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                                                                               Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη 

τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο 

 

Θέμα: «Ένταξη στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ “ενίσχυση μικρών και πολύ 

μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19” και 

των αντίστοιχων επιχειρήσεων που ανήκουν σε δίκτυα 

franchise» 

 

Κύριοι Υπουργοί, 

 

Σε συνέχεια των έκτακτων μέτρων που θεσπίζονται για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας Covid-19, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προέβη στην 

ενεργοποίηση δράσεων, μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-

2020, για την στήριξη της επιχειρηματικότητας. Το νέο πρόγραμμα, που έχει την 

ονομασία, «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που 

επλήγησαν από τον Covid-19» πραγματοποιείται μέσω των Περιφερειών της 

χώρας και θα παρέχει με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης σημαντική 

στήριξη στις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 

ρευστότητας εξαιτίας των υποχρεωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της 

εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Ήδη έχουν αναρτηθεί οι προσκλήσεις ανά Περιφέρεια που περιλαμβάνουν τους 

όρους, τις προϋποθέσεις, τους δικαιούχους και όλα τα στάδια της διαδικασίας. 
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Ενδεικτικά, για την Αττική το συνολικό ποσό της δράσης ανέρχεται σε 

200.000.000 ευρώ ενώ το ποσό της επιδότησης για κάθε επιχείρηση/δικαιούχο 

κυμαίνεται από 5.000 έως 50.000 ευρώ. 

Από τη δυνατότητα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης εξαιρούνται όμως όλες 

οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ανήκουν σε δίκτυα franchise. Η 

εξαίρεση αυτή δεν αιτιολογείται καθώς και οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις 

χαρακτηρίζονται ως Μικρές ή Πολύ Μικρές βάσει των καθορισμένων κριτηρίων, 

ασκούν δραστηριότητα που συμπεριλαμβάνεται στους ΚΑΔ με τους δικαιούχους 

και ανήκουν αποδεδειγμένα στους πληττόμενους επιχειρηματικούς κλάδους. 

Επιπροσθέτως, το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν 

θέτει κάποιον γενικό αποκλεισμό από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής 

χρηματοδότησης για τις Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μικρομεσαίες εταιρίες που 

ανήκουν σε δίκτυα franchise εφόσον πληρούν τα θεσπισμένα κριτήρια. 

 

Επειδή η εξαίρεση των εν λόγω εταιρειών είναι άδικη και αντίθετη στους κανόνες 

της ίσης ευκαιρίας και του υγιούς ανταγωνισμού. 

Επειδή το γεγονός πως ανήκουν σε κάποιο δίκτυο franchise δεν συνιστά λόγω 

αποκλεισμού καθώς πληρούν αποδεδειγμένα όλα τα κριτήρια των δικαιούχων. 

Επειδή οι συγκεκριμένες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι 

αυτόνομες νομικές οντότητες, με ξεχωριστό ΑΦΜ και υπόλογες ως προς τις 

φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις στις αντίστοιχες 

Ελληνικές Αρχές. 

Επειδή ένα από τα κυριότερα προβλήματα που έχει η χώρα μας είναι το μικρό 

ποσοστό απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. 

Επειδή τίθεται σοβαρό θέμα βιωσιμότητας των μικρών επιχειρήσεων. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

 

1)Προτίθεστε να προχωρήσετε στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να αρθεί 

ο αποκλεισμός των επιχειρήσεων που ανήκουν σε δίκτυο franchise και να 

συμπεριληφθούν στους δικαιούχους του προγράμματος «Ενίσχυση μικρών 

και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19»; 
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2)Είναι στις προθέσεις σας να δοθεί ουσιαστική λύση για τις εταιρίες που 

ανήκουν σε δίκτυα franchise ώστε να σταματήσει ο άδικος και αθέμιτος 

αποκλεισμός τους από όλα τα προγράμματα ΕΣΠΑ; 

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

 

Βασίλειος-Πέτρος Ν. Σπανάκης 
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