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Προς:  
Τον Περιφερειάρχη Ηπείρου 

κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη 
 

Κοινοποίηση: 
1. Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου 
2. Αρχηγούς των Περιφερειακών Παρατάξεων 

 
ΘΕΜΑ: «Μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση των επιχειρήσεων». 

 
 
Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη, 
 
Κατόπιν της απαντήσεων σας που μας κοινοποιήσατε μετά την επιστολή μας για την «μη 

επιστρεπτέα χρηματοδότηση των επιχειρήσεων» αλλά και της απαντήσεως σας, διαφορετική 

με αυτή προς εμάς, δήλωση σας προς τα ΜΜΕ επανερχόμαστε σήμερα λόγω της 

σημαντικότητας του θέματος που δεν είναι άλλο από την άμεση ρευστότητα των 

επιχειρήσεων της Π.Ε Ιωαννίνων. 

 

Το  Επιμελητήριο Ιωαννίνων διαπιστώνοντας  ότι η κεντρική κυβέρνηση και τα αρμόδια 

υπουργεία μέχρι σήμερα υλοποιούν χρηματοδοτικά προγράμματα με πολλές φορές δύσκολη 

την πρόσβαση σε αυτά των μικρών  και  μεσαίων  επιχειρήσεων, θεωρεί ότι θα πρέπει να 

συζητηθεί και η δυνατότητα της δέσμευσης χρημάτων από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 για την 

μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. 

 

Αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα των στιγμών θα θέλαμε να προσθέσουμε στον διάλογο  

και όχι να αφαιρέσουμε για αυτό σας καταθέτουμε και αυτή τη νέα πρόταση μας. 

 

Κατανοούμε απόλυτα τις δηλώσεις σας περί υπερδέσμευσης χρημάτων αλλά θα θέλαμε να 

σημειώσουμε ότι αυτή δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την «υπεραπορρόφηση των 

χρημάτων» και για αυτό θα θέλαμε και σας καλούμε να συζητηθούν όλα αυτά καθώς και οι 

προτάσεις μας, σε έκτακτο περιφερειακό συμβούλιο το οποίο θα ορίσετε σε εύλογο χρονικό 

διάστημα. 
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Για τον καλύτερο και ουσιαστικότερο διάλογο σας προτείνουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο 

να πραγματοποιηθεί δια ζώσης στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών 

με όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπονται λόγω του covid-19. 

 

 

 
 

Με τιμή,  
ο Πρόεδρος  

του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων 
 
 

Δρ. Δημήτριος Δημητρίου   
 

 


