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Ερµούπολη, 18 Ιουνίου 2010 
                                                                  Αρ. Πρωτ. 9201 

 
 
 

Προς:  
κα Λούκα Κατσέλη 
Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας 
Μεσογείων 119, Τ.Κ. 10192, Αθήνα 
Fax: 210-6969604 
 
 
Θέµα: «1η ∆ράση για την ενίσχυση µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων στο πλαίσιο 
των Π.Ε.Π. του Ε.Σ.Π.Α.» 
 
 
Αξιότιµη Κυρία Υπουργέ, 
 
 
Όπως γνωρίζετε, από προηγούµενη επικοινωνία µας, τόσο προφορική όσο και τηλεφωνική, το 
Επιµελητήριο Κυκλάδων, είχε εκφράσει τις αντιρρήσεις του, για την περικοπή του 
προϋπολογισµού της δράσης, κατά το ήµισυ του αρχικού ποσού.  
 
Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε εσάς και τον κ. Σ. Αρναουτάκη για την παρέµβασή σας κατόπιν 
της οποίας ο προϋπολογισµός αυξήθηκε κατά 150 εκ. ευρώ, αλλά και τον Γ.Γ. της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου κ. Β Μπρακουµάτσο και τους βουλευτές του Ν. Κυκλάδων κ.κ. Π. Ρήγα και Γ. 
Παπαµανώλη, που πραγµατικά στάθηκαν δίπλα στις επιχειρήσεις του Νοµού, αναδεικνύοντας το 
πρόβληµα και διεκδικώντας µια δικαιότερη αντιµετώπιση στην διαµόρφωση των βάσεων. 
 
Πράγµατι, στη θεµατική ενότητα του Τουρισµού, ενώ κατά την α’ κατανοµή, η βάση 
διαµορφώθηκε στο  73,90, µετά την β’ κατανοµή, µειώθηκε σηµαντικά, φθάνοντας το 62,07.  
Με τον τρόπο αυτό, ικανοποιήθηκε σηµαντικό ποσοστό επενδυτικών σχεδίων, που έφθασε στο 
66,27% επί των θετικά αξιολογηµένων και στο 53,8 επί των συνολικά υποβληθέντων.  
 
Όµως, παρά τις θετικές εντυπώσεις και την ικανοποίηση που προκάλεσε η µείωση της βάσης 
στον Τουρισµό, η απογοήτευση, η αίσθηση της κατάφορης αδικίας και εν τέλει, η απαξίωση της 
δράσης είναι διάχυτες στο Νοµό µας, ο οποίος συνεχίζει και µετά τη δεύτερη κατανοµή να 
κατέχει τις υψηλότερες βάσεις της επικράτειας, στις θεµατικές ενότητες του Εµπορίου και των 
Υπηρεσιών.  
Συγκεκριµένα, στο Εµπόριο διαµορφώθηκε στο  80,70  (από 81.65) µε 71 επιχορηγούµενα 
επενδυτικά σχέδια, από 691 θετικά αξιολογηµένα και 926 συνολικά υποβληθέντα, ήτοι ποσοστό, 
10,27% και 7,67% αντίστοιχα. 
 
Στις Υπηρεσίες, η βάση είναι ακόµα υψηλότερη, στο 82,73 (από 83.78) µε 67 επιχορηγούµενα 
επενδυτικά σχέδια, από 544 θετικά αξιολογηµένα και 752 συνολικά υποβληθέντα, ήτοι ποσοστό, 
12,32% και 8,91% αντίστοιχα. 
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Προφανώς, η έννοια της νησιωτικότητας και όσα προβλήµατα περιλαµβάνει αυτή - όπως η 
εποχικότητα, ο κατακερµατισµός σε µικρές τοπικές αγορές, η έλλειψη συνοχής και ενιαίου 
γεωγραφικού συνόλου, το αυξηµένο κόστος µεταφορών και µετακίνησης – δεν ελήφθησαν 
υπόψη κατά τη δεύτερη κατανοµή, στο βαθµό που ελπίζαµε.  
 
Κυρία Υπουργέ,  
 
Πιστεύουµε ότι το κλίµα που έχει δηµιουργηθεί στην Περιφέρειά µας, επιβάλει την αύξηση του 
προϋπολογισµού των ενοτήτων του εµπορίου και της παροχής υπηρεσιών, έστω και µε 
αντίστοιχη µείωση του προϋπολογισµού επόµενων κύκλων, ώστε να επιτευχθεί η άµεση τόνωση 
της αγοράς. 
 
 
Με εκτίµηση,  

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 
 
 
 
 

 
Πίνακας αποδεκτών 
 
κ. Σταύρος Αρναουτάκης 
    Υφυπουργός Οικονοµίας,  
    Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  
κ. Βασίλης Μπρακουµάτσος  
    Γ. Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
κ. Παναγιώτης Ρήγας 
    Βουλευτής Ν. Κυκλάδων 
κ. Γεώργιος Παπαµανώλης 
    Βουλευτής Ν. Κυκλάδων 
κ. ∆ηµήτριος Μπάιλας 
    Νοµάρχη Κυκλάδων 
 


