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                                                                                     ΠΡΟΣ:      κ. Ε. Τσακαλώτο 

                                                                                                       Υπουργό Οικονομικών 
 
κύριε Υπουργέ,  
 
Με αφορμή της θέσης σε δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Χορήγηση 
Μικροχρηματοδοτήσεων», θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις μας: 
 
• Αρχικά κρίνεται θετική η θέσπιση δραστηριοποίησης ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων, 

προκειμένου να δώσουν μια λιγότερο γραφειοκρατική πνοή λειτουργίας στις πολύ μικρές 
επιχειρηματικές οντότητες και σε σαφώς καθορισμένες κοινωνικές ομάδες. 

• Το αρχικό κεφάλαιο λειτουργίας των 200.000 ευρώ (άρ.8,παρ.1), θεωρείται υπερβολικά 
υποπολλαπλάσιο του κεφαλαίου των 2.000.000 ευρώ (άρ.8,παρ.5). Σε κάθε περίπτωση 
ίσως θα ήταν προτιμότερο να ισχύει ένα ενιαίο κεφάλαιο, αυτό των   2.000.000 ευρώ, το 
οποίο μπορεί να θεωρηθεί επαρκές για την εκκίνηση λειτουργίας του εν λόγω φορέα. 

• Θα πρέπει να γίνει σαφής περιγραφή του όρου «δημοσίων πολιτικών» (άρ.18,παρ.2β & 
άρ.19,παρ.2β), ούτως ώστε αυτές οι πολιτικές να αποσκοπούν αποκλειστικά στην 
κοινωνική και οικονομική ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, χωρίς να αφήνεται χώρος 
για εννοιολογικές ερμηνείες που ενδεχομένως να είναι έξω και  από το πνεύμα του νόμου. 

• Να προβλέπεται η υποχρεωτική λήψη των συμβουλευτικών υπηρεσιών από τους 
δικαιούχους των μικροχρηματοδοτήσεων (άρ.18), με σκοπό την όσο γίνεται καλύτερη 
ενημέρωσή τους για την ορθολογικότερη διαχείριση της σχετικής διαδικασίας και να 
προσδιορισθεί το κόστος τους επακριβώς, ως ποσοστό επί του συνολικού ύψους της 
χρηματοδότησης, το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 2 έως 3 % (άρ.24,παρ.2ε). 

• Η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής των προϊόντων μικροχρηματοδότησης να βαίνει 
κλιμακωτά ανάλογα με το ύψος του λαμβανόμενου ποσού και να μην ξεπερνά τα 8 έτη για 
το μέγιστο ποσό. 
 

Παραμένοντας στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία,  
 
                                                                                              Με εκτίμηση, 
                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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