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Χανιά, 9/4/2020 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, 

Σε συνέχεια της από 1-4-2020 επιστολής μας και παρόλο που κατανοούμε την πίεση 

των ημερών, θεωρούμε υποχρέωσή μας να σημειώσουμε κάποιες επιπλέον 

επισημάνσεις, για τις οποίες προέκυψε συζήτηση με τα μέλη μας, Οικονομολόγους 

και Λογιστές, λόγω της καθημερινής τους τριβής με τις νέες οδηγίες. 

Σύμφωνα με την από 7/4/2020 Α.Π.: οικ.14676/253/2020 (Διευκρινίσεις επί της με 

αριθμ. 12998/232/23-3-2020 ΚΥΑ (Β΄1078) για μέτρα στήριξης εργαζομένων και 

επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 και λοιπά μέτρα) Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και συγκεκριμένα επί: 

1) του Κεφαλαίου Δ. «Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: υποβολή εντύπων επιχειρήσεων 

– εργοδοτών και εργαζομένων, διορθώσεις/συμπληρώσεις/ ανακλήσεις υποβολής 

εντύπων & καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού», όπου αναφέρεται ότι «Οι 

επιχειρήσεις – εργοδότες θα μπορούν να προβούν σε διορθώσεις/συμπληρώσεις ή 

ανακλήσεις των αρχικών υπεύθυνων δηλώσεών τους με ορθή επανάληψή τους εντός 

των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων» και σύμφωνα με τον Πίνακα 

«Προθεσμία διόρθωσης των επιχειρήσεων που τελούν σε αναστολή είναι ημερομηνία 

11 Απριλίου Σάββατο, 12 Απριλίου Κυριακή και Δευτέρα 13 Απριλίου.  
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Προθεσμία τελικών διορθώσεων είναι η 1η Μαϊου (Πρωτομαγιά) ημέρα Παρασκευή, 

2η Μαϊου  ημέρα Σάββατο και Κυριακή 3η Μαϊου.».  

προκύπτει ότι, οι εργοδότες – λογιστικά γραφεία, που αναλαμβάνουν κατά 100% το 

σχετικό έργο, θα πρέπει να υποχρεώσουν το προσωπικό τους ή μέρος του 

προσωπικού τους σε 7ήμερη εργασία, κατά τις προαναφερθείσες περιόδους, γεγονός 

που εγείρει ενστάσεις.  

Για το λόγο αυτό προτείνουμε να μετατεθούν οι παραπάνω ημερομηνίες, 

δεδομένου ότι όλες οι μεταβολές (διορθώσεις, συμπληρώσεις)  πραγματοποιούνται 

σχεδόν αποκλειστικά από τα στελέχη των λογιστικών γραφείων, κατόπιν 

συνεργασίας με τις επιχειρήσεις, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Από τις ημέρες 

που έχουν οριστεί, η μοναδική εργάσιμη ημέρα είναι η Δευτέρα 13 Απριλίου και 

συνεπώς θεωρούμε προτιμότερο η έναρξη κάθε φάσης διόρθωσης να 

πραγματοποιηθεί από Δευτέρα έως Τετάρτη, 13-15 Απριλίου και 4-6 Μαίου 

αντίστοιχα. 

2) του «Ι. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ Επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται βάσει 

ΚΑΔ κύριας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας βάσει των μεγαλύτερων ακαθαρίστων 

εσόδων έτους 2018» αναφέρεται ότι «ως ημερομηνία έναρξης αναστολής των 

συμβάσεων εργασίας των εργαζόμενων των ανωτέρω επιχειρήσεων, λογίζεται η 

ημερομηνία υποβολής της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ 

ΕΡΓΑΝΗ.», υπογραμμίζουμε τα εξής:  

• οι επιχειρήσεις στερούνται του νομίμου δικαιώματός τους να εφαρμόσουν 

την αναστολή συμβάσεων του προσωπικού που απασχολούν από την 21 Μαρτίου. 

• δεν εφαρμόζεται το με ημερομ. 20/03/2020 ΦΕΚ (ΠΝΠ) τεύχος Α’ αρ.φύλλου 

68, όπου στο άρθρο 11 και συγκεκριμένα στην παράγραφο 2Α.α) αναφέρεται ότι «Η 

αναστολή των συμβάσεων μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι 1 μήνα από την δημοσίευση 

της παρούσας»  με έναρξη ισχύος από την δημοσίευση,  δηλαδή από 21 Μαρτίου. 
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• το μηχανογραφικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, διέθεσε το υποσύστημα-πλατφόρμα 

«Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών» σε λειτουργία την 26η Μαρτίου, 

χωρίς όμως να δίνει την δυνατότητα εφαρμογής της αναστολής συμβάσεων από 21 

Μαρτίου, όπως ορίζεται στην προαναφερθείσα ΠΝΠ της 20ης Μαρτίου 2020. 

• δε δίδεται, στις επιχειρήσεις – εργοδότες και στα λογιστήρια αυτών, επαρκές 

περιθώριο χρόνου, ώστε να επιβεβαιώσουν, να ελέγξουν και να υποβάλλουν ορθά 

και χωρίς ελλείψεις τις απαιτούμενες αιτήσεις. 

Με αφορμή των παραπάνω, προτείνουμε: 

α. να εσωματωθεί ξεχωριστή στήλη, στην αίτηση του εργοδότη-επιχείρηση,  

δίπλα από το όνομα του εργαζομένου, όπου θα σημειώνεται η ημερομηνία 

εφαρμογής της αναστολής, 

β. να δίδεται προθεσμία τουλάχιστον 3 ημερών στις επιχειρήσεις προκειμένου 

να αναρτήσουν τη δήλωση της επιχείρησης στο «ΕΡΓΑΝΗ», και τέλος 

γ. να επιτραπεί, για την πρώτη υποβολή αναφορικά με τις πλητόμμενες 

επιχειρήσεις, η δήλωση εφαρμογής της αναστολής συμβάσεων εργαζομένων 

από 21 Μαρτίου. 

Θα πρέπει επιπλέον να σημειωθεί ότι, αντίστοιχο φαινόμενο με το σύστημα 

«ΕΡΓΑΝΗ» παρατηρήθηκε και για τους ΚΑΔ που χαρακτηρίστηκαν «πληττόμενοι» 

από την 1η Απριλίου και εξής, ενώ η πρώτη ημέρα που το σύστημα επέτρεπε την 

υποβολή αίτησης ήταν το Σάββατο 4 Απριλίου. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε ότι η Εγκύκλιος 14676/253/2020 θα 

πρέπει να τροποποιηθεί με ανάλογη μέριμνα για τα σημεία που εκθέσαμε. 

Τέλος, επισημαίνουμε εκ νέου ότι το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος παραμένει 

στη διάθεση της Πολιτείας και της κοινωνίας ως οφείλει, ενώ εκ μέρους του 15ου 

Περιφερειακού Τμήματος θεωρούμε υποχρέωσή μας, εφόσον εντοπίζουμε θέματα 
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που μπορούν να διευθετηθούν προς όφελος όλων, όχι μόνο να τα κοινοποιούμε, με 

τη μορφή της απαίτησης, αλλά να προτείνουμε και την –  κατά την επαγγελματική 

μας εξειδίκευση κι εμπειρία – βέλτιστη λύση. 

 

Εκ μέρους της Τοπικής Διοίκησης και των μελών μας, ελπίζουμε στην ρύθμιση των 

παραπάνω και σας ευχόμαστε υγεία και καλή δύναμη στο συντονισμό της εθνικής 

προσπάθειας. 

 

Με εκτίμηση, 

Ο Πρόεδρος                                                                                      Η Γεν. Γραμματέας 

 

Πετσετάκης Παντελής                                                                    Τσιτσιρίδη Ελπίδα 
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