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ΘΕΜΑ:

«Επίλυση προβλημάτων επιχειρήσεων λόγω Π.Ο.Ε.».

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Η Ελληνική επιχειρηματικότητα παρά τις προσπάθειες της Κυβέρνησης αλλά και εσάς
προσωπικά, αντιλαμβάνεστε ότι καλείται να αντιμετωπίζει καθημερινά ανυπέρβλητα
προβλήματα.
Απευθυνόμαστε σε εσάς για να σας τονίσουμε και να επιληφθείτε του προβλήματος που
δημιουργήθηκε στις εγκρίσεις επιχορηγήσεων των επενδυτών του Αναπτυξιακού μετά και
την είσοδο των ιδιωτικών ΠΟΕ.
Σήμερα οι επενδυτές που έχουν ελεγχθεί από την ΠΟΕ της Περιφέρειας Ηπείρου δεν είναι
δυνατόν να λάβουν τις επιχορηγήσεις που δικαιούνται μετά ακόμη και από τον προ έξι μηνών
έλεγχο τους γιατί για λόγω που δεν κατανοούμε, δεν είναι εφικτό να ανέβουν στο σύστημα
του ΠΣΚΕ οι αποφάσεις, την ίδια στιγμή που οι επενδυτές που ελέγχθηκαν από ιδιωτικά ΠΟΕ,
ακόμη και μεταγενέστερα από τους παραπάνω που σας αναφέραμε, έχουν τη δυνατότητα να
λάβουν τις επιχορηγήσεις, αφού οι ιδιώτες έχουν τη δυνατότητα να ανεβάσουν τις
αποφάσεις ελέγχου στο σύστημα του ΠΣΚΕ.
Αντιλαμβάνεστε και εσείς, ότι δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό σε μια δύσκολη εποχή
λόγω της πανδημίας αλλά και να συμβαίνει σε επιχειρηματίες που επενδύουν και μάλιστα
ακολούθησαν όλες τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονταν από τα αρμόδια υπουργεία.
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Παράλληλα δεν είναι σώφρον να καταθέσουν για να ελεγχθούν εκ νέου, αίτημα μέσω
ιδιωτικού ΠΟΕ την στιγμή που έχουν ελεγχθεί, έχουν εγκριθεί και έχουν πληρώσει
συγκεκριμένες δαπάνες για τον έλεγχο από τον ΠΟΕ της Περιφέρειας.
Θεωρούμε ότι τα παραπάνω είναι κατανοητά από εσάς και είναι εύλογο το αίτημα μας καθώς
και τυπική η διαδικασία να δοθεί άμεσα εντολή να ανοίξει το σύστημα και για τους επενδυτές
που έχουν ελεγχθεί από τον ΠΟΕ της Περιφέρειας.
Τέλος θα θέλαμε να σας επισημάνουμε όσον αφορά τις δαπάνες ελέγχου των επενδυτών
από τα ιδιωτικά ΠΟΕ, ότι θα πρέπει να καθοριστεί συγκεκριμένο αμοιβολόγιο και να μην
καλούνται οι επενδυτές να πληρώνουν τετραπλάσιο ποσό σχεδόν από αυτό που καλούνται
να πληρώσουν στο αντίστοιχο έλεγχο από τον ΠΟΕ των Περιφερειών.
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας προς επίλυση του αιτήματος των επενδυτών που
έχουν επιχειρήσει σε ένα πολύ δύσκολο οικονομικό περιβάλλον και πρέπει να λάβουν τα
χρήματα των δαπανών που δικαιούνται για να συνεχίσουν να επιχειρούν και να δημιουργούν
πλούτο και υπεραξία στην ελληνική οικονομία.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Δρ. Δημήτριος Δημητρίου
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