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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς του κ. κ. Υπουργούς:
1. Οικονομικών
2. Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Θέμα: «Μέτρα στήριξης των αυτοαπασχολούμενων»
Η Υπουργική Απόφαση Α1076/2-4-2020, περί της ενίσχυσης της Επιστρεπτέας
Προκαταβολής, αναφέρει στο άρθρο 2 ότι στη διαδικασία για τη λήψη της εν λόγω
ενίσχυσης μπορούν να προχωρήσουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής
μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες
απασχολούν από 1 έως 500 εργαζόμενους και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της
πανδημίας του κορονοϊού.
Σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας
αναφέρει την εξαίρεση από τη διάταξη των αυτοαπασχολούμενων, είτε έχουν ατομική
επιχείρηση, είτε έχουν εταιρική μορφή.
Επίσης, αν και η συντριπτική πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων έχει μηδαμινό
τζίρο για το Μάρτη και σίγουρα για τον Απρίλη, θα κληθεί να καταβάλει, έστω και με
τη μορφή αναστολής, τις ασφαλιστικές της εισφορές, γεγονός που κάθε άλλο παρά
είναι στην κατεύθυνση ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.
Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν υλοποιηθούν τα ως άνω, κρίνεται αναγκαίο ένα
πρόγραμμα άμεσης επιδότησης από το κράτος για όλες τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης καθώς και άμεσα κεφάλαια
κίνησης, τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ κοστολόγησε στα 3 δισ.
Επειδή,
οι
αυτοαπασχολούμενοι
αποτελούν
σημαντικό
μέρος
της
επιχειρηματικότητας (με ποσοστό που αγγίζει το 20% επί του συνόλου της
οικονομίας, δηλαδή μια στις πέντε επιχειρήσεις της χώρας).
Επειδή, ο κίνδυνος μαζικών λουκέτων είναι μπροστά μας και η περίπτωση μη
ένταξης των αυτοαπασχολούμενων στην εν λόγω ενίσχυση θα ενισχύσει την αγωνία
της αγοράς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σήμερα αλλά και την επόμενη
της πανδημίας.
Επειδή, η μεσαία τάξη θα βγει από αυτή την κρίση λαβωμένη αν δεν ληφθούν άμεσα
τα κατάλληλα μέτρα ενίσχυσης και προστασίας της.

Επειδή, πρέπει να παραμείνει αδιαπραγμάτευτη η επιδίωξη της δυνατότητας, όταν
βγούμε από τα σπίτια μας να επανεκκινήσουμε από εκεί που αφήσαμε τη ζωή μας
όταν ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1.
Προτίθενται
να
παρέχουν
έκτακτο
ειδικό
επίδομα
στους
αυτοαπασχολούμενους και σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες που
πλήττονται από την κρίση, το οποίο θα ισούται με το 1/12 του καθαρού
περσινού τους εισοδήματος, με ελάχιστο τον κατώτατο μισθό και μέγιστο τα
1.000 ευρώ;
2. Προτίθενται να εξετάσουν την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των
αυτοαπασχολούμενων που πλήττονται από την κρίση, για όσο διάστημα αυτή
διαρκέσει;
3. Θα ανταποκριθούν στην πρότασή μας για ένα γενναιόδωρο πρόγραμμα 3
δις ευρώ άμεσης ρευστότητας, ζεστού χρήματος στις επιχειρήσεις,
προκειμένου αυτές να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος του κεφαλαίου κίνησης και
να σταθούν όρθιες;
4. Σκοπεύουν να εξετάσουν την ενίσχυση των ΜμΕ μέσω ενός μηχανισμού
παροχής άμεσης ρευστότητας και εγγυήσεων, το οποίο, όπως κοστολογεί ο
ΣΥΡΙΖΑ, θα αγγίξει τα 12 δισ. ευρώ;
5. Στην περίπτωση που δεν πράξουν τα ως άνω, προτίθενται, ως ελάχιστο
μέτρο στήριξης, να διορθώσουν την παράλειψη και να εντάξουν στην ρύθμιση
τους αυτοαπασχολούμενους, είτε αυτοί έχουν εταιρική μορφή ή ατομική
επιχείρηση;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ελευθεριάδου Σουλτάνα (Τάνια)
Τσακαλώτος Ευκλείδης
Παππάς Νίκος
Αθανασίου Αθανάσιος
Αλεξιάδης Τρύφωνας
Αναγνωστοπούλου Σία
Αραχωβίτης Σταύρος
Γιαννούλης Χρήστος
Γκαρά Αναστασία
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
Ζεϊμπέκ Χουσεϊν
Καρασαρλίδου Φρόσω

Κάτσης Μάριος
Λάππας Σπυρίδων
Μάλαμα Κυριακή
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μουζάλας Γιάννης
Μπουρνούς Γιάννης
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαηλιού Γιώργος
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Παπανάτσιου Κατερίνα
Παπαχριστόπουλος Θανάσης
Πούλου Γιώτα
Ραγκούσης Ιωάννης
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης
Σπίρτζης Χρήστος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Τζούφη Μερόπη
Φάμελλος Σωκράτης
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γιώργος

