποίες δεν επιτρέπουν στις αρμόδιες υπηρεσίες (ΑΑΔΕ,  Δ.Ο.Υ., 

ΚΕΑΟ κλπ) να παρέχουν τις απαιτούμενες απαντήσεις, προκειμένου να ρυθμιστούν οι 

φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις  ώστε να μην εμποδίζεται  η εταιρική λειτουργία.       

Όπως διαπιστώθηκε κατόπιν ερωτημάτων που έχουνε τεθεί από μέλη μας - και ενώ ο χρόνος 

των υποχρεώσεων τρέχει - οι επιχειρήσεις του 2ου Πλαισίου  απολαμβάνουν παράταση της 

προθεσμίας των φορολογικών τους υποχρεώσεων και όχι των ασφαλιστικών τους οφειλών, οι 

δε επιχειρήσεις του 3ου Πλαισίου που είναι ομοίως πληττόμενες  δεν απολαμβάνουν κανένα 

από τα ευεργετήματα που αφορά τις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

Η απόκλιση αυτή προκάλεσε  σύγχυση και παρεμποδίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα σε 

μια κρίσιμη για την ελληνική οικονομία περίοδο. 

Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε για την άμεση επανεξέταση του προβλήματος και την 

ταχύτατη αποκατάσταση της άνισης αντιμετώπισης μεταξύ των επιχειρήσεων του Πλαισίου 

Στήριξης 2 και του Πλαισίου Στήριξης 3.  

Ειδικότερα ζητούμε: 

• να συμπεριληφθούν οι ΚΑΔ του Πλαισίου Στήριξης 3 που αφορούν την ενέργεια, τα 

πρατήρια καυσίμων, τη διαχείριση απορριμμάτων και τα έργα υποδομών  στις 

Υπουργικές Αποφάσεις 1072/2020 και 1073/2020. 

• να μην απολεσθούν οι προϋπάρχουσες ρυθμίσεις σε φορολογικές και ασφαλιστικές 

υπηρεσίες,  που δεν εξυπηρετήθηκαν λόγω της σύγχυσης που υπήρξε ανάμεσα στις 

αρχικές  εξαγγελίες και τις υπουργικές αποφάσεις όπως και τις αντιφατικές απαντήσεις των 

αρμοδίων υπηρεσιών κατά το μήνα Απρίλιο.  
 

Με εκτίμηση, 

  

 

 

 

Παναγιώτης Λαδακάκος 

Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΤΑΕΝ 


