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Αθήνα,

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
Email

: Νίκης 10 Σύνταγμα
: 10563
: Α. Βοζίκης
: 210 3742008
: 210 3742063
: a.vozikis@mnec.gr

12-04-2021

Αριθ. Πρωτ. : 43029 - 12-04-2021
ΕΥΚΕ:744

ΠΡΟΣ :

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ιδίου Υπουργείου

KOIN.:

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αρ. πρωτ. 5614/2-4-2021 Ερώτηση του Βουλευτού Μάνου
Κόνσολα.
Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 5614/2-4-2021 Ερώτηση
Σε

απάντηση

της

ανωτέρω

αναφοράς

και

για

θέματα

αρμοδιότητάς

μας,

σας

γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:
Με στόχο την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, το
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχεδίασε μια ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων που
αντιμετωπίζει στοχευμένα το σύνολο των κλάδων και τομέων πολιτικής που έχουν πληγεί
από την πανδημία. Ένα σημαντικό μέρος της δημόσιας συνδρομής στα μέτρα
αντιμετώπισης των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας προήλθε από
τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως αναφέρεται
αναλυτικά παρακάτω.
Με προϋπολογισμό αρκετών δισ. ευρώ, το Υπουργείο στήριξε τον επιχειρηματικό κόσμο
με παροχή επιδοτούμενων δανείων και εγγυήσεων, την επιδότηση τόκων υφιστάμενων
δανείων, με κάλυψη των κεφαλαίων κίνησης των επιχειρήσεων, με επιστρεπτέα
προκαταβολή αλλά και με μη επιστρεπτέες ενισχύσεις για την κάλυψη λειτουργικών
δαπανών, κατά κύριο λόγο σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την οικονομική κρίση ως
επακόλουθο της πανδημίας.
Επιπρόσθετα, το σύνολο των Περιφερειών, σε στενή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, έχουν ενεργοποιήσει τη δράση για την παροχή μη
επιστρεπτέων κεφαλαίων κίνησης σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με άμεσες
επιχορηγήσεις για κεφάλαια κίνησης, έχοντας παράλληλα την έγκριση του Υπουργείου

Ανάπτυξης

και

Επενδύσεων

για

υπερδέσμευση

των

διαθέσιμων

πόρων

των

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με ποσό που προσεγγίζει τα 900 εκατ.
ευρώ.
Ειδικότερα ως προς τα ερωτήματα:
4. O σχεδιασμός του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 και των προγραμμάτων του, βρίσκεται στην
παρούσα φάση σε εξέλιξη. Το περιεχόμενο όμως είναι από τη φύση του στρατηγικού
χαρακτήρα και δεν είναι δυνατόν να προβλέπει εξειδίκευση σε επίπεδο πρόβλεψης
προτεραιότητας ενεργοποίησης μιας προκήρυξης για την ανάπτυξη και βελτίωση
υποδομών για τα πρακτορεία ΟΠΑΠ. Η όποια εξειδίκευση είναι δυνατόν να γίνει μόνο
μετά την έγκριση των προγραμμάτων, ύστερα από πρόταση της Διαχειριστικής Αρχής
τους και έγκρισης των κριτηρίων αξιολόγησης από την Επιτροπή Παρακολούθησης του
προγράμματος.
5. Δυνατότητα χορήγησης παράτασης στις προσκλήσεις που αναφέρονται, δεν υφίσταται
καθώς αυτές έχουν ήδη λήξει. Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι η αρμοδιότητα
έκδοσης των προσκλήσεων μη επιστρεπτέας ενίσχυσης, καθώς και ο καθορισμός των
ημερομηνιών

υποβολών,

προθεσμιών,

προϋποθέσεων

συμμετοχής,

ορισμού

ΚΑΔ,

διαδικασιών, κριτηρίων αξιολόγησης κ.λ.π., ανήκει αποκλειστικά στην κάθε Περιφέρεια,
στο πλαίσιο όμως πάντα των διατιθέμενων πόρων στο πρόγραμμα που διαχειρίζεται,
αλλά και των περιορισμών που θέτουν οι Κανονισμοί της Ε.Ε.
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι:
α) Στο αμέσως προσεχές διάστημα πρόκειται να υλοποιηθεί το «Ταμείο Εγγυοδοσίας
Επιχειρήσεων COVID 19 Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΠΜΕ)», μέσω της ΕΑΤ. Ο
προϋπολογισμός του Ταμείου που εκτιμάται σε 220.000.000€, αφορά σε εγγυήσεις νέων
δανείων κεφαλαίων κίνησης.
β) Είναι σε εξέλιξη ο Β΄ Κύκλος Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και
Μεσαίων Επιχειρήσεων με προϋπολογισμό δράσης είναι 200 εκατ. €.
Στις ανωτέρω δράσεις οι επιχειρήσεις των πρακτορείων ΟΠΑΠ είναι επιλέξιμες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης,Ο Γενικός
Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
Κ.Α.Α.
ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ

Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων
και ΕΣΠΑ
Δημήτρης Σκάλκος

Εσωτερική Διανομή:
Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ι. Τσακίρη
Γραφείο Γεν. Γραμ. Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ κ. Δ. Σκάλκου

-

Γραφείο Γεν. Διευθυντή ΕΑΣ κ. Ι. Φίρμπα
ΕΥΚΕ

