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ΘΕΜΑ:

«Προβλήματα στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 με ενισχύσεις έως 55%
για τους κλάδους του Τουρισμού, της μεταποίησης και της Παροχής
Υπηρεσιών, μέσω της «Γενικής Επιχειρηματικότητας και της
«Επιχειρηματικότητας Πολύ μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων»».

Αξιότιμοι κ.κ Υπουργοί,
Κατόπιν αιτημάτων μελών –επιχειρηματιών του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, θα θέλαμε να σας
γνωστοποιήσουμε το επενδυτικό πρόβλημα που δημιουργείται από την μη έγκυρη
ανακοίνωση αποτελεσμάτων του Αναπτυξιακού Νόμου 4339/2016.
Στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 με ενισχύσεις έως 55% για τους κλάδους του Τουρισμού,
της μεταποίησης και της Παροχής Υπηρεσιών, μέσω της «Γενικής Επιχειρηματικότητας και
της «Επιχειρηματικότητας Πολύ μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων» πραγματοποιήθηκε ο Α’
κύκλος πρόσκλησης και έκλεισε τον 2ο΄μήνα του 2020, ενώ την 30/07/2020 ο Β’ κύκλος, ενώ
ακόμη ανοιχτός είναι ο Γ΄ κύκλος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων την
30/10/2020.
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Παρότι κύριοι Υπουργοί, ο Α’ κύκλος έκλεισε για το επενδυτικό κοινό τον 2 ο μήνα του 2020
και παρότι βρισκόμαστε στο τέλος του Γ’ κύκλου, σήμερα επτά(7) μήνες μετά, δεν έχουν
ανακοινωθεί τα αποτελέσματα του Α’ κύκλου με τους επιχειρηματίες να βρίσκονται μπροστά
σε οικονομικά αδιέξοδα ενώ παράγοντες του Υπουργείου ατύπως, τους διαβεβαιώνουν και
τους παρακινούν να προχωρήσουν στις επενδύσεις, στη λογική, ότι όσοι κατέθεσαν τους
φακέλους τους στον Α’ κύκλο θα είναι επιλέξιμοι.
Αντιλαμβάνεστε και εσείς οι ίδιοι, οι οποίοι γνωρίζετε πολύ περισσότερο τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει η χώρα αλλά και οι επιχειρηματίες, ότι δεν είναι δυνατόν με
διαβεβαιώσεις υπηρεσιακών παραγόντων να προχωρήσουν οι όποιες επενδύσεις.
Παρακαλώ όπως επιληφθείτε άμεσα, του τόσο σημαντικού ζητήματος των μελών –
επιχειρήσεων του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ αλλά και γενικότερα των επιχειρηματιών –
επενδυτών της χώρας και να προχωρήσετε άμεσα πρωτίστως στην ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων του Α’ κύκλου ένταξης των επιχειρήσεων για τη συνέχιση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας στην χώρα και την άρση των οικονομικών αδιεξόδων που
δημιουργούνται από τέτοιου τύπου αναίτιες καθυστερήσεις.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Δρ. Δημήτριος Δημητρίου
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