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ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας και ανά Περιφέρεια, προκηρύχτηκαν προσκλήσεις 

υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, για την ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών 

Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19. 

Τα Μέλη του Συνδέσμου μας είχαν ενεργό συμμετοχή στις δράσεις που προκηρύχθηκαν, 

συνδράμοντας χιλιάδες επιχειρήσεις στην διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επισύναψης 

των απαραίτητων δικαιολογητικών. Είχαμε, έτσι, εικόνα από πρώτο χέρι από τη μία του 

συνόλου της διαδικασίας και των προβλημάτων που ανέκυψαν, από την άλλη της 

αγωνίας και του μεγάλου ενδιαφέροντος των επιχειρηματιών, οι οποίοι στην συντριπτική 

τους πλειοψηφία αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά προβλήματα και αναζητούσαν, 

με την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα ενίσχυσης, μία σημαντική «ανάσα», ώστε να 

μπορέσουν να παραμείνουν υπαρκτοί ως επαγγελματικές οντότητες. 

Δυστυχώς, όμως, και παρά τις προσδοκίες τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των 

αιτήσεων υπήρξαν απογοητευτικά, καθώς ένας πολύ μεγάλος αριθμός αιτούντων 

αντίκρισε την απόρριψη. Οι λόγοι απόρριψης ήταν επίσης αποκαρδιωτικοί: Τυπικές πλην 

άνευ ουσίας ελλείψεις δικαιολογητικών, οι οποίες οδηγούσαν στην δραστική πτώση της 

βαθμολογίας, στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Πρόκειται για μη 

ουσιώδεις ελλείψεις που δεν θα έπρεπε να έχουν την παραμικρή επίπτωση στην 

διαδικασία αξιολόγησης. Την στιγμή μάλιστα που, σε αντίθεση με τα ειωθότα, δεν 

προβλεπόταν η δυνατότητα συμπληρωματικής αναπλήρωσης ή κάποια 

διαδικασία παροχής διευκρινήσεων ή συμπληρωματικών εγγράφων. 
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Το πρόβλημα διογκώθηκε περαιτέρω από το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η ηλεκτρονική 

πλατφόρμα εμφάνισε σημαντικές δυσλειτουργίες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην 

απόρριψη μεγάλης μερίδας των αιτήσεων. Υπήρξαν λ.χ. και πολλές περιπτώσεις που τα 

αρχεία δεν εμφανιζόταν σαν επισυναπτόμενα στο σύστημα παρά το γεγονός ότι είχαν 

ανεβεί με βάση την σωστή διαδικασία. 

Παρά, όμως, τα ανωτέρω και παρά το γεγονός ότι στην παρούσα οικονομική συγκυρία η 

μη ένταξη μιας επιχείρησης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης αποτελεί 

εύλογα οριστικού τερματισμού της δραστηριότητας της, δεν τηρήθηκε ούτε καν η 

προβλεπόμενη στην διάταξη του άρθρου 41 παρ. 3 (με τίτλο διαδικασίες και προθεσμίες 

ελέγχου) της ΥΑ 81986/ΕΥΘΥ712 (ΦΕΚ Β' 1822/24/08/2015) «Εθνικοί κανόνες 

επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι 

νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 

από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», στην οποία καθορίζονται συγκεκριμένες 

προθεσμίες για την αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων σε όλες τα προγράμματα 

που υπάγονται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως και τα επίμαχα. 

Δεν μπορεί επίσης να παραμείνει ασχολίαστο το γεγονός ότι η απόρριψη των αιτήσεων 

βάσει ελλείποντων δικαιολογητικών έρχεται σε πλήρη και ευθεία αντίθεση με τους 

κανόνες της προκήρυξης, όπου ρητά προβλεπόταν: 

1. Η απόρριψη μόνο σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικού που δεν επιτρέπει 

την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για την τήρηση των ειδικών 

προϋποθέσεων συμμετοχής. 

2. Ότι κάθε πεδίο της αιτήσεως υπείχε θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 

1599/1986. 

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, εύλογες είναι οι αντιδράσεις των επιχειρηματιών που 

έχουν τύχει απορριπτικής αποφάσεως και αναμένουν την ευδοκίμηση των ενστάσεων 

τους. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι οι αντιδράσεις αυτές έχουν ως αποδέκτες και τα Μέλη 

του Συνδέσμου μας, καθώς μέσα στην απόγνωσή τους οι πληττόμενοι επιχειρηματίες 

βάλλουν κατά δικαίων και αδίκων. 

Ως Σύνδεσμος Συμβούλων Επιχειρήσεων σας απευθύνουμε την παρούσα επιστολή 

προκειμένου να καταδείξουμε τα ανωτέρω σημεία και να εφιστήσουμε την προσοχή των 

Περιφερειών της χώρας, ούτως ώστε η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων να 
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λειτουργήσει εκτονωτικά και να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που έχουν 

δημιουργηθεί. Τυχόν επικύρωση της απόρριψης τόσο μεγάλου αριθμού δικαιούχων θα 

επιφέρει σημαντικά προβλήματα τόσο στους ίδιους και τις συνδεδεόμενες με αυτούς 

οικογένειες όσο και στα μέλη του Συνδέσμου μας. Παρακαλούμε επομένως θερμά για 

την επίλυση του προβλήματος, μέσα από την διαδικασία των ενστάσεων, ώστε να μην 

υπάρξουν περαιτέρω αντιδράσεις και ενέργειες, τόσο από τους τελικούς δικαιούχους όσο 

και από τα μέλη του Συνδέσμου, σε συλλογικό ή και ατομικό επίπεδο. 

 

Στην διάθεσή σας 

Για το Σύνδεσμο Συμβούλων Επιχειρήσεων, 

Ο Αντιπρόεδρος 

 

 

Θεοδωράκης Ιωάννης 

 


