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1. Τη Βουλή των Ελλήνων
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Τμήμα Ερωτήσεων & Α.Κ.Ε.

2. Βουλευτή:
 κα Ο. Τελιγιορίδου 

       ΘΕΜΑ : Απάντηση στην  Ερώτηση  με  Α.Π.  6047/16-4-2021
  

Σχετικά με την ανωτέρω Ερώτηση, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων η Βουλευτής 
κα Τελιγιορίδου Ολυμπία, σημειώστε ότι σύμφωνα με τις τελευταίες κυβερνητικές 
ανακοινώσεις και πάντα με γνώμονα τις εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων, η χώρα 
βρίσκεται στη φάση της σταδιακής άρσης των μέτρων για τον περιορισμό μετάδοσης της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19,  μέσω του ανοίγματος συγκεκριμένων κλάδων 
επιχειρήσεων κάθε φορά. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσα από μια διαρκή 
διαδικασία αξιολόγησης και εκτίμησης των παραμέτρων που επηρεάζουν κάθε φορά την 
αγορά προχωρά κατά περίπτωση στις εκάστοτε προσαρμογές λαμβάνοντας υπόψη και τον 
βαθμό στον οποίο μπορούν να επηρεαστούν οι διάφοροι κλάδοι της αγοράς και γίνεται κάθε 
προσπάθεια για εξομάλυνση των όποιων ανισοτήτων. Παράλληλα, σχεδιάσαμε εγκαίρως όλες 
τις ενέργειες προκειμένου όλοι οι διαθέσιμοι πόροι να διοχετευθούν για τη στήριξη των 
πολιτών και των επιχειρήσεων ώστε να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της πανδημίας. 

Παρακάτω σάς συνοψίζουμε όλα τα τρέχοντα προγράμματα του Υπουργείου και στη 
συνέχεια τη δράση για την εστίαση, η οποία ενεργοποιήθηκε στις 14.5.2021 και αναμένεται 
να ωφελήσει 35.000 επιχειρήσεις. 

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα μέσω του προγράμματος «Ταμείο Εγγυοδοσίας 
Επιχειρήσεων COVID-19» συμβάλλει στην υποστήριξη της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε 
δανειακά κεφάλαια μέσω της παροχής εγγυοδοσίας σε χαρτοφυλάκιο με ανώτατο όριο. 
Αντικειμενικός σκοπός του προγράμματος είναι ο μετριασμός των επιπτώσεων της πανδημίας 
COVID -19 στη λειτουργία των επιχειρήσεων μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητάς τους με 
δάνεια κεφαλαίου κίνησης. Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι όλες οι επιχειρήσεις που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των εταιριών συμμετοχών σε άλλες 
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εταιρίες, των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των 
θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους, οι οποίες:

• κατά την 31.12.2019 δεν θεωρούνται ως προβληματικές (όπως αναφέρεται στο 
σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014),

• κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική 
και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων,

• είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών ) κατά την ημερομηνία της 
αίτησης ή την 31.12.2019,

• επιχειρήσεις για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του 
νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει,

• επιχειρήσεις για τις οποίες δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης 
παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ και

• εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή 
βρίσκονται σε ισχύ δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην 
αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα 
μεγαλύτερο των 90 ημερών.

Η ΕΑΤ εγγυάται το 80% των χορηγούμενων δανείων και επιδοτεί την προμήθεια 
εγγύησης με οροφή το 40% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων κάθε τραπεζικού ιδρύματος. Με τον τρόπο αυτό το ποσό της κρατικής 
επιχορήγησης μοχλεύεται 3 φορές. Το αίτημα υποβάλλεται από την επιχείρηση στον 
διαδικτυακό τόπο www.ependyseis.gr 

Περισσότερες πληροφορίες, https://hdb.gr/tameio-engyodosias-epicheiriseon-covid-
19-2/ 

Επιπλέον, όπως έχει ανακοινωθεί στις 23 Απριλίου, ενεργοποιείται το δικαίωμα 
υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση επιχειρηματικών δανείων εγγυημένων από το νέο 
Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων, τη διαχείριση του όποιου έχει αναθέσει το Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund, 
EIF). Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων έχει προϋπολογισμό 100 εκ. ευρώ από πόρους 
ΕΣΠΑ 2014-2020 (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ) και μέσω πέντε χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων θα χορηγηθούν περίπου 500 εκ. ευρώ σε εγγυημένα επενδυτικά δάνεια και 
δάνεια κεφαλαίου κίνησης αναπτυξιακού σκοπού, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να προβούν σε 
επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους στις σύγχρονες οικονομικές 
συνθήκες. Με την εγγύηση του Ταμείου, οι συνεργαζόμενες τράπεζες θα παρέχουν σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις χαμηλότοκα δάνεια μειωμένων εξασφαλίσεων και μεγαλύτερης 
περιόδου αποπληρωμής.  Η εγγύηση θα καλύπτει έως και το 80% των ζημιών κάθε δανείου.  
Επιλέξιμες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας υπό την 
προϋπόθεση τήρησης των όρων του Κανονισμού ήσσονος σημασίας (de minimis) EE 
1407/2013.

Τα δάνεια θα είναι διαθέσιμα για εκταμίευση μέχρι και τις  31.12.2023. Τα αιτήματα 
των επιχειρήσεων υποβάλλονται αρχικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.ependyseis.gr  
και κατόπιν στις συνεργαζόμενες Τράπεζες: Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, 
Attica Bank και ProCredit Bank. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων συγχρηματοδοτείται από 
εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
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«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ),  ΕΣΠΑ 2014-2020. Για 
περισσότερες πληροφορίες επί του προγράμματος, οι επιχειρήσεις μπορούν να 
απευθύνονται:

• Στις συνεργαζόμενες Τράπεζες:  Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, 
Attica Bank και ProCredit Bank

• Στις ιστοσελίδες: http://www.antagonistikotita.gr   www.espa.gr 
• Στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στο τηλεφωνικό κέντρο: 801 11 36 300 

(Από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.) και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: infoepan@mou.gr

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 24101/25-2-2021 (ΦΕΚ Β΄757) Υπουργική Απόφαση 
δημοσιεύτηκε Πρόσκληση για τον Β’ κύκλο Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων 
Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας της νόσου COVID-19. Η Δράση αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που 
πλήττονται από την πανδημία με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών 
δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο τριών μηνών. Αφορά επιχειρήσεις με ετήσιο 
κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ και απασχολούμενο προσωπικό μέχρι 250 άτομα και 
καλύπτει τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021. Οι αιτήσεις υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ( 
www.ependyseis.gr/mis ) μέχρι και τις 09.06.2021. Αρμόδια υπηρεσία υλοποίησης και 
δικαιούχος της δράσης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων 
Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, η οποία μεριμνά για τη μεταβίβαση των απαιτούμενων πόρων στα οικεία 
Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.

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 935 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα για τη Δυτική Μακεδονία, σημειώστε ότι στο Π.Ε.Π. «Δυτική 
Μακεδονία» 2014-2020 οι δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας και ειδικότερα η Δράση 
«Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και 
τεχνολογίας/Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία», αποτελεί τμήμα μιας 
ολοκληρωμένης σειράς δράσεων που έχουν ενεργοποιηθεί έως τώρα, με τη 
συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - 
ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων. Συγκεκριμένα, η ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ έχει εκδώσει 9 Προσκλήσεις ενίσχυσης 
της επιχειρηματικότητας, με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης 68,3 εκατ. ευρώ. Τον Ιούλιο 
του 2020 μεταφέρθηκε ποσό ύψους 45,5 εκατ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με στόχο να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες τα 
πανδημίας COVID-19 στην ελληνική οικονομία, μέσω της χρηματοδότησης δράσεων στήριξης 
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της επιχειρηματικότητας. Οι πόροι αυτοί κατευθύνονται στην χρηματοδότηση δράσεων που 
αφορούν στη σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας, στην επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων 
ΜμΕ, στην υποστήριξη κεφαλαίου κίνησης στις ΜμΕ με τη μορφή επιχορηγήσεων κλπ. Τα 
ποσά τα οποία έχουν διατεθεί έως σήμερα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, εκτιμάται ότι έχουν 
αγγίξει τα όρια της χρηματοδοτικής δυνατότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 
Επισημαίνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της 
επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, από τα οποία, μετά την έγκρισή τους, θα 
δώσουν τη δυνατότητα για έκδοση νέων Προσκλήσεων για την στήριξη της 
επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

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

    
                   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                    ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
  

Εσωτερική Διανομή: 
Γραφ. Υπουργού
Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Οργάνωσης, Διοικητικής & Τεχνικής 
Υποστήριξης

    
 

Κ.Α.Α. 
ΤΣΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
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