Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020
«Αιτιολόγηση της πρότασης αναθεώρησης με βάση το άρθρο
30 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013»

Απρίλιος 2021

Πίνακας περιεχομένων
1.

Εισαγωγή ................................................................................................................................... 3

2.

Συνοπτική ανάλυση των προτεινόμενων τροποποιήσεων του Ε.Π. ............................................. 4
2.1

Αναγκαιότητα Αναθεώρησης ............................................................................................. 5

2.2

Περιγραφή προτεινόμενων τροποποιήσεων ...................................................................... 7

2.2.1

Προσθήκη νέου Άξονα Προτεραιότητας στο ΕΠ ............................................................. 7

2.2.2

Τροποποιήσεις στη λογική της παρέμβασης του ΕΠ ....................................................... 7

2.2.3

Τροποποιήσεις χρηματοδοτικών στοιχείων του ΕΠ ...................................................... 13

3. Αποτύπωση των αναμενόμενων επιπτώσεων των τροποποιήσεων του Ε.Π. στην επίτευξη των
προτεραιοτήτων της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη
λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες του εγκεκριμένου ΕΣΠΑ, τους στόχους της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020», και κυρίως τις αλλαγές που έχουν γίνει σε συγκεκριμένες στρατηγικές επιλογές ... 14
4. Αποτύπωση των αναμενόμενων επιπτώσεων των τροποποιήσεων του Ε.Π. στους ειδικούς
στόχους του Ε.Π. .............................................................................................................................. 15
5.

ΣΜΠΕ ....................................................................................................................................... 16

Page 2 of 16

1. Εισαγωγή
Η παρούσα πρόταση 6ης αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα,
Καινοτομία»
(ΕΠΑνΕΚ)
2014-2020
πραγματοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 31200/12.03.2021 εγκύκλιο της Εθνικής
Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ με τίτλο «Aναθεώρηση των Προγραμμάτων 2014-2020: κατανομή
πόρων REACT-EU έτους 2021» και συνδέεται με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
πανδημίας COVID-19.
Το ΕΠΑνΕΚ εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. C(2014) 10162 - 18/12/2014 Εκτελεστική Απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνοντας €3,65 δισ. Ενωσιακής Συνδρομής (€4,67 δισ.
Δημόσιας Δαπάνης) με σκοπό μεταξύ άλλων την ενίσχυση παραγωγικών, ανταγωνιστικών
και εξωστρεφών τομέων της οικονομίας, την υλοποίηση της στρατηγικής της Έξυπνης
Εξειδίκευσης με στόχο τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την
επιχειρηματικότητα καθώς και την ενίσχυση των υφιστάμενων πλεονεκτημάτων της
Ελλάδας για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.
Το 2017 ολοκληρώθηκε η 1η αναθεώρηση του ΕΠ σε συνέχεια της τεχνικής προσαρμογής
(COM(2016) 311) στη λογική της επανεξέτασης των κονδυλίων της Πολιτικής Συνοχής για το
2016, με αύξηση της Δημόσιας Δαπάνης κατά 251 εκ. € (από 4,67 σε 4,92 δισ.€).
Το 2018 έγινε αξιολόγηση του ΕΠΑνΕΚ για την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και
επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης, η οποία τεκμηρίωσε την ανάγκη 2ης
αναθεώρησης με μεταφορά πόρων τόσο προς άλλα ΕΠ όσο και μεταξύ των ειδικών του
στόχων. Η 2η αναθεώρηση εγκρίθηκε στα τέλη 2018 (C8855/12.12.18 Εκτελεστική Απόφαση
της ΕΕ), διαμορφώνοντας τη δημόσια δαπάνη (ΔΔ) του ΕΠΑνΕΚ σε 4,72 δισ. €. (€3,69 δισ.
Ενωσιακής Συνδρομής).
Το 2019 πραγματοποιήθηκε η 3η αναθεώρηση του ΕΠ ως αποτέλεσμα της εξέτασης των
επιδόσεων του Πλαισίου Επίδοσης (ορόσημα για το 2018) και την ανάγκη ανακατανομής
του αποθεματικού επίδοσης. Στο πλαίσιο αυτής, λόγω του ότι στους Άξονες 02/02Σ (ΕΚΤ)
σημειώθηκε απώλεια του αποθεματικού επίδοσης, το εν λόγω ποσό μεταφέρθηκε σε άλλο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΚΤ και συγκεκριμένα στο ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ που σημείωσε
επίτευξη των οροσήμων του πλαισίου επίδοσης. Η 3η αναθεώρηση εγκρίθηκε στα τέλη 2019
( C(2019) 9312 final/19.12.19 Εκτελεστική Απόφαση της ΕΕ), διαμορφώνοντας τη δημόσια
δαπάνη (ΔΔ) του ΕΠΑνΕΚ σε 4,67δισ. €. (€3,65 δισ. Ενωσιακής Συνδρομής).
Τον Ιούνιο του 2020 πραγματοποιήθηκε η 4η αναθεώρηση του ΕΠ, στόχος της οποίας ήταν η
αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID‐19 στην ελληνική οικονομία μέσω της
χρηματοδότησης δράσεων στήριξης της επιχειρηματικότητας. Για το σκοπό αυτό το ΕΠ
ενισχύθηκε με πόρους ύψους 1.137.157.152€ Κοινοτικής Συνδρομής (ΚΣ), οι οποίοι
προέρχονταν από άλλα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 (13 ΠΕΠ και ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ). Οι
πόροι αυτοί κατευθύνθηκαν στην επενδυτική προτεραιότητα 3c (Άξονες Προτεραιότητας
01/01Σ). Η 4η αναθεώρηση εγκρίθηκε τον Ιούλιο 2020 (C(2020) 4812 final/09.07.20
Εκτελεστική Απόφαση της ΕΕ), διαμορφώνοντας τη δημόσια δαπάνη (ΔΔ) του ΕΠΑνΕΚ σε
6,18 δισ. €. (€4,79 δισ. Ενωσιακής Συνδρομής).
Τον Οκτώβριο του 2020 πραγματοποιήθηκε η 5η αναθεώρηση του ΕΠΑνΕΚ (2η εντός του
2020) η οποία αφορούσε τη μεταφορά πόρων στο ΕΠΑνΕΚ ύψους 183.577.353 € Κοινοτικής
Συνδρομής από το ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
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(ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και το ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα (ΜΔΤ). Η εν λόγω αναθεώρηση
πραγματοποιήθηκε εν μέσω της κρίσης του COVID-19 και της κατάστασης έκτακτης ανάγκης
που είχε διαμορφωθεί. Η 5η αναθεώρηση εγκρίθηκε το Νοέμβριο 2020 ( C(2020)8554 final/
27.11.20 Εκτελεστική Απόφαση της ΕΕ), διαμορφώνοντας τη δημόσια δαπάνη (ΔΔ) του
ΕΠΑνΕΚ σε 6,42 δισ. €. (€4,97 δισ. Ενωσιακής Συνδρομής).
Η παρούσα 6η αναθεώρηση του ΕΠΑνΕΚ περιλαμβάνει την κατανομή πρόσθετων πόρων
στο Πρόγραμμα από το REΑCT-EU για το έτος 2021, ύψους 1.607.882.353 € Κοινοτικής
Συνδρομής. Οι πρόσθετοι αυτοί πόροι θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των αυξημένων
αναγκών της δημοσιονομικής πολιτικής λόγω του δεύτερου κύματος της πανδημίας COVID19.
Τέλος αναφέρεται ότι το Πρόγραμμα απευθύνεται στο σύνολο των 13 περιφερειών της
Χώρας και διαρθρώνεται σε 3 βασικούς και 3 συμπληρωματικούς άξονες προτεραιότητας
(οι τελευταίοι αφορούν τη Στερεά Ελλάδα και το Νότιο Αιγαίο λόγω διαφορετικού ύψους
κοινοτικής συνδρομής) καθώς και 4 άξονες τεχνικής βοήθειας:









Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) 01/01Σ «Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με
τομεακές προτεραιότητες» με ειδικούς στόχους που αφορούν στο ΕΤΠΑ
(επενδυτικές προτεραιότητες 1b, 2b, 3a, 3c, 3d, 4a)
ΑΠ 02/02Σ «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού
περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» με ειδικούς στόχους που
αφορούν στο ΕΚΤ (επενδυτικές προτεραιότητες 8iii, 8v, 10iv, 11i)
ΑΠ 03 /03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» με ειδικούς
στόχους που αφορούν το ΕΤΠΑ (επενδυτικές προτεραιότητες 1a, 2a, 4b, 4c, 6c, 6g,
7e)
ΑΠ 04/04Σ «Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ»
ΑΠ 05/05Σ «Τεχνική Συνδρομή ΕΚΤ»

Σε αυτούς τους άξονες προστίθεται στο πλαίσιο της παρούσας αναθεώρησης και έκτος
Άξονας Προτεραιότητας (ΑΠ06) για την ενσωμάτωση των πόρων του REACT-EU έτους 2021
με στόχο την στήριξη της επιχειρηματικότητας προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση
των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, ώστε αυτές να μπορέσουν να ανακάμψουν. Στο
πλαίσιο αυτό διαμορφώνεται ο:


ΑΠ 06 «Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας
COVID-19»

Όσον αφορά στο έτος 2022, σύμφωνα με την επιστολή του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων κ. Τσακίρη (ΑΠ 22451/22-2-21), «οι κατανομές του 2022 που εκτιμώνται
περίπου στα 400 εκ € θα κατευθυνθούν εξολοκλήρου σε πράσινες επενδύσεις, ώστε η
συμβολή μας προς την βούληση - και όχι απαίτηση για θεματική συγκέντρωση – το 25%
του συνολικών κονδυλίων να αφορά κλιματικούς στόχους, να αντιπροσωπεύει περίπου το
19% των συνόλου του REACT- EU. Η δέσμευση μας αυτή είναι απολύτως συμβατή με την
αναφορά του άρθρου 6 του Κανονισμού για το REACT EU.»
Οι πόροι REACT-ΕU δεν κατευθύνονται σε έργα που βλάπτουν το περιβάλλον και
διασφαλίζεται ότι εφαρμόζεται η Αρχή του μη- βλάπτειν (Do No Significant Harm principle),
κατά την έννοια του άρθρου 17 του Κανονισμού της ΕΕ για την ταξινόμηση.
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2. Συνοπτική ανάλυση των προτεινόμενων τροποποιήσεων του Ε.Π.
2.1 Αναγκαιότητα Αναθεώρησης
Η Ελλάδα (όπως και τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ) επλήγη από την κρίση που
δημιούργησε η πανδημία της νόσου COVID-19, λόγω των οικονομικών, κοινωνικών και
υγειονομικών συνεπειών που επέφερε. Η Ελληνική οικονομία μετά από μια μακροχρόνια
οικονομική κρίση, από το 2017 και έπειτα άρχισε να ανακάμπτει. Ωστόσο εντός του 2020,
λόγω της εμφάνισης αλλά και παρατεταμένης διάρκειας της πανδημίας, εισήλθε εκ νέου σε
οικονομική ύφεση, η οποία ανήλθε για το 2020 στο 8,2% (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ). Σύμφωνα με
τον ILO, η παρούσα κρίση είναι πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες καθώς ο
αντίκτυπος των μέτρων περιορισμού διασποράς της πανδημίας που υιοθετήθηκαν
(lockdown) έχει ξεπεράσει σε μεγάλο βαθμό εκείνο των αρχικών εμπορικών διαταραχών
και των ταξιδιωτικών περιορισμών που υιοθετήθηκαν αμέσως μετά το ξέσπασμα (αυτοί οι
περιορισμοί είχαν σημαντικές μεν αλλά κυρίως τομεακές επιπτώσεις). Οι υπηρεσίες και η
παραγωγή επηρεάστηκαν άμεσα και οδήγησαν, μεταξύ άλλων, στη μείωση του αριθμού
των ωρών εργασίας και στις απώλειες θέσεων εργασίας. Τα ανωτέρω είχαν σαν
αποτέλεσμα εταιρείες/επιχειρήσεις, που προηγουμένως ήταν βιώσιμες, να κινδυνεύουν να
χρεοκοπήσουν εκτός εάν λάβουν κρατική βοήθεια. Οι χώρες με μεγαλύτερη εξάρτηση από
τον τομέα των υπηρεσιών, έχουν βιώσει πολύ υψηλότερες αρχικές απώλειες θέσεων
εργασίας.
Η ελληνική οικονομία διαθέτει χαρακτηριστικά που την καθιστούν εξαιρετικά ευάλωτη στις
επιπτώσεις της πανδημίας, καθώς χαρακτηρίζεται από πολύ μεγάλο ποσοστό μικρών
επιχειρήσεων (το 97,4% της ελληνικής επιχειρηματικότητας είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις),
ενώ στο ΑΕΠ της Χώρας, υψηλή συνεισφορά έχουν κλάδοι οι οποίοι επηρεάστηκαν
περισσότερο από την πανδημία (όπως ο τουρισμός, η εστίαση, το εμπόριο και η ναυτιλία).
Με βάση στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο κύκλος εργασιών του συνόλου των επιχειρήσεων και των
δραστηριοτήτων της οικονομίας το έτος 2020 μειώθηκε κατά 13,5% σε σχέση με το έτος
2019, με τη μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται στις επιχειρήσεις του τομέα
Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης. Επίσης, τον
Μάρτιο του 2020 για τον περιορισμό της διασποράς της πανδημίας, τέθηκαν σε αναστολή
λειτουργίας 205.984 επιχειρήσεις. Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων αυτών το έτος
2020 μειώθηκε 36,4% σε σχέση με το 2019. Το πρώτο κύμα της πανδημίας (β’ τρίμηνο 2020)
και τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν, επέφερε μεγάλο πλήγμα στην
επιχειρηματικότητα. Η έλευση του δεύτερου κύματος της πανδημίας το δ΄ τρίμηνο του
2020 και η εκ νέου επιβολή μέτρων περιορισμού, επιβάρυναν περαιτέρω την οικονομική
δραστηριότητα.
Σύμφωνα με τις προτάσεις του ILO οι βραχυπρόθεσμες τομεακές πολιτικές πρέπει να
περιλαμβάνουν άμεση χρηματοδοτική στήριξη για επενδύσεις σε τομείς που έχουν πληγεί
ιδιαίτερα από την κρίση. Τα μέτρα πολιτικής για τη στήριξη επιχειρήσεων, θέσεων εργασίας
και εισοδημάτων είναι απαραίτητα για τον περιορισμό της οικονομικής και κοινωνικής
επιρροής της πανδημίας. Οι ΜΜΕ διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο τόσο στην άμεση αντίδραση
στην κρίση όσο και μεσοπρόθεσμα προωθώντας μια βιώσιμη και ανθεκτική ανάκαμψη.
Για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και τα Κράτη Μέλη, εντός του 2020, υιοθέτησαν μια στρατηγική πολλαπλών επιπέδων
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(Coronavirus Response Investment Initiative-CRII), η οποία περιλάμβανε την τροποποίηση
των Κανονισμών, προκειμένου να παρασχεθεί μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των
διαθέσιμων πόρων των ΕΔΕΤ, ώστε αυτοί να κατευθυνθούν στην αντιμετώπιση των
επιπτώσεων του Covid -19.
Σε επίπεδο Χώρας προωθήθηκε ένα μεγάλο πλέγμα δράσεων, υγειονομικής, κοινωνικής και
οικονομικής στόχευσης και σημασίας, μέρος του οποίου καλύπτεται από
συγχρηματοδοτούμενους πόρους στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Συνοπτικά
αναφέρεται ότι εντός του 2020 πραγματοποιήθηκε στοχευμένη μεταφορά πόρων (συνολικά
1,3 δισ. ΚΣ/ΕΤΠΑ) από ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 προς το ΕΠΑνΕΚ για τη χρηματοδότηση
δράσεων στήριξης της επιχειρηματικότητας.
Ωστόσο καθώς η κρίση εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλες τις Χώρες, αποφασίστηκε στο επίπεδο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η έκτακτη κατάσταση που προκλήθηκε, εκφεύγει του ελέγχου
των κρατών μελών και απαιτείται μία ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την ευρωπαϊκή
ανάκαμψη. Το Δεκέμβριο του 2020 δημοσιεύτηκε ο Κανονισμός 2020/2094, με τον οποίο
θεσπίστηκε το Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (NextGeneration EU),
προκειμένου να εφαρμοστούν μέτρα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας με σκοπό να
αντιμετωπιστούν οι άνευ προηγουμένου επιπτώσεις της κρίσης που προκλήθηκε από τη
νόσο COVID-19. Αυτά τα μέτρα έλαβαν τη μορφή πρόσθετων πόρων για τα έτη 2021 και
2022 με τον Κανονισμό 2020/2221 (Καν. REACT-EU) της 23ης Δεκεμβρίου 2020. Ο Καν.
REACT-EU έχει ως στόχο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της άμεσης αντιμετώπισης της
κρίσης που ξεκίνησε με τους Καν. CRII/CRII1+ και της μακροχρόνιας ανάκαμψης που θα
στηριχθεί στην πολιτική συνοχής της περιόδου 2021-2027.
Με την εκτελεστική απόφαση 2021/182 της Επιτροπής, η Ελλάδα στο πλαίσιο του REACT-EU
έλαβε, για το έτος 2021, πρόσθετους πόρους ύψους 1,7 δις € σε τρέχουσες τιμές. Η
απόφαση αυτή αναμένεται να αναθεωρηθεί το 2021 για να καθοριστεί η κατανομή των
πρόσθετων πόρων για το 2022.
Ένα μεγάλο μέρος των πόρων REACT-EU για το 2021, πρόκειται να διατεθεί σε δράσεις
στήριξης της ρευστότητας των ΜΜΕ, συμβάλλοντας έτσι στη συγκράτηση της ανεργίας, ενώ
ένα μικρότερο μέρος των πόρων REACT-EU θα διατεθούν για τη στήριξη δράσεων του ΕΚΤ
στον τομέα της δημόσιας υγείας.
Στο πλαίσιο αυτό, οι πρόσθετοι πόροι του REACT-EU σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
31200/12.03.2021 εγκύκλιο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ κατανέμονται σε δύο
τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, το ΕΠΑνΕΚ (για τις δράσεις στήριξης της
επιχειρηματικότητας) και το ΕΠ ΜΔΤ (για τον τομέα της δημόσιας υγείας).
Βάσει των ανωτέρω, η 6η αναθεώρηση του ΕΠΑνΕΚ αφορά τα ακόλουθα:
1) Κατανομή πρόσθετων πόρων στο ΕΠΑνΕΚ ύψους 1.607.882.353,00 € ΚΣ στο πλαίσιο
του REACT-EU.
2) Προσθήκη νέου Άξονα Προτεραιότητας για την ενσωμάτωση των πόρων.
3) Τροποποιήσεις στη λογική της παρέμβασης του ΕΠ (στρατηγική, δείκτες) λόγω των
πρόσθετων πόρων.

1CRII:

Κανονισμός 2020/460/30.03.2020, CRII +: Κανονισμός 2020/558/23.04.2020
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2.2 Περιγραφή προτεινόμενων τροποποιήσεων
2.2.1 Προσθήκη νέου Άξονα Προτεραιότητας στο ΕΠ
Λαμβάνοντας υπόψη το κανονιστικό πλαίσιο του REACT-EU, καθώς και την υπ’ αριθμ.
31200/12.03.2021 εγκύκλιο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ σημειώνονται τα εξής:










Οι πρόσθετοι πόροι του REACT-EU στο ΕΠΑνΕΚ, κατανέμονται σε νέο Άξονα
Προτεραιότητας που δημιουργείται για τον σκοπό αυτό. Πρόκειται για τον ΑΠ 06
«Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης λόγω της πανδημίας
COVID-19».
Ο εν λόγω ΑΠ καλύπτει τον νέο Θεματικό Στόχο και την νέα Επενδυτική
Προτεραιότητα που διαμορφώνονται στο ΕΠ (σχετική αναφορά γίνεται στη
συνέχεια).
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα θα πραγματοποιηθούν στοχευμένες
ενισχύσεις των επιχειρήσεων μέσω δράσεων όπως ενδεικτικά:
o Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της πανδημίας του COVID-19
(5ος Κύκλος)
o Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID19 – Γ΄ κύκλος για Πολύ Μικρές
Επιχειρήσεις
o Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων
Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της
πανδημίας του ιού COVID-19 (κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών περιόδου
1/1/2021 έως 31/3/2021)
Σημειώνεται ότι οι δράσεις που θα υποστηριχθούν από τους πρόσθετους πόρους
REACT-EU εμπίπτουν στο πεδίο υποστήριξης του ΕΤΠΑ.
Ο εν λόγω Άξονας αφορά το σύνολο της Χώρας χωρίς διάκριση σε κατηγορίες
περιφερειών.
Το ποσοστό συγχρηματοδότησης του νέου Άξονα ανέρχεται, όπως επιτρέπει ο
κανονισμός, στο 100%.
Τέλος αναφέρεται ότι στον εν λόγω ΑΠ δεν εφαρμόζεται Πλαίσιο Επίδοσης.

Από τα ανωτέρω επηρεάζεται η Ενότητα 2 του Προγράμματος και ειδικότερα η υποενότητα
2Α «Περιγραφή των αξόνων προτεραιότητας εκτός της τεχνικής βοήθειας».

2.2.2 Τροποποιήσεις στη λογική της παρέμβασης του ΕΠ
Σε ότι αφορά τη λογική της παρέμβασης του ΕΠ επήλθαν οι κάτωθι αλλαγές:




Επικαιροποιήθηκε το πεδίο της Στρατηγικής του ΕΠ σχετικά με τον αναμενόμενο
αντίκτυπο του Προγράμματος για την αποκατάσταση της κρίσης στο πλαίσιο της
πανδημίας.
Προστέθηκε νέος Θεματικός Στόχος και νέα επενδυτική προτεραιότητα για την
ενσωμάτωση των πόρων του REACT:
o Θεματικός Στόχος 13 «Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της
κρίσης, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, λόγω της πανδημίας της
COVID-19 και προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής
ανάκαμψης της οικονομίας», και
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o



Επενδυτική Προτεραιότητα «Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών
της κρίσης, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, λόγω της πανδημίας
της COVID-19 και προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής
ανάκαμψης της οικονομίας»
Για τον νέο Άξονα Προτεραιότητας διαμορφώθηκαν:
o νέος Ειδικός Στόχος 6.1 «Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της
κρίσης στην επιχειρηματική δραστηριότητα της χώρας, λόγω της πανδημίας
COVID-19»
o κατάλληλοι δείκτες εκροών και αποτελέσματος (σχετική αναφορά γίνεται
ακολούθως).
o και οι πόροι καταχωρήθηκαν στην κατηγορία παρέμβασης 001-Γενική
Παραγωγική Επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Από τα ανωτέρω επηρεάστηκαν οι Ενότητες 1 και 2 του ΕΠ.
Δείκτες νέου Άξονα 06
Από την κατανομή των πόρων του REACT-EU στο ΕΠΑνΕΚ και συγκεκριμένα στον νέο Άξονα
06, προστέθηκαν οι κάτωθι κοινοί και ειδικοί δείκτες COVID-19 στο πλαίσιο της νέας
Επενδυτικής Προτεραιότητας «Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης,
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, λόγω της πανδημίας της COVID-19 και
προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας». Οι
στόχοι των δεικτών δεν επιμερίζονται σε κατηγορίες περιφερειών σύμφωνα με τον
Κανονισμό.
Α) Δείκτες εκροών
Οι δείκτες εκροής του νέου Άξονα 06 (REACT-EU) του ΕΠΑΝΕΚ είναι οι ακόλουθοι με τους
αντίστοιχους στόχους:
Δείκτης Εκροών
CV20
CV21
CV50
CV22
CV23
CV51
CO01
CO02
CO03
CO05
CO07

Κόστος μη επιστρεπτέας οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για
κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID-19
Κόστος οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης πλην
επιχορηγήσεων για την αντιμετώπιση του COVID-19
Κόστος επιστρεπτέας οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για την
αντιμετώπιση του COVID-19
Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση
για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID-19
Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν ενίσχυση σε κεφάλαιο κίνησης πλην
επιχορηγήσεων για την αντιμετώπιση του COVID-19
Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση για
την αντιμετώπιση του COVID-19
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν
στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν
επιχορηγήσεις
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν
οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που
λαμβάνουν στήριξη
Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με
δημόσια στήριξη των επιχειρήσεων (όχι επιχορηγήσεις)

Μονάδα
μέτρησης

Τιμή-στόχος
(2023)

EUR

200.000.000

EUR

220.000.000

EUR

810.000.000

Επιχειρήσεις

20.000

Επιχειρήσεις

9.100

Επιχειρήσεις

269.500

Επιχειρήσεις

272.000

Επιχειρήσεις

20.000

Επιχειρήσεις

9.100

Επιχειρήσεις

37.000

ευρώ

458.333.333
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Οι δείκτες εκροής θα τροφοδοτηθούν από τις δράσεις:
o

o
o

Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της πανδημίας του COVID-19
(5ος Κύκλος)
Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID19 – Γ΄ κύκλος για Πολύ Μικρές
Επιχειρήσεις
Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων
Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της
πανδημίας του ιού COVID-19 (κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών περιόδου
1/1/2021 έως 31/3/2021)

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή υπολογισμού αυτών όπως παρουσιάζεται και στο excel
των
ΔΕΙΚΤΩΝ
που
συνοδεύει
την
Αναθεώρηση
“6η_αναθ_EPANEK_INDIC_methodology_new_axis_REACT-EU.xls” στο φύλλο 06-REACT-EU.

CO01: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη
Ο δείκτης CO01 τροφοδοτείται από τους ακόλουθους δείκτες CO02 (grants), CO03 (ταμεία),
προσαυξημένος με τον δείκτη CV51 (επιστρεπτέες ενισχύσεις). Θα τροφοδοτηθεί από όλες
τις δράσεις του Άξονα 06 για την ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της πανδημίας. Το άθροισμα των επιμέρους δεικτών 298.600 μειώνεται κατά
9%, για απαλοιφή διπλής καταχώρισης των επιχειρήσεων που ενδέχεται να ενισχυθούν από
περισσότερες της μιας δράσης, οπότε στρογγυλοποιείται ο στόχος σε 272.000 ΜΜΕ. Μέσω
των ΑΦΜ, λαμβάνεται πρόνοια να μην γίνεται πολλαπλή μέτρηση των επιχειρήσεων.

Δείκτης CO02: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
Εισάγεται στόχος 20.000 ΜΜΕ δεδομένου ότι αναμένεται να συμβάλλει το μέρος της
δράσης της επιδότησης τόκων Δημόσιας Δαπάνης 200 εκ.€ που θα ενταχθεί στον Άξονα 6
και αφορά ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από τα μέτρα ενάντια στον COVID-19.
Στον δείκτη κάθε επιχείρηση συμμετέχει μία φορά, αν και μπορεί να λαμβάνει επιδότηση
τόκων για περισσότερα δάνεια. Ο Δείκτης αποτελεί υποσύνολο του Δείκτη CO01. O Δείκτης
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον CV22.

CO03: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική
στήριξη πλην επιχορηγήσεων
Εισάγεται στόχος 9.100 ΜΜΕ. Ο δείκτης αφορά στον αριθμό των επιχειρήσεων που
αναμένεται να ενισχυθεί μέσω της χρήσης χρηματοδοτικών εργαλείων και συγκεκριμένα
μέσω του μέρους του Ταμείου Εγγυοδοσίας COVID-19 της ΕΑΤ, που θα ενταχθεί στον Άξονα
6 του ΕΠΑΝΕΚ, για την κάλυψη εγγυήσεων για λήψη δανείων κεφαλαίου κίνησης από
επιχειρήσεις που επλήγησαν, αναμενόμενης Δημόσιας Δαπάνης 220 εκ.€. Ο δείκτης
αποτελεί υποσύνολο του CO01 και χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον δείκτη CV23. Ο
δείκτης μετράει μοναδιαία ΑΦΜ.
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CV51: Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση για την
αντιμετώπιση του COVID-19
Εισάγεται στόχος 269.500 ΜΜΕ. Στον δείκτη συμβάλλει το μέρος της δράσης της
επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν που υλοποιείται από τη ΓΔΟΥ
και θα ενταχθεί στον Άξονα 06 του ΕΠΑΝΕΚ, αναμενόμενης Δημόσιας Δαπάνης 810 εκ. €. Ο
δείκτης χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον δείκτη CV50. Ο Δείκτης αποτελεί υποσύνολο
του Δείκτη CO01 και η πολλαπλή μέτρηση θα πρέπει να εξαλειφθεί, μέσω μοναδιαίων
ΑΦΜ.

CO05: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη
Ο δείκτης αφορά στον αριθμό των νέων επιχειρήσεων (<3ετίας) που αναμένεται να
ενισχυθούν μέσω όλων των αναμενόμενων δράσεων του άξονα 06 που αφορούν στην
αντιμετώπιση της πανδημίας και είναι σύντομου χρονικού διαστήματος. Βάσει των
δράσεων αυτών, οι επιχειρήσεις για να ενισχυθούν θα πρέπει να έχουν συσταθεί πριν τον
Μάρτιο 2020, όμως η στήριξή τους εν μέσω πανδημίας στο αρχικό αυτό στάδιο του κύκλου
ζωής τους, συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ίδρυσής τους.
Ο δείκτης είναι υποσύνολο των CO02, CO03 και CV51 και κατά συνέπεια του CO01 και
συμβάλλουν οι ΜΜΕ των οποίων η ημερομηνία σύστασης θα είναι μικρότερη της 3ετίας.
Με βάση τα έως τώρα στοιχεία υλοποίησης αντίστοιχων δράσεων, εκτιμάται ότι περίπου το
13,5% των ΜΜΕ που θα λάβουν ενίσχυση στο πλαίσιο του Άξονα 06 του ΕΠΑΝΕΚ θα είναι
νέα επιχείρηση. Συνεπώς 272.000*13,5%=36.720. Ο στόχος που τίθεται στρογγυλοποιείται
σε 37.000 νέες ΜΜΕ. Ο δείκτης μετράει μοναδιαία ΑΦΜ.

CO07: Παραγωγικές επενδύσεις: Ιδιωτικές επενδύσεις που συνδυάζονται με δημόσια
στήριξη των επιχειρήσεων (όχι επιχορηγήσεις)
Ο δείκτης αφορά στο ποσό των δανείων σε € που θα δοθούν από τις τράπεζες με εγγύηση
του μέρους Ταμείου Εγγυήσεων COVID-19 της ΕΑΤ που θα ενταχθεί στον Άξονα 6 και
αναμένεται να ανέλθει σε Δημόσια Δαπάνη 220 εκ. €. Η εγγύηση θα ανέρχεται στο 80% των
δανείων που δίνονται και οι καταπτώσεις θα καλυφθούν έως το 60% (cap rate). Συνεπώς
αναμένεται με την εγγύηση των 220 εκ. € να δοθούν από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες
δάνεια κεφαλαίου κίνησης σε ΜΜΕ ύψους 220/(80%*60%)= 458,33 εκ. € (στόχος δείκτη). Ο
δείκτης χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον δείκτη CO03.

CV20: Κόστος μη επιστρεπτέας οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης
για την αντιμετώπιση του COVID-19
Ο δείκτης αφορά στη συνολική δημόσια δαπάνη άμεσων ενισχύσεων (επιχορηγήσεις σε
ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης) για την αντιμετώπιση του COVID-19. Συμβάλλει το μέρος που
θα ενταχθεί στον Άξονα 6 της δράσης επιδότησης τόκων επιχειρήσεων που επλήγησαν από
την πανδημία, προϋπολογιζόμενης Δημόσιας Δαπάνης 200 εκ. € που τίθεται και στόχος του
δείκτη. Ο δείκτης χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον δείκτη CV22.
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CV21: Κόστος οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης πλην
επιχορηγήσεων για την αντιμετώπιση του COVID-19
Ο δείκτης αφορά στη συνολική δημόσια δαπάνη οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για
εγγυήσεις δανείων κεφαλαίου κίνησης πλην επιχορηγήσεων για την αντιμετώπιση του
COVID-19. Αναμένεται να συμβάλλει το μέρος του Ταμείου Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων
COVID19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) που θα ενταχθεί στον Άξονα 6 και
αναμένεται να ανέλθει σε Δημόσια Δαπάνη 220 εκ. € που αποτελεί και τον στόχο του
δείκτη. Ο δείκτης χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον CV23.

CV50: Κόστος επιστρεπτέας οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για την αντιμετώπιση του
COVID-19
Ο δείκτης αφορά στη συνολική δημόσια δαπάνη επιστρεπτέας οικονομικής ενίσχυσης στις
ΜΜΕ για την αντιμετώπιση του COVID-19 και αναμένεται να συμβάλλει το μέρος της
δράσης της επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν που υλοποιείται
από τη ΓΔΟΥ και θα ενταχθεί στον Άξονα 06 του ΕΠΑΝΕΚ, αναμενόμενης Δημόσιας Δαπάνης
810 εκ. € που αποτελεί και τον στόχο του δείκτη. Ο δείκτης χρησιμοποιείται σε συνδυασμό
με τον δείκτη CV51.

CV22: Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση για κεφάλαιο
κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID-19
Ο δείκτης αφορά τον αριθμό ΜΜΕ που λαμβάνουν επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση του
COVID-19. Εισάγεται στόχος 20.000 ΜΜΕ δεδομένου ότι συμβάλλει το μέρος της δράσης
επιδότησης τόκων Δημόσιας Δαπάνης 200 εκ.€ που θα ενταχθεί στον Άξονα 6. Ο Δείκτης
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον CV20 και τον CO02. Στον δείκτη κάθε επιχείρηση
συμμετέχει μία φορά, αν και μπορεί να λαμβάνει επιδότηση τόκων για περισσότερα
δάνεια.
CV23: Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν ενίσχυση σε κεφάλαιο κίνησης πλην
επιχορηγήσεων για την αντιμετώπιση του COVID-19
Εισάγεται στόχος 9.100 ΜΜΕ. Στον δείκτη αναμένεται να συμβάλλει το μέρος του Ταμείου
Εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) που θα
ενταχθεί στον Άξονα 6 του ΕΠΑΝΕΚ, το οποίο καλύπτει την εγγύηση για χορήγηση δανείων
επιχειρήσεων που πλήττονται και αναμένεται να ανέλθει σε Δημόσια Δαπάνη 220 εκ. €. Ο
δείκτης χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον δείκτη CV21 και τον δείκτη CO03.
Ο ΑΦΜ αποτελεί το στοιχείο αναφοράς, με βάση το οποίο γίνεται αποφυγή της πολλαπλής
μέτρησης των ΜΜΕ που ενισχύονται.

Page 11 of 16

Β) Δείκτης αποτελέσματος
Όπως αναφέρθηκε στην §2.1 με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο κύκλος
εργασιών των επιχειρήσεων που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας τον Μάρτιο 2020
μειώθηκε
κατά
36,4%
το
έτος
2020
σε
σχέση
με
το
2019
(https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SBR02/2020-M12).
Δεδομένου ότι οι δράσεις του νέου Άξονα επικεντρώνονται σε δράσεις για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας με σκοπό την προετοιμασία για μια πράσινη,
ψηφιακή και ανθεκτική ανάκαμψη της οικονομίας, ως δείκτης αποτελέσματος του Άξονα 06
του ΕΠΑΝΕΚ επιλέγεται αυτός ο δείκτης, οι τιμές του οποίου θα λαμβάνονται από τα
στοιχεία του κύκλου εργασιών που θα δημοσιεύονται από την ΕΛΣΤΑΤ.
Ο δείκτης αφορά στον Ετήσιο Κύκλο Εργασιών (σε χιλ. ευρώ), από Διοικητικές Πηγές, για το
Σύνολο των Επιχειρήσεων σε Αναστολή Λειτουργίας τον Μάρτιο 2020, ήτοι για τους
Κλάδους Οικονομικής Δραστηριότητας NACE (Αναθ. 2): 47, 55, 56, 59, 71, 77, 82, 85, 88, 90,
91, 92, 93, 94, 96.
Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ως τιμή βάσης λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών του έτους 2020
αυτών των επιχειρήσεων, δηλαδή 18.789.821 χιλ. €. Η τιμή στόχος που τίθεται για το έτος
2023 είναι ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων αυτών να επανέλθει στα επίπεδα του 2019
προσαυξημένα κατά 3%, δηλαδή 29.564.997 *1,03 = 30.451.947 χιλ €.
ΝΕΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
CVR54 «Ετήσιος Κύκλος Εργασιών Επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας τον Μάρτιο
2020»
Μονάδα μέτρησης : χιλ. €
ʽΕτος Βάσης:2020
Τιμή Βάσης : 18.789.821 χιλ. €
Τιμή Στόχου 2023: 30.451.947 χιλ €

Γ) Δείκτες Πλαισίου
Οι δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης του ΕΠΑΝΕΚ και ο έλεγχος της χρηματοδοτικής
βαρύτητας αυτών δεν μεταβάλλονται (και παραμένουν ως έχουν στην 5η Αναθεώρηση)
καθώς από την 6η Αναθεώρηση δεν επηρεάζονται καθόλου οι υπάρχοντες Άξονες
Προτεραιότητας, ενώ ο νέος Άξονας 06 του REACT-EU που προστίθεται, όπως αναφέρθηκε
και παραπάνω, δεν εμπίπτει σύμφωνα με τον Κανονισμό στο πλαίσιο επίδοσης του ΕΠ.
Το σύνολο των δεικτών του ΕΠΑΝΕΚ με τη σχετική μεθοδολογία, συμπληρωμένο με τον
νέο Άξονα 06, στο διακριτό τελευταίο φύλλο, παρουσιάζεται στο αναλυτικό excel
6η_αναθ_EPANEK_INDIC_methodology_new_axis_REACT-EU.xlsx .
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2.2.3 Τροποποιήσεις χρηματοδοτικών στοιχείων του ΕΠ
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, το ΕΠΑνΕΚ ενισχύεται με πρόσθετους
πόρους ύψους 1,6 δισ.€ ΚΣ στο πλαίσιο του REACT-EU. Ως εκ τούτου, ο συνολικός
προϋπολογισμός του Προγράμματος διαμορφώνεται πλέον ως ακολούθως:



Σε επίπεδο Κοινοτικής Συνδρομής σε 6.578.741.770,00 € από 4.970.859.417 €.
Σε επίπεδο Δημόσιας Δαπάνης σε 8.030.546.489,00 € από 6.422.664.136 €.

Σημειώνεται ότι το ποσοστό συγχρηματοδότησης των πόρων του REACT-EU είναι 100%.
Οι ανωτέρω πόροι κατανέμονται (όπως έχει ήδη αναφερθεί) σε νέο Άξονα Προτεραιότητας.
Συνακόλουθα δεν επηρεάζεται ο προϋπολογισμός των υπόλοιπων ΑΠ του Προγράμματος.
Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται οι διαθέσιμοι πόροι του ΕΠΑνΕΚ με βάση το υφιστάμενο
εγκεκριμένο Πρόγραμμα και όπως προτείνεται να διαμορφωθούν με την τρέχουσα 6η
αναθεώρηση.
Προτεινόμενη Αναθεώρηση ανά Άξονα Προτεραιότητας ΕΠ
ΑΠ

1
01Σ
2
02Σ
3
03Σ

Εγκεκριμένος Π/Υ
(Στήριξη της
Ένωσης)
3.002.963.937,00 €
207.997.285,00 €
508.635.860,00 €
21.522.618,00 €
1.080.795.958,00 €
43.803.722,00 €

4

84.271.925,00 €

04Σ

4.568.497,00 €

Εγκεκριμένος Π/Υ
(ΔΔ)

Πρόταση
αναθεώρησης (ΔΔ)

3.753.704.923,00 €
415.994.570,00 €
635.794.828,00 €
43.045.236,00 €
1.350.994.953,00 €
87.607.444,00 €

Πρόταση
αναθεώρησης
(Στήριξης της Ένωσης)
3.002.963.937,00 €
207.997.285,00 €
508.635.860,00 €
21.522.618,00 €
1.080.795.958,00 €
43.803.722,00 €

105.339.909,00 €

84.271.925,00 €

9.136.994,00 €

4.568.497,00 €

Μεταβολή (ΔΔ)

3.753.704.923,00 €
415.994.570,00 €
635.794.828,00 €
43.045.236,00 €
1.350.994.953,00 €
87.607.444,00 €

Μεταβολή
(Στήριξη της
Ένωσης)
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

105.339.909,00 €

0,00 €

0,00 €

9.136.994,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

5

15.405.269,00 €

19.256.587,00 €

15.405.269,00 €

19.256.587,00 €

0,00 €

05Σ

894.346,00 €

1.788.692,00 €

894.346,00 €

1.788.692,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

06

-

-

1.607.882.353,00€

1.607.882.353,00€

1.607.882.353€

1.607.882.353€

ΣΥΝΟΛΟ

4.970.859.417,00 €

6.422.664.136,00 €

6.578.741.770,00€

8.030.546.489,00€

1.607.882.353€

1.607.882.353€

Σε επίπεδο Θεματικών Στόχων και Επενδυτικών προτεραιοτήτων δεν επηρεάζονται οι
υφιστάμενοι του Προγράμματος, καθώς για την ενσωμάτωση των πόρων του REACT-EU
δημιουργήθηκαν (όπως αναφέρθηκε παραπάνω) νέος Θ.Σ. και Επ.Προτ.
Γι’ αυτό από τα ανωτέρω δεν επέρχονται αλλαγές στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΕΠ, δεδομένου
ότι οι πόροι του REACT-EU δεν συνδέονται με πλαίσιο επίδοσης.
Τέλος, αναφέρεται ότι λόγω των αλλαγών σε χρηματοδοτικά στοιχεία του Προγράμματος
τροποποιούνται οι πίνακες 17 (κατανομή των πρόσθετων πόρων στο έτος 2021), 18α και
18γ του ΕΠ.
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3. Αποτύπωση των αναμενόμενων επιπτώσεων των τροποποιήσεων του Ε.Π.
στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες του
εγκεκριμένου ΕΣΠΑ, τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», και
κυρίως τις αλλαγές που έχουν γίνει σε συγκεκριμένες στρατηγικές επιλογές

Οι αλλαγές που γίνονται στο Πρόγραμμα κατά την παρούσα αναθεώρηση ενισχύουν
περαιτέρω τη στρατηγική του σε ότι αφορά τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Οι
τροποποιήσεις στη χρηματοδοτική κατανομή του Προγράμματος, δεν μεταβάλλουν τη
συμβολή του στους στόχους της Ε2020.
Ειδικότερα, οι στόχοι της Ελλάδας σε σχέση με τη Στρατηγική Ε2020 που υποστηρίζονται
από το ΕΠΑνΕΚ αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Α/Α
1

2

3

4

5

Στρατηγική «Ευρώπη
2020»
Επενδύσεις σε Ε&Α (%
του ΑΕΠ)

Στόχοι «Ευρώπη
2020»

Στόχοι της χώρας
για το 2020

Επίπτωση από την
αναθεώρηση

3%

1,2%

Καμία
Εμμέσως θετική, δεδομένου
ότι μέσω των πρόσθετων
πόρων επιδιώκεται ο
περιορισμός της απώλειας
θέσεων εργασίας

Ποσοστό απασχόλησης
(ηλικίες 20-64)

75%

70%

Ενεργειακή απόδοση –
μείωση κατανάλωσης
ενέργειας σε Mtoe

Αύξηση ενεργειακής
απόδοσης κατά 20%,
που αντιστοιχεί στη
μείωση της
πρωτογενούς
ενεργειακής
κατανάλωσης κατά
368 Mtoe

Μείωση της
κατανάλωσης
πρωτογενούς
ενέργειας κατά 2,85
Mtoe το 2020

Καμία

-20%, (ή -30% εάν οι
συνθήκες το
επιτρέψουν)

Εκπομπές για τομείς
εκτός ΣΕΔΕ -4% (σε
σχέση με τις τιμές
του 2005, Απόφαση
406/2009/ΕΚ)

Καμία

20%

20% με βάση το Ν.
3851/2010

Καμία

Μείωση των εκπομπών
αερίων του
θερμοκηπίου,
ποσοστιαία ως προς το
1990
Ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας (ως % επί της
μικτής τελικής
κατανάλωσης
ενέργειας)
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4. Αποτύπωση των αναμενόμενων επιπτώσεων των τροποποιήσεων του Ε.Π.
στους ειδικούς στόχους του Ε.Π.
Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην επιχειρηματικότητα και την ελληνική οικονομία,
καθώς και το γενικότερο μακροοικονομικό περιβάλλον μετά την έλευση της πανδημίας (η
χώρα εισήλθε εκ νέου σε ύφεση μετά από μια μακροχρόνια οικονομική κρίση), απαιτούν τη
λήψη μέτρων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη των
επιχειρήσεων στις ανωτέρω πιεστικές συνθήκες.
Το οικονομικό κλίμα στη χώρα επιδεινώθηκε περαιτέρω στο πλαίσιο του β’ κύματος της
πανδημίας (δ΄ τριμ. 2020) και την εκ νέου επιβολή μέτρων περιορισμού. Η στήριξη της
ρευστότητας των ΜΜΕ κρίνεται αναγκαία προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος της
υπολειτουργίας ή/και χρεωκοπίας (ιδίως πολύ μικρών επιχειρήσεων), καθώς και η απώλεια
θέσεων εργασίας.
Μέσω της παρούσας αναθεώρησης, με τη αξιοποίηση των πόρων του REACT-EU,
επιδιώκεται η στήριξη της επιχειρηματικότητας προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση
των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, ώστε αυτές να μπορέσουν να ανακάμψουν.
Ταυτόχρονα ενισχύεται η επιτευξιμότητα των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του νέου
ειδικού στόχου του ΕΠ «6.1 – Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης στην
επιχειρηματική δραστηριότητα της χώρας, λόγω της πανδημίας COVID-19», τα οποία
συνοπτικά περιλαμβάνουν:






Τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας στο επιχειρηματικό περιβάλλον της
χώρας.
Την στήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων και τον περιορισμό της επιδείνωσης
της λειτουργίας τους.
Τον περιορισμό της απώλειας θέσεων εργασίας και κατ΄επέκταση τη συγκράτηση
της ανεργίας
Τη δημιουργία των προϋποθέσεων για μια ομαλότερη και ταχύτερη ανάκαμψη,
αποτρέποντας το μόνιμο κλείσιμο των επιχειρήσεων
Την αντιστροφή του αρνητικού οικονομικού κλίματος και τη διαμόρφωση ευνοϊκών
προϋποθέσεων για επενδύσεις και προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και
ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας.
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5. ΣΜΠΕ
Η 6η τροποποίηση του ΕΠΑνΕΚ (όπως και οι δύο προηγούμενες που πραγματοποιήθηκαν
εντός του 2020) έχει ως στόχο την ενσωμάτωση των πρόσθετων πόρων REACT-EU για να
εξυπηρετήσουν την «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» της πανδημίας και της αντιμετώπισης
των επιπτώσεών της γι’ αυτό και εξαιρείται από την εφαρμογή της Οδηγίας για τη ΣΠΕ.
Αυτό αιτιολογείται με βάση το άρθρο 3 της Οδηγίας για τη ΣΠΕ
(ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.2006 (Β΄ 1225) Κ.Υ.Α. για την εκτίμηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με
τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ) το οποίο καλύπτει τις καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης. Με βάση τη διάταξη αυτή, τα σχέδια και τα προγράμματα που έχουν ως μόνο
σκοπό να εξυπηρετούν «πολιτική κατάσταση έκτακτης ανάγκης» δεν υπόκεινται στην
οδηγία για τη ΣΠΕ και δεν απαιτείται να αποσταλεί σχετικό ερώτημα στην ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ.
Με βάση την ερμηνεία που δόθηκε από την 41η EGESIF, η πανδημία του COVID‐19 και τα
μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης που δημιουργεί αυτή εμπίπτουν στην κατηγορία της
«πολιτικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης».
Συνεπώς ισχύει η Κ.Υ.Α με Α.Π. 177229/15.12.2014 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ: 7PXB0‐2YM) με την οποία
εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014‐2020», που
εξακολουθεί να ισχύει όπως επιβεβαιώθηκε με την επιστολή μη αναγκαιότητας νέου
περιβαλλοντικού προελέγχου (ΑΠ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/92932/5892/23.10.19) κατά την 3η
αναθεώρηση του ΕΠΑνΕΚ.
Σε επόμενη τροποποίηση του ΕΠΑνΕΚ σε μεταγενέστερο στάδιο και αφού έχει ολοκληρωθεί
η κρίση του COVID‐19, θα εξετασθεί εκ νέου η απαίτηση ή μη σε διαδικασία ΣΠΕ.
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