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1. Εισαγωγή 

 

Η παρούσα πρόταση 5ης αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 γίνεται σε 

συνέχεια των Οδηγιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (Α.Π. 105318/07.10.2020) για 

την 2η Αναθεώρηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 στο έτος 2020. 

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 4,67 δισ. €. (€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). 

Η παρούσα 5η αναθεώρηση του ΕΠΑνΕΚ περιλαμβάνει τη μεταφορά πόρων στο ΕΠΑνΕΚ 

ύψους 183.577.353€ Κοινοτικής Συνδρομής από το ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και το ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα (ΜΔΤ). Η εν 
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λόγω αναθεώρηση πραγματοποιείται εν μέσω της κρίσης του COVID-19 και της κατάστασης 

έκτακτης ανάγκης που έχει διαμορφωθεί. 

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» 
 

2. Συνοπτική ανάλυση των προτεινόμενων τροποποιήσεων του Ε.Π. 

2.1 Αναγκαιότητα Αναθεώρησης  

Η παρούσα αναθεώρηση του ΕΠΑνΕΚ πραγματοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

105318/07.10.2020 εγκύκλιο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ με τίτλο «2η Αναθεώρηση 

προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 στο έτος 2020» και περιλαμβάνει τροποποιήσεις 

χρηματοδοτικών στοιχείων του Προγράμματος, καθώς δεικτών οι οποίοι επηρεάζονται από 

τις αλλαγές στα οικονομικά στοιχεία του ΕΠ. 

Ειδικότερα, η 5η αναθεώρηση του ΕΠ αφορά τα ακόλουθα: 

1) Την κατανομή πρόσθετων πόρων στο ΕΠΑνΕΚ ύψους 183.577.353€ ΚΣ, οι οποίοι 

προέρχονται από τα ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ΕΠ ΜΔΤ. Οι πόροι αυτοί κατανέμονται ως 

ακολούθως: 

o 156.415.549,00 € ΚΣ (202,6 εκ € ΔΔ) στους ΑΠ 01/01Σ και ειδικότερα στον 

Θεματικό Στόχο 3/ Επενδυτική Προτεραιότητα 3c που χρηματοδοτούνται 

από το ΕΤΠΑ. Μέσω των πρόσθετων πόρων θα καλυφθούν οι αυξημένες 

χρηματοδοτικές ανάγκες δράσεων στήριξης της επιχειρηματικότητας (ΜΜΕ) 

για την αντιμετώπιση/ περιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων της 

πανδημίας. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της Επ.Προτ. 3c έχει ενεργοποιηθεί 

σημαντικός αριθμός δράσεων/ εργαλείων1 για το σκοπό αυτό και στις οποίες 

καταγράφεται υψηλός βαθμός ανταπόκρισης από τον επιχειρηματικό κόσμο. 

                                                           
1 Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19, επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων ΜΜΕ 
πληττόμενων από τη νόσο COVID-19, ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που 
επλήγησαν οικονομικά λόγω COVID-19. Ανασχεδιασμός του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ με την εισαγωγή 
Υποπρογράμματος για την παροχή κεφαλαίων κίνησης άτοκα λόγω πανδημίας COVID-19. 
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o 27.161.804€ ΚΣ (35 εκ € ΔΔ) στους ΑΠ 05/05Σ «Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ» 

λόγω αυξημένων αναγκών παρακολούθησης και διαχείρισης του ΕΠ (σχετική 

αναφορά γίνεται στη συνέχεια).  

 

2) Την χρηματοδοτική ενίσχυση κατά 40εκ.€ Δ.Δ. των Αξόνων της Τεχνικής Βοήθειας 

του ΕΠ. Από αυτά: 

o 35εκ.€ ΔΔ (27.161.804€ ΚΣ) κατανέμονται στους ΑΠ 04/04Σ «Τεχνική 

Συνδρομή ΕΤΠΑ» και προέρχονται από τους πρόσθετους πόρους του ΕΠ 

(όπως αναφέρθηκε παραπάνω).  

o 5εκ.€ ΔΔ (3.866.978€ ΚΣ) μεταφέρονται στους ΑΠ 05/05Σ «Τεχνική Συνδρομή 

ΕΚΤ» και προέρχονται από εσωτερική ανακατανομή πόρων και ειδικότερα 

από τους ΑΠ 02/02Σ και τον Θεματικό Στόχο 8/ Επενδυτική Προτεραιότητα 

8v. Η εν λόγω μεταφορά πόρων δεν επιφέρει μεταβολές στη στρατηγική και 

τη στοχοθεσία της Επ.Προτ. 8v καθώς αντιστοιχεί σε πολύ μικρό τμήμα της 

συνολικής της Δ.Δ. (ήτοι στο 2,76%), ενώ στην εν λόγω Επ.Προτ 

καταγράφεται πολύ χαμηλός ρυθμός απορρόφησης (η 8v παρουσιάζει τη 

χαμηλότερη απορρόφηση συγκριτικά με τις λοιπές Επενδυτικές 

Προτεραιότητες που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ).  

 

Η ενίσχυση της Τεχνικής Βοήθειας (ΤΒ) κρίνεται εξαιρετικά αναγκαία λόγω των 
αυξημένων απαιτήσεων για την παρακολούθηση και διαχείριση του Προγράμματος 
σε συνέχεια της λήψης πρόσθετων πόρων ύψους 1,14 δις € Ενωσιακής Συνδρομής 
(1,40 δις € Δημόσιας Δαπάνης) κατά την προηγούμενη 4η Αναθεώρηση (που 
εγκρίθηκε τον Ιούλιο με την υπ’αριθμ. C(2020) 4812/9.7.2020 Απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και επιπλέον με 156 εκ. € Ενωσιακής Συνδρομής (202,6 εκ € 
Δημόσιας Δαπάνης) κατά την τρέχουσα πρόταση 5ης Αναθεώρησης, οι οποίες 
συνδέονται με την ανάγκη χρηματοδότησης δράσεων στήριξης της 
επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης/ περιορισμού 
των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. Σημειώνεται ότι οι δράσεις Τεχνικής 
Βοήθειας είναι κατά βάση οριζόντιες. Απώτερος στόχος είναι να διασφαλιστεί η 
απρόσκοπτη ολοκλήρωσή του στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. 
Με τη λήψη των πρόσθετων αυτών πόρων στην Τεχνική Βοήθεια  αναμένεται η ομαλή 
εκτέλεση των δράσεων με τις οποίες το Πρόγραμμα επιφορτίσθηκε τόσο στην 
προηγούμενη 4η αναθεώρηση όσο και στην παρούσα με σημαντικό μερίδιο πόρων 
να προέρχεται από άλλα ΕΠ προκειμένου να λειτουργήσει ως βασικό εργαλείο 
στήριξης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας σε συνθήκες δυσμενών επιπτώσεων 
λόγω και πανδημίας COVID -19.  

 

3) Την εφαρμογή ποσοστού συγχρηματοδότησης 100%2 για τις δαπάνες που θα 

δηλωθούν σε αιτήσεις πληρωμής κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης που αρχίζει 

την 1η Ιουλίου 2020 και λήγει στις 30 Ιουνίου 2021 για τους Άξονες Προτεραιότητας 

01/01Σ. 

 

                                                           
2 Σύμφωνα με τη δυνατότητα που παρέχει ο Κανονισμός 2020/558/23.04.2020-CRII+ 
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Οι προαναφερθείσες αλλαγές επιφέρουν την ανάγκη: 

 Προσαρμογής των χρηματοδοτικών πινάκων του ΕΠΑνΕΚ. 

 Τροποποίησης δεικτών εκροών που επηρεάζονται από τις αλλαγές στα 

χρηματοδοτικά στοιχεία του ΕΠ. 

 Τροποποίησης (περιορισμένης έκτασης) στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΕΠ (στόχος 2023), 

ως αποτέλεσμα των αλλαγών σε οικονομικά στοιχεία και δείκτες εκροών. 

 

2.2 Περιγραφή προτεινόμενων τροποποιήσεων 

2.2.1 Τροποποιήσεις χρηματοδοτικών στοιχείων ΕΠ 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, το ΕΠ ενισχύεται με πρόσθετους πόρους 

ύψους 183,58εκ.€ ΚΣ. Στο πλαίσιο αυτό, ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος 

διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

 Σε επίπεδο Κοινοτικής Συνδρομής διαμορφώνεται πλέον σε 4.970.859.417€ από 

4.787.282.064,00€. 

 Σε επίπεδο Δημόσιας Δαπάνης σε 6.422.664.136€ από 6.185.021.447€. 

 

Επιπρόσθετα τροποποιείται ο π/υ των ΑΠ 01/01Σ, 02/02Σ, 04/04Σ, 05/05Σ του ΕΠ. 

 

Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται οι διαθέσιμοι πόροι του ΕΠΑνΕΚ με βάση το υφιστάμενο 

εγκεκριμένο Πρόγραμμα και όπως προτείνεται να διαμορφωθούν με την τρέχουσα 5η 

αναθεώρηση. 
 

Προτεινόμενη Αναθεώρηση ανά Άξονα Προτεραιότητας ΕΠ 
ΑΠ Εγκεκριμένος 

Π/Υ (Στήριξη της 
Ένωσης) 

Εγκεκριμένος 
Π/Υ (ΔΔ) 

Πρόταση 
αναθεώρησης 
(Στήριξης της 

Ένωσης) 

Πρόταση 
αναθεώρησης 

(ΔΔ) 

Μεταβολή 
(Στήριξη της 

Ένωσης) 

Μεταβολή (ΔΔ) 

1 2.856.046.056,00 € 3.570.057.571,00 € 3.002.963.937,00 € 3.753.704.923,00 € 146.917.881,00 € 183.647.352,00 € 

01Σ 198.499.617,00 € 396.999.234,00 € 207.997.285,00 € 415.994.570,00 € 9.497.668,00 € 18.995.336,00 € 

2 512.281.132,00 € 640.351.418,00 € 508.635.860,00 € 635.794.828,00 € -3.645.272,00 € -4.556.590,00 € 

02Σ 21.744.324,00 € 43.488.648,00 € 21.522.618,00 € 43.045.236,00 € -221.706,00 € -443.412,00 € 

3 1.080.795.958,00 € 1.350.994.953,00 € 1.080.795.958,00 € 1.350.994.953,00 € 0,00 € 0,00 € 

03Σ 43.803.722,00 € 87.607.444,00 € 43.803.722,00 € 87.607.444,00 € 0,00 € 0,00 € 

4 58.507.114,00 € 73.133.894,00 € 84.271.925,00 € 105.339.909,00 € 25.764.811,00 € 32.206.015,00 € 

04Σ 3.171.504,00 € 6.343.008,00 € 4.568.497,00 € 9.136.994,00 € 1.396.993,00 € 2.793.986,00 € 

5 11.759.997,00 € 14.699.997,00 € 15.405.269,00 € 19.256.587,00 € 3.645.272,00 € 4.556.590,00 € 

05Σ 672.640,00 € 1.345.280,00 € 894.346,00 € 1.788.692,00 € 221.706,00 € 443.412,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 4.787.282.064 € 6.185.021.447 € 4.970.859.417,00 € 6.422.664.136,00 € 183.577.353,00 € 237.642.689,00 € 
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Επίσης, σε επίπεδο Θεματικών Στόχων και Επενδυτικών προτεραιοτήτων τροποποιούνται τα 

ακόλουθα: 

Α) Λόγω της μεταφοράς πρόσθετων πόρων τροποποιείται ο π/υ του ΘΣ3 και της Επ.Προτ. 

3c. 

Τροποποιήσεις σε επίπεδο Θεματικού Στόχου 
Θ.Σ. Εγκεκριμένος 

Π/Υ (Στήριξη 
της Ένωσης) 

Εγκεκριμένος 
Π/Υ (ΔΔ) 

Πρόταση 
αναθεώρησης 
(Στήριξης της 

Ένωσης) 

Πρόταση 
αναθεώρησης 

(ΔΔ) 

Μεταβολή 
(Στήριξη της 

Ένωσης)  

Μεταβολή 
(ΔΔ)  

3 2.109.079.889 € 2.758.414.607 € 2.265.495.438€ 2.961.057.295 € 156.415.549€ 202.642.688€ 

 

Τροποποιήσεις σε επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας 

Επ.Προτ. 
Εγκεκριμένος 
Π/Υ (Στήριξη 
της Ένωσης) 

Εγκεκριμένος 
Π/Υ (ΔΔ) 

Πρόταση 
αναθεώρησης 
(Στήριξης της 

Ένωσης) 

Πρόταση 
αναθεώρησης 

(ΔΔ) 

Μεταβολή 
(Στήριξη της 

Ένωσης)  

Μεταβολή 
(ΔΔ)  

3c  1.838.047.780€    2.378.097.446€  1.994.463.329 € 2.580.740.134€ 156.415.549€ 202.642.688€ 

 

Β) Λόγω της αφαίρεσης πόρων από τους ΑΠ 02/02Σ για την ενίσχυση της Τεχνικής 

Βοήθειας του ΕΚΤ τροποποιείται ο π/υ του ΘΣ8 και της Επ.Προτ. 8v. 

 

Τροποποιήσεις σε επίπεδο Θεματικού Στόχου 
Θ.Σ. Εγκεκριμένος 

Π/Υ (Στήριξη 
της Ένωσης) 

Εγκεκριμένος 
Π/Υ (ΔΔ) 

Πρόταση 
αναθεώρησης 
(Στήριξης της 

Ένωσης) 

Πρόταση 
αναθεώρησης 

(ΔΔ) 

Μεταβολή 
(Στήριξη της 

Ένωσης)  

Μεταβολή 
(ΔΔ)  

8 390.836.355 € 501.167.987 € 386.969.377 € 496.167.985 € -3.866.978 € -5.000.002€ 

 

Τροποποιήσεις σε επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας 

Επ.Προτ. 
Εγκεκριμένος 
Π/Υ (Στήριξη 
της Ένωσης) 

Εγκεκριμένος 
Π/Υ (ΔΔ) 

Πρόταση 
αναθεώρησης 
(Στήριξης της 

Ένωσης) 

Πρόταση 
αναθεώρησης 

(ΔΔ) 

Μεταβολή (Στήριξη 
της Ένωσης)  

Μεταβολή 
(ΔΔ)  

8v 141.572.852 € 181.167.989 € 137.705.874,00 € 176.167.987,00 € -3.866.978,00 € -5.000.002,00€ 

 

Τέλος, αναφέρεται ότι λόγω των αλλαγών σε χρηματοδοτικά στοιχεία του Προγράμματος 

τροποποιούνται οι πίνακες 17 (σε ότι αφορά την κατανομή του έτους 2020), 18α και 18γ του 

ΕΠ, καθώς και επιμέρους στοιχεία των πινάκων 7-11 των Αξόνων Προτεραιότητας 01/ 01Σ, 

02/02Σ, 04/04Σ, 05/05Σ του ΕΠ. 
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2.2.2 Τροποποιήσεις σε δείκτες εκροής του ΕΠ 

Από την προτεινόμενη κατανομή πρόσθετων πόρων στο ΕΠΑνΕΚ επηρεάζονται (αυξάνονται) 

οι δείκτες εκροής της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3c που σχετίζονται με τη χορήγηση 

κεφαλαίου κίνησης (με επιδότηση επιτοκίου) και εγγυήσεων για τις επιχειρήσεις που 

επλήγησαν από την πανδημία. Οι αντίστοιχοι πόροι που λαμβάνονται στην ε.π. 3c (ΔΔ 202 

εκ. €) θα κατευθυνθούν στις ανάγκες των χρηματοδοτικών εργαλείων που έχουν συσταθεί 

για τον σκοπό αυτό και για τα οποία υπάρχει εξαιρετικά μεγάλη ζήτηση. 

Σημειώνεται ότι στο ΕΠΑΝΕΚ (4η Αναθεώρηση) έχουν εισαχθεί ειδικοί δείκτες για COVID-19 

που σχετίζονται με grants (CV20 και CV22) καθώς και ειδικοί δείκτες COVID-19 που 

σχετίζονται με επιστρεπτέες ενισχύσεις (CV50 και CV51), οι οποίοι στην παρούσα 

αναθεώρηση δεν μεταβάλλονται. 

Οι υφιστάμενοι δείκτες που αυξάνονται είναι οι ακόλουθοι: 

 

CV21 - Κόστος οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης πλην επιχορηγήσεων 

για την αντιμετώπιση του COVID-19: αύξηση του συνολικού στόχου από 787.500.000 € σε 

990.142.687 € για τη χορήγηση επιπλέον ΔΔ 202,6 εκ. € για κεφάλαια κίνησης και εγγυήσεις 

σε επιχειρήσεις που επλήγησαν (ισόποσα με την αύξηση του διαθέσιμου π/υ των αξόνων 

01/01Σ) 
 

CV23 - Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν ενίσχυση σε κεφάλαιο κίνησης πλην επιχορηγήσεων 

για την αντιμετώπιση του COVID-19: αύξηση του συνολικού στόχου από 10.000 σε 12.500 

ΜΜΕ για τη χορήγηση σε επιπλέον 2.500 επιχειρήσεις που επλήγησαν δανείων και 

εγγυήσεων για κεφάλαια κίνησης 

 

CO01 - Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη: αύξηση του συνολικού στόχου από 

75.000 σε 77.500 επιχειρήσεις για την ενίσχυση επιπλέον 2.500 επιχειρήσεων που 

επλήγησαν 

 

CO03 - Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην: αύξηση του 

συνολικού στόχου από 13.000 σε 15.500 επιχειρήσεις, για τη χορήγηση δανείων και 

εγγυήσεων για κεφάλαια κίνησης σε επιπλέον 2.500 επιχειρήσεις που επλήγησαν  

 

CO07 - Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε Δημόσια Στήριξη επιχειρήσεων (εκτός 

επιχορηγήσεων): αύξηση του συνολικού στόχου από 2,5 δις € σε 3 δις €, για την κινητοποίηση 

επιπλέον 0,5 δις € σε ιδιωτικούς πόρους 

 

Όλοι οι παραπάνω στόχοι επιμερίζονται ανά κατηγορία περιφέρειας με βάση την εκτίμηση 

της περιφερειακής κατανομής των αντίστοιχων δράσεων COVID-19. Το σύνολο των δεικτών 

του ΕΠΑΝΕΚ ανά κατηγορία περιφέρειας με τη σχετική μεθοδολογία παρουσιάζεται 

αναλυτικά σε διακριτό excel (5η_αναθ_EPANEK_INDIC_methodology_changes_in_3c.xls). 
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Τέλος, όπως αναφέρθηκε παραπάνω από την μείωση πόρων στην Επ.Προτ. 8v δεν 
επηρεάζεται η στοχοθεσία της, όπως επίσης δεν επηρεάζονται και οι στόχοι των δεικτών της 
ΤΒ (ΑΠ04/04Σ και 05/05Σ) από την χρηματοδοτική της ενίσχυση καθώς, από τους πρόσθετους 
πόρους κατά κύριο λόγο θα ενισχυθούν η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και οι φορείς που ήδη ενισχύονται και 
έχουν στοχοθετηθεί. 
 

2.2.3 Τροποποιήσεις στο Πλαίσιο Επίδοσης του ΕΠ 

Από τις αλλαγές στα χρηματοδοτικά στοιχεία του Προγράμματος καθώς και στη στοχοθεσία 

δεικτών εκροών, επηρεάζονται τα κάτωθι στοιχεία του Πλαισίου Επίδοσης (ΠΕ): 

 Οι οικονομικοί δείκτες (F100) των Αξόνων Προτεραιότητας 01/01Σ, 02/02Σ σε ότι 

αφορά τον στόχο του 2023. Η εν λόγω αλλαγή προκύπτει από την αύξηση των πόρων 

σε ότι αφορά τους ΑΠ 01/01Σ και από τη μείωση πόρων στους ΑΠ02/02Σ (όπως 

αναλυτικά παρουσιάστηκε ανωτέρω). 

 Ο στόχος για το 2023 του δείκτη εκροής CV23 σύμφωνα με την αντίστοιχη αύξηση 

στην επ.προτ. 3c 

 

Τροποποιήσεις δεικτών στο ΠΕ του ΑΠ 01/ 01Σ 

 Ο στόχος για το 2023 του οικονομικού δείκτη F100 του πλαισίου επίδοσης 

προσαρμόστηκε στη νέα ΔΔ όπως διαμορφώνεται στο πλαίσιο της παρούσας 

αναθεώρησης (συνολικά 4.169,7€ από 3.967 εκ. €). Αμετάβλητος μένει ο στόχος του 

δείκτη 2018 βάση του οποίου αποδόθηκε το πλαίσιο επίδοσης κατά την 3η 

αναθεώρηση 

 Ο στόχος για το 2023 του δείκτη CV23 - Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν ενίσχυση σε 

κεφάλαιο κίνησης πλην επιχορηγήσεων για την αντιμετώπιση του COVID-19, 

αυξάνεται από 10.000 σε 12.500 ΜΜΕ για τη χορήγηση δανείων και εγγυήσεων για 

κεφάλαια κίνησης σε επιπλέον 2.500 επιχειρήσεις που επλήγησαν (ισόποσα με την 

αύξηση στην επ.προτ. στην επ.προτ. 3c) 

 

Τροποποιήσεις δεικτών στο ΠΕ του ΑΠ 02/ 02Σ 

 Ο στόχος για το 2023 του οικονομικού δείκτη δείκτης F100 του πλαισίου επίδοσης 

προσαρμόστηκε στη νέα ΔΔ όπως διαμορφώνεται στο πλαίσιο της παρούσας 

αναθεώρησης (συνολικά 678,84€ από 683,84 εκ. €). Αμετάβλητος μένει ο στόχος του 

δείκτη 2018 βάση του οποίου αποδόθηκε το πλαίσιο επίδοσης κατά την 3η 

αναθεώρηση 

 

Τα παραπάνω ποσά επιμερίζονται ανά κατηγορία περιφέρειας όπως αποτυπώνονται 

αναλυτικά στο excel “5η_αναθ_EPANEK_ΠΛΑΙΣΙΟ_changes1-1Σ-2-2Σ.xls” στο οποίο 

παρουσιάζεται και η αναλυτική τεκμηρίωση των δεικτών. 

Η χρηματοδοτική βαρύτητα του πλαισίου στους Άξονες που ενισχύονται 1 και 1Σ 

υπερκαλύπτεται. Ο υπολογισμός παρουσιάζεται αναλυτικά στο συνημμένο excel 

“ΕΠΑΝΕΚ_υπολ_βαρύτ_πλαισίου_5η_αναθ.xls”.  
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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 στο πλαίσιο της παρούσας αναθεώρησης, δεν 

επηρεάζουν τη στρατηγική του. 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 Στρατηγική «Ευρώπη 

2020» 
Στόχοι «Ευρώπη 

2020» 
Στόχοι της χώρας 

για το 2020 
Επίπτωση από την 

αναθεώρηση 

1 
Επενδύσεις σε Ε&Α (% 

του ΑΕΠ) 
3% 1,2% Καμία 

2 
Ποσοστό απασχόλησης 

(ηλικίες 20-64) 
75% 70% 

Εμμέσως θετική, 
λόγω ενίσχυσης 
π/υ Επ.Προτ. 3c 

3 
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 

4 

Μείωση των εκπομπών 
αερίων του 

θερμοκηπίου, 
ποσοστιαία ως προς το 

1990 

-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 

5 

Ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας (ως % επί της 

μικτής τελικής 
κατανάλωσης 

ενέργειας) 

20% 
20% με βάση το Ν. 

3851/2010 
Καμία 
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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, 

απαιτούν τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη των 

επιχειρήσεων στις ανωτέρω πιεστικές συνθήκες. Η μη εφαρμογή δράσεων για τον 

περιορισμό των συνεπειών στο επιχειρηματικό περιβάλλον (ύφεση, κίνδυνος διακοπής 

λειτουργίας επιχειρήσεων, μείωση απασχόλησης) θα είχε δραματικά αποτελέσματα ως προς 

την μετάπτωση των ελληνικών επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε δυσμενέστατες 

οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.  

Στο πλαίσιο αυτό η χρηματοδότηση δράσεων στήριξης των επιχειρήσεων της χώρας για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19, μέσω του ΕΠΑνΕΚ και της 3c, 

αναμένεται να επιφέρει θετικές επιπτώσεις στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου 1.4 

«Αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, κατά 

προτεραιότητα στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς της χώρας» μέσω του οποίου 

επιδιώκεται: 

 Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και των ελληνικών 

ΜΜΕ 

 Η διασφάλιση της ποιότητας και της μοναδικότητας των ελληνικών προϊόντων 

 Η ενίσχυση επιχειρηματικότητας μέσω υποδομών στήριξης της λειτουργίας και της 

συνεργασίας των επιχειρήσεων 

 Η αναβάθμιση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ώστε να την καθιστά ικανή να 

αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ανά τομέα δραστηριοποίησης και να 

επωφεληθεί από τις αναδιαρθρώσεις των «αλυσίδων αξίας» τα επόμενα χρόνια σε 

τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 

 Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας που βασίζεται στη γνώση, μέσω της 

διαφοροποίησης σε τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες που συνδέονται στενά με 

υφιστάμενες κυρίαρχες τεχνολογίες και την βάση δεξιοτήτων της χώρας. 

 Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών 

μέσω της τυποποίησης και πιστοποίησης τους 

 Η αύξηση παραγωγικών επενδύσεων σε επιλεγμένους εμπορεύσιμους τομείς της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας με παράλληλη χρηματοδοτική κάλυψη 

Μέσω της παρούσας αναθεώρησης επιδιώκεται η στήριξη της επιχειρηματικότητας σε ένα 

δυσμενές περιβάλλον όπως διαμορφώνεται λόγω της παρατεταμένης διάρκειας του 

φαινομένου της πανδημίας και ταυτόχρονα ενισχύεται η επιτευξιμότητα των αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου ειδικού στόχου.  
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5. ΣΜΠΕ 

Η 5η τροποποίηση του ΕΠΑΝΕΚ (όπως και η 4η που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2020) έχει 

ως στόχο να εξυπηρετήσει την «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» της πανδημίας και της 

αντιμετώπισης των επιπτώσεών της 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 περίπτωση επόμενης τροποποίησης 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. 


