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KOIN.:

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αρ. πρωτ. 3921/05-02-2021 Ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Σχετ.: Ερώτηση με αρ. πρωτ. 3921/05-02-2021

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:
Με στόχο την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, το
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχεδίασε μια ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων που
ενισχύει στοχευμένα το σύνολο των κλάδων και τομέων πολιτικής που έχουν πληγεί από
την πανδημία. Ένα σημαντικό μέρος της δημόσιας συνδρομής στα μέτρα αντιμετώπισης
των

οικονομικών

και

κοινωνικών

επιπτώσεων

της

πανδημίας

προήλθε

από

τα

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Με προϋπολογισμό ο οποίος μέχρι στιγμής έχει ξεπεράσει τα 5,5 δισ. ευρώ, το Υπουργείο
στήριξε τον επιχειρηματικό κόσμο με παροχή επιδοτούμενων δανείων και εγγυήσεων,
την επιδότηση επιτοκίου υφιστάμενων δανείων, με κάλυψη των κεφαλαίων κίνησης των
επιχειρήσεων, με επιστρεπτέα προκαταβολή αλλά και με μη επιστρεπτέες ενισχύσεις για
την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, κατά κύριο λόγο σε επιχειρήσεις που επλήγησαν
από την οικονομική κρίση ως επακόλουθο της πανδημίας.
Επιπρόσθετα, το σύνολο των Περιφερειών, σε στενή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, έχουν ενεργοποιήσει τη δράση για την παροχή μη
επιστρεπτέων κεφαλαίων κίνησης σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με άμεσες
επιχορηγήσεις για κεφάλαια κίνησης, έχοντας παράλληλα την έγκριση του Υπουργείου
Ανάπτυξης

και

Επενδύσεων

για

υπερδέσμευση

των

διαθέσιμων

πόρων

των

Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με ποσό που προσεγγίζει τα 900 εκατ.
ευρώ.

Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η αρχική πρόσκληση αφορούσε ποσό 150 εκατ.
ευρώ, και αυξήθηκε στα 200 εκατ. ευρώ μετά από έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, εγκρίνοντας το μέγιστο ποσό υπερδέσμευσης, που επιτρέπουν οι
συνθήκες για την συγκεκριμένη πρόσκληση.
Η αρμοδιότητα έκδοσης της πρόσκλησης, καθορισμού προϋποθέσεων συμμετοχής,
κριτηρίων αξιολόγησης, προθεσμιών, ροών και διαδικασιών για την συγκεκριμένη
πρόσκληση ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Από τους βασικούς όρους και προϋποθέσεις που τέθηκαν από την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας στην πρόσκληση αυτή ήταν:
•

Στο πρόγραμμα δικαιούχοι ήταν αποκλειστικά οι Μικρές και Πολύ Μικρές

Επιχειρήσεις προκειμένου να ενισχυθούν οι πιο αδύναμες επιχειρήσεις οι οποίες
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας.
•

Στην Πρόσκληση μπορούσαν να υποβάλλουν πρόταση επιχειρήσεις που είχαν ΚΑΔ

εκ των πληττόμενων κλάδων όπως αυτοί ορίστηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών.
•

Από τα κριτήρια βαθμολογίας το κριτήριο με την μεγαλύτερη βαρύτητα (με

βαθμολογία 60 βαθμούς στους 100) ήταν η «Επίπτωση του Covid-19 στον Κύκλο
Εργασιών της Επιχείρησης» (Υπολογίζεται από τον Κύκλο Εργασιών του διαστήματος από
1/4/2019 έως 30/06/2019 ως προς αυτόν του διαστήματος 1/4/2020 έως 30/06/2020
και από τον τύπο [Κ.Ε.(Α)/Κ.Ε.(Β)]*6). Με το κριτήριο αυτό οι επιχειρήσεις που
συγκέντρωσαν υψηλή βαθμολογία ήταν αυτές που είχαν τη μεγαλύτερη μείωση εσόδων
το δεύτερο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019.
Υποβλήθηκαν συνολικά 19.448 αιτήσεις με αιτούμενο προϋπολογισμό 605.494.944,91
ευρώ εκ των οποίων εγκρίθηκαν 6.683 με συνολικό προϋπολογισμό 199.935.388,27
ευρώ.

Οι

επιχειρήσεις

εργαζόμενους

πλήρους

που

ενισχύθηκαν

και

μερικής

απασχολούν

απασχόλησης.

Η

συνολικά
βάση

περίπου

των

67.600

ενισχυόμενων

επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στα 27,51 μόρια (με μέγιστο το 100).
Όσον αφορά τα ερωτήματα που τίθενται:
1. Η σχετική πρόσκληση δημοσιεύθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 47 του ν. 4314/2014
«Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020…», σύμφωνα με το οποίο, οι σχετικές προκηρύξεις
και προσκλήσεις προς τους δικαιούχους ενισχύσεων για τις δράσεις και πράξεις κρατικών
ενισχύσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, εγκρίνονται με
απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου Περιφερειάρχη, που εποπτεύει τον
φορέα διαχείρισης.
Επισημαίνεται ότι η αρμοδιότητα του περιφερειάρχη της σχετικής πρόσκλησης αντλείται
σε κάθε περίπτωση από το νόμο 4314/2014, ο οποίος προβλέπεται και στα «Έχοντας

υπόψη» της πρόσκλησης, με αριθμό 13. Επιπλέον, σημειώνεται ότι η αναφορά στο
προοίμιο της πρόσκλησης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αναφέρεται αλυσιτελώς
και εκ του περισσού, χωρίς να κωλύεται η εξέλιξη της διαδικασίας.

2. Αναφορικά με το φερόμενο ως πρόβλημα εφαρμογής της πρόσκλησης επισημαίνουμε
ότι:
Ο συνολικός βαθμός που έλαβε κάθε επιχείρηση είναι το άθροισμα τριών συνολικά
κριτηρίων. Το πρώτο αφορά τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας που απασχολούσε η
επιχείρηση το 2019, το δεύτερο τον Δείκτη Κέρδους και το τρίτο, το υπό συζήτηση
κριτήριο Α3, που αφορά στην επίπτωση του Covid-19 στον Κύκλο Εργασιών της
Επιχείρησης.
Οι υπολογισμοί του βαθμού του κριτηρίου Α3 στο κείμενο της ερώτησης δεν είναι ορθοί.
Το κριτήριο απεικονίζεται στην στήλη «ΚΡΙΤΗΡΙΟ» του σχετικού πίνακα «ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» και είναι «Κύκλος Εργασιών του διαστήματος από 1/4/2019 έως
30/06/2019 (Α) προς το διάστημα 1/4/2020 έως 30/06/2020 (Β)». Στην στήλη
«ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» τίθεται ο τύπος

[Κ.Ε.(Α)/Κ.Ε.(Β)]*6) και οι παράμετροι υπολογισμού.

Το bullet «Για τιμές κριτηρίου μεγαλύτερες του 10 ο βαθμός στο κριτήριο αυτό είναι 60»
στο οποίο αναφέρεστε αφορά τιμές της στήλης «ΚΡΙΤΗΡΙΟ» πριν τον πολλαπλασιασμό
της με 6. Δηλαδή, με την εφαρμογή του τύπου, εάν ο λόγος Κ.Ε.(Α)/Κ.Ε.(Β) είναι ίσος με
1 η βαθμολογία είναι 1*6=6, εάν είναι ίσος με 5 η βαθμολογία είναι 5*6=30, εάν είναι
ίσος με 9 είναι 9*6=54 (και όχι 9 όπως αναφέρεται στην ερώτηση), εάν είναι ίσος με 10
είναι 6*10=60 (και όχι 10), ενώ εάν είναι μεγαλύτερος από 10 η βαθμολογία παραμένει
60. Επομένως, στο κριτήριο αυτό βαθμολογία ελάμβανε το σύνολο των επιχειρήσεων
που είχε έστω και μικρή μείωση τζίρου και όσο μεγαλύτερη μείωση τζίρου υπήρχε, τόσο
μεγαλύτερη βαθμολογία λάμβανε.
Με βάση όλα τα παραπάνω και όσον αφορά το παράδειγμα που αναφέρεται στην
ερώτηση, εάν μία επιχείρηση είχε μείωση τζίρου που οδηγούσε σε βαθμολογία στο
κριτήριο [Κ.Ε.(Α)/Κ.Ε.(Β)] ίση με 9, τότε στο κριτήριο Α3 θα ελάμβανε βαθμολογία 54
και θα ήταν ενισχυόμενη αφού θα ήταν πολύ πάνω από την βάση που ήταν 27,51.

3. Σε σχέση με τα στοιχεία της εν λόγω πρόσκλησης:
Ενισχύθηκαν 6.683 επιχειρήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 199.935.388,27 ευρώ.
Όπως επιβεβαιώνεται και από τα στατιστικά στοιχεία των εγκεκριμένων προτάσεων ο
μέσος όρος της μείωσης του τζίρου τους από το β΄ τρίμηνο του 2019 στο β΄ τρίμηνο του
2020 ανέρχεται σε 83,5% που σημαίνει ότι κατά μέσο όρο η βαθμολογία του εν λόγω
κριτηρίου ανέρχεται σε 36,36.

Από την εφαρμογή του κριτηρίου Α3, όπως προκύπτει και από τα αναφερόμενα στο
σημείο 2 της απάντησης, δεν αποκλείστηκε καμία επιχείρηση, δεδομένου ότι ακόμα και η
χαμηλή βαθμολογία στο κριτήριο αυτό δεν συνεπάγεται αποκλεισμό της επιχείρησης.

4. Από όλα τα ως άνω αναφερθέντα προκύπτει ότι δεν υπήρξε κάποια «αδικία» με τον
τρόπο που περιγράφεται στην ερώτηση. Σε κάθε περίπτωση η αρμοδιότητα έκδοσης της
πρόσκλησης,

καθορισμού

προϋποθέσεων

συμμετοχής,

κριτηρίων

αξιολόγησης,

προθεσμιών, ροών και διαδικασιών για την συγκεκριμένη πρόσκληση ανήκει στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

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
Γραφείο Γεν. Γραμ. Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ κ. Δ. Σκάλκου
Γραφείο Γεν. Διευθυντή ΕΑΣ κ. Ι. Φίρμπα
ΕΥΚΕ

