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Προς:
 Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων
κ. Άδωνι – Σπυρίδων Γεωργιάδη
Υπουργό Οικονομικών κ.Χρήστο Σταϊκούρα
Υφυπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη
Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο
Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Ζαββο
Υφυπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων
κ. Νίκο Παπαθανάση
 Υφυπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων
κ.Ιωάννη Τσακίρη
Υφυπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων
κ. Χρίστο Δήμα
Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη
Κοινοποίηση:
 Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

ΘΕΜΑ:

«Έγκαιρη κοινή Υπουργική Απόφαση προσδιορισμού του τρόπου
υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης και άλλων σχετικών ζητημάτων της
«Επιστρεπτέας Προκαταβολής ΙΙΙ».

Αξιότιμοι κ.κ Υπουργοί,
Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων παρακολουθώντας τα προβλήματα και τους τριγμούς μου
δέχεται καθημερινά η ελληνική επιχειρηματικότητα, θεωρεί ότι θα πρέπει εκ του ρόλου του
να φροντίζει κάθε φορά να επικοινωνεί μαζί σας, θέτοντας σας ζητήματα που προκύπτουν ή
ανησυχίες που προκύπτουν κατά την ανακοίνωση αλλά και κατά τη διάρκεια που είναι σε
ανοιχτή πρόσκληση χρηματοδοτικά και άλλα εργαλεία για την επιχειρηματικότητα.
Με την παρούσα επιστολή μας όπως έχουμε πράξει και παλαιότερα, για παρόμοιο θέμα στο
χρηματοδοτικό εργαλείο «επιστρεπτέα προκαταβολή Ι» σας μεταφέρουμε την ανησυχία των
επιχειρηματιών -μελών του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.
Οι υποβολές των επιχειρήσεων στην «Επιστρεπτέα προκαταβολή IΙΙ» παρότι έχουν κλείσει
από την προηγούμενη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020, με τις διαβεβαιώσεις σας ότι περίπου
165.000 επιχειρήσεις θα ενταχθούν και θα ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του Οκτώβρη η
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πληρωμή των κεφαλαίων, δυστυχώς μέχρι σήμερα 09 Οκτωβρίου 2020, δεν έχουν
προσδιοριστεί ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης και άλλα σχετικά ζητήματα
με κοινή Υπουργική απόφαση όπως απαιτείται και παρότι όπως σας επισημάναμε παρήλθε
η προθεσμία υποβολής αιτημάτων.
Παρακαλούμε για την άμεση ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας καθώς και για την
δημιουργία επενδυτικού κλίματος να προχωρήσουν άμεσα οι αποφάσεις και οι
ανακοινώσεις σας για να μη συνεχιστεί η αβεβαιότητα και να μειωθεί σημαντικά το αρνητικό
κλίμα που δημιουργείται.
Ο Έλληνας επιχειρηματίας καθημερινά όλους αυτούς τους επτά και πλέον μήνες που
συνεχίζεται η οικονομική κρίση λόγω της παγκόσμιας πανδημίας, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό
επιδεικνύει υψηλό αίσθημα τήρησης των υποχρεώσεων του και αναμένει την ανάλογη
τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και από εσάς για να συνεχίζει να επιχειρεί και να προσθέτει
στην ελληνική οικονομία παραγόμενο πλούτο.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Δρ. Δημήτριος Δημητρίου
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