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Αξιότιμοι κύριοι/Αξιότιμες κυρίες, 

Στόχο της παρούσας επιστολής αποτελεί η αποτύπωση του προβληματισμού των μελών του 
Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων αναφορικά με τη Δράση «Ίδρυση νέων και 
εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
μεταποίησης και τουρισμού» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Σύμφωνα με την Πρώτη Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, η καταληκτική 
ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων έχει οριστεί στις 30 Αυγούστου 2019. 
Παράλληλα, η υποβολή των οικονομικών στοιχείων των υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για 
την τελευταία διαχειριστική χρήση (01/01/2018 - 31/12/2018) αποτελεί βασική προϋπόθεση για 
τη συμμετοχή στη Δράση, ενώ η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των φορολογικών 
δηλώσεων των νομικών προσώπων έχει οριστεί στις 27 Ιουλίου 2019. 

Έχουμε δεχθεί πολλά αιτήματα, τόσο από Συμβούλους, όσο και από εν δυνάμει Επενδυτές, στα 
οποία αναφέρεται ότι, με δεδομένο το φόρτο εργασίας των λογιστικών γραφείων, επιχειρήσεις 
οι οποίες επιθυμούν να ενταχθούν στη Δράση δεν έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν το 
μεγαλύτερο μέρος των απαιτούμενων δικαιολογητικών ένταξης. Επιπρόσθετα, στα εν λόγω 
αιτήματα αναφέρεται ότι, στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της καταληκτικής 
ημερομηνία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και της καταληκτικής ημερομηνίας 
για την υποβολή των προτάσεων στη Δράση, είναι αδύνατο να συγκεντρωθούν εγκαίρως τα 
απαιτούμενα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων, ώστε να υπάρχει εύλογο χρονικό διάστημα 
για την προετοιμασία και υποβολή των προτάσεων. 

Παράλληλα, άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις υπολειτουργούν ή 
δεν λειτουργούν καθόλου τον Αύγουστο, όπως για παράδειγμα οι μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι 
οποίες σταματούν την κανονική τους λειτουργία για να εκτελέσουν τις απαιτούμενες εργασίες 
συντήρησης, με αποτέλεσμα να είναι ανέφικτη η συγκέντρωση των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών για την υποβολή ενός πλήρους ηλεκτρονικού φακέλου που θα συνοδεύει την 
πρόταση. 
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Βάσει των ανωτέρω, στο σύνολο των αιτημάτων τόσο των Συμβούλων, όσο και των εν δυνάμει 
Επενδυτών, ζητείται παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής 
στη Δράση. 

Ως Σύνδεσμος Σύμβουλων Επιχειρήσεων, συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες των μελών μας και των 
υποψήφιων επενδυτών και παρακαλούμε όπως δοθεί παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας 
για την υποβολή των προτάσεων στη Δράση. Τέλος, παρακαλούμε όπως εξεταστεί άμεσα το 
ενδεχόμενο της παράτασης και η όποια απόφαση των αρμόδιων φορέων ανακοινωθεί επισήμως 
το συντομότερο δυνατό, καθώς απομένει μόλις ένας μήνας για την προετοιμασία και υποβολή 
των επενδυτικών σχεδίων. 

Αναμένουμε με ενδιαφέρον την ενημέρωση σας. 

Για το Σύνδεσμο Συμβούλων Επιχειρήσεων, 

Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 
 

    Αλεξιάδης Κλεόβουλος 


