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Ππορ: - Πεπιθεπειάπση Ηπείπος  

  κο Αλέξανδπο Κασπιμάνη 

 

 

 Αμηφηηκε θχξηε Πεξηθεξεηάξρε,  

 Όπσο ζα δηαπηζηψζαηε θαη εζείο, κεηά θαη ηελ αλαθνίλσζε ησλ επηιέμηκσλ επηρεηξήζεσλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο  «ελίζρπζε κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ πνπ επιήγεζαλ απφ ηελ 

παλδεκία Covid-19», εθηφο ησλ απνξξηπηέσλ  επηρεηξήζεσλ πνπ δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα ηεο 

έλζηαζεο, θαη έρεηε δηαζθαιίζεη ήδε ηελ θάιπςε ησλ πηζαλψλ ηειηθψλ εγθξίζεσλ, ζρεδφλ 3.500 

επηρεηξήζεηο πνπ θαηέζεζαλ θάθειν αμηνιφγεζεο, δελ εμεηάζηεθαλ θαη νπζηαζηηθά βξέζεθαλ 

εθηφο πξνγξάκκαηνο. 

 Με βάζε ηελ πξφζθιεζε ηεο δξάζεο θαη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, αληηιακβαλφκαζηε 

φηη απηέο νη 3.500 επηρεηξήζεηο, δελ είλαη επηρεηξήζεηο πνπ δελ ρξήδνπλ βνήζεηαο ή ζηήξημεο, ή 

επηρεηξήζεηο πνπ δελ πιεξνχλ ηνλ φξν «πιεηηφκελε επηρείξεζε» ζχκθσλα κε ην ΦΕΚ ηνπ 

Μαξηίνπ 2020. Απιά, ηα θξηηήξηα πνπ ηέζεθαλ κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνλ δηαζέζηκν πξνυπνινγηζκφ, ηαμηλνκήζεθαλ κε ρακειφηεξε βαζκνινγία.  

 Γλσξίδνληαο πνιχ θαιά ηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ησλ 

ζπλαδέιθσλ καο, θξίλνπκε επηβεβιεκέλν λα ελεξγήζνπκε άκεζα γηα ηελ ζηήξημε θαη φζσλ 

επηρεηξήζεσλ δηαζέηνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη κέρξη ζήκεξα δελ έιαβαλ θακία ελίζρπζε απφ ην 

θξάηνο ή απφ θάπνην  θνξέα, ζπλεζέζηεξα ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ή απζηεξψλ 

θξηηεξίσλ ηαμηλφκεζεο. 

 Θεσξνχκε φηη είλαη ε ψξα φινη καδί λα ζπλαπνθαζίζνπκε θαη λα αηηεζνχκε απφ ηηο 

αξκφδηεο Ειιεληθέο θαη Επξσπατθέο  αξρέο, ηε δεκηνπξγία ελφο πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο γηα 

φινπο απηνχο, κέζσ δέζκεπζεο ρξεκάησλ απφ ην ΕΣΠΑ ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε 

ρξεκαηνδνηηθή πεγή κπνξεί λα πξνθχςεη, γηα λα θαιχςνπκε αδηθίεο θαη λα δψζνπκε ηε 

δπλαηφηεηα ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ηεο Ηπείξνπ λα ζπλερίζεη λα επηρεηξεί, ρσξίο δηαθξίζεηο 

θαη αζηεξίζθνπο, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια  θαη ηελ δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη κεηά 

ηελ παλδεκία.  

 Μηα δηεθδίθεζε πνπ πξέπεη λα απνηειέζεη θαζαξά Ηπεηξψηηθε ππφζεζε. Αο κελ μερλάκε 

άιισζηε φηη θαη ε Ήπεηξνο, κε αλάινγα θξηηήξηα, έρεη ηνπνζεηεζεί πνιχ ρακειά ζηνλ Πίλαθα 

Αλάπηπμεο ηεο ΕΕ σο κηα εθ ησλ πιένλ θησρψλ πεξηνρψλ ηεο. 
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 Κε Πεξηθεξεηάξρε  

 Τν ΠΕΣΗ είλαη ζηελ δηάζεζε ζαο γηα ηελ φπνηα πξσηνβνπιία επηζπκείηε λα αλαιάβνπκε 

γηα λα επηηχρνπκε νκαδηθά ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα θαη ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο 

πξφηαζεο καο. 

 Δελ είλαη κφλν ππνρξέσζε καο λα ελεξγήζνπκε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, αιιά θαη 

ζεβαζκφο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ηεο Ηπείξνπ, πνπ θάησ απφ δχζθνιεο ζπλζήθεο ζπλερίδεη 

λα επηρεηξεί, ζπκβάιινληαο κάιηζηα ηα κέγηζηα, ηφζν ζην παξψλ φζν θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

δεθαεηνχο θξίζεο, ζηελ δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

ρψξαο. 

 
 

  

 

Με εκηίμηζη 

Ο Ππόεδπορ ηος Π.Ε.Σ. Ηπείπος 

& ηος Επιμεληηηπίος Θεζππωηίαρ 

 

 

Αλέξανδπορ Πάζσορ 

 

     
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Πέτρος Φ. Ζοσμπούλης 

Διοικ. Προϊστάμενος ΕΒΕΘ 
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