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Επί του σχεδίου νόμου «Χορήγηση Μικροχρηματοδοτήσεων», το Οικονομικό 
Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ) εκφράζει την θετική του άποψη, καθώς με το νέο 
προτεινόμενο πλαίσιο θα μπορούν πλέον να λάβουν χρηματοδότηση όσοι, λόγω των 
συνθηκών, ήταν αποκλεισμένοι από την τραπεζική χρηματοδότηση, όπως οι πολύ 
μικρές επιχειρήσεις, οι νέοι επιχειρηματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και άλλα 
φυσικά πρόσωπα. 

Οι μικροχρηματοδοτήσεις, επιχειρηματικές ή προσωπικές, θα χορηγούνται από 
φορείς εκτός του τραπεζικού τομέα, με την προϋπόθεση ότι θα τηρούν το 
προβλεπόμενο νομοθετικό πλαίσιο και θα αδειοδοτούνται και θα εποπτεύονται από 
την Τράπεζα της Ελλάδος. 

Σύμφωνα με το άρθρο 30 του σχεδίου νόμου, με απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου 
Υπουργού, δύναται να δημιουργούνται προγράμματα χορήγησης 
μικροχρηματοδοτήσεων με συνεπένδυση πόρων των ιδρυμάτων 
μικροχρηματοδοτήσεων και του εθνικού ή του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 

Όπως γνωρίζετε, το ΟΕΕ είναι ο φορέας των οικονομολόγων με 110.000 
εγγεγραμμένα μέλη και η αρχή, που εποπτεύει το επάγγελμα του λογιστή -
φοροτεχνικού. Στο πλαίσιο των σκοπών του και της αναβάθμισης της δομής και των 
λειτουργιών του, για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, προτείνουμε 
να εξετάσετε την δυνατότητα επιχορήγησής του από το ΠΔΕ, ώστε να συμπεριληφθεί 
ως φορέας χρηματοδότησης για τα μέλη του, τους οικονομολόγους και λογιστές - 
φοροτεχνικούς και συγκεκριμένα για: 

►επιχειρηματικές μικροχρηματοδοτήσεις : 

α) για τη σύσταση πολύ μικρών οντοτήτων, 

β) για τους ελεύθερους επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενους 



 
►προσωπικές μικροχρηματοδοτήσεις: 

α) για την κάλυψη δαπανών σχετιζόμενων άμεσα ή έμμεσα με την εκπαίδευση ή 
μετεκπαίδευσή τους ή σχέση μαθητείας, 

β) για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. 

 

Επίσης, σχετικά με το επιτόκιο που προβλέπεται στο άρθρο 25, προτείνουμε να 
καθορισθεί ένα ανώτατο εύλογο όριο, αφού οι χρηματοδοτήσεις απευθύνονται σε 
επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που δεν έχουν πρόσβαση στα πιστωτικά 
ιδρύματα. Τέλος, ειδικά για ευάλωτες ομάδες και ελεύθερους επαγγελματίες, που το 
εισόδημά τους βρίσκεται κάτω του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου 
εισοδήματος (σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής), πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω το ύψος του 
επιτοκίου, ώστε να είναι εφικτή η καταβολή των μηνιαίων δόσεών τους. 
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