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και την ενέργεια. Ωστόσο, δέουσα σημασία 
έχει δοθεί και στην ενίσχυση και αναβάθμι-
ση του προγράμματος Τεχνικής Υποστήρι-
ξης για τη θεσμική και διαχειριστική ικανό-
τητα των δικαιούχων και των φορέων υλο-
ποίησης προγραμμάτων. Πρόκειται για ένα 
σοβαρό πρόβλημα που εντοπίστηκε κατά τις 
προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, 
σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Ανάπτυ-
ξης, και για το οποίο έπρεπε να βρεθεί λύση 
ώστε να προχωρά σωστά και άμεσα η απορ-
ρόφηση των κοινοτικών πόρων. Τα τέσσε-
ρα από τα οκτώ τομεακά προγράμματα που 
έχουν σχεδιαστεί και αναμένεται να λάβουν 
το «πράσινο φως» είναι τα εξής: το πρόγραμ-
μα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συ-
νοχή», ύψους 4,1 δισ. ευρώ, με κύριο στόχο 
τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχό-
ληση και την ενίσχυσή της, δίνοντας έμφα-
ση στους νέους έως 29 ετών, την προώθη-
ση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χω-
ρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση κ.ά. Το πρό-
γραμμα «Ανταγωνιστικότητα», ύψους 3,9 
δισ. ευρώ, με το οποίο και θα κάνει πρεμιέ-
ρα το νέο ΕΣΠΑ. 

Ακολουθεί το πρόγραμμα «Ψηφιακός Με-
τασχηματισμός», ύψους 943 εκατ. ευρώ. Οι 
δράσεις του προγράμματος στοχεύουν στην 
παροχή νέων και αναβαθμισμένων δημόσι-
ων ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών 
προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Το 
τέταρτο πρόγραμμα, «Περιβάλλον και Κλι-
ματική Αλλαγή», ύψους 3,6 δισ. ευρώ, πε-
ριλαμβάνει μια πληθώρα δράσεων, όπως 
είναι η ενεργειακή εξοικονόμηση, η προώ-
θηση των ΑΠΕ, η αντιπλημμυρική θωράκι-
ση, η εξασφάλιση ποιοτικού και επαρκούς 
πόσιμου νερού σε όλη τη χώρα, αλλά και η 
προστασία της βιοποικιλότητας. 

k.chelidoni@realnews.gr

Της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΧΕΛΙΔΩΝΗ

Μ
ε τρεις κομβικές αλλαγές και με ένα 
πρόγραμμα ύψους 3,9 δισ. ευρώ για 
τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαί-

ων επιχειρήσεων κάνει πρεμιέρα το νέο ΕΣΠΑ 
για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, 
ύψους 26,2 δισ. ευρώ, το οποίο θα παρουσια-
στεί και επισήμως στις 16 και 17 Ιουνίου στην 
Καλαμάτα, παρουσία του πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη, του αντιπροέδρου της 
Κομισιόν Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και σύσ-
σωμης της ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων. Σύμφωνα με ασφαλείς 
πληροφορίες της Realnews, οι νέες προσκλή-
σεις του ΕΣΠΑ θα είναι ανοιχτές για μεγαλύτε-
ρο χρονικό διάστημα, ώστε οι δυνητικοί δικαι-
ούχοι να έχουν τη δυνατότητα να προετοιμα-
στούν έγκαιρα για την υποβολή των προτάσε-
ών τους. Παράλληλα, οι διαδικασίες θα είναι 
πιο απλοποιημένες και θα ζητούνται λιγότερα 
δικαιολογητικά για την κατάθεση των προτά-
σεων και την πιστοποίηση των δαπανών τους, 
ενώ σχεδιάζονται η αναμόρφωση του Πληρο-
φοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ) και η διασύνδεσή του με άλλα πληρο-
φοριακά συστήματα (π.χ. Τaxisnet, «Εργάνη» 
και ΓΕΜΗ). 

Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», η ροή των 
κονδυλίων του ΕΣΠΑ θα ξεκινήσει από το φθινό-
πωρο με το νέο τομεακό πρόγραμμα «Ανταγω-
νιστικότητα» (παλαιό ΕΠΑνΕΚ), συνολικού προ-
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ϋπολογισμού 3,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 80% θα προέλ-
θει από τα κοινοτικά ταμεία και το 20% από εθνικούς πόρους.

«Το εν λόγω πρόγραμμα αναδιαμορφώθηκε και στόχο έχει 
να στηρίξει και να ενδυναμώσει τη μικρομεσαία επιχειρηματι-
κότητα της χώρας», αναφέρουν στην «R» στελέχη του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης. Ειδικά στην παρούσα φάση, που το αποτύ-
πωμα της πανδημίας είναι βαθύ για τη συντριπτική πλειονότη-
τα των επιχειρήσεων, οι οποίες είδαν τους τζίρους τους να μει-
ώνονται δραματικά και την απαισιοδοξία να εκτοξεύεται στα 
ύψη, το στοίχημα της ελληνικής κυβέρνησης είναι να «τρέξει» 
το νέο ΕΣΠΑ, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 
και ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση της πρόσβασης των επι-
χειρήσεων σε χρηματοδότηση και την ανάπτυξη του ανθρώ-
πινου δυναμικού. «Οι πόροι θα είναι διαθέσιμοι με τη μορφή 
επιχορηγήσεων και δανείων που θα αξιοποιηθούν για τη μεγέ-
θυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (scaling up), την προ-
ώθηση της καινοτομίας σε όλη την αλυσίδα αξίας, τις συνεργα-
σίες (clustering), την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση των εργα-
ζομένων και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών (Βιομηχα-
νία 4.0)», προσθέτουν οι ίδιες πηγές. 

Η δομή
Το τομεακό πρόγραμμα που συμφωνήθηκε μεταξύ της ελληνι-
κής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (αναμένεται η 
οριστική έγκρισή του από τις κοινοτικές Αρχές μάλλον και πριν 
από την επίσημη παρουσίαση στην Καλαμάτα) θα ξεκινήσει με 
μία από τις παρακάτω προσκλήσεις-προτεραιότητες:
f Ενίσχυση έρευνας και καινοτομίας, ύψους 772,85 εκατ. ευρώ.
f Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας, συ-
νολικού προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ.
f Βελτίωση πρόσβασης επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, 
ύψους 920,88 εκατ. ευρώ.
f Ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου στο πλαίσιο του αναπτυ-
ξιακού μετασχηματισμού, προϋπολογισμού 530,94 εκατ. ευρώ.

Τα ανωτέρω ποσά αναμένεται να αυξηθούν, 
ανάλογα με τη ζήτηση των επιχειρήσεων, προ-
κειμένου να ανέλθουν στα 3,9 δισ. ευρώ.

«Το νέο ΕΣΠΑ σηματοδοτεί την εκκίνηση μιας 
νέας εποχής για τα συγχρηματοδοτούμενα προ-
γράμματα. Σε μια δύσκολη περίοδο, που οι ευ-
ρωπαϊκές οικονομίες αντιμετωπίζουν ταυτόχρο-
νες “πολυκρίσεις” (πανδημία, ενεργειακό, ένο-
πλες συρράξεις), η πολιτική συνοχής, που στη 
χώρα μας αντιπροσωπεύει το σημαντικότερο 
μέρος των δημοσίων επενδύσεων, καλείται να 
συμβάλει στην αποτελεσματική προσαρμογή 
στο διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλ-
λον και ειδικότερα στην αντιμετώπιση της δι-
πλής πρόκλησης της πράσινης μετάβασης και 
του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομί-
ας. Οι άμεσα αναμενόμενες εγκρίσεις των νέων 
προγραμμάτων, με πρώτη αυτού της “Ανταγω-
νιστικότητας”, θα επιτρέψουν την ταχεία ενερ-
γοποίηση των νέων δράσεων χωρίς το παρα-
μικρό κενό χρηματοδότησης από τα προγράμ-
ματα της τρέχουσας περιόδου», δηλώνει στην 
«R» ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύ-
σεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος.

Κεφάλαιο κίνησης
Σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα 
είναι διαθέσιμα κατά τη νέα προγραμματική πε-
ρίοδο, πηγές του αρμόδιου υπουργείου επιση-
μαίνουν ότι πρόκειται να αξιοποιηθούν εργα-
λεία από την προηγούμενη περίοδο, όπως επι-
χορηγήσεις και δάνεια με παροχή εγγυήσεων 
σε επιχειρήσεις μέσω της Ελληνικής Αναπτυξι-
ακής Τράπεζας. Ωστόσο, όπως ξεκαθαρίζουν, 

«υπάρχει το ενδεχόμενο να μειωθεί ή ακόμη 
και να αποκλειστεί από τα διαθέσιμα εργαλεία 
η παροχή κεφαλαίου κίνησης». Επιπλέον, το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότη-
τα» θα υποστηρίξει παράλληλα την πράσινη 
μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
της ελληνικής οικονομίας, προωθώντας πα-
ρεμβάσεις και επενδύσεις σύμφωνα με τις πο-
λιτικές που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Στην ίδια κατεύθυνση, το νέο πρόγραμμα θα 
αποτελέσει το εργαλείο υλοποίησης της Στρα-
τηγικής Εξυπνης Εξειδίκευσης, η οποία συνδέ-
ει την έρευνα και την καινοτομία με την επιχει-
ρηματικότητα σε εθνικό και περιφερειακό επί-
πεδο. Να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο προώθη-
σης της καινοτομίας, έχει ήδη συσταθεί το Τα-
μείο Καινοτομίας (υπό τη διαχείριση της Ελλη-
νικής Αναπτυξιακής Τράπεζας), που θα παρέ-
χει χρηματοδότηση σε πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις για την υλοποίηση επεν-
δυτικών πλάνων σε δραστηριότητες καινοτομί-
ας, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 
65 εκατ. ευρώ. Επίσης, προβλέπεται η εφαρμο-
γή νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, με στόχο 
την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού της ελ-
ληνικής αγοράς, που προσδιορίζεται με βάση 
τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων, όπως εί-
ναι το μέγεθος, το στάδιο κύκλου ζωής, ο κλά-
δος δραστηριότητας και η γεωγραφική περιοχή 
δραστηριότητας. Μεταξύ, λοιπόν, των σημαντι-
κότερων έργων που θα υλοποιηθούν στο πλαί-
σιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Αντα-
γωνιστικότητα» είναι τα εξής:
f  «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ»: Αφο-
ρά τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με ερευ-
νητικά κέντρα και συνεργατικούς μηχανισμούς 
(clusters), ύψους 376 εκατ. ευρώ και με χρο-
νοδιάγραμμα έναρξης του προγράμματος το 
τελευταίο τρίμηνο του 2022.
f Equifund: Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση 
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, στις οποίες συ-
μπεριλαμβάνονται ερευνητικά κέντρα, πανεπι-
στήμια και επιχειρήσεις, αλλά και στη στήριξη 
έργων ίδρυσης και αρχικής ανάπτυξης επιχει-
ρήσεων, με τη συνεργασία χρηματοδοτικών 
οργανισμών, όπως τράπεζες, «επιχειρηματι-
κοί άγγελοι» κ.ά. Οι πόροι που προβλέπονται 
για το Ταμείο είναι ύψους 250 εκατ. ευρώ, με 
χρονοδιάγραμμα το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Οσον αφορά τα υπόλοιπα τομεακά προγράμ-
ματα του ΕΣΠΑ, στελέχη του υπουργείου ανα-
φέρουν ότι ορισμένα έχουν υποβληθεί στην 
πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ κά-
ποια αναμένεται να υποβληθούν οριστικά μέ-
σα στις επόμενες εβδομάδες και οπωσδήποτε 
μέχρι το τέλος του μήνα. Στη συνέχεια, θα ακο-
λουθήσει η υποβολή των περιφερειακών προ-
γραμμάτων, έτσι ώστε αυτή να έχει ολοκληρω-
θεί μέχρι το τέλος Ιουνίου. 

 Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ της κλιματικής κρί-
σης, η απασχόληση, η κοινωνική προστα-
σία, συμπεριλαμβανομένων της υγείας και 
της παιδείας, αλλά και ο ψηφιακός μετασχη-
ματισμός θα απορροφήσουν το μεγαλύτερο 
μέρος των κονδυλίων από τα χρηματοδοτικά 
προγράμματα. Το νέο ΕΣΠΑ, που εγκρίθηκε 
πέρυσι τον Ιούλιο, αναδεικνύοντας τη χώ-
ρα μας ως το πρώτο κράτος-μέλος με εγκε-
κριμένη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης για την 
προγραμματική περίοδο 2021-2027, θα φέ-
ρει στην Ελλάδα πόρους ςύψους 26,2 δισ. 
ευρώ και περιλαμβάνει οκτώ τομεακά προ-
γράμματα, ύψους 17,6 δισ. ευρώ, 13 περι-
φερειακά προγράμματα, συνολικού προϋ-
πολογισμού 8,1 δισ. ευρώ, αλλά και το πρό-
γραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θά-
λασσας, ύψους 500 εκατ. ευρώ. 

Συγκεκριμένα, το 30% των πόρων θα κα-
τευθυνθεί στην αντιμετώπιση της κλιματι-
κής κρίσης, το 28% του Ευρωπαϊκού Κοι-
νωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) σε δράσεις κοινωνι-
κής ένταξης, το 8% στην καταπολέμηση της 
παιδικής φτώχειας και το 14% στην απασχό-
ληση των νέων. Πρόκειται για τομείς στους 
οποίους η κυβέρνηση δίνει ιδι-
αίτερη βαρύτητα, με σκοπό να 
πετύχει την ισότιμη πρόσβα-
ση στην αγορά εργασίας (ιδί-
ως γυναικών, νέων και μακρο-
χρόνια ανέργων), την ποιοτική 
και χωρίς αποκλεισμούς εκπαί-
δευση, αλλά και την κοινωνική 
προστασία. Ψηλά στην ατζέντα 
βρίσκονται ο ψηφιακός μετα-
σχηματισμός, αλλά και η βιο-
μηχανία, ενώ αυξημένοι είναι 
οι πόροι που προορίζονται για 
την πράσινη ανάπτυξη και την 
απολιγνιτοποίηση της χώρας.

Για πρώτη φορά υπάρχουν διακριτά προ-
γράμματα για τον ψηφιακό μετασχηματι-
σμό και την Πολιτική Προστασία, με ενισχυ-
μένους πόρους και νέες διαχειριστικές Αρ-
χές για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή 

Πώς θα κατανεμηθεί 
το συνολικό πακέτο 
των 26,2 δισ. ευρώ
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προετοιμαστούν έγκαιρα για την 
υποβολή των προτάσεών τους
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Δημήτρης Σκάλκος


