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ΠΡΟΣ :

Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην με αρ. πρωτ. 7203/9-6-2020 του Βουλευτή κ. Β.
Βιλιάρδου»
Σχετ.: Ερώτηση με αρ. πρωτ. 7203/9-6-2020
Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 7203/9-6-2020 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Β. Βιλιάρδου
με θέμα: «Ακριβής ανάλυση του κόστους και του τρόπου χρηματοδότησης των μέτρων
αντιμετώπισης της κρίσης του κορονοϊου (14,5 δις € έως σήμερα)» στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, σας
γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στο πλαίσιο των πολιτικών της
αντιμετώπισης των δυσμενών οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας
COVID-19 προχώρησε στην απαιτούμενη προετοιμασία προκειμένου να διαμορφωθεί
επαρκές πλέγμα δράσεων, καθώς και στην εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησής
τους.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία των Υπηρεσιών μας συναφή έργα τα οποία έχουν
ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και χρηματοδοτούνται με εθνικούς και
συγχρηματοδοτούμενους πόρους είναι τα ακόλουθα:


Ταμείο Επιχειρηματικότητας
ΙΙ - (ΤΕΠΙΧ ΙΙ). Πιο συγκεκριμένα, η δράση
«Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)
διευρύνθηκε με ταχύτατες διοικητικές διαδικασίες έτσι ώστε, να καλύψει τις
πρόσθετες ανάγκες των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών
συνεπειών της
επιδημικής έκρηξης του COVID-19. Ο προϋπολογισμός της
δράσης ανέρχεται στα 800 εκατ. ευρώ. Πόροι οι οποίοι με τη συμμετοχή των
Τραπεζών, αντιστοιχούν σε δάνεια προς τις επιχειρήσεις ύψους 2 δισ. ευρώ.



Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 με διαχειριστή την Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) και προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ. Το μέτρο δύναται να
επεκταθεί με τη χρηματοδότηση του Ταμείου με επιπλέον 1 δισ. ευρώ, η οποία θα
οδηγήσει σε συνολικά δάνεια ύψους 7 δισ. ευρώ.



Επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα
μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19, με προϋπολογισμό
750 εκατ. ευρώ.



Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις
που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του
κορονοϊού COVID-19. Ο προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται στα 1 δισ. ευρώ.



Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων και
αυτoαπασχολούμενων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού COVID19, με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ.



Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», με προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ.



Ενίσχυση των Μονάδων Υγείας και Φορέων του Υπουργείου Υγείας με επικουρικό
προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19, με
προϋπολογισμό 220 εκατ. ευρώ.



Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δευτέρου της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΠΝΠ 30.3.2020 (Α΄ 75) για τη διασφάλιση
της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών, με
προϋπολογισμό 12,5 εκατ. ευρώ.



Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και
νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα κορονοϊού κατ΄οίκον, με
προϋπολογισμό 12,5 εκατ. ευρώ.



Επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα μέσω εκτεταμένων εξετάσεων ανίχνευσης
ιού και αντισωμάτων, αλληλούχισης ιικών γονιδιωμάτων και γενετικής ανάλυσης
ασθενών, με προϋπολογισμό 2,5 εκατ. ευρώ.



Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας αποκεντρωμένη οργανική μονάδα Αμαλιάδας, με προϋπολογισμό 233.925 ευρώ.



Προμήθεια εξοπλισμού ΜΕΘ για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
«Ο Άγιος Ανδρέας», με προϋπολογισμό 142.000 ευρώ.



Προμήθεια αναπνευστήρων ενηλίκων Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου
Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ», με προϋπολογισμό 100.000 ευρώ.



Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη λειτουργία πέντε (5) κλινών
ΜΕΘ για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας - Ν.Μ. Πύργου, με
προϋπολογισμό 202.000 ευρώ.



Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την πλήρη επάνδρωση της ΜΕΘ του
Γενικού Νοσοκομείου ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ λόγω της έξαρσης του SARS CoV – 2, με προϋπολογισμό 110.000 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός των μέτρων συνυπολογίζοντας τη μόχλευση των δύο χρηματοδοτικών
εργαλείων ανέρχεται στα 11,5 δισ. ευρώ.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης,
Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
Κ.Α.Α.
ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

Ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ
Δημήτρης Σκάλκος

Εσωτερική Διανομή:
Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ι. Τσακίρη
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

