
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 
24 Φεβρουαρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς τον Υπουργό Εργασίας, κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη.  

Θέμα: «Σοβαρά προβλήματα για νέες επιχειρήσεις, υποψήφιους επιχειρηματικών 

επιδοτήσεων και μέλη Α.µ.Κ.Ε.»  

 

Κύριε Υπουργέ,  

Έντονες διαμαρτυρίες για σειρά ζητημάτων εκφράζονται από νέους επιχειρηματίες (έναρξη 

εντός του 2020) και μέλη αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών (Α.µ.Κ.Ε.). 

Συγκεκριμένα: 

1. Η πλειονότητα των νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων είτε τελεί σε αναστολή είτε έχει τεράστια 

μείωση του προσδοκώμενου τζίρου εξαιτίας των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, χωρίς 

καμία ουσιαστική στήριξη (λ.χ. επιστρεπτέα προκαταβολή κ.α.). Έτσι, όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρουν, «ετοιμάζεται ένας στρατός χρεωμένων σύντομα ανέργων.»  

2. Πάρα πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις ιδρύθηκαν µε τη λογική της ένταξης σε κρατικές 

επιχορηγήσεις (προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας Ο.Α.Ε.Δ., κ.α.), πλην όμως µε 

διάφορες αιτιάσεις απορρίφθηκαν ή απλά καθυστερούν διαδικαστικά, και ενόσω η επιχείρηση 

έχει ήδη κάνει έναρξη, µε ό,τι φορολογικές, ασφαλιστικές, λειτουργικές και εργοδοτικές 

υποχρεώσεις αυτό συνεπάγεται. Μάλιστα, η εξέταση ενστάσεων κατά απορρίψεων χρονίζει 

δραματικά. Είναι εξαιρετικά προβληματικό ο Ο.Α.Ε.Δ. να προεγκρίνει αναλυτικά 

επιχειρηματικά σχέδια και στη συνέχεια να τα απορρίπτει αφού έχει υποχρεώσει τους 

άνεργους υποψήφιους επιχειρηματίες να εμπλακούν στις πολλές και κοπιώδεις διαδικασίες 

έναρξης επιτηδεύματος και να αναλάβουν δυσανάλογες υποχρεώσεις. 

Σας μεταφέρω συγκεκριμένη ανωνυμοποιημένη διαμαρτυρία υποψήφιας νέας επιχειρηματία 

για να γίνει πρακτικά κατανοητή η κατάσταση: 

«Ονομάζομαι Χ.Ψ. και είμαι 28 ετών, έχω κάνει αίτηση στο πιλοτικό πρόγραμμα νέας 

επιχειρηματικότητας με έμφαση στις γυναίκες του ΟΑΕΔ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 

ΕΣΠΑ. Έχοντας κάνει τα πρώτα σεμινάρια, μας ανακοινώθηκε ότι σε 2 εβδομάδες θα γίνουν 

άλλα πέντε σεμινάρια από διαφορετικό σύμβουλο και πως έπειτα, στις επόμενες δύο 

εβδομάδες, θα έβγαινε και η επιδότηση. Κατά το χρονικό διάγραμμα που μόλις ανέφερα ενώ 

ήμουν στον ΟΑΕΔ εγγεγραμμένη, έψαχνα έδρα για την ατομική επιχείρηση που θέλω να 
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ανοίξω (διαδικτυακό εμπόριο) και στην έρευνα αγοράς βρήκα κάτι που με εντυπωσίασε για την 

τιμή του και την τοποθεσία του. Έτσι, σκέφτηκα πως θέλω να κλείσω τον χώρο, όπως  και έγινε, 

αφού λόγω του μικρού κόστους θα μπορούσα να αντεπεξέλθω για έναν έως δύο μήνες έως 

ότου μπω στο πρόγραμμα της επιδότησης όπως μου έλεγαν οι σύμβουλοι του ΟΑΕΔ. Ακριβώς 

ένα χρόνο μετά, έχοντας παραδώσει και το τελευταίο μου business plan με έναν εξαιρετικό 

σύμβουλο, έχω χρεωθεί ενοίκια ενός χρόνου, λογαριασμούς, κοινόχρηστα, έχω έρθει σε μία 

δυσμενή θέση να οφείλω πριν καν κάνω έναρξη επιχείρησης λόγω της συνεχόμενης αναβολής 

των σταδίων του προγράμματος. Το πρόγραμμα θέτει όρο να είσαι εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ 

από την έναρξη των σεμιναρίων και να μην εργαστείς πουθενά μέχρι να πάρεις την επιδότηση 

γιατί αλλιώς δεν θα είσαι έγκυρο μέλος, και όλα τα σεμινάρια, όλο το διάβασμα και όλος ο 

κόπος θα πάει χαμένος. Επίσης, όλο τον χρόνο αυτόν που περιμένω από το κράτος μπορούσα 

να διεκδικήσω μόνο 400 Ευρώ επειδή είχα κλείσει ένα χρόνο ανεργίας, με συνέπεια να 

εξαντλώ ένα μικρό κεφάλαιο που είχα μαζέψει για να επενδύσω με μικρά βήματα στην 

επιχείρηση που θα ανοίξω. Στόχος μου ήταν να κάνω μικρά βήματα ώστε να εξελίξω τις 

επιχειρηματικές μου ιδέες, όμως το αποτέλεσμα των ασαφειών είναι να κάνω μικρά βήματα 

προς τα πίσω και να έχω ένα ανασφαλές μέλλον χωρίς να επέλεξα να μπω σε μια τόσο 

ψυχοφθόρα κατάσταση.» 

3. Άνεργοι µέλη ΑµΚΕ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με υπαρκτό κοινωφελές έργο, αν και 

ουδέποτε εισέπραξαν το παραμικρό οικονομικό όφελος από την εκεί εθελοντική συμμετοχή 

τους θεωρούνται για το κράτος επιτηδευματίες κατ’ επίκληση αναχρονιστικών διατάξεων. 

Απαιτείται, συνεπώς,  εξορθολογισμός του νομικού και θεσμικού πλαισίου που διέπει τα μέλη 

Α.μ.Κ.Ε., καθώς είναι τουλάχιστον εξοντωτική αυτή η μεταχείρισή τους, η οποία τα αποκλείει 

από προγράμματά στήριξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε: 

Τι και πότε προτίθεστε να ενεργήσετε σχετικά με τα σοβαρά προβλήματα που σας καταθέτω 
ώστε να ικανοποιηθούν τα δίκαια και εύλογα αιτήματα στήριξης των νέων επιχειρήσεων, των 
υποψηφίων επιχειρηματικών επιδοτήσεων και των μελών Α.µ.Κ.Ε.; 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 

 




