ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κιλκίς, 15.01.2021
Αριθ. Πρωτ: 30

ΠΡΟΣ: Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
κ. Άδωνι Γεωργιάδη
ΚΟΙΝ.: 1. Υφυπουργό Ανάπτυξης, Επενδύσεων και
ΕΣΠΑ, Κ. Γιάννη Τσακίρη
2. Γενικό Γραμματέα Δημόσιων Επενδύσεων
και Εταιρικού Συμφώνου για το ΕΣΠΑ,
Κ. Δημήτρη Στάμκο
3. ΚΕΕΕ και Επιμελητήρια της Ελλάδος,
4. Πρόεδρο ΕΦΕΠΑΕ, κ. Θωμά Αλγιανάκογλου

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Μετά την προδημοσίευση της δράσης «e-λιανικό» που
Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα

«Ανταγωνιστικότητα,

εντάσσεται στο

Επιχειρηματικότητα,

Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως στόχο την
επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση
ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), θα θέλαμε να επισημάνουμε ένα
σημαντικό πρόβλημα που διαφαίνεται ότι θα αποκλείσει ουσιαστικά μεγάλο
μέρος των πολύ μικρών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου.

Σύμφωνα με την πρόσκληση οι επιλέξιμες επιχειρήσεις που ζώντας σε ένα
εμπορικό περιβάλλον εντελώς νεκρό λόγω της πανδημίας καλούνται, να
υλοποιήσουν και εξοφλήσουν το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών πριν καν
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υποβάλουν την πρόταση τους και φυσικά πριν εγκριθούν.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εκτίμηση του Επιμελητηρίου Κιλκίς είναι, ότι σήμερα μετά από μια δεκαετή
σφοδρή οικονομική κρίση και εν μέσω αναστολής λειτουργίας του κλάδου
της λιανικής λόγω covid, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν
τη δυνατότητα να ρισκάρουν την εκταμίευση του ποσού των 5.000€ χωρίς
να έχουν τη βεβαιότητα έγκρισης της πρότασης τους.

Προτείνουμε την κανονική ροή: υποβολή, έγκριση και υλοποίηση, έλεγχο με
τα στάδια να ακολουθούν όπως σε όλα τα έργα ΕΣΠΑ, διασφαλίζοντας με
αυτό τον τρόπο την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μικρών επιχειρήσεων
και δίνοντας τους τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν μια ιδιαίτερα σημαντική
δράση του ΕΣΠΑ.

Ευελπιστώντας στην θετική σας απάντηση και έγκαιρη διόρθωση του υπό
δημοσίευση οδηγού της δράσης.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κιλκίς
Χρήστος Χατζημλάδης

Με εντολή Προέδρου
Ο Διοικητικός Προϊστάμενος
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Γεώργιος Ηλιάδης
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