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ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης 

Θέµα: “Για τον προγραµµατισµό, τα χρονοδιαγράµµατα και τις 
καθυστερήσεις στις δράσεις του ΕΣΠΑ 2014–2020” 

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόµος 4399/2016 ψηφίστηκε στις 22/07/2016 και 
βρίσκεται σε εφαρµογή από τον Οκτώβριο 2016. Η νέα προγραµµατική 
περίοδος ξεκίνησε µε την προκήρυξη τεσσάρων Δράσεων, από τα συνολικά 
οκτώ καθεστώτα ενίσχυσης στις 11/2/2016. 

Για τις δύο Δράσεις που αφορούσαν στην αναβάθµιση πολύ µικρών & µικρών 
επιχειρήσεων και στην ενίσχυση τουριστικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων, 
πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος από την ολοκλήρωση υποβολής προτάσεων 
προκειµένου να εκδοθούν οι λίστες των δυνητικών δικαιούχων. Η έκδοση 
του καταλόγου δυνητικών δικαιούχων για τα επενδυτικά σχέδια της Δράσης 
«Αναβάθµιση πολύ µικρών και µικρών υφιστάµενων επιχειρήσεων για την 
ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» πραγµατοποιήθηκε στις 
7/7/2017 και για τα επενδυτικά σχέδια της Δράσης «Ενίσχυση τουριστικών 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισµό τους και την ποιοτική 
αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών» πραγµατοποιήθηκε στις 
8/9/2017, ενώ τον Δεκέµβριο του ίδιου έτους δηµοσιεύθηκε τροποποίηση 
του καταλόγου των δυνητικών δικαιούχων µε την πρόσθεση 531 
επενδυτικών σχεδίων. 

Η καθυστέρηση καθιστά τους προϋπολογισµούς πολλών εξ αυτών των 
προτάσεων ανεκτέλεστους καθώς οι προσφορές που έχουν λάβει οι 



επιχειρήσεις από τους προµηθευτές τους έχουν λήξει. Από την άλλη, 
ειδικότερα για τις εταιρίες του τουριστικού κλάδου, οι καθυστερήσεις τις 
έχουν καταστήσει οµήρους αφενός της επερχόµενης τουριστικής σεζόν και 
αφετέρου της αβεβαιότητας για τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα και τον 
χρόνο υλοποίησης αυτού.   

Όσον αφορά στη Δράση «Αναβάθµιση πολύ µικρών και µικρών υφιστάµενων 
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» έχει 
δηµοσιευθεί απόφαση ένταξης για 754 προτάσεις, ενώ εκκρεµεί η απόφαση 
για τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια. Για τη Δράση «Ενίσχυση τουριστικών 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισµό τους και την ποιοτική 
αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών» δηµοσιεύθηκε η απόφαση 
ένταξης 114 έργων και εκκρεµεί η απόφαση για τα υπόλοιπα σχέδια.  

Στις 15/12/2017 δηµοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η 2η προκήρυξη του καθεστώτος 
«Γενική Επιχειρηµατικότητα» µε καταληκτική ηµεροµηνία 16/4/2018. Σε 
αυτήν την περίπτωση, για πρώτη φορά δηµοσιεύεται 2η προκήρυξη σε 
αναπτυξιακό νόµο, χωρίς να έχουν εκδοθεί τα αποτελέσµατα της 1ης 

προκήρυξης. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί σηµαντικά προβλήµατα στους 
επενδυτές δεδοµένου ότι υπάρχουν εταιρίες που ενδεχοµένως να µην 
εγκριθούν στην 1η προκήρυξη, ενώ ταυτόχρονα δεν θα έχουν τη δυνατότητα 
να υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης στη 2η προκήρυξη. 

Παράλληλα, ενώ από τις αρχές του 2017 το Υπουργείο Οικονοµίας και 
Ανάπτυξης δηµοσίευσε τον «Οδηγό Επιχειρηµατικότητας – Χρηµατοδοτικά 
Εργαλεία ΕΣΠΑ», ο οποίος περιελάµβανε πλήθος αναµενόµενων Δράσεων 
του ΕΣΠΑ 2014-2020 (περισσότερες των 10) µε εκτιµώµενη ηµεροµηνία 
προκήρυξης εντός του α’ τριµήνου του 2017, από τότε προκηρύχθηκαν µόλις 
δύο εξ αυτών, η δράση «Ερευνώ–Δηµιουργώ–Καινοτοµώ» και η δράση 
«Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων». 

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρµόδιος Υπουργός: 

1. Ποιος είναι ο προγραµµατισµός και το χρονοδιάγραµµα για τις 
αναµενόµενες δράσεις του ΕΣΠΑ 2014–2020, των οποίων η προκήρυξη 
εκκρεµεί από το Α΄ τρίµηνο του 2017;  

2. Πότε προβλέπεται να δηµοσιευθούν οι αποφάσεις ένταξης για τα 
υπόλοιπα έργα των Δράσεων «Ενίσχυση τουριστικών µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισµό τους και την ποιοτική 
αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών», καθώς και «Αναβάθµιση 
πολύ µικρών και µικρών υφιστάµενων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη 



των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»; Ποιος είναι ο ευρύτερος 
προγραµµατισµός και το χρονοδιάγραµµα αυτών των δράσεων; 

3. Αποδέχεστε το ζήτηµα του αποκλεισµού επενδυτών από την 2η 

προκήρυξη του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηµατικότητα» µε 
καταληκτική ηµεροµηνία 16/4/2018 λόγω της µη οριστικής έκδοσης 
των αποφάσεων ένταξης για τις Δράσεις της ερώτησης 2; Πώς 
σκοπεύετε να παρακάµψετε αυτόν το σκόπελο για τους επενδυτές των 
Δράσεων αυτών που θα αποκλεισθούν; Υπάρχει πρόβλεψη να τους 
δοθεί η δυνατότητα να συµµετάσχουν στη 2η προκήρυξη;    

        Ο ερωτών βουλευτής 

                                                                                                                       

  

                    Θεοχάρης (Χάρης) 
Θεοχάρης


