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Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Κοιν.: -  κα. Αγγελική Ωραιοπούλου - Προϊσταμένη ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας              

-  κα. Στέλλα Αικατερινιάδου - Προϊσταμένη Μονάδας Προγραμματισμού & Αξιολόγησης 

Πράξεων 

-  κ. Θωμά-Φωκίωνα Αλγιανάκογλου – Πρόεδρο ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ    

 

Θέμα:  Δράση «Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020 – 

Αίτημα παράτασης  

 

Αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχη, 

 

Όπως γνωρίζετε, βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης η Δράση “Ίδρυση και εκσυγχρονισμός 

υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού” στο 

πλαίσιο του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020. 

 

Με βάση την πρόσκληση της Δράσης και σε συνέχεια της αρχικής παράτασης και της μείωσης 

του ποσοστού υλοποίησης, θα πρέπει οι ενταγμένες σε αυτό επιχειρήσεις μέχρι την 16η 

Φεβρουαρίου 2021 να έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον το 15% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

και να έχουν υποβάλει τα αντίστοιχα αιτήματα επαλήθευσης-πιστοποίησης. 

 

Μέλη μας-επενδυτές μας μετέφεραν τον προβληματισμό τους για τη δυνατότητα εκπλήρωσης της 

παραπάνω υποχρέωσης ώστε να μην απενταχθούν από τη Δράση. 

 

Είναι γνωστό ότι η δημοσίευση των Αποφάσεων Ένταξης ταυτίστηκε χρονικά με την έναρξη των 

περιοριστικών μέτρων και τη διακοπή ή τον περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας της 

χώρας μας και των επιχειρήσεών της λόγω της πανδημίας, γεγονός που κατέστησε πρακτικά 

ανέφικτη την έγκαιρη έναρξη υλοποίησης των επενδύσεων.  

 

Πέραν των τουριστικών επιχειρήσεων που έχουν μείζονα προβλήματα και έχουν καταβραθωθεί, 

αναφερόμαστε ιδιαίτερα σε μεταποιητικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν, 

λόγω της πανδημίας και των επιπτώσεών της, προβλήματα στην όλη δραστηριότητα, λειτουργία 

και χρηματοδότηση και ρευστότητά τους, αλλά και προβλήματα που σχετίζονται, ενδεικτικά, με την 

έγκαιρη προμήθεια  μηχανημάτων από προμηθευτές του εξωτερικού ή την άδεια δόμησης για τις 

εγκαταστάσεις τους, λόγω δυσλειτουργιών και σημαντικών καθυστερήσεων στον ιδιωτικό και 

δημόσιο τομέα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  

 

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις έχει καθυστερήσει η έναρξη της 

υλοποίησης των επενδύσεων και κατά συνέπεια η προετοιμασία των αντίστοιχων αιτημάτων 

επαλήθευσης-πιστοποίησης.  
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Με δεδομένα, αφενός, το έμπρακτο ενδιαφέρον της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη 

στήριξη των επιχειρήσεων, ιδίως αυτή την περίοδο της πρωτόγνωρης κρίσης της πανδημίας και, 

αφετέρου, τη διατήρηση των λόγων που οδήγησαν στην επιβολή της αρχικής παράτασης στην 

πρώτη περίοδο των μέτρων της πανδημίας, σας μεταφέρουμε το αίτημα μελών μας να δοθεί 

άμεσα νέα παράταση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, για την υλοποίηση των έργων και την υποβολή 

των σχετικών αιτημάτων επαλήθευσης, όπως άλλωστε έχει γίνει σε όλα τα ενεργά επιδοτούμενα 

προγράμματα.  

 

Η διατήρηση της δυνατότητας των επενδυτών να επενδύσουν θα συμβάλλει στην ανάκαμψή τους 

και στην ενίσχυσή τους για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε  να αυξηθεί η εγχώρια και 

διεθνής ανταγωνιστικότητά τους.  

 

Παρακαλούμε για την αποδοχή του αιτήματός μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για 

οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία χρειαστείτε. 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

 

Για τον ΣΕΒΕ 

 
Δρ Γεώργιος Κωνσταντόπουλος 

Πρόεδρος 


