
 
Αθήνα, 12/9/2017 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς: τον Υπουργό Οικονομικών 

Θέμα: «Προβλήματα στην Λειτουργία του Ειδικού Επιχειρηματικού 
Λογαριασμού και τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές για τις 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»  

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν βασικό πυλώνα της εθνικής 
οικονομίας  καθώς, σύμφωνα  με  την  Τράπεζα της  Ελλάδας, 

καλύπτουν το  57 τοις  εκατό  της  απασχόλησης στην  χώρα  μας. Η 
σύνδεση της καινοτομίας με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

και  της  εξωστρέφειας  των  μικρομεσαίων  επιχειρήσεων σε  διεθνείς 
αγορές αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα καθώς το 26% εξ αυτών 

μετέχουν ενεργά στο διεθνές εμπόριο.  

Παρά  την  διαπιστωμένη  δυναμική  τους  πορεία οι  μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, σύμφωνα  με  το  από 7/9/2017 δελτίο  τύπου της 

Ελληνικής  Συνομοσπονδίας  Εμπορίου και  Επιχειρηματικότητας 
(ΕΣΕΕ), καλούνται να αντιμετωπίσουν προβλήματα που αφορούν στην 

εφαρμογή  του  Ειδικού  Επιχειρηματικού Λογαριασμού  και  την 
προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.  

Η λειτουργία του Ειδικού Επιχειρηματικού Τραπεζικού Λογαριασμού 
δεν  έχει  πραγματοποιηθεί παρά την  θέσπισή του  ήδη  από τον 

Δεκέμβριο  2016 στο  πλαίσιο του  Νόμου  4446/2016 για  το  Πλαστικό 

Χρήμα. Ο  Ειδικός  Επιχειρηματικός Τραπεζικός Λογαριασμός  με 
πρόβλεψη ειδικού προστατευτικού καθεστώτος έναντι κατασχέσεων 

για  οφειλές  σε  ΔΟΥ  και  για  δανειακές  απαιτήσεις αναμένεται  να 
προστατεύσει την  ρευστότητα  εκάστης  μικρομεσαίας  επιχείρησης 

επιτρέποντας την  απρόσκοπτη λειτουργία  και  διασφαλίζοντας 
χιλιάδες  θέσεις  εργασίας. Πρόκειται  ουσιαστικά  για  την  επέκταση 



του υφιστάμενου μέτρου που εφαρμόζεται για τους ιδιώτες, που ως 

φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα, ασκούν  εμπορική και  επιχειρηματική 

δραστηριότητα. 

Την  ίδια  στιγμή, η  εκτόξευση  των  συναλλαγών  με  πλαστικό χρήμα 

όπως αυτές  αποτυπώνονται από την  Τράπεζα της  Ελλάδος, με 
δεδομένο  ότι  η  αξία  των  συναλλαγών  με  κάρτες  πληρωμών για  το 

2016 έφθασε στα 55 δισ. ευρώ έναντι 53 δισ. ευρώ το 2015, επιτάσσει 
τόσο  την  χαλάρωση  των  τραπεζικών χρεώσεων  και  προμηθειών με 
την  προσαρμογή τους  στα  ευρωπαϊκά επίπεδα όσο  και  την 
προστασία έναντι  ποικίλων μορφών  απάτης με  τερματικά  POS που 

αποδίδονται σε κενά ασφαλείας.  

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:  

- Πότε  σκοπεύετε να  ενεργοποιήσετε την  λειτουργία  του  Ειδικού 

Επιχειρηματικού Τραπεζικού Λογαριασμού, ο  οποίος ακόμη  και 
έπειτα από εντολή  κατάσχεσης  θα  μπορεί να  τροφοδοτεί  τις 

βασικές  λειτουργίες  μίας  μικρομεσαίας  επιχείρησης,  όπως 
πληρωμές μισθοδοσίας και προμηθευτών; 

- Ποιο  το  ύψος  του  προστατευτικού ορίου  του  Ειδικού 
Επιχειρηματικού Τραπεζικού Λογαριασμού; Υπάρχει πρόβλεψη το 

προστατευτικό όριο  να  καθορίζεται  στην  βάση  των 
απολογιστικών δεδομένων  της  οικονομικής  λειτουργίας  εκάστης 

επιχείρησης; 

- Με  ποιο τρόπο προτίθεστε να  καλύψετε  τα  υφιστάμενα  κενά 

ασφαλείας, που εμποδίζουν  την  περαιτέρω αύξηση  των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών;  

- Υπάρχει πρόβλεψη για χαλάρωση των τραπεζικών χρεώσεων και 
προμηθειών για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και την προσαρμογή 
τους σε ευρωπαϊκά μεγέθη κάτω του 1%; 
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