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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Άνοιξε η ΕΡΓΑΝΗ και για τους ελ. επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις – Πως θα 

λάβουν τα 800 ευρώ 

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του για το πώς θα λάβουν οι 

επαγγελματίες, οι ατομικές επιχειρήσεις και οι  αυτοαπασχολούμενοι τα 800 ευρώ.  

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, όσοι επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και 

αυτοαπασχολούμενοι ασκούν δραστηριότητα που εμπίπτει στους πληττόμενους Κ.Α.Δ., θα 

μπορούν κι αυτοί να εισέρχονται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με τους κωδικούς taxisnet που διαθέτουν, 

ώστε να συμπληρώσουν τα απαραίτητα πεδία και να τύχουν της αποζημίωσης των 800 ευρώ. 

Τονίζουμε πως αυτή η διαδικασία είναι διαφορετική από αυτή που πρέπει να ακολουθήσουν οι 

εργοδότες. Δεν έχει διευκρινιστεί τι θα γίνει με όσα νομικά πρόσωπα διαθέτουν Κ.Α.Δ. που 

εντάσσονται στη λίστα με τους πληττόμενους Κ.Α.Δ., διότι εκεί εγείρεται το ερώτημα αν θα λάβουν 

την αποζημίωση όλοι όσοι συμμετέχουν σ΄ αυτά ή όχι. Για το μείζον αυτό ζήτημα αναμένονται νέες 

διευκρινίσεις. 

Συνεπώς, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ατομικές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι 

που διαθέτουν Κ.Α.Δ. (κύριο) που αναφέρεται στην επικαιροποιημένη λίστα του Yπoυργείου 

Οικονομικών με τους πληττόμενους Κ.Α.Δ. μπορούν πλέον να μπουν στην πλατφόρμα και να 

συμπληρώσουν το  έντυπο. 

Το έντυπο στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ μπορεί να συμπληρώνεται και από τις ατομικές επιχειρήσεις 

που δεν έχουν ΑΜΕ ή δεν είναι αυτό ενεργό. Το ίδιο ισχύει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, 

επιτηδευματίες ή αυτοαπασχολούμενους που επίσης  δεν έχουν ΑΜΕ  ή δεν είναι αυτό ενεργό, 

συμπληρώνοντας μόνο τα στοιχεία μίσθωσης ακινήτων, εφόσον είναι δικαιούχοι, μη 

συμπληρώνοντας τα πεδία που αφορούν τους εργαζόμενους. 

Αναφορικά με τον IBAN, επειδή ρωτούν πολλοί συνάδελφοι, ενημερωθήκαμε πως τα 

στοιχεία από την ΕΡΓΑΝΗ στη συνέχεια θα δοθούν στην ΑΑΔΕ για να προβεί στις απαραίτητες 

ενέργειες. 

Σύμφωνα με όσα ανέφερε χθες ο Υπουργός Εργασίας εξειδικεύοντας την πρόσφατη δέσμη 

μέτρων, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ατομικές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι που 

διαθέτουν Κ.Α.Δ. (κύριο) που περιλαμβάνεται στην επικαιροποιημένη λίστα του Υπουργείου 

Οικονομικών με τους πληττόμενους Κ.Α.Δ., δικαιούνται κι αυτοί την αποζημίωση των 800 ευρώ . 

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας  

Ιωάννης Μπούρης 


