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Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

Η ελληνική οικονομία εδώ και οκτώ χρόνια βρίσκεται στη δίνη της
μεγαλύτερης ύφεσης μεταπολεμικά. Το σύνολο του ελληνικού λαού έχει
υποστεί δραματική μείωση των εισοδημάτων του, με αποτέλεσμα να έχει,
στην κυριολεξία, παραλύσει η οικονομική δραστηριότητα στη χώρα.
Ιδιαίτερα ο χώρος των επιχειρήσεων έχει πληγεί σε πολλές περιπτώσεις
ανεπανόρθωτα. Ήδη μετράμε περίπου 300.000 λουκέτα, σε όλο το φάσμα
της επιχειρηματικής δραστηριότητας, χωρίς να προσμετράμε σ’ αυτά τις
περιπτώσεις των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταστεί ανενεργές, αλλά
δεν έχουν τυπικά διακόψει τις εργασίες τους.
Ως εκ τούτου, προβάλλει ως παραπάνω από επιτακτική η
υιοθέτηση πολιτικών που θα αποσκοπούν στην τόνωση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία αποτελεί το βασικό πυλώνα
της υγειούς και αειφόρου ανάπτυξης κάθε σοβαρής οικονομίας.
Σε ότι άπτεται στις αρμοδιότητες του υπουργείου σας, θα θέλαμε
να καταθέσουμε τις παρατηρήσεις μας και τις προτάσεις μας, οι οποίες
αποτελούν απόρροια της καθημερινής μας επαφής με την επιχειρηματική
κοινότητα της περιοχής και της καταγραφής των μεγάλων προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν τα μέλη της.
Καταρχάς θα θέλαμε σας να ενημερώσουμε για την δυσκολία
εξεύρεσης δανειακών κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις που υπάγονται στις
δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ. Είναι πολύ σημαντική η δημιουργία
χρηματοδοτικών εργαλείων προσανατολισμένα στις εν λόγω επενδύσεις.
Στην δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων
Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» σε επίπεδο Θεσσαλίας
εγκρίθηκαν από το ΕΠΑΝΕΚ μόνο 69 προτάσεις ενώ οι υπόλοιπες 71
προτάσεις ενισχύθηκαν από διαθέσιμα του ΠΕΠ. Σας συγχαίρουμε για
την επιπλέον αύξηση των 200 εκ. αλλά ζητούμε στην κατανομή που θα

κάνετε να διαθέσετε περισσότερα κονδύλια για τις 8 περιφέρειες
Λιγότερο Αναπτυγμένες: Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική
Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα.
Επίσης στην δράση Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο
- Εστίαση – Εκπαίδευση θα θέλαμε να αυξήσετε τον προϋπολογισμό της
δράσης καθώς ο μικρός προϋπολογισμός επιδρά αρνητικά στην απόφαση
των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων να καταθέσουν φάκελο
υποψηφιότητας.
Σχετικά με τον χρόνο αποπληρωμών των επενδυτικών σχεδίων έχει
μειωθεί αισθητά σε σχέση με τον παρελθόν, αλλά καθυστερούν αρκετά
να ενεργοποιηθούν οι εφαρμογές στον πληροφοριακό σύστημα για
όσους εντάσσονται σε νέες δράσεις με αποτέλεσμα να μην μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση ενδιάμεσου ελέγχου.
Επίσης παρατηρούμε σε πολλές δράσεις ότι συγκεκριμένοι κλάδοι
εξαιρούνται. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα συνεργεία αυτοκινήτων (στην
τελευταία πρόσκληση συμπεριελήφθησαν), γυμναστήρια κτλ.
Επίσης όσον αφορά το θέμα της αξιολόγησης των δράσεων από το
μητρώο αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ παρατηρούμε την αξιολόγηση των
σχεδίων από ένα μόνο αξιολογητή γεγονός που δημιουργεί στρεβλώσεις
στην βαθμολόγηση των προτάσεων.
Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι δεν έχουν ανακοινωθεί δράσεις για
επιχειρηματικότητα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, γυναικείας
επιχειρηματικότητας, μακροχρόνιων ανέργων κτλ.

Άμεση μέριμνα πρέπει να ληφθεί από το Υπουργείο σας στο
πλαίσιο της επανεκκίνησης της Οικονομίας για την αναβάθμιση των
γνώσεων και των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού (άνεργοι,
εργαζόμενοι) ώστε να εναρμονίζονται με Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Προσόντων με δράσεις κατάρτισης, επανακατάρτισης και πιστοποίησης
των προσόντων τους, στους πυλώνες προτεραιότητας της οικονομίας της
χώρας.

Επίσης όσον αφορά τα θέματα που άπτονται του Επιμελητηριακού
θεσμού είμαστε σε αναμονή για το θέσπιση των Κέντρων Εξυπηρέτησης
των Επιχειρήσεων, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο που διεκπεραιώνει τις
διαδικασίες των άρθρων 6 και 8 του ν. 4442/2016 (Α ́ 230) για την
άσκηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων.
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