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∆ελτίο Τύπου
∆ιαφανής και αµερόληπτη η διαδικασία επιδότησης µικρών και πολύ
µικρών επιχειρήσεων µετά την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη
Νέα ρύθµιση µε την οποία διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αµεροληψία
στη διαδικασία επιδότησης µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων έχει
τεθεί ήδη σε εφαρµογή µετά την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη.
Η διάταξη αφορά τις συµφωνίες χρηµατοδότησης και συνεπένδυσης
µεταξύ του Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης
(ΕΤΕΑΝ) και Τραπεζών. Με τη νέα ρύθµιση λαµβάνονται µέτρα για τη
διαφύλαξη της συνταγµατικά κατοχυρωµένης αρχής της ισότητας των
πολιτών ενώπιον φορέων δηµόσιας εξουσίας, τα οποία οφείλουν να
χορηγούν παροχές χωρίς διακρίσεις.
Συγκεκριµένα, στις συµφωνίες χρηµατοδότησης και συνεπένδυσης µεταξύ
ΕΤΕΑΝ και Τραπεζών, ενσωµατώθηκε πρόσφατα, η εξής διάταξη:
«Η Τράπεζα διεκπεραιώνει τα αιτήµατα των πολιτών τηρώντας την
αρχή της ίσης µεταχείρισης. Η Τράπεζα εξασφαλίζει για το κάθε αίτηµα
τη σειρά χρονικής προτεραιότητας, αναπτύσσοντας σύστηµα στην
εσωτερική της διαδικασία, µε το οποίο κάθε αίτηµα λαµβάνει αύξοντα
αριθµό και ηµεροµηνία ή άλλο τρόπο, ο οποίος εξασφαλίζει τη χρονική
προτεραιότητα. Η Τράπεζα διεκπεραιώνει τα αιτήµατα σύµφωνα µε τον
αριθµό προτεραιότητας. Η Τράπεζα, όποτε απαιτηθεί, πρέπει να είναι
σε θέση να τεκµηριώσει την περίπτωση που βάσιµα αιτήµατα που
χρονικά προηγούνται δεν ικανοποιήθηκαν λόγω εξάντλησης των
κονδυλίων.»
Το 2010, ο Συνήγορος του Πολίτη είχε στείλει στον υπουργό Οικονοµίας,
Ναυτιλίας και Ανταγωνιστικότητας πόρισµα σύµφωνα µε το οποίο, στις
περιπτώσεις που η διαδικασία έγκρισης της ένταξης σε προγράµµατα
εγγυοδοσίας του Ελληνικού ∆ηµοσίου ανατίθεται σε Τράπεζες, θα πρέπει να
διασφαλίζονται από αυτές οι αρχές της ισότητας, της χρονικής
προτεραιότητας και της αµεροληψίας. Τον Ιούλιο 2011, µετά από µακρά
συνεργασία µε εκπροσώπους του ΕΤΕΑΝ και της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών, ο Συνήγορος του Πολίτη έστειλε συγκεκριµένες προτάσεις οι
οποίες έγιναν αποδεκτές από το ΕΤΕΑΝ και ενσωµατώθηκαν στις συµβάσεις
συνεργασίας µε τις Τράπεζες.
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