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Αμηφηηκε θχξηε Τπνπξγέ, 
 

Όπσο ήδε γλσξίδεηε, ην Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ ΣΔΔ έρεη λα επηδείμεη ζεκαληηθή 
δξαζηεξηφηεηα ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ππνζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζηε δηαρείξηζε 
θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, ζηελ αλάπηπμε ελ γέλεη  ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηεο Υψξαο. 
Άιισζηε νη Μεραληθνί απνηεινχλ αλακθίβνια ζεκαληηθφ  κέξνο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 
ζπζηήκαηνο.  

ε απηφ ην πιαίζην θαη  ελφςεη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ λένπ ΔΠΑ 2021-2027, ζαο απνζηέιινπκε 
ππφκλεκα πξνηάζεσλ θαη απφςεσλ, φπσο ζπληάρζεθε απφ ηελ Μφληκε Δπηηξνπή 
Αληαγσληζηηθφηεηαο-Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο-Καηλνηνκίαο θαη εγθξίζεθε απφ ηελ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ 
ΣΔΔ/ΣΚΜ, γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ : 
α) ζηελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ πνπ πξνθαινχλ αγθπιψζεηο θαη απνηεινχλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα 
ηαρείαο απνξξφθεζεο ησλ πφξσλ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 θαη ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ ζηνλ ηνκέα ηεο 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  
β) ζηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ λένπ ΔΠΑ 2021-2027 ζηνλ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Δίκαζηε ζηε δηάζεζε ησλ ζηειερψλ ηνπ Τπνπξγείνπ  γηα νπνηαδήπνηε επηπξφζζεηε δηεπθξίληζε ή 
πιεξνθνξία. 

Με εθηίκεζε 
Γηα ην ΣΔΔ / ΣΚΜ 

         Ο Πξφεδξνο 
 
 

            Γεψξγηνο Σζαθνχκεο 
σνημμένα: 
-Τπφκλεκα Πξνηάζεσλ  

γηα Θέκαηα ΔΠΑ 2014-2020  
& ΔΠΑ 2021-2027 
 
Κοινοποίηζη: 
- θ.Γεκήηξε θάιθν 

Γελ.Γξακκαηεά Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ & ΔΠΑ 
e-mail:  hellaskps@mnec.gr 
-ΣΔΔ 
-Πεξηθεξεηαθά Σκήκαηα ΣΔΔ 

            
             Δζωηερική διανομή 

             ΣΔΔ Φ (Υξ.Αξρείν,ΣΔΑΘ) 
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              ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣΑΔΩΝ ΓΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΔΠΑ 2014-2020 ΚΑΙ ΔΠΑ 2021-2027 
 

Α. EΠΑ 2014-2020   
1.Αμεζη σλοποίηζη έκδοζης ηοσ Πιζηοποιηηικού Καλής Λειηοσργίας ηων επιτειρήζεων από ηο ΓΔΜΗ. 
Ζ ελ ιφγσ έθδνζε έρεη πξνβιεθζεί ζην Ν4635/2018. Δπίζεο, αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο Αλαιπηηθέο Πξνζθιήζεηο 
ησλ Γξάζεσλ ελίζρπζεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ ΔΠΑλΔΚ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο ζηηο αξρέο 
Φεβξνπαξίνπ 2020 κε ζθνπφ ηελ επηηάρπλζε απνξξφθεζεο ησλ θνλδπιίσλ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020. Γπζηπρψο 
κέρξη ζήκεξα δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί ή έθδνζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πηζηνπνηεηηθνχ κε απνηέιεζκα νη 
επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ηελ ηειηθή δφζε ηεο επηρνξήγεζεο ηνπο, λα είλαη ππνρξεσκέλεο λα 
ιακβάλνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά κε πηψρεπζεο, αλαδηνξγάλσζεο, κε εθθαζάξηζεο, κε δηνξηζκνχ εθθαζαξηζηή απφ 
ηα Πξσηνδηθεία θαη Δηξελνδηθεία, γηα ηα νπνία γλσξίδνπκε φηη ιφγσ ησλ δπζκελψλ ζπλζεθψλ απφ ην Μάξηην 
ηνπ 2020 αιιά θαη κέρξη ζήκεξα (εηδηθά ζηηο πεξηνρέο πνπ ππάξρεη Lockdown ηελ πεξίνδν απηή) αδπλαηνχλ ζε 
πνιιέο πεξηπηψζεηο λα εμππεξεηήζνπλ έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά ηηο επηρεηξήζεηο. Σαπηφρξνλα έρεη 
αλαδεηρζεί ζε ζεκαληηθφ πξφβιεκα ε αλνκνηνγέλεηα ησλ Πξσηνδηθείσλ ηεο ρψξαο ζηελ έθδνζε ησλ 
πηζηνπνηεηηθψλ αιιά θαη ε έιιεηςε ηεο επαξθνχο ειεθηξνληθήο εμππεξέηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, πιελ 
νξηζκέλσλ Πξσηνδηθείσλ.  
 
2. Ολοκλήρωζη εκκρεμών ενεργειών Πληροθοριακού σζηήμαηος Κραηικών Δνιζτύζεων (ΠΚΔ) ηης 
ΜΟΓ Α.Δ.. 
Παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ πεξάζεη έμη ρξφληα απφ ηελ έλαξμε ηνπ ΔΠΑ 2014-2020, κέρξη ζήκεξα 
εμαθνινπζνχλ λα παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο θαη ειιείςεηο ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ηφζν 
ζε επίπεδν ππνβνιήο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο φζν θαη ζε επίπεδν παξαθνινχζεζεο ησλ έξγσλ ησλ 
Γηθαηνχρσλ δεδνκέλνπ φηη, ελέξγεηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ δελ έρνπλ αθφκε 
πινπνηεζεί (π.ρ. παξαηηήζεηο-απεληάμεηο, παξαθνινχζεζε έξγσλ κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο, θ.ι.π.). Δπίζεο 
πνιχ ζπρλά παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο εκθάληζεο ηερληθψλ πξνβιεκάησλ θαη θαζπζηέξεζεο ζηελ 
κεηαθνξά θαη θαηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ κε δπζκελείο επηπηψζεηο ζε αλζξσπνψξεο γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο. 
Φξνλνχκε φηη απαηηνχληαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ΜΟΓ Α.Δ. εηδηθά ζε 
πξνγξακκαηηζηέο, ε αλαλέσζε ηνπ πξνζσπηθνχ κέζσ λέσλ πξνζιήςεσλ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαζψο 
θαη ν αλαζρεδηαζκφο ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο επζχλεο ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ΠΚΔ. 
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί ε ππαγσγή ηνπ ΠΚΔ  ζηα ζπζηήκαηα ςεθηαθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ε έληαμε 
ηνπ ηνκέα πιεξνθνξηθήο ηεο ΜΟΓ Α.Δ. ζην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο σο ρσξηζηφο-απηνηειήο 
ηνκέαο επηρεηξεκαηηθψλ εθαξκνγψλ. 
Σν ΣΔΔ/ΣΚΜ κεηά ηελ πξφζθαηε ηειεδηάζθεςε κε ηνλ Πξφεδξν ηεο ΜΟΓ Α.Δ. ζα ππνβάιιεη ζχληνκα 
αλαιπηηθφ ππφκλεκα κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ αξρηηεθηνληθή, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία 
ηνπ λένπ ΠΚΔ 2021-2027.  
 
3. Πληροθοριακό ύζηημα ώρεσζης. 
Σν ελ ιφγσ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα έρεη κεγάιε ζεκαζία δεδνκέλνπ φηη θαηαγξάθνληαη φιεο νη εληζρχζεηο πνπ 
έρεη ιάβεη κία επηρείξεζε, εηδηθά νη εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο De minimis.  
Mεηά ηελ πξφζθαηε ςήθηζε ηεο 59886/ΔΤΚΔ913/11.06.2020 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο γηα ζέκαηα 
ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο δηαπηζηψλεηαη ζήκεξα φηη:  
α) νη εληζρχζεηο ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ δελ θαηαγξάθνληαη θαζψο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ φπσο 
ελεκεξσζήθακε ζα δεκηνπξγήζεη άιιν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ησλ ζρεηηθψλ επελδχζεσλ 
θαη 
β) δελ έρνπλ κεηαθεξζεί πιεζψξα έξγσλ Τπνπξγείσλ θαη Τπεξεζηψλ (π.ρ.  ΟΑΔΓ, πξνγξάκκαηα αγξνηηθήο 
αλάπηπμεο) ελψ επίζεο ππάξρεη θαζπζηέξεζε ζηελ κεηαθνξά ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ κεηαβνιέο ζηε δηάξθεηα 
κίαο επέλδπζεο (ηξνπνπνηήζεηο, νινθιήξσζε κε ρακειφηεξν ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ) αιιά θαη 
έληαμεο ησλ έξγσλ κε δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ νκαιή έθδνζε ησλ απνθάζεσλ έληαμεο αιιά θαη ζηελ 
παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ.  
Πξνηείλνληαη :  
α) Άκεζε έθδνζε απφθαζεο γηα ηελ κεηαθνξά θαη θαηαρψξεζε ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Δληζρχζεσλ φισλ 
ησλ εγθεθξηκέλσλ εληζρχζεσλ De miminis πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί θαη δελ έρνπλ κέρξη ζήκεξα ελζσκαησζεί ζην 
Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα έσο ηα ηέιε ηνπ 2020. 
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β) Έθδνζε εγρεηξηδίνπ δηαδηθαζηψλ, ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη ππεπζχλσλ ησλ Φνξέσλ πνπ έρνπλ ηελ επζχλε 
κεηαθνξάο θαη θαηαρψξεζεο ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ ησλ εληζρχζεσλ ζην Πιεξνθνξηαθφ πζηήκα γηα 
φιεο ηηο θάζεηο δηαρείξηζεο ελφο έξγνπ (ππνβνιή-έληαμε-ηξνπνπνίεζε-νινθιήξσζε). 
 γ) Ακεζε δηεπαθή κεηαμχ ΠΚΔ-ΟΠ κε ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ψξεπζεο. 
 
δ) χλδεζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ψξεπζεο κε ην TAXIS πξνθεηκέλνπ νη επηρεηξήζεηο λα γλσξίδνπλ 
(θάηη πνπ δελ ηζρχεη ζήκεξα θαη πξνθαιεί ζεκαληηθά πξνβιήκαηα) ηηο εληζρχζεηο De minimis πνπ έρνπλ ιάβεη κε 
ηα πιήξσο επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία, ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ επηηπρψο ζε έλα λέν πξφγξακκα ελίζρπζεο De 
minimis θαη λα γλσξίδνπλ ην φξην ελίζρπζεο πνπ δηθαηνχληαη. ε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη ην Πιεξνθνξηαθφ 
χζηεκα λα ιεηηνπξγεί κε ηε ινγηθή ησλ αλνηθηψλ δεδνκέλσλ ζηνπο Γηθαηνχρνπο θαη Γπλεηηθνχο Γηθαηνχρνπο. 
Δπίζεο  ζα πξέπεη λα θαιπθζεί άκεζα ην ππάξρνπλ ζεκαληηθφ θελφ κε ηηο εληζρχζεηο πνπ παξέρνληαη κε άιια 
θαζεζηψηα φπσο π.ρ. πξνζσξηλφ θαζεζηψο Covid-19, Καλ. 651/2014, επηζηξεπηέα πξνθαηαβνιή. 
 
4.Δνιζτύζεις μέζω Υρημαηοδοηικών Δργαλείων 
Απφ ηηο κέρξη ζήκεξα δξάζεηο πνπ πινπνηνχληαη κέζσ ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ (πξψελ 
ΔΣΔΑΝ)" κε ηελ αξσγή ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηδηαίηεξα ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο 
ιφγσ COVID-19 δηαπηζηψλεηαη φηη:  
α) ππάξρεη ζεκαληηθφ έιιεηκα νξζήο πιεξνθφξεζεο ησλ Γηθαηνχρσλ αιιά θαη θαηάξηηζεο ησλ ηξαπεδηθψλ 
ζηειερψλ ζε ζέκαηα ζεζκηθνχ πιαηζίνπ εληζρχζεσλ θαη δηαρείξηζεο ηνπ ΔΠΑ, εηδηθά φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν 
ιεηηνπξγίαο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ πιελ επηρνξήγεζεσλ. 
 
β) αδπλακία ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηνπ Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο λα δψζεη έκθαζε ζε αλαπηπμηαθά θξηηήξηα 
αμηνιφγεζεο επελδχζεσλ θαη φρη απνθιεηζηηθά πεξηνξηδφκελν ζε ηξαπεδηθά θξηηήξηα, ηα νπνία ζεκεησηένλ δελ 
είλαη αλαθνηλψζηκα. Δπηπιένλ, ε δηάζεζε πφξσλ ζε επηρεηξήζεηο κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ λα δηαηεξεζνχλ σο 
πειάηεο ηεο θάζε Σξάπεδαο ζην πιαίζην ηνπ αληαγσληζκνχ φπσο ζπλέβε κε ηελ α’ θάζε ηνπ ΣΔΠΗΥ ΗΗ 
ζεσξνχκε φηη είλαη απνξξηπηέα πξαθηηθή.  
 
γ) Σν ζεζκηθφ πιαίζην ζα πξέπεη λα εθζπγρξνληζηεί. Οη πξσηνβνπιίεο γηα ηα ηδξχκαηα κηθξνρξεκαηνδφηεζεο 
θαη ν πξνζθάησο ςεθηζζείο λφκνο Ν4718/2020 γηα ηε δεχηεξε επθαηξία, απνηεινχλ ζεηηθέο πξσηνβνπιίεο.  
 
5.Μικροτρημαηοδοηήζεις  
Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ απνθπγή ηεο ινγηθήο αλεμέιεγθηεο παξνρήο δαλείσλ κε φξνπο 
επηθνηλσλίαο θαη marketing σο κία ιχζε απνθπγήο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ρσξίο ηε ζέζπηζε 
ζπγθεθξηκέλσλ αλαπηπμηαθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ θξηηεξίσλ θαη ηνλ απζηεξφ έιεγρν ησλ ηδξπκάησλ 
κηθξνρξεκαηνδφηεζεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη ζε εηήζηα βάζε κε δεκνζηεπκέλα ηα 
απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζήο ηνπο.  
Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί επίζεο ε ππνρξεσηηθή χπαξμε θαη εθαξκνγή νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ 
ππνζηήξημεο ηνπ κηθξνεπηρεηξεκαηία γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ γηα ην νπνίν ιακβάλεη ηε 
κηθξνρξεκαηνδφηεζε.  
 
6.ύνδεζη ΠΚΔ-ΔΡΓΑΝΗ-ΑΑΓΔ 
Θα πξέπεη λα επηζπεπζνχλ άκεζα νη δηαδηθαζίεο θαη ε έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Φεθηαθήο 
Γηαθπβέξλεζεο γηα ηε ιήςε ζηνηρείσλ απφ ηνπο Φνξείο δηαρείξηζεο ηνπ ΔΠΑ απφ ην ΔΡΓΑΝΖ θαη ηελ ΑΑΓΔ 
πξνθεηκέλνπ ζηνηρεία αμηνιφγεζεο πνπ αθνξνχλ θπξίσο πξνζσπηθφ ζε ΔΜΔ θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία (θχθινο 
εξγαζηψλ, θεξδνθνξία, θ.ι.π.), λα κπνξνχλ απηφκαηα λα ιακβάλνληαη θαη λα κεηαθέξνληαη ζην ΠΚΔ, 
πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκεζεί πνιχηηκνο ρξφλνο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ θαη γεληθφηεξα 
ζηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ επελδχζεσλ ηδηαίηεξα ηνπ ΔΠΑλΔΚ 2014-2020.     
 
7. Έκδοζη αποθάζεων-Υρονοδιαγράμμαηα  
Μέρξη θαη ζήκεξα εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ κεγάιεο ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ έθδνζε απνθάζεσλ ζε 
θξίζηκεο θάζεηο πινπνίεζεο ησλ Γξάζεσλ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο.  
Απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα έρεη ζπγθεληξσζεί ζην δηάζηεκα 2022-2023 ηεξάζηηνο φγθνο επελδχζεσλ ηνπ 
ΔΠΑλΔΚ πνπ πξέπεη λα παξαιεθζεί θαη γηα ην νπνίν ζα ρξεηαζζεί ηηηάληα πξνζπάζεηα. 
Πξνηείλεηαη (αλ δελ έρεη ήδε ηεζεί ζηελ ΔΔ), ε παξάηαζε γηα ηνπιάρηζηνλ 1 ρξφλν ιφγσ θαη ηεο παλδεκίαο 
Covid-19 ηεο εκεξνκελίαο παξαιαβήο ησλ έξγσλ απφ ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο ηνπ ΔΠΑ 2014-2020.  
 
8. Δλεγτος οικονομικών ζηοιτείων έργων Γικαιούτων. 
Γεδνκέλνπ φηη απφ 01/01/2021 νη επηρεηξήζεηο ζα ηεξνχλ ΜΟΝΟ ειεθηξνληθά βηβιία (εθηφο αλ δνζεί ιφγσ ηεο 
πγεηνλνκηθήο θξίζεο, επηπιένλ παξάηαζε) ζα πξέπεη λα δνζνχλ άκεζα νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ 
νηθνλνκηθή παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ απφ ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο θαη ηνλ ηξφπν 
απνηχπσζήο ηνπο ζην ΠΚΔ. 
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9. Προζβαζιμόηηηα ΑμεΑ 
Οη ηζηνζειίδεο ησλ Τπνπξγείσλ (Τπ. Αλάπηπμεο, Δξγαζίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, θιπ), Δπηρεηξεζηαθψλ 
Πξνγξακκάησλ (π.ρ. ΔΠΑλΔΚ) ησλ Φνξέσλ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 (πρ ΜΟΓ, ΑΑΓΔ, ΔΡΓΑΝΖ, ΟΑΔΓ, 
ΔΦΔΠΑΔ, θ.ι.π.) δελ πιεξνχλ ην πξφηππν γηα ηελ πξφζβαζε απφ ΑκεΑ φπσο θαη ην ΠΚΔ ελψ ,αληηζέησο, 
δεηείηαη επηηαθηηθά απφ ηηο Γηθαηνχρεο επηρεηξήζεηο ,θαζψο απνηειεί απαξαίηεην φξν γηα ηελ παξαιαβή ελφο 
έξγνπ (κε θίλδπλν απέληαμεο).  
Δπηπιένλ νη νδεγίεο ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ είλαη  γεληθφινγεο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αζαθείο. Ζ 
αλάξηεζε νξηζκέλσλ εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ γηα θάπνηεο Γξάζεηο ηνπ ΔΠΑλΔΚ, δελ θαιχπηεη ζε θακία 
πεξίπησζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ έξγσλ ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δεκηνπξγνχλ πιήξε αδπλακία ζηηο 
επηρεηξήζεηο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλαθέξνπλ.  
Απνηειεί ζεκαληηθή έιιεηςε ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη κέρξη ζήκεξα ε έθδνζε ελφο εγρεηξηδίνπ, πνπ λα 
παξνπζηάδεη κε πιεξφηεηα, ζαθήλεηα θαη παξαδείγκαηα ην ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ θαη φρη νξηζκέλσλ,ηελ 
πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνρξέσζεο γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ΑκεΑ ζηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο ηνπ 
ΔΠΑ 2014-2020 κε ηελ δηνξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ ζεκηλαξίσλ. 
 
10.Δπιηόπιοι Έλεγτοι Δπενδύζεων  
Να εμεηαζζεί ε δπλαηφηεηα ηφζν ζην ππάξρνλλ φζν θαη ζην επφκελν ΔΠΑ κε ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη 
δηαδηθαζίεο, ζε πεξηπηψζεηο εηδηθψλ ζπλζεθψλ (π.ρ. παλδεκία COVID-19, φπνπ ιφγσ ηνπ Lockdown ππάξρεη 
αδπλακία κεηαθίλεζεο ζηειερψλ-ειεγθηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο) πηζηνπνίεζεο δαπαλψλ θαη έξγσλ εμ’ 
απνζηάζεσο κε ρξήζε ηερλνινγίαο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηελέξγεηα ηεο επηηφπηαο επαιήζεπζεο εληφο 
ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.  
 
Β. ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 
Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλερείο παξαηάζεηο θαη ηηο θαηά θαηξνχο παξεκβάζεηο ζην πεξηερφκελφ ηνπ 
επηζεκαίλνληαη ηα θάησζη : 
1.Καζπζηεξεζεηο άλσ ηνπ ελφο έηνπο ζηελ θάζε αμηνιφγεζεο θαη έληαμεο ησλ πξνηάζεσλ ζηηο δηαηάμεηο 
ελίζρπζεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ 4399/2016 
 
2.Αδπλακία ηνπ ΠΚΔ ππνζηήξημεο ειέγρσλ νινθιήξσζεο επελδχζεσλ πξνεγνχκελσλ λφκσλ (λ3299/2004 θαη 
λ3908/2011) κέζσ νξθσηψλ ειεγθηψλ. 
 
3. εκαληηθέο ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο θαηά ηελ παξαιαβή εθζέζεσλ νξθσηψλ ειεγθηψλ απφ ηηο αξκφδηεο 
ππεξεζίεο. 
 Οπζηαζηηθά πξέπεη λα θαηαξγεζεί ν έιεγρνο ηεο έθζεζεο νξθσηψλ ειεγθηψλ απφ ηηο ππεξεζίεο, δηφηη κε απηή 
ηελ δηαδηθαζία δελ ζπληνκεχεηαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ αιιά αληηζέησο θαζπζηεξεί πεξηζζφηεξν. 
 
4.Αδπλακία ππνβνιήο θαη πινπνίεζεο επέλδπζεο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν4399/2016, ζε εληαίν θάθειν πνπ 
αλαθέξεηαη ζε δχν δηαθνξεηηθά νηθφπεδα ιφγσ ηερληθήο αδπλακίαο ηνπ ΠΚΔ. 
 
5.Αδπλακία ή/θαη κεγάιε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζε απαληήζεηο εηδηθψλ εξσηήζεσλ απφ ηελ ππεξεζία ηνπ help 
desk. 
 
6.Μεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ εμέηαζε αηηεκάησλ ηξνπνπνίεζεο.  
Δπίζεο, ζε αιιαγέο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ππάξρεη αζάθεηα, θαζψο ν αλαπηπμηαθφο λφκνο δελ θαζνξίδεη 
επαθξηβψο εάλ απαηηείηαη ή φρη ηξνπνπνίεζε, αλαθέξνληαο απιά φηη απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε φηαλ ππάξρνπλ 
«ουζιώδεις μεηαβολές ζηο θυζικό ή ζηο οικονομικό ανηικείμενο» θξάζε πνπ επηδέρεηαη πνιιαπιψλ 
ππνθεηκεληθψλ εξκελεηψλ. 
 
7. Έιιεηςε δεκνζηεπκέλσλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ Αλαπηπμηαθψλ Νφκσλ ζε επίπεδν 
εληάμεσλ, πινπνίεζεο , νινθιήξσζεο έξγσλ θαη δηάζεζεο ρξεκαηνδφηεζεο.  
Παξαηεξείηαη απνπζία δεκνζηνπνίεζεο ηεο έθδνζεο εηήζηαο έθζεζεο πνπ ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα 
θαηαηίζεηαη ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ ζχκθσλα κε ην ηζρχνληα Νφκν 432016/2016. 
 
8. Έιιεηςε ζχγρξνλεο θαη επαξθνχο ηζηνζειίδαο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ (πξέπεη άκεζα λα 
δεκηνπξγεζεί). 
Σέινο, ζεσξνχκε φηη ρξεηάδεηαη κία ζπλνιηθή νξγαλσηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαδηνξγάλσζε –αλαζπγθξφηεζε ηεο 
αξκφδηαο ππεξεζίαο ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.  
 
9. ην πιαίζην ηξνπνπνίεζεο ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ, ιφγσ έθδνζεο ησλ λέσλ θαλνληζκψλ, λα δνζεί ε 
δπλαηφηεηα ελίζρπζεο (φπσο ζπλέβαηλε ζηνλ Ν3908/2011) ησλ δαπαλψλ κηζζνδνζίαο ηνπ πθηζηάκελνπ 
επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ, εθφζνλ ε επέλδπζε θαηαιήμεη ζηελ δεκηνπξγία λένπ πξντφληνο ή 
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ζηε βειηίσζε ηεο κεζφδνπ παξαγσγήο, δεδνκέλνπ φηη ζηηο επελδχζεηο ηεο λέα νηθνλνκίαο ε θχξηα δαπάλε είλαη 
ν αλζξσπνρξφλνο εξγαζίαο θαη φρη ε θηήζε παγίσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ. 
 
Γ. ΔΠΑ 2021-2027 
Παξά ην γεγνλφο φηη, δελ αλαθνηλψλνληαη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε κέρξη ζήκεξα πνξεία ησλ 
δηαπξαγκαηεχζεσλ, νχηε έρεη αλαξηεζεί δεκφζηα ην αθξηβέο ζρέδην ηεο θπβέξλεζεο, εληνχηνηο ιακβάλνληαο 
ππφςε ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα ησλ ΜΜΔ γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, θαζψο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο ΔΔ, 
ζπκθσλνχκε κε ηηο θεληξηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ ζρεδίνπ πνπ ππνβιήζεθε ζηελ ΔΔ σο πξνο ηνπο ηνκείο 
πξνηεξαηφηεηαο θαη αλάπηπμεο. 
Χζηφζν, επηζεκαίλνπκε ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ έγθξηζε ησλ ηειηθψλ θαλνληζκψλ ηεο ΔΔ αιιά θαη ζηελ 
πξνεηνηκαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ θαη Σνκεαθψλ Πξνγξακκάησλ δεδνκέλεο ηεο 
επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ηνπ λένπ ΔΠΑ απφ 1/1/2021.  
ρεηηθά κε ηηο θεληξηθέο επηινγέο νξζήο πξνεηνηκαζίαο θαη πεξηερνκέλνπ ηνπ λένπ ΔΠΑ 2021-2027 με έμθαζη 
ζηην επιτειρημαηικόηηηα πξνηείλνπκε ηηο αθφινπζεο γεληθέο θαηεπζχλζεηο :  
 
1) Κξίζηκνο παξάγνληα επηηπρίαο πινπνίεζεο ηνπ λένπ ΔΠΑ 2021-2027 ζα απνηειέζεη γηα αθφκε κία θνξά ε 
δπλαηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ λα ηξέμνπλ ζηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ηξία ζεκαληηθά projects «Σακείν 
Αλάθακςεο», «ΔΠΑ 2014-2020» θαη «ΔΠΑ 2021-2020» θαη κάιηζηα κε εκπξνζζνβαξή ινγηθή απνξξφθεζεο 
ησλ πφξσλ γηα ηα δχν πξψηα, θάηη πνπ αλαθέξεηαη δηαρξνληθά απφ ηηο θπβεξλήζεηο ζε θάζε πξνγξακκαηηθή 
πεξίνδν, φκσο, δπζηπρψο, δελ έρεη επηηεπρζεί ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη. Πφζν κάιινλ ζηελ θξίζηκε πεξίνδν 
πνπ δηαλχνπκε γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο ιφγσ ηεο παλδεκίαο COVID-19. 

Γηα ην ιφγν απηφ επηβάιιεηαη ,θαηά ηε γλψκε καο, ζηελφηεξε ζπλεξγαζία θαη κεγαιχηεξε αμηνπνίεζε δνκψλ 
θαη εξγαιείσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (π.ρ. Δλδηάκεζνη Φνξείο Γηαρείξηζεο) ηδηαίηεξα ζηα πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο 
ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. ηελ θαηεχζπλζε απηή ρξήδνπλ πιήξνπο αλακφξθσζεο ηα ΠΓ 4/92 θαη ΠΓ 98/96 κε 
ηε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ησλ Δλδηάκεζσλ Φνξέσλ ζε global grant θνξείο δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ.  

Παξάιιεια, ην δηνηθεηηθφ ζρήκα νξγάλσζεο ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα απινπζηεπζεί θαη 
λα νκνγελνπνηεζεί ζε ζρέζε κε ην ππάξρνπλ ζχζηεκα δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο, θαζψο παξαηεξείηαη ην 
θαηλφκελν εληφο ηνπ ίδηνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο νη ελ ιφγσ ππεξεζίεο λα ππάγνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο 
επηβιέπνληεο πξντζηακέλνπο κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη ηξηβέο, θαζπζηεξήζεηο θαη άζθνπε 
γξαθεηνθξαηία εηο βάξνο ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ πινπνίεζεο θαη απνξξφθεζεο ησλ πφξσλ (π.ρ. ε 
ΔΤΓ/ΔΠΑλΔΚ ππάγεηαη ζηνλ Δ.Γ. Γηαρείξηζεο ΔΠΑ, ε ΜΟΓ Α.Δ. ζηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ, ε 
ΔΤΚΔ ζηνλ Τθππνπξγφ Αλάπηπμεο αξκφδην γηα ην ΔΠΑ, θ.ι.π.). 

 
2) Ζ θαηαλνκή ηνπ 30% ησλ πφξσλ ζηηο Πεξηθέξεηεο είλαη ζε ζεηηθή θαηεχζπλζε. Ζ θεκνινγνχκελε 
απαγφξεπζε δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ απφ απηέο θαη ε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ πφξσλ 
ζε έλα ηνκεαθφ πξφγξακκα καο βξίζθεη θάζεηα αληίζεηνπο. 
 Πνιιέο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο (πρ. ε Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο) έρνπλ απνδείμεη φηη δηαζέηνπλ ηελ 
ηθαλφηεηα θαη ηε δπλαηφηεηα λα ζρεδηάδνπλ δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα πνπ δελ απνηεινχλ απιή αληηγξαθή ησλ 
πξνγξακκάησλ εζληθήο εκβέιεηαο, ελψ επίζεο εθδίδνπλ ηηο απνθάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ζε ζχληνκν ρξφλν.  
Ζ πξφζθαηε δξάζε ελίζρπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο κε 
θεθάιαην θίλεζεο ππφ  ηε κνξθή ηεο κε επηζηξεπηέαο επηρνξήγεζεο θαη ρσξίο ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ 
ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο απνηειεί έλα παξάδεηγκα θαιήο πξαθηηθήο πνπ πξέπεη λα πηνζεηεζεί θαη ζην λέν ΔΠΑ 
2021-2027. 
 
3) Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ΔΠΑ 2021-2027 ζα πξέπεη λα έρεη απφιπηε πξνζήισζε θαη ζηφρεπζε βάζεη ησλ 
πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ηεο νηθνλνκίαο αιιά θαη ηνπ καθξνπξφζεζκνπ πεξηβάιινληνο κε έκθαζε ζε δξάζεηο, 
πξνγξάκκαηα θαη έξγα πνπ δεκηνπξγνχλ πξαγκαηηθή θαη δηαρξνληθή πξνζηηζέκελε αμία. Γπζηπρψο απηφ κέρξη 
ζήκεξα, παξά ηα δηζεθαηνκκχξηα επξσπατθψλ θνλδπιίσλ πνπ έρνπλ εηζξεχζεη ζηε ρψξα καο, δελ έρεη γίλεη 
εθηθηφ ζε κεγάιν βαζκφ.  
Πνιιέο θνξέο, ηδηαίηεξα ζηηο δξάζεηο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 
ελψ ζρεδηάδνληαη ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα επελδχζεηο θαη ζηφρεπζεο κε εκπξνζζνβαξέο πεξηερφκελν 
εθαξκνγήο, εληνχηνηο πνιχ ζχληνκα νη ελ ιφγσ ζηφρνη ηξνπνπνηνχληαη κε απνθιεηζηηθφ γλψκνλα ηελ 
απνξξφθεζε απιά ησλ πφξσλ.   
Δπηπξφζζεηα ε ρξήζε πφξσλ ηνπ λένπ ΔΠΑ γηα δξάζεηο θαη ππνδνκέο πνπ δελ νινθιεξψζεθαλ ζην λπλ 
ΔΠΑ φπσο θαη ζηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ζα ζηεξήζνπλ ζεκαληηθνχο πφξνπο απφ έξγα θπξίσο 
ππνδνκήο ζηελ πεξηθέξεηα πνπ ηα έρεη κεγάιε αλάγθε.   
Ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ πξέπεη κε απνιχησο αλαπηπμηαθά θαη ζηξαηεγηθά θξηηήξηα λα 
απαληεζνχλ θξίζηκα εξσηήκαηα πνπ δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 
νηθνλνκίαο θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα λέα δεδνκέλα θαη αθνξνχλ  π.ρ. ζην είδνο ησλ 
επελδχζεσλ, ζηνπο θιάδνπο πξνηεξαηφηεηαο θαη ζην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ. 
Υξήκαηα γηα θιάδνπο ρσξίο κέιινλ, εληζρχζεηο κε απνθιεηζηηθφ γλψκνλα ηελ εμππεξέηεζε πηέζεσλ θαη 
επηθνηλσληαθψλ ζηφρσλ, ζα πξέπεη επηηέινπο λα εθιείςνπλ. Παξάιιεια, λα δεκηνπξγεζεί έλα νινθιεξσκέλν 



 
ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ 
ΣΜΗΜΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

 

- 6 - 

θαη ζαθψο πην βειηησκέλν απφ ην ήδε ππάξρνλ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ζηφρσλ θαη δηαηήξεζεο ησλ 
επελδχζεσλ κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ζην λέν Σνκεαθφ Πξφγξακκα ΔΠΑλΔΚ 2021-2027 ζα πξέπεη λα ππάξμεη ελδειερήο 
δηαβνχιεπζε κε ηνπο θνξείο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί έλα ζαθέο, νινθιεξσκέλν θαη 
ζηνρεπκέλν πιαίζην εληζρχζεσλ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ λα απαληά κε ζαθήλεηα ζηα παξαπάλσ 
εξσηήκαηα θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο. 

Πέξαλ ηνπ ζρεδηαζκνχ ζα πξέπεη λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ 
πξνγξακκαηηζκνχ. Αιιεινεπηθαιχςεηο πξνγξακκάησλ, πιεζψξα πξνθεξχμεσλ ηδίαο ή θαη δηαθνξεηηθήο 
ζηφρεπζεο ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, ηξφπνο επηινγήο θαλνληζκνχ δηαρείξηζεο κίαο δξάζεο (π.ρ De minimis  ή 
απαιιαθηηθνχ θαλνληζκνχ) απαηηνχλ ελδειερή κειέηε θαη πηνζέηεζε απνηειεζκαηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ ζα 
ηεξνχληαη απαξέγθιηηα πξνο φθεινο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο εηθφλαο ησλ πξνγξακκάησλ.  

 
4) Ζ χπαξμε ηνπ αλαγθαίνπ λνκνζεηηθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζε θαίξηα δεηήκαηα (ρσξνηαμία, δηθαηνζχλε, 
απαιινηξηψζεηο, άδεηεο ιεηηνπξγίαο, θ.ι.π.)  ζα πξέπεη λα ζεζκνζεηεζεί άκεζα θαη νινθιεξσκέλα θαη ζε πιήξε 
αξκνλία κε ην λέν λφκν πιαίζην δηαρείξηζεο ησλ  πφξσλ.  Κχξηα θαηεχζπλζε ζα πξέπεη λα είλαη ε 
εκπξνζζνβαξήο απνξξφθεζε, ε ζέζπηζε ζηαζεξψλ θαλφλσλ δηαρείξηζεο θαη ε απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο δξάζεηο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πέξαλ ηεο γξαθεηνθξαηίαο  πνπ επηβάιινπλ νη θαλνληζκνί 
ηεο ΔΔ, ζηε ρψξα καο έρνπκε ζεζπίζεη δηαδηθαζίεο επηπξφζζεηεο γξαθεηνθξαηίαο κε γλψκνλα ηελ «αζθάιεηα» 
ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ θαη ππεξεζηψλ θαη φρη ηελ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ.  
 
5) Δπαξθήο δεκνζηφηεηα θαη πιεξνθφξεζε πνπ εληζρχεη ηε δηαθαλή ελεκέξσζε ησλ Γηθαηνχρσλ θαη ησλ 
πνιηηψλ ηεο ρψξαο. ηελ θαηεχζπλζε απηή πξνηείλνληαη : 

 Γεκηνπξγία εληαίνπ θφκβνπ γηα ην ζχλνιν ηνπ ΔΠΑ 2021-2020 κε ρσξηζηά Microsites γηα θάζε 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα θαη κε ζεκαηηθά πεδία γηα θάζε πξφγξακκα επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ζ ηζηνζειίδα ζα 

πξέπεη λα είλαη θηιηθή ζην ρξήζηε, πξνζβάζηκε ζηα ΑκεΑ θαη λα εκπινπηίδεηαη κε εηθφλεο. Παξάιιεια, λα 

δεκηνπξγεζεί γηα θάζε πξφγξακκα πεδίν κε θαιέο πξαθηηθέο. Ζ πθηζηάκελε ζειίδα ηνπ ΔΠΑ δε 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε θηιηθφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε φπσο θαη πνιιέο 

ηζηνζειίδεο ησλ πθηζηάκελσλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ (Σνκεαθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ). 

 ε φια ηα πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αλεμαξηήηνπ κνξθήο ελίζρπζεο (επηρνξήγεζε, seed 

capital, εγγπήζεηο, θ.ι.π.) ζα πξέπεη πξηλ ηελ θάζε πξνθήξπμε λα εθπνλείηαη ζρέδην επηθνηλσλίαο θαη 

πξνβνιήο πνπ λα ηεξείηαη απφ ηνπο θνξείο πινπνίεζεο. Δπίζεο λα είλαη εμ’ αξρήο έηνηκν ην επηθνηλσληαθφ 

πιηθφ. Παξάιιεια, κε θάζε πξνθήξπμε ππνρξεσηηθά ζα αλαξηάηαη θαηάινγνο εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ πνπ 

ζα εκπινπηίδεηαη ηαθηηθά. 

 Οη Φνξείο Γηαρείξηζεο (Δλδηάκεζνη Φνξείο) ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ 

αλάινγα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ δηαρεηξίδνληαη ζε δξάζεηο δεκνζηφηεηαο θαη 

πιεξνθφξεζεο. Ζ έθδνζε ειεθηξνληθνχ banner, ε αλαθνίλσζε γηα χπαξμε help-desk, ε έθδνζε εξσηήζεσλ 

–απαληήζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθέο δξάζεηο.  

 ε θάζε Φνξέα Γηαρείξηζεο πέξα ησλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη απηνηειήο κνλάδα 

Γεκνζηφηεηαο-Πιεξνθφξεζεο ππεχζπλνο απνθιεηζηηθήο εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο ζε ζέκαηα δεκνζηφηεηαο θαη 

πιεξνθφξεζεο θαη φρη φπσο γίλεηαη κέρξη ζήκεξα εηδηθά ζηνπο Δλδηάκεζνπο Φνξείο φπνπ ηα άηνκα πνπ έρνπλ 

νξηζζεί  γη’ απηφ ην ζθνπχ απαζρνινχληαη θαη κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο (π.ρ. παξαθνινχζεζε έξγσλ). 

 ε πεξίπησζε εκπινθήο Σξαπεδηθψλ Ηδξπκάησλ ζηε δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε έξγσλ Γηθαηνχρσλ ζα 

πξέπεη ζε θάζε ππνθαηάζηεκα λα νξίδεηαη ππεχζπλνο ρξεκαηνηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ θαη λα ππάξρεη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ θάζε Σξαπεδηθνχ Ηδξχκαηνο πίλαθαο κε ηνπο ππεπζχλνπο πιεξνθφξεζεο αλά Πεξηθεξεηαθή 

Δλφηεηα θαη Καηάζηαζε κε ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. 

6)  Γεκηνπξγία ζχγρξνλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο κε ηε δπλαηφηεηα άκεζεο εμαγσγήο 
ζηαηηθψλ ζηνηρείσλ. 
Καζψο δνχκε ζηελ επνρή ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ηεο αλαγθαίαο χπαξμεο ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ 
πνπ απνηεινχλ θξίζηκνπο ηνκείο γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ ππιψλα ηεο Δ.Δ. γηα κηα εμππλφηεξε Δπξψπε, 
κέζσ ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο ςεθηνπνίεζεο, ηνπ νηθνλνκηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ηεο ζηήξημεο ησλ κηθξψλ θαη 
κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2021-2027 επηβάιιεηαη ε πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ, 
αζθαιψλ, θηιηθψλ ζην ρξήζηε κεραλνγξαθηθψλ εξγαιείσλ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κε ηελ αλαγθαία 
νξγαλσηηθή θαη ιεηηνπξγηθή δνκή.  
Δηδηθά ζην ζέκα ησλ επελδχζεσλ θξίζηκεο πηπρέο ηνπ αλσηέξνπ ζηφρνπ απνηεινχλ :  
• Ζ πιήξεο επηρεηξεζηαθή, νξγαλσηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλακφξθσζε ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 

Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ, ην νπνίν λα είλαη δηαζέζηκν ζηνπο επελδπηέο πξνθεηκέλνπ λα γλσξίδνπλ ηηο 

εληζρχζεηο πνπ έρνπλ ήδε ιάβεη, θάηη πνπ δε γίλεηαη ζήκεξα, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη ζνβαξά 

πξνβιήκαηα. 
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 Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ κε έκθαζε ζηα αλνηθηά δεδνκέλα γηα ηνπο ρξήζηεο (ΟΠ, ΠΚΔ, 

ΠΚΔ, ΔΡΓΑΝΖ, ΔΦΚΑ, ΑΑΓΔ, θ.ι.π.) γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ 

ησλ Γηθαηνχρσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ εθηηκάηαη φηη ζα πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά ν ρξφλνο αμηνιφγεζεο ησλ 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ. 

 Δκπινπηηζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ΜΟΓ Α.Δ. Πξνθήξπμε γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ εηδηθά ζε 

πξνγξακκαηηζηέο θαη δηαρεηξηζηέο πιεξνθνξηψλ φπνπ κέρξη ζήκεξα ππάξρεη ηξνκεξή έιιεηςε γηα ηηο 

δξάζεηο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ζεκαληηθψλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ έγθαηξε 

πινπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ πεδίσλ θαη ελεξγεηψλ κε επηπηψζεηο ζηε δηαθάλεηα θαη αζθάιεηα ηνπ ΠΚΔ. 

 Αλάπηπμε δηαδξαζηηθψλ εξγαιείσλ ππνζηήξημεο δηθαηνχρσλ θαη θνξέσλ π.ρ. ζε ζέκαηα δηαβνχιεπζεο, 

εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ επί πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθιήζεσλ θαη δεκνζηφηεηαο-πιεξνθφξεζεο. 

7) Δπαξθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ αλαγθαίσλ επηρεηξεκαηηθψλ ππνδνκψλ πνπ θξίλνληαη 
απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο κεηαπνίεζεο θαη ππεξεζηψλ Logistics. 

 
8) Ζ δηαβνχιεπζε γηα ηε δηακφξθσζε ελφο πξνγξάκκαηνο λα είλαη νπζηαζηηθή θαη φρη θαη’ επίθαζε θαη εηθνληθή 
φπσο γίλεηαη ζήκεξα ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζπγγξαθήο ησλ πξνζθιήζεσλ ησλ δξάζεσλ ηνπ ΔΠΑλΔΚ, κε 
απνηέιεζκα πέξα ηεο έιιεηςεο ζαθνχο ζηξαηεγηθήο ζηφρεπζεο θαη κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ, ηηο εθ ησλ 
πζηέξσλ ζπρλέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο κε απνηέιεζκα ηελ αλαηξνπή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 
ησλ επηρεηξήζεσλ.  
 
9) Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ΔΔ πξνθξίλεη ηε ινγηθή ηεο δαλεηνδφηεζεο κε δηάθνξεο κνξθέο έλαληη ησλ 
επηρνξεγήζεσλ. Γεδνκέλνπ φηη ζηελ Διιάδα πνιιέο θνξέο έρεη «δαηκνλνπνηεζεί» αιιά θαη θαηαζηξαηεγεζεί ε 
έλλνηα ηεο επηρνξήγεζεο θξίλεηαη ζθφπηκν λα ππάξμεη αλαιπηηθή θαη δηεμνδηθή κειέηε  γηα ην ζπλδπαζκφ ηνπ 
είδνπο ησλ εληζρχζεσλ πνπ ζα ζηεξίμνπλ ηηο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο θαη ηε λενθπή επηρεηξεκαηηθφηεηα.  
Γηα παξάδεηγκα, έλα πξφγξακκα κε παξνρή άηνθσλ δαλείσλ γηα ηελ πινπνίεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ 
αθνξνχλ ηελ αγνξά εμνπιηζκνχ/ινγηζκηθνχ γηα πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχζε λα ήηαλ έλα πηινηηθφ 
πξφγξακκα δξάζεο.  
ε θάζε πεξίπησζε θξνλνχκε φηη ζα πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ θαη φξηα σο πξνο ην ίδην είδνο ηεο ελίζρπζεο 
(θεθάιαην θίλεζεο, δάλεην, επηρνξήγεζε, θ.ι.π.) πνπ ζα ιακβάλνληαη. Δίλαη ζεκαληηθφ, επίζεο, ζε θάζε 
πξνθήξπμε λα ππάξρεη δηαθξηηή θαηαλνκή ηεο δηαζέζηκεο δεκφζηα δαπάλεο αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο 
επηρείξεζεο κε επειημία κεηαθνξάο πφξσλ απφ θαηεγνξία ζε θαηεγνξία κεγέζνπο.  
 
10) Θέζπηζε θαη απζηεξή ηήξεζε, κε επηβνιή πνηλψλ, ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ έθδνζεο απνθάζεσλ, 
αμηνιφγεζεο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, ειέγρνπ, παξαιαβήο έξγσλ αλάινγα κε ηνλ φγθν ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ 
έξγσλ πνπ εγθξίλνληαη γηα ρξεκαηνδφηεζε.  
 
11)Τπνρξεσηηθή ζέζπηζε αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ πνπ λα αθνξνχλ ζην επελδπηηθφ ζρέδην πνπ αμηνινγείηαη θαη 
φρη λα αμηνινγνχληαη κφλν ηζηνξηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο (απαζρφιεζε, νηθνλνκηθά ζηνηρεία, θ.ι.π.).  
ηφρνο είλαη ε επηδίσμε επελζχζεσλ φρη ζπλερψο απφ ηηο ίδηεο επηρεηξήζεηο αιιά θαη επελδχζεηο βηψζηκεο πνπ 
ππεξεηνχλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο φρη κφλν ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ηε γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή ηεο νηθνλνκίαο 
ηεο ρψξαο.  
Να εμεηαζζεί ζε πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο λενθπνχο θαη λέαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ίδξπζεο λενθπψλ θαη 
λέσλ επηρεηξήζεσλ, ε δπλαηφηεηα δηα δψζεο παξνπζίαζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηελ Δπηηξνπή 
Αμηνιφγεζεο πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη πιεξέζηεξε γλψζε ησλ ζηφρσλ θαη ηεο επάξθεηαο ηνπ επελδπηηθνχ 
ζρεδίνπ πνπ ζα αμηνινγεζεί θαη ζα θξηζεί γηα ρξεκαηνδφηεζε (ηε Γξάζε «Νέα Καηλνηνκηθή 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ζην ΔΠΑ 2007-2013 ε ελ ιφγσ πξαθηηθή είρε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα). 
Δπηπξφζζεηα, λα ππάξμεη ζπλδπαζκφο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε ηε δηελέξγεηα ζεκηλαξίσλ νξγάλσζεο θαη 
δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ γηα ηνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο. 
 
12) ην πιαίζην δηαβνχιεπζεο γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ λέσλ θαλνληζκψλ ζα πξέπεη ε Διιάδα λα πηέζεη  γηα 
ηελ επαλεμέηαζε ηνπ νξηζκνχ ησλ πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο, ζε κία 
πην επλντθή θαηεχζπλζε αλάινγα κε ηελ δηεπθφιπλζε πνπ παξέρνπλ ηα πξνγξάκκαηα εληζρχζεσλ βάζεη ηνπ 
πξνζσξηλνχ θαζεζηψηνο ηεο ΔΔ ιφγσ COVID-19. Αληίζηνηρα ζηελ Διιάδα, λα ππάξμεη επαλεμέηαζε ηεο 
εθαξκνγήο ηνπ φξνπ ζηα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ αθφκε θαη ζην λπλ ΔΠΑ 2014-2020, φπνπ 
ζήκεξα ππάξρεη νξηδφληηνο απνθιεηζκφο ρσξίο πξνυπνζέζεηο θαη κε απνπζία εηδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηε 
δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ «πξνβιεκαηηθψλ» επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ απηέο λα κπνξνχλ λα γίλνπλ 
θαη πάιη ιεηηνπξγηθέο θαη αληαγσληζηηθέο ελ αληηζέζεη κε φηη ζπκβαίλεη ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. 
 
13) Να αξζεί ε απαγφξεπζε ηεο ελίζρπζεο εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δίθηπα  franchising, θαζψο απηφ 
αληίθεηηαη ζηνπο θαλνληζκνχο ηεο ΔΔ εθφζνλ δελ ππάξρεη δήηεκα δεζπφδνπζαο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο ζηελ 
αγνξά πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. Ζ ινγηθή πνπ επηθξαηεί ζρεηηθά κε ην φηη φηη ν έιεγρνο είλαη πνιχπινθνο θαη έρεη 
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αξθεηά λνκηθά δεηήκαηα πξνο εμέηαζε, ζεσξνχκε φηη δελ απνηειεί ιφγν νξηδφληηαο απφξξηςεο ησλ 
επηρεηξήζεσλ franchising ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ θαη εηδηθά ηνπ ΔΠΑλΔΚ.  
Yπελζπκίδνπκε φηη, απφ ην 2016 ε πξνεγνχκελε θπβέξλεζε είρε εμαγγείιεη ην ζρεδηαζκφ ελφο εηδηθνχ 
πξνγξάκκαηνο ην νπνίν ηειηθψο έκεηλε «ζηα ραξηηά». 
 
14) Σν πεξηερφκελν ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνζθιήζεσλ λα ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγαιχηεξε θηιηθφηεηα πξνο ην 
ρξήζηε -Γπλεηηθφ Γηθαηνχρν. Ζ χπαξμε ρσξηζηνχ θεθαιαίνπ κε παξαξηήκαηα γηα φια ηα βαζηθά ζεκεία (πρ. 
Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο, νξηζκνί ΜΜΔ, θ.ι.π.) πνπ ήδε ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πξνζθιήζεηο ηνπ λπλ ΔΠΑ 2014-
2020 είλαη απνιχησο νξζή.  
Δπηπξφζζεηα πξνηείλεηαη ε παξάζεζε ελφο time table κε ηηο θξίζηκεο εκεξνκελίεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ.    
Δπίζεο ε ινγηζηηθή απεηθφληζε ηεο επηρνξήγεζεο λα ππάξρεη σο παξάξηεκα ζε θάζε πξφζθιεζε θαζψο 
απνηειεί ζπρλφ εξψηεκα ησλ ινγηζηηθψλ γξαθείσλ ησλ Γηθαηνχρσλ. 
Σέινο ε ζέζπηζε δεζκεπηηθψλ ρξνλνδηαγξακκάησλ γηα ηνλ Γηθαηνχρν ζηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηελ 
θξίλνπκε απφιπηα ζσζηή αξθεί λα είλαη πξντφλ νξζήο κειέηεο θαη γλψζεο ηνπ επξχηεξνπ επηρεηξεκαηηθνχ 
πεξηβάιινληνο. Μφλν ζε πεξηπηψζεηο αλψηεξεο βίαο θαη εηδηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη κε ζπλζεθψλ (π.ρ. 
παλδεκία) λα ππάξρνπλ ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο.  
Ζ κέρξη ζήκεξα πξαθηηθή ζπλερψλ παξαηάζεσλ ησλ ππνρξεψζεσλ γηα φινπο, δεκηνπξγεί ζε 
αξθεηέοπεξηπηψζεηο  ζπλζήθεο αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ, δεδνκέλνπ φηη επηρεηξήζεηο πνπ δελ ηεξνχλ ηα ζρεηηθά 
ρξνλνδηαγξάκκαηα  ή  δελ έρνπλ πινπνηήζεη ην  έξγν επσθεινχληαη ην ίδην κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηα ηεξνχλ 
θαη έρνπλ ππνβάιιεη αηηήκαηα επαιήζεπζεο εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ πνπ ζέηεη ε εθάζηνηε Πξφζθιεζε.   
Με ηνλ ηξφπν απηφ δελ ζα ππάξρεη πιεζψξα έξγσλ πνπ δεζκεχνπλ θνλδχιηα ηα νπνία κπνξνχλ λα 
θαηεπζπλζνχλ ζε άιια πξνγξάκκαηα θαη ηνκείο.  
 
15) Σα κεηξψα αμηνινγεηψλ ζα πξέπεη λα εθζπγρξνληζηνχλ θαη λα ηχρνπλ ελδειερνχο αμηνιφγεζεο ηεο 
πνηφηεηάο ηνπο.  
Ζ επηινγή ησλ αμηνινγεηψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ επηζηεκνληθή ηνπο επάξθεηα θαη ηελ 
πξφζθαηε εκπεηξία ηνπο ζην αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ. Φαηλφκελα 
έληαμεο ζην κεηξψν αμηνινγεηψλ πνπ έρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί, πνπ είλαη αλελεξγνί ηνπιάρηζηνλ ηξία ρξφληα πξηλ 
ηελ πξνθήξπμε κία δξάζεο ζα πξέπεη λα εθιείςνπλ.  
Όπσο θαη θαηλφκελα λα «βαθηίδνληαη» αμηνινγεηέο  ηερληθψλ έξγσλ ππνδνκήο θαη δαπαλψλ εηδηθφηεηεο πνπ 
δελ έρνπλ ζρέζε κε ην επάγγεικα ηνπ κεραληθνχ κε κφλν θξηηήξην ηελ εκπεηξηθή ηνπο γλψζε ζε ζέκαηα 
δηαρείξηζεο έξγσλ.   
Δπηπξφζζεηα ζα πξέπεη λα ζεζκνζεηεζεί ,εληφο ηνπ λφκνπ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ λένπ ΔΠΑ, ε πνηνηηθή θαη 
πνζνηηθή αμηνιφγεζε ησλ αμηνινγεηψλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ κε επηβνιή ζπγθεθξηκέλσλ πνηλψλ ζηηο 
πεξηπηψζεηο θαθψλ αμηνινγήζεσλ.  
 
16) Ζ ππνρξεσηηθή ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ε αλάξηεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
καδί κε ηελ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ηζρχεη ζήκεξα ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑλΔΚ απνηειεί πνιχ ζεηηθή 
πξαθηηθή θαη ζα πξέπεη λα πηνζεηεζεί ζην ζχλνιν ηνπ  2021-2020.  
Χζηφζν  ε ειεθηξνληθή αίηεζε ζα πξέπεη λα εκπινπηηζηεί κε πεδία ηα νπνία κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ 
δηθαηνινγεηηθά (π.ρ. Τπεχζπλεο Γειψζεηο κε κεγάιν αξηζκφ φξσλ πνπ θαιείηαη λα απνδερζεί ν δηθαηνχρνο) πνπ 
απαηηνχληαη λα ππνβιεζνχλ.  
 
17) Μεγαιχηεξε δηαζχλδεζε θαη δηαδξαζηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο γηα ζέκαηα επηρεηξείλ. Οη 
δξάζεηο ηνπ ΟΑΔΓ γηα ηελ ίδξπζε ησλ επηρεηξήζεσλ απφ αλέξγνπο πνπ ζέινπλ λα ηδξχζνπλ ηελ επηρείξεζή 
ηνπο ζα πξέπεη λα αλαδηακνξθσζνχλ ξηδηθά ζηα πξφηππα πξνγξακκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Θα ήηαλ πνιχ 
ζεκαληηθφ λα ρξεκαηνδνηεζεί ην ΣΔΔ γηα ηε δηελέξγεηα πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα 
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο γηα ηνπο λένπο κεραληθνχο νη νπνίνη θαινχληαη ζην λέν 
αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ λα απνθηήζνπλ πέξα ησλ ηερληθψλ δεμηνηήησλ θαη επηρεηξεκαηηθέο δεμηφηεηεο.  
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