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Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ, 
 
Επιθυμούμε να αναφερθούμε στα σημαντικά προβλήματα που προκαλεί στη 
λειτουργία των επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν internet banking, στο διάστημα που 
διαρκεί η τραπεζική αργία, η εφαρμογή  του ορίου των 500,00€ για τις συναλλαγές, οι 
οποίες δύνανται να πραγματοποιούνται με μετρητά, λόγω της αδυναμίας 
εξυπηρέτησης βασικών καθημερινών συναλλαγών. 
 
Καθημερινά οι επιχειρήσεις, αυτές, που βασίζονται για την άσκηση της 
δραστηριότητάς τους στη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, έρχονται, ελλείψει 
άλλου εναλλακτικού μέσου πληρωμής των υποχρεώσεών τους, αντιμέτωπες με την 
αδυναμία διεκπεραίωσης ακόμη και βασικών συναλλαγών, προερχόμενη από το όριο 
των 500,00€ που ισχύει για την  πραγματοποίηση συναλλαγών με μετρητά.  
 
Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής, η οποία διαρκώς επιδεινώνεται με σοβαρούς 
κινδύνους για τη συνέχιση της λειτουργίας τους, είναι: 
 

1. Οι επιχειρήσεις να αδυνατούν να εφοδιαστούν με απαραίτητες γι΄ αυτές 
πρώτες και βοηθητικές ύλες.  

2. Να ανατρέπεται ο προγραμματισμός της παραγωγής τους. 
3. Να μην μπορούν να ανταποκριθούν στην ζήτηση της αγοράς, με κίνδυνο να 

χάσουν μερίδια στην αγορά. 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 
Οι επιπτώσεις από την παρούσα κατάσταση είναι ιδιαίτερα αισθητές για τις 
επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγάθους, οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στο 



internet banking, καθώς εκτός από την σημαντική έλλειψη ρευστότητας, την οποία 
υφίστανται, εξίσου ανασχετική στη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων τους, είναι εν 
προκειμένω η αδυναμία πληρωμής των υποχρεώσεών τους με μετρητά.  
 
Για τον λόγο, αυτό, εξ’ άλλου, με την ΠΟΛ. 1143/3-7-2015 έγινε δεκτό από ότι οι 
δαπάνες που αφορούν σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών και εξοφλούνται κατά το 
χρονικό διάστημα από 28 Ιουνίου 2015 έως τη λήξη της τραπεζικής αργίας χωρίς τη 
χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα. 
 
Ωστόσο, στην ίδια ΠΟΛ. ορίζεται ότι αυτό εφαρμόζεται για την εξόφληση τιμολογίων 
και γενικά στοιχείων που έχουν εκδοθεί ως και την 28/6/2015, αφήνοντας με τον 
τρόπο, αυτό, ακάλυπτες, όλες τις συναλλαγές (τιμολόγια και πληρωμές τους) που 
γίνονται από την ημερομηνία αυτή μέχρι και την λήξη της τραπεζικής αργίας. 
       
Επειδή είμαστε βέβαιοι ότι κατανοείτε το μέγεθος του προβλήματος, παρακαλούμε 
για την άμεση παρέμβασή σας, προκειμένου για την επέκταση της εφαρμογής της 
ΠΟΛ. 1143/3-7-2015 στην εξόφληση τιμολογίων και γενικά στοιχείων που θα έχουν 
εκδοθεί κατά το χρονικό διάστημα από 28 Ιουνίου 2015 έως την λήξη της τραπεζικής 
αργίας.  
 
Πιστεύουμε ότι η απελευθέρωση των συναλλαγών, στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο 
και για όσο διαρκεί η τραπεζική απεργία, κατά τα πρότυπα εκείνης που έγινε για την 
καταβολή των οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία, για την εξυπηρέτηση των 
συναλλασσομένων, θα αμβλύνει σημαντικά το πρόβλημα ρευστότητας που 
αντιμετωπίζει η αγορά προς όφελος της μεγάλης μερίδας των επιχειρήσεων.    
 
Βέβαιοι για την ανταπόκρισή σας. 
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