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κ. Θεόδωρο Σκυλακϊκη, Αν. Υπουργό Οικονομικών 
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κ.  Απόςτολο Βεςυρόπουλο,  Υφυπουργό Οικονομικών, 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
ΠΟΕΠΠΠ, ΟΕΕΘ, ΕΕΘ. 

 

Θέμα: Επιςτολό διαμαρτυρύασ για την 4η επιςτρεπτϋα προκαταβολό 

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργού, 

 

με την παρούςα επιςτολό θϋλουμε να αναδεύξουμε μια εκκρεμότητα-πρόβλημα 

που αντιμετωπύζουν ςυνϊδελφοι πρϊκτορεσ ΟΠΑΠ ςχετικϊ με το χρηματοδοτικό 

ςχόμα τησ τϋταρτησ επιςτρεπτϋασ προκαταβολόσ. 

Τα πρακτορεύα ΟΠΑΠ (επιχειρόςεισ τυχερών παιχνιδιών με ΚΑΔ 92.00) τϋθηκαν 

με Κρατικό εντολό ςε προςωρινό απαγόρευςη λειτουργύασ και εντϊχθηκαν ςτο 

μηχανιςμό ςτόριξησ των εργαζομϋνων (όλοι οι εργαζόμενοι ςτα πρακτορεύα ΟΠΑΠ 

ϋλαβαν την  αποζημύωςη ειδικού ςκοπού). 

Εύναι δεδομϋνη βούληςη τησ Κυβϋρνηςησ να ςτηρύξει όλεσ τισ επιχειρόςεισ που 

ϋκλειςαν με κρατικό εντολό (5-11-2020  Δ.Τ. Υπ. Οικον. Τοποθϋτηςη του Υπουργού 

Οικονομικών κ., για τα πρόςθετα μϋτρα οικονομικόσ ςτόριξησ που ενεργοποιεύ η 

Κυβϋρνηςη), όπωσ υλοποιόθηκε με την ΓΔΟΥ 281/2020 (ΦΕΚ Β' 5047/14-11-2020) 

«Διαδικαςύα και προώποθϋςεισ χορόγηςησ ενύςχυςησ με τη μορφό επιςτρεπτϋασ 

προκαταβολόσ ςε επιχειρόςεισ που επλόγηςαν οικονομικϊ λόγω τησ εμφϊνιςησ και 

διϊδοςησ τησ νόςου του κορωνοώού COVID-19, κατϊ τουσ μόνεσ Σεπτϋμβριο και 

Οκτώβριο 2020. 
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Δυςτυχώσ, υπϊρχουν  επιχειρόςεισ πρακτορεύων ΟΠΑΠ μελών του Σωματεύου 

μασ (ςυνημμϋνο παρϊρτημα) που δεν θεωρούνται  δικαιούχεσ τησ τρϋχουςασ 

επιςτρεπτϋασ προκαταβολόσ παρϊ το γεγονόσ ότι,  

• εύναι κλειςτϋσ με κρατικό εντολό, 

• ϋχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ ςτισ 05.11.2020 ϋναν από τουσ περιγραφόμενουσ ςτο 

Παρϊρτημα ΙΙΙ (92.00 Τυχερϊ παιχνύδια και ςτοιχόματα …) 

• τα ακαθϊριςτα ϋςοδα αναφορϊσ εύναι μεγαλύτερα από τριακόςια (300) ευρώ, 

• δεν ϋχουν τεθεύ ςε αδρϊνεια, 

• δεν ϋχει αναςταλεύ η χρόςη του ΑΦΜ τησ επιχεύρηςησ,  

• και γενικότερα πληρούν όλεσ τισ προώποθϋςεισ τησ παραπϊνω ΓΔΟΥ. 

Επειδό η απόρριψη από αυτό το χρηματοδοτικό ςχόμα, 

• εύναι ϊδικη, 

• πλόττει βαρύτατα τη βιωςιμότητα των επιχειρόςεων αλλϊ και την  επιβύωςη των 

οικογενειών των επιχειρηματιών,  

• οφεύλεται ςε παρϊβλεψη ό λϊθοσ του ςυςτόματοσ ελϋγχου, 

• οι ακριβεύσ λόγοι δεν εύναι γνωςτού (αναφϋρεται μόνο το γενικόλογο «… λόγο μη 

πλόρωςησ των απαιτούμενων προώποθϋςεων που τύθενται από την κεύμενη 

νομοθεςύα»), 

• η υποβολό ϋνςταςησ ύςωσ ϋχει τα ύδια αποτελϋςματα αν υπϊρχει λϊθοσ ςτο 

ςύςτημα αξιολόγηςησ και ελϋγχου, 

παρακαλούμε θερμά για τισ ενέργειέσ ςασ ώςτε να αποκαταςταθεί αυτή η 

αδικία και να λάβουν οι παραπάνω επιχειρήςεισ τουλάχιςτον την κατώτερη 

ενίςχυςη που προκύπτει από την παρ. 2 του  άρθρου 4 τησ άνω ΓΔΟΤ. 

Σημειώνουμε ότι:  

α) τα χρονικϊ περιθώρια εύναι πολύ ςτενϊ (λόξη περιόδου αιτόςεων 30/11/20) και 

χρειϊζεται παρϊταςη. 

β) Το ύδιο πρόβλημα-αδικύα υφύςτανται και πλόθοσ ϊλλεσ επιχειρόςεισ πρακτορεύων 

ΟΠΑΠ ανϊ την επικρϊτεια. 

 

Εύμαςτε ςτη διϊθεςό ςασ. 

Ευχϋσ για Υγεύα και Επιτυχύα ςτο δύςκολο ϋργο ςασ. 

 

Για το Δ.Σ τησ ΕΠΟκΜ 

 

       Ο Πρόεδροσ    Ο Γραμματϋασ 

Αναςτϊςιοσ Απιδόπουλοσ  Νικόλαοσ Κουγιουμτζόσ 


