
  

 
                                                                Προς κ. Παναγιώτη  Νίκα 
                                                         Περιφερειάρχη Πελοποννήσου 
                                                             
                                                                   Κοιν:  Πίνακας κοινοποιήσεων     
 
Θέμα: Κριτήρια αξιολόγησης για την ένταξη στη δράση  3.a.4 “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ 

Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου” 

Σχετ.:  1. Η με αριθμ. πρωτοκόλλου: 3101/02-10-2020 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη 
δράση 3.a.4 “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από 
την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου” στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020» 

 

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη, 

Όπως ενημερωθήκαμε με το  σχετικό (1), η Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου προκήρυξε 

την  Δράση: «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την 

πανδημία  Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020» και συγκεκριμένα του Άξονα 1 «Ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των 

ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της 

περιφερειακής προστιθέμενης αξίας». 

Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας  και 

υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της 

έξαρσης της νόσου COVID-19.  

Ο εξαιρετικός χαρακτήρας της έξαρσης της νόσου COVID-19 σημαίνει ότι οι εν λόγω ζημίες δεν 

θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί, είναι σημαντικής κλίμακας και ως εκ τούτου,  δημιουργούν 

για τις επιχειρήσεις συνθήκες που διαφέρουν σημαντικά από τις συνθήκες της αγοράς στις 

οποίες λειτουργούν κανονικά. Ακόμη και υγιείς επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες οι 

οποίες θέτουν σε κίνδυνο την βιωσιμότητά τους.  

Στόχος της παρούσας δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου 

να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων της νόσου COVID-19. 

Για να ενταχθούμε στο πρόγραμμα μη επιστρεπτέας  προκαταβολής που εξαγγείλατε και 

μελετώντας τα κριτήρια αξιολόγησης, διαπιστώσαμε με έκπληξη ότι ο κλάδος μας Σχολή 

Οδηγών-ΚΕΘΕΥΟ με τους αντίστοιχους ΚΑΔ  παρότι συγκαταλέγονται  στην προκήρυξη και σε 

αυτούς που έχουν πληγεί ως ανωτέρω, δεν δύναται να βαθμολογηθεί επαρκώς  προκειμένου 

να  υπάρξει δυνατότητα ένταξής στην δράση.  

Αυτό οφείλεται στην συγκυρία  της αποχής -απεργίας των Υπαλλήλων Εξεταστών επι ένα 

ολόκληρο χρόνο από 10/2018 έως 10/2019 και αφετέρου από την αδυναμία του Υπουργείου 

Μεταφορών στην εφαρμογή επιμέρους άρθρων του 4599/2019 το ανωτέρω χρονικό διάστημα. 



  

Χωρίς δική μας ευθύνη δεν είχαμε κύκλο εργασιών είμαστε σε αναγκαστική αδράνεια με 

μηδενικά έσοδα, που έχει σαν συνέπεια στο κριτήριο 3, ο Κύκλος Εργασιών του διαστήματος 

από 1/4/2019 έως 30/06/2019 (Α) προς το διάστημα 1/4/2020 έως 30/06/2020 (Β), να 

μηδενίζεται για όσες επιχειρήσεις είχαν έστω και 1 € εισόδημα το επίμαχο διάστημα του 2020 

με συνέπεια να  μην μπορούμε να ανταγωνιστούμε διαγωνιστικά τις υπόλοιπες συμμετέχουσες 

επιχειρήσεις, και ως εκ τούτου  να έχουμε μηδενικές πιθανότητες, να  ενταχθούμε στο 

πρόγραμμα  που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19. 

Παρακαλούμε την θεσμική σας  παρέμβαση-τροποποίηση του προγράμματος για τους ΚΑΔ των 

Σχολών Οδηγών, προκειμένου να  υπάρξει δυνατότητα ένταξής μας. 

Αυτή η μικρή ενίσχυση είναι πολύ σημαντική για εμάς καθώς σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα 

έχουμε  υποστεί για δεύτερη φορά απώλεια εισοδήματος αρχικώς με την αποχή των εξεταστών 

για ένα ολόκληρο χρόνο, και τώρα επαναλαμβάνεται  λόγω της πανδημίας του Covid-19  

Έχοντας αποδείξει την στήριξή σας στην επιχειρηματικότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

και προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες αυτές συνθήκες και να μην χαθούν θέσεις 

εργασίας, σας κάνουμε έκκληση να ληφθεί υπόψη  η ιδιάζουσα περίπτωση για τις σχολές 

οδηγών,  να επανεξετάσετε θετικά το αίτημά μας και να αποδεχτείτε την πρόταση μας.  

  
Συνημμένα: Επισύναψη νόμων και σχετικών αποφάσεων για την αποχή- απεργία.  
 
Πίνακας κοινοποιήσεων:                    1. Επιμελητήριο   Αργολίδος  (κ. Πρόεδρος) 
                                                                    2. Επιμελητήριο  Αρκαδίας     (κ. Πρόεδρος) 
                                                                    3. Επιμελητήριο  Κορινθίας    (κ. Πρόεδρος) 
                                                                    4. Επιμελητήριο  Λακωνίας     (κ. Πρόεδρος)     
                                                                    5. Επιμελητήριο  Μεσσηνίας  (κ. Πρόεδρος)   
 
Ευχαριστούμε για την κατανόηση  
 

Σωματεία Εκπαιδευτών Οδηγών  
Αυτοκινήτων Πελοποννήσου   


