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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Δπιζηολή ππορ ηον ςποςπγό Ανάπηςξηρ και Ανηαγωνιζηικόηηηαρ, κ. Νίκο
Γένδια, απέζηειλε ζήμεπα ο ππόεδπορ ηηρ Κενηπικήρ Ένωζηρ Δπιμεληηηπίων
και ηος ΔΒΔΑ, κ. Κωνζηανηίνορ Μίσαλορ, ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ
παξαηεξεζεί ζηελ έληαμε δπλεηηθώλ δηθαηνύρσλ ζην πξόγξακκα «Δλίζρπζε
Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο ηεο
Μεηαπνίεζεο, ηνπ Τνπξηζκνύ θαη ηνπ Δκπνξίνπ – Υπεξεζηώλ». Αλαιπηηθά ε
επηζηνιή έρεη σο εμήο:
«Κύξηε ππνπξγέ,
Με ηελ παξνύζα επηζηνιή κνπ, ζα ήζεια λα ζαο επηζεκάλσ όηη έρνπλ παξαηεξεζεί
ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ έληαμε δπλεηηθώλ δηθαηνύρσλ ζην πξόγξακκα
«Δλίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο ηεο
Μεηαπνίεζεο, ηνπ Τνπξηζκνύ θαη ηνπ Δκπνξίνπ – Υπεξεζηώλ».
Βαζηθόο ιόγνο ησλ πξνβιεκάησλ είλαη ε δηεπθξηληζηηθή εγθύθιηνο πνπ ππνγξάθεηαη
από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ – ΔΣΠΑ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία
νη Δλδηάκεζνη Φνξείο Γηαρείξηζεο δελ είραλ, νύηε θαη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα
πξνρσξήζνπλ ζε δηνξζσηηθέο θηλήζεηο ζε ό,ηη αθνξά ηελ πιεξόηεηα ηνπ θαθέινπ
πνπ ππνβάινπλ νη δπλεηηθνί δηθαηνύρνη θαη ζηελ νξζόηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζε απηόλ.
Γεδνκέλνπ όηη:
- ε νξηζζείζα σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (30.06.2014) γηα ηελ έληαμε ησλ ελ
ζέκαηη δηθαηνύρσλ παξήιζε,
- εθ ησλ αλαθνηλσζέλησλ απνηειεζκάησλ πξνθύπηεη όηη ηθαλόο αξηζκόο
κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ δελ εληάρζεθε, αλ θαη είρε πινπνηήζεη ην 30% ηνπ
ζπλνιηθνύ επηιέμηκνπ πξνϋπνινγηζκνύ,
- ε θύξηα αηηία απνθιεηζκνύ ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο απηώλ ησλ
επηρεηξήζεσλ είλαη ε έιιεηςε δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα θξηζνύλ σο
κε νπζηώδνπο ζεκαζίαο,
- εθ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ, αξθεηά βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ησλ επελδπηώλ
θέξνληαο εκπξόζεζκε εκεξνκελία,
- νη Δλδηάκεζνη Φνξείο Γηαρείξηζεο δελ είραλ ηε δπλαηόηεηα λα δεηήζνπλ ηα
ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά, ιόγσ ηεο κε Α.Π.8524/2192/Α2/22-11-2013
επηζηνιήο ηεο Γ.Γ.ΔΣΠΑ,
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δηαπηζηώζακε όηη ην θαλνληζηηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Δλδηάκεζνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο γηα ηνπο δπλεηηθνύο δηθαηνύρνπο είλαη ηδηαίηεξα απζηεξό θαη δε δίλεη
πεξηζώξηα δηόξζσζεο ηεο όπνηαο αβιεςίαο ή παξάιεηςεο από πιεπξάο ησλ
επελδπηώλ. Υπό ηελ έλλνηα απηή, δεκηνπξγνύληαη ζπλζήθεο απόξξηςεο κεγάινπ
αξηζκνύ επελδπηώλ, παξά ην γεγνλόο όηη απηνί έρνπλ ήδε εθηειέζεη θαη’ ειάρηζηνλ
ην 30% ηνπ έξγνπ ηνπο.
Παξαθαινύκε, ινηπόλ, είηε λα δνζεί ζηηο σο άλσ επηρεηξήζεηο ε δπλαηόηεηα λα
ππνβάινπλ αηηήκαηα ζεξαπείαο, είηε λα νξηζζεί ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία
πξνζθόκηζεο ησλ ειιεηπόλησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζηνπο νηθείνπο Δλδηάκεζνπο Φνξείο
Γηαρείξηζεο».
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