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ΘΕΜΑ: Ανακεφαλαιωτική αίτηση χορήγησης «επιστρεπτέας προκαταβολής», για
την χρήση 2020.
Αξιότιµοι Κύριοι Υπουργοί,
Ανάµεσα στα πιο αποδοτικά και ευεργετικά µέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση για την
ανακούφιση των επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονοµικά, λόγω της εµφάνισης και
διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, είναι αναµφισβήτητα το µέτρο της
χορήγησης ενίσχυσης µε τη µορφή «επιστρεπτέας προκαταβολής».
Όµως πολλές επιχειρήσεις - µέλη του Συνδέσµου µας, όπως µας έχουν ενηµερώσει, και
όπως έχουµε πληροφορηθεί αυτό έχει συµβεί και µε επιχειρήσεις άλλων κλάδων, που
υπάγονται γενικά στις προϋποθέσεις αξιοποίησης του µέτρου, µέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες
της πανδηµίας, που επικράτησαν και εξακολουθούν να επικρατούν, έχουν απολέσει τις
σχετικές προθεσµίες µε αποτέλεσµα να µην έχουν λάβει και τις αντίστοιχες χορηγήσεις. Οι
λόγοι είναι πολλοί, ενδεικτικά παρακάτω αναφέρουµε µερικούς:
- Λόγοι ανωτέρας βίας, όπως ασθένεια επιχειρηµατιών, στελεχών, αρµόδιου προσωπικού
κλπ.
- Ατελής ενηµέρωση, µε συνεχείς τροποποιήσεις επί τροποποιήσεων κλπ.
- Υπερβολικά περιορισµένες προθεσµίες µε πολλές περιπτώσεις να αναγγέλλονται από τα
µέσα ενηµέρωσης και οι απαιτούµενες υπουργικές αποφάσεις να εκδίδονται πολλές φορές
την παραµονή λήξης της προθεσµίας κλπ., κλπ.
- Όροι χορήγησης της «προκαταβολής» που εκ των υστέρων αλλάζουν.
Π.χ. τίθεται όρος επιστροφής ολόκληρης της προκαταβολής ή του 50% αυτής, και η κάθε
επιχείρηση προβαίνει στους απαραίτητους υπολογισµούς της, για να λάβει την σχετική
απόφαση υποβολής αίτησης ή όχι. Είναι πρόδηλο ότι εάν εκ των υστέρων, αφού έχει λήξει
η σχετική προθεσµία, αποφασιστεί ότι θα επιστραφεί µικρότερο ποσοστό ή καθόλου, αυτό
ουσιαστικά έχει ξεγελάσει κάποιες επιχειρήσεις που δεν έκαναν αίτηση. Ενώ κάποιες άλλες
που έκαναν ωφελήθηκαν και από τα πρόσθετα ευεργετήµατα.
Κατόπιν όλων αυτών, για τη διασφάλιση βασικών αρχών του «επιχειρείν» όπως οι ίσες και
δίκαιες ευκαιρίες καθώς και η ισόνοµη πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηµατοδοτική
στήριξη της Πολιτείας, θεωρούµε ότι είναι σκόπιµο να δοθεί µία «∆εύτερη Ευκαιρία» σε
όλες τις επιχειρήσεις που επλήγησαν να υποβάλουν συνολική αίτηση ανακεφαλαιωτικά για
όλη την χρήση του 2020 (Μάρτιος – ∆εκέµβριος), στην οποία θα υπολογίζονται συνολικά
τα όρια των «προκαταβολών» που έχουν αναγγελθεί, συνολικά τα ποσά που δικαιούται
κάθε επιχείρηση, θα αφαιρούνται τα συνολικά ποσά που έχει λάβει και θα προκύπτει το
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ποσό που επιπλέον θα δύναται να λάβει και επίσης θα προσδιορίζονται επακριβώς τα ποσά
που πρέπει να επιστρέψει.
Με αυτόν τον τρόπο όλες οι υπαγόµενες επιχειρήσεις θα αντιµετωπισθούν µε τον
ίδιο δίκαιο τρόπο και όχι ευκαιριακά.
Πιστεύουµε ότι θα ικανοποιήστε το παραπάνω αίτηµά µας, που θα αποκαταστήσει τυχόν
αδικίες που έχουν γίνει, πιθανώς και αναµενόµενες, κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες που
λειτουργεί η οικονοµία της χώρας µας.
Με τιµή,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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