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ΘΕΜΑ:  

1η Τροποποίηση της Απόφασης με α.π. 7326/2387Α2/30-11-2016 και τίτλο "Ένταξη της Πράξης «Σύσταση Ταμείου 

Επιχειρηματικότητας ΙΙ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003286 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014-2020»" 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Η Ειδική Γραμματέας ∆ιαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ 
 

Έχοντας υπόψη:  

 
1. Το άρθρο 90 του “Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα” που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.∆. 
63/2005 (Α΄ 98/2005). 
2. Τον ν. 4622/2019 (Α’133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και 
της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα την παράγραφο 7 του άρθρου 111 όπου η «Ειδική Γραμματεία ∆ιαρθρωτικών 
Προγραμμάτων που συστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του π.δ. 84/2019 (Α΄123) μετονομάζεται σε Ειδική Γραμματεία 
∆ιαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου». 
3. Τον ν.4314/2014 (Α΄ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις.», και ειδικότερα τα Άρθρα 28, 51 
και 57, όπως εκάστοτε ισχύει. 
4. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016) «∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 12, όπως εκάστοτε ισχύει. 
5. Το Π∆ 81/2019 (ΦΕΚ Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων 
τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 
6. Το Π∆ 83/2019 (ΦΕΚ Α' 121) «∆ιορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».  
7. Το Π∆ 84/2019 (ΦΕΚ Α' 123/17.07.2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
∆ιοικητικών Τομέων Υπουργείων». 
8. Την υπ' αριθ. 47/18.07.2019 (ΦΕΚ Β΄3100) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την 
ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη. 
9. Την με αριθμό 80261/01.08.2019 (ΥΟ∆∆ 511/02.08.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «∆ιορισμός μετακλητής Ειδικής Γραμματέως ∆ιαρθρωτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων», 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με το ν. 4622/07.08.2019 (ΦΕΚ/Α/133/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της u954 κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και άρθρο 111 παρ. 7. 
10. Την με ΑΠ 66135/ΕΥΘΥ455/13.06.2017 (Β' 2064/15.6.2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
"Τροποποίηση της με αριθμό 67743/ΕΥΘΥ/615/24.6.2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
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του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ 1 του ν. 
4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 1121/408∆/Φ03/2012 (Β' 655) κοινής υπουργικής απόφασης»" (Β' 1248). 
11. Την υπ' αριθ. 113091/05.11.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αποκλειστικών 
καθηκόντων Προϊσταμένης της ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ» (Α∆Α: Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ).6.  
12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης ∆εκεμβρίου 2013 περί καθορισμού 
κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως εκάστοτε ισχύει. 
13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης ∆εκεμβρίου 2013 σχετικά με το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, όπως εκάστοτε ισχύει. 
14. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 
223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012. 
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/460 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Μαρτίου 2020 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 
αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την κινητοποίηση επενδύσεων στα 
συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των κρατών μελών και σε άλλους τομείς των οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της 
επιδημικής έκρηξης του COVID-19 (Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού). 
16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2020 για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας στη χρήση των 
Ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της COVID-19, και συγκεκριμένα το 
Άρθρο 2, Παράγραφος 1, σημείο 10, σύμφωνα με το οποίο «Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 37 παράγραφος 2 στοιχείο ζ), δεν απαιτείται 
επανεξέταση ή επικαιροποίηση των εκ των προτέρων αξιολογήσεων αν είναι αναγκαίο να γίνουν αλλαγές στα χρηματοδοτικά μέσα για 
την αποτελεσματική αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης της COVID-19». 
17. Τις Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής 2014/C 19/04 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση των επενδύσεων 
χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου. 
18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική  αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107  και  108  της Συνθήκης 
19. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
20. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 480/2014 και ειδικότερα το Τμήμα ΙΙ «Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
21. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2014 , περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση και 
διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των 
δεδομένων, όπως τροποποιήθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/255. 
22. Την αριθ. C(2014) 10162/18-12-2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως εκάστοτε ισχύει. 
23. Το έγγραφο καθοδήγησης της Επιτροπής για τα Κράτη-Μέλη σχετικά με την επιλογή φορέων εφαρμογής μέσων χρηματοοικονομικής 
τεχνικής (2016/C 276/01). 
24. Τον Ν. 3912/2011 (ΦΕΚ 17/Α/17.02.2011) περί σύστασης του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), 
όπως αυτός ισχύει σήμερα, όπου προσδιορίζεται ο σκοπός της και καθορίζεται ότι η εποπτεία της εταιρείας ασκείται από τον Υπουργό 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. 
25. Την υπ' αριθ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) υπουργική απόφαση με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 
110427/EΥΘΥ/ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 
81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του 
ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
∆ιαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"», όπως εκάστοτε ισχύει. 
26. Την με Α.Π 126829 / EΥΘΥ 1217 (ΦΕΚ Β' 2784/21-12-2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση για το «Σύστημα δημοσιονομικών 
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού 
για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014?2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 
4314/2014» 
27. Το Εγχειρίδιο διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου για χρηματοδοτικά μέσα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 (Έκδοση: 2η, 
27/11/2019) όπως εκάστοτε ισχύει. 
28. Την υπ’ αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β/28.12.2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων – Π∆Ε» 
(Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β') 
29. Το γεγονός ότι η Επιτροπή στην πρότασή της 2020/0054 (COD) για τροποποίηση του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013 περιλαμβάνει 
διάταξη περί μη απαίτησης επικαιροποίησης της εκ των προτέρων αξιολόγησης (ex ante assessment) για το σχεδιασμό και εφαρμογή 
των χρηματοδοτικών εργαλείων ως απάντηση στις τρέχουσες συνθήκες ανωτέρας βίας λόγω της επιδημικής έκρηξης του COVID-19, που 
απαιτούν την εφαρμογή έκτακτων μέτρων, όπως αυτά περιγράφονται στην Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του 
Κορονοϊού (Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)). 
30. Την εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante assessment) για το σχεδιασμό και εφαρμογή των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΠΠ 
2014-2020, όπως όπως αυτή εκάστοτε επικαιροποιείται και ισχύει και κυρίως τις τρέχουσες συνθήκες ανωτέρας βίας λόγω της 
επιδημικής έκρηξης του COVID-19, που απαιτούν την εφαρμογή έκτακτων μέτρων, όπως αυτά περιγράφονται στην Πρωτοβουλία 
Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού (CoronavirusResponse Investment Initiative (CRII)). 
31. Την με Α.Π. 74391/ΕΥΚΕ2634/13.07.2016 Εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα: "Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση 
κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020". 
32. Tην με Α.Π. 7232/2356/Α2/25.11.2016 (κωδ. 046 και α/α ΟΠΣ/1889) Πρόσκληση προς το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και 
Ανάπτυξης ΑΕ (Ε.Τ.Ε.Α.Ν. ΑΕ) για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία» (Α∆Α: ΩΕοΨ4653Ο7-ΤΦ3). 
33. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα 
στη Λίστα Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας της πρότασης και στο Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης, τα οποία αποτυπώνονται στο 
ΟΠΣ-ΕΣΠΑ. 
34. Την Απόφαση με α.π. 7326/2387Α2/30-11-2016 (Α∆Α ΨΧΣ∆4653Ο7-ΠΦΩ) Ένταξης της Πράξης «Σύσταση Ταμείου 
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Επιχειρηματικότητας ΙΙ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003286, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 2014-2020». 
35. Την με α.π. 3490/927 A1/26-6-2020 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία», για την έγκριση μέσω της 49ης Γραπτής ∆ιαδικασίας νέων και της τροποποίησης ∆ελτίων Εξειδίκευσης ∆ράσεων και της 
Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 7e, 6c, 3c, 4c και 10iv, με την οποία 
τροποποιήθηκε το ∆ελτίο Εξειδίκευσης της ∆ράσης «Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ» με κωδικό 01-3c-1.4-12. 
36. Την α.π. 236729/22-6-2020 (α.π. εισερχομένου ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ 3462/24-6-2020) Αίτηση Χρηματοδότησης του δικαιούχου Ελληνική 
Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ (πρώην ΕΤΕΑΝ ΑΕ) προς την ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ, με την οποία ζητείται η αύξηση του προϋπολογισμού της πράξης 
«Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ» και η χρηματοδότησή της με επιπλέον τριακόσια εκατομμύρια ευρώ (300.000.000,00 €), 
προκειμένου να στηριχθούν οι  επιχειρήσεις που υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID – 19. 
37. Την  εισήγηση της προϊσταμένης της ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ για την τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης και την αύξηση του 
προϋπολογισμού της εν λόγω πράξης στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στα επτακόσια εκατομμύρια 
ευρώ (700.000.000,00 €). 

 
 

Αποφασίζει  

την τροποποίηση της Πράξης «Σύσταση Ταμειου Επιχειρηματικότητας ΙΙ» ως εξής: 

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΑΞΟΝΕΣ 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Άξονας Προτεραιότητας Κατηγορία περιφέρειας Επιλέξιμη δημόσια δαπάνη  

1 - Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 

01 - Ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας με 
Τομεακές προτεραιότητες 

Λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

260.890.000,00 

1 - Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 

01 - Ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας με 
Τομεακές προτεραιότητες 

Μετάβαση 122.010.000,00 

1 - Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 

01 - Ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας με 
Τομεακές προτεραιότητες 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

251.020.000,00 

1 - Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 

01Σ - Ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας με 
Τομεακές προτεραιότητες 
(Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) 

Μετάβαση 26.040.000,00 

1 - Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 

01Σ - Ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας με 
Τομεακές προτεραιότητες 
(Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) 

Περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

40.040.000,00 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 
1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):  5003286 
2.∆ικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 
3.Κωδικός ∆ικαιούχου: 10421 
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:  
Στόχο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ αποτελεί η δημιουργία χρηματοδοτικών μέσων με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης των 
ελληνικών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, στη δημιουργία ή/και την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων σε καινοτόμους, δυναμικούς και 
ελπιδοφόρους τομείς και δραστηριότητες της οικονομίας, στη διευκόλυνση της άρσης των συνθηκών πιστωτικής ασφυξίας, των δυσμενών 
όρων δανεισμού και στη κάλυψη των κενών της χρηματοπιστωτικής αγοράς. 
Ο παραπάνω στόχος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ, θα υλοποιηθεί, σε πρώτο στάδιο, με την δημιουργία χρηματοδοτικών μέσων που 
έχουν χρησιμοποιηθεί ξανά στην Ελληνική αγορά με θετικά αποτελέσματα, όπως δάνεια επιμερισμού κινδύνου και εγγυήσεις, δηλαδή, με την 
επένδυση σε Ταμεία ∆ανείων, σε Ταμεία Εγγυήσεων. 
Οι τελικοί αποδέκτες των ενισχύσεων του Ταμείου θα είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις υπό σύσταση, νέες και 
υφιστάμενες, ει δυνατόν όλων των κλάδων της Ελληνικής Οικονομίας και ανεξαρτήτως νομικής μορφής (ΑΕ, ΕΠΕ, κλπ). Ειδικότερα, το 
Ταμείο θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε επιχειρήσεις, επενδύσεις και επενδυτικά σχήματα που αφορούν οικονομικά βιώσιμες δραστηριότητες.
Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ, θα αποτελέσει ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα εντός της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και θα λειτουργήσει σαν Ταμείο 
Χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με τον ορισμό στον ΕΚ 1303/2013. Μέσω του Ταμείου Χαρτοφυλακίου, θα γίνει η χρηματοδότηση των 
χρηματοδοτικών μέσων που θα υλοποιηθούν από τους φορείς εφαρμογής τους, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσα από ανοικτές και διαφανείς 
διαδικασίες, σύμφωνες με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο. 
Η έξαρση της πανδημίας COVID-19 και η τροποποίηση των Κανονισμών 1301 και 1303/2013 (Κανονισμός  (ΕΕ) 2020/460 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 30/04/20) οδήγησε σε απόφαση της Επενδυτικής Επιτροπής του ΤΕΠΙΧ ΙΙ (7η Απόφαση 22/4/2020) για αύξηση της 
δράσης «Επιχειρηματικής χρηματοδότησης» κατά 150 εκ. € (ΕΠΑΝΕΚ και ΠΕΠ) και τη δημιουργία ενός τρίτου υποπρογράμματος στο 
πλαίσιο αυτής για παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης με επιδότηση επιτοκίου για επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα επλήγη λόγω 
της επιδημικής έξαρσης του COVID19. Το ποσοστό συνεπένδυσης των ΕΧΟ παραμένει το ίδιο.  
Σε συνέχεια της δημιουργίας του υποπρογράμματος 3 η ζήτηση για χρηματοδότηση από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ εκτινάχθηκε έτσι ώστε κρίνεται 
εξαιρετικά αναγκαία η ενίσχυση του Ταμείου με επιπλέον 300 εκ. € από το ΕΠΑΝΕΚ, προκειμένου να στηριχθούν οι  επιχειρήσεις που 
υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID – 19. 
5. Παραδοτέα πράξης:  
 • Σύσταση και Λειτουργία Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ
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• Επιμέρους Χρηματοδοτικά Μέσα Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ
• Συνεργαζόμενοι ΕΧΟ  
• Χρηματοδοτήσεις τελικών αποδεκτών 
 

  

6. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΕΙΚΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΚΤΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ  

CO01 
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

4.380,00 

CO01 
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις Μετάβαση 2.485,00 

CO01 
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν στήριξη 

Επιχειρήσεις 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

4.885,00 

CO03 
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην 
επιχορηγήσεων 

Επιχειρήσεις Μετάβαση 2.485,00 

CO03 
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην 
επιχορηγήσεων 

Επιχειρήσεις 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

4.380,00 

CO03 
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην 
επιχορηγήσεων 

Επιχειρήσεις 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

4.885,00 

CO07 
Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε 
δημόσια στήριξη επιχειρήσεων (μη 
επιχορηγήσεις) 

Ευρώ 
Περισσότερο 
ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

401.580.000,00 

CO07 
Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε 
δημόσια στήριξη επιχειρήσεων (μη 
επιχορηγήσεις) 

Ευρώ Μετάβαση 204.240.000,00 

CO07 
Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε 
δημόσια στήριξη επιχειρήσεων (μη 
επιχορηγήσεις) 

Ευρώ 
Λιγότερο 

ανεπτυγμένες 
περιφέρειες 

360.180.000,00 

  

 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 30/11/2016.

 
8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2023. 

 
 

 
9. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 30/11/2016.  
 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
Η έξαρση της πανδημίας COVID-19 και η τροποποίηση των Κανονισμών 1301 και 1303/2013 (Κανονισμός  (ΕΕ) 2020/460 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 30/04/20) οδήγησε σε απόφαση της Επενδυτικής Επιτροπής του ΤΕΠΙΧ ΙΙ (7η Απόφαση 22/4/2020) για αύξηση της 
δράσης «Επιχειρηματικής χρηματοδότησης» κατά 150 εκ. € (ΕΠΑΝΕΚ και ΠΕΠ) και τη δημιουργία ενός τρίτου υποπρογράμματος στο 
πλαίσιο αυτής για παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης με επιδότηση επιτοκίου για επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα επλήγη λόγω 
της επιδημικής έξαρσης του COVID19. Το ποσοστό συνεπένδυσης των ΕΧΟ παραμένει το ίδιο. Σε συνέχεια της δημιουργίας του 
υποπρογράμματος 3 η ζήτηση για χρηματοδότηση από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ εκτινάχθηκε έτσι ώστε κρίνεται εξαιρετικά αναγκαία η ενίσχυση του 
Ταμείου με επιπλέον 300 εκ. € από το ΕΠΑΝΕΚ, προκειμένου να στηριχθούν οι  επιχειρήσεις που υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από 
την εξάπλωση του COVID – 19, βάσει πληττόμενων ΚΑ∆ 
  
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

A. ∆ΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN 

 Α.1. Άμεσες δαπάνες 
i. Ποσό χωρίς 
ΦΠΑ 

700.000.000,00 700.000.000,00 

ii. ΦΠΑ 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ  ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 700.000.000,00 700.000.000,00 

ΣΥΝΟΛΑ 700.000.000,00 700.000.000,00 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ  700.000.000,00 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  0,00 

ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 700.000.000,00 

 

 
 

 

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 700.000.000,00 € 
 
 
  

 
 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

 
 

11. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε  700.000.000,00 €  

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:  

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

ΚΩ∆. ΣΑ 
ΚΩ∆. ΠΡΑΞΗΣΣΑ 

(ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)* 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 

(που συνεχίζει 
να πληρώνει 
την πράξη) 

Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤ
ΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ 

Ε1191 2016ΣΕ11910008  NAI   700.000.000,00 
 
 

 

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.  

 

 

15. Το επιλέξιμο ποσό  δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο Π∆Ε ανέρχεται σε 700.000.000,00 €.  
 

 

 

 

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον 

χρονικό προγραμματισμό αυτής,  καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της 

αρχικής απόφασης ένταξης και δεν τροποποιούνται με την παρούσα.  

 

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η  ∆Α επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να 

προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της. 

∆. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

∆εδομένου ότι η παρούσα συνιστά αρχική απόφαση ένταξης της πράξης, αντί του Παραρτήματος Ι, όλες οι υποχρεώσεις του ∆ικαιούχου 

περιλαμβάνονται  στη Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και ΕΤΕΑΝ ΑΕ, όπως ισχύει κάθε φορά. 
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Επίσης, ο δικαιούχος διασφαλίζει ότι για την επιλογή των κατάλληλων Χρηματοδοτικών Μέσων λαμβάνεται υπόψη η  εκ των προτέρων 

αξιολόγηση που υλοποιήθηκε για το σκοπό αυτό και διασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και ειδικότερα,  και κατά 

περίπτωση,  η συμβατότητα με τα οριζόμενα στον Καν.651/2014 και τον Καν.1407/2013 περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.  Τέλος ο 

δικαιούχος κατά την εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων,  ακολουθεί τα σχετικώς  οριζόμενα στον Ν. 4314/2014. 

  

 

 

 

 

Η Ειδική Γραμματέας ∆ιαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ 
 
 
 
 
 

∆ανδόλου Νίκη 
 

 

 

 
 

 

ΑΔΑ: 61Ι946ΜΤΛΡ-ΖΝ9


		2020-06-30T10:25:13+0300
	Athens




