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ΠΡΟΣ:

1. Τη Βουλή των Ελλήνων,
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου,
Τμήμα Αναφορών
2. Βουλευτή:
κο Ευάγγελο Αποστόλου

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Αναφορά με Α.Π. 1384/3-2-2021
Σχετικά με την ανωτέρω Αναφορά, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο
Βουλευτής κος Ευάγγελος Αποστόλου, σημειώστε ότι στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων αξιοποιήσαμε έγκαιρα και αποτελεσματικά τις δυνατότητες του
προσωρινού Ευρωπαϊκού Θεσμικού Πλαισίου κρατικών ενισχύσεων (Ανακοίνωση
2020/C 91 I/01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και προχωρήσαμε στο σχεδιασμό
εξειδικευμένων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου
COVID 19. Οι σχετικές Δράσεις που προκηρύχθηκαν υλοποιούνται με σημαντική
συνεισφορά πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020» (ΕΠΑνΕΚ), συμπληρώνοντας τις
λοιπές δράσεις επιχειρηματικότητας του προγράμματος και ενισχύοντας την
πραγματική οικονομία και την ρευστότητα των επιχειρήσεων.
Τις ενέργειες αυτές συμπληρώνουν μέτρα που λάβαμε για τον περιορισμό
της εξάπλωσης του ιού, τη διασφάλιση της τροφοδοσίας της αγοράς και της
λειτουργίας των υπεραγορών τροφίμων και επιχειρήσεων εστίασης, την
εντατικοποίηση των ελέγχων κατά της αισχροκέρδειας και τέλος την εξασφάλιση
ορθών πρακτικών για τον υγιή ανταγωνισμό και την προστασία των καταναλωτών.
Αναλυτικότερα, σας αναφέρουμε τις παρακάτω Δράσεις:
Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δράσεων COVID

1. Ταμείο Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19
Μέχρι το τέλος του έτους είχαν υπογραφεί 7.847 νέες Συμβάσεις
επιχειρηματικών δανείων κεφαλαίων κίνησης συνολικού ύψους 4,08 δισ. €. Το
εγγυοδοτικό κεφάλαιο του Ταμείου που αναλογεί στα δάνεια αυτά ανέρχεται σε
ύψος 1,14 δισ. €.
2. Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ - (ΤΕΠΙΧ ΙΙ). Δημιουργία 3ου και 4ου
Υποπρογράμματος
Μέχρι το τέλος του έτους είχαν υπογραφεί 17.495 νέες Συμβάσεις
επιχειρηματικών δανείων συνολικού ύψους 1,99 δισ. € με αναλογία πόρων του
Ταμείου ΤΕΠΙΧ ΙΙ (δανειακό Κεφάλαιο ή/και επιδότηση επιτοκίου) συνολικού ύψους
818,7 εκατ. €. Το μέτρο εφαρμόζεται μέσω της καταβολής εγγυήσεων από την
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ σε Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς
Οργανισμούς (τράπεζες).
3. Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων ΜμΕ πληττόμενων από τα μέτρα
αντιμετώπισης του COVID 19
Η πλειοψηφία των αιτημάτων που υποβλήθηκαν αφορά ΜμΕ που
δραστηριοποιούνται στον ξενοδοχειακό τομέα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ταξιδιωτικά
πρακτορεία κλπ, ακολουθούν επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, του
κατασκευαστικού κλάδου κλπ.
Στην Δράση έχουν ήδη ενταχθεί 22.998 επιχειρήσεις (μοναδικά ΑΦΜ) με
συνολικό ποσό ενίσχυσης 312,2 εκ. € για την επιδότηση τόκων 54.686 υφιστάμενων
δανείων.
4. Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορoνοϊού
COVID-19
Στο πλαίσιο του Α και Β κύκλου εγκρίθηκε και ολοκληρώθηκε η συμμετοχή
142.000 επιχειρήσεων με πόρους δημόσιας δαπάνης 1,86 δισ €. Εξ αυτών, περίπου
108.000 πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα)
χρηματοδοτούνται με πόρους του ΕΠΑνΕΚ που ανέρχονται σε ποσό 873,8 εκατ. €. Εκ
των ανωτέρω στοιχείων, αλλά και με δεδομένες αρκετές επιμέρους βελτιώσεις και
παρεμβάσεις που έχουν γίνει, συνάγεται ότι η Κυβέρνηση αξιοποίησε σε μεγάλη
έκταση, έγκαιρα και αποτελεσματικά τις δυνατότητες και την ευελιξία που έδωσε η
ΕΕ στα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση της πανδημίας, διοχετεύοντας στην αγορά
την απαραίτητη ρευστότητα και στηρίζοντας το επιχειρηματικό περιβάλλον προς

όφελος συνολικά της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Το γεγονός αυτό έφερε
πολύ καλά αποτελέσματα σε όρους απορρόφησης κοινοτικών πόρων.
Β. ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ COVID
1. Νέο χρηματοδοτικό εργαλείο παροχής εγγυήσεων επί δανείων Κεφαλαίου
Κίνησης προς πολύ μικρές επιχειρήσεις
Στο ανωτέρω αναφερθέν (σημείο (1)) Ταμείο Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων
COVID-19, εισφέρονται πρόσθετοι συγχρηματοδοτούμενοι πόροι συνολικού ύψους
220,0 εκατ. € και δημιουργείται νέο Χρηματοδοτικό Μέσο (ΧΜ) για την παροχή
εγγυήσεων προς τους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (τράπεζες),
ώστε να χορηγούν νέα δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης αποκλειστικά προς Πολύ Μικρές
Επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 200.000€ και με μέγιστο ύψος δανείου έως
50.000€. Τα δάνεια θα ληφθούν εντός του έτους 2021. Στο πλαίσιο αυτού του ΧΜ,
το κράτος αναλαμβάνει να εγγυηθεί έως 80% για κάθε δάνειο στο 60% αντί του 40%
του όγκου των δανείων που χορηγεί μια τράπεζα. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται
η άμεση διαθεσιμότητα της στήριξης υπό ευνοϊκούς όρους (όπως μείωση
απαιτούμενων εξασφαλίσεων ή/και επιτοκίων) σε περισσότερες από 9.000 πολύ
μικρές επιχειρήσεις που την έχουν ανάγκη.
2. Β’ κύκλος επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων ΜμΕ πληττόμενων
από τα μέτρα αντιμετώπισης του COVID 19
Στην ανωτέρω αναφερθείσα (σημείο (3)) δράση επιδότησης τόκων, εκκινεί
άμεσα Β’ Κύκλος με την εισφορά πρόσθετων συγχρηματοδοτούμενων πόρων
συνολικού ύψους 200,0 εκατ. €.
Μέσω του Β’ κύκλου της Δράσης αναμένεται να ωφεληθούν πλέον των
20.000 επιχειρήσεων για την επιδότηση τόκων των υφιστάμενων επιχειρηματικών
δανείων τους.
3. Ε’ κύκλος ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της
νόσου του κορoνοϊού COVID-19
Στις μέρες που διανύουμε είναι ήδη σε εξέλιξη ο Ε’ Κύκλος της δράσης
Επιστρεπτέα Προκαταβολή. Η δράση θα υλοποιηθεί με την συνεισφορά
συγχρηματοδοτούμενων πόρων συνολικού ύψους 1,1 δισ. € και με χαρακτηριστικά
και διαδικασία που είναι γνωστά στο ευρύ κοινό. Οι επιχειρήσεις μπορούν να
λάβουν επιστρεπτέα εν μέρει ενίσχυση που κυμαίνεται μεταξύ 1.000 € και 100.000

€. Στο πλαίσιο του Ε κύκλου αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερες από 100.000
πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα).
Ακόμη, σάς ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευτεί πρόσκληση («e-λιανικό»),
που αφορά σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίου. Ο προϋπολογισμός της δράσης
ανέρχεται στα 80 εκατ. €., επιδοτούνται δαπάνες μέχρι 5.000 ευρώ για την
δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) των
επιχειρήσεων λιανεμπορίου και αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερες από
18.000 επιχειρήσεις του κλάδου. Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε
τριάντα μία (31) ημέρες, ήτοι από 22/2/2021 μέχρι και 24/3/2021. Για περισσότερες
πληροφορίες και εγγραφές, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο
https://openshops.gr/
Επιπρόσθετα, όπως ανακοινώθηκε την 12η Φεβρουαρίου, με σχετική
Απόφαση του Υπουργείου παρατείνονται κατά 6 μήνες οι καταληκτικές
ημερομηνίες υλοποίησης των ενταγμένων έργων σε εννέα Δράσεις ενίσχυσης της
Επιχειρηματικότητας λόγω των δυσμενών συνθηκών που προκαλεί η κρίση της
πανδημίας στην Οικονομία. Οι παρατάσεις για τις 9 Δράσεις αφορούν σε 25.218
ενταγμένα επενδυτικά σχέδια για τα οποία η συνολική εγκεκριμένη επιχορήγηση
ανέρχεται σε 1,833 δισ. ευρώ.
Ακόμη, με σχετική Απόφαση παρατείνονται κατά 6 μήνες οι καταληκτικές
ημερομηνίες υλοποίησης ενταγμένων έργων στις 3 Δράσεις ενίσχυσης της
Επιχειρηματικότητας που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), λόγω των
δυσμενών συνθηκών που προκαλεί η κρίση της πανδημίας στην οικονομία. Οι
δράσεις που παρατείνονται κατά 6 μήνες είναι οι ακόλουθες :
• Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
• Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
• Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(Β’ Κύκλος)
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των ανωτέρω δράσεων συγχρηματοδοτούνται
περισσότερα από 9.000 επιχειρηματικά σχέδια για τα οποία η συνολική εγκεκριμένη
επιχορήγηση ανέρχεται σε 265,8 εκ. ευρώ.

Τέλος, σημειώστε ότι τα υπόλοιπα ζητήματα που θίγονται στην Αναφορά
εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
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