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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δθλώςεισ Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ Κωςτι Χατηθδάκθ,
Περιφερειάρχθ Αττικισ Γιάννθ Σγουροφ και Περιφερειάρχθ Θεςςαλίασ Κώςτα Αγοραςτοφ
για τα αποτελζςματα τθσ δράςθσ του ΕΣΠΑ «Ενίςχυςθ Μικρομεςαίων Επιχειριςεων που
δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ μεταποίθςθσ, τουριςμοφ, εμπορίου-υπθρεςιών»

Αναλυτικά οι δθλϊςεισ:
Κ. Χατηθδάκθσ: Τελείωςε θ αξιολόγθςθ του προγράμματοσ για τισ Μικρομεςαίεσ
Επιχειριςεισ «Εμπόριο, μεταποίθςθ, τουριςμόσ».
Ζχουμε καλά νζα για τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ. Στο πρόγραμμα κα ενταχκοφν
τελικά 17 χιλιάδεσ επιχειρθματικά ςχζδια, 7.500 περίπου που πζραςαν ςτθν πρϊτθ
κατθγορία και άλλα 9.500 χιλιάδεσ τα οποία ξεπζραςαν τθ βάςθ κι ζτςι ςυνολικά κα ζχουμε
17.000 επιχειριςεισ, 17.000 επιχειρθματικά ςχζδια. Δθμόςια δαπάνθ που ξεπερνά το 1
διςεκατομμφριο ευρϊ, 1 διςεκατομμφριο 80 εκατομμφρια ευρϊ. Μαηί με τθν ιδιωτικι
ςυμμετοχι ανεβαίνουμε ςτα 2 διςεκατομμφρια ευρϊ.
Κάναμε υπερδζςμευςθ λαμβάνοντασ υπόψθ το πρόβλθμα τθσ ρευςτότθτασ. Από τα ςχζδια
που υποβάλλονται τα τελευταία χρόνια ζχουμε ζνα περιοριςμζνο ςχετικά ποςοςτό
υλοποίθςθσ, πράγμα το οποίο μασ οδιγθςε ς’ αυτι τθν απόφαςθ. Δεςμεφουμε
περιςςότερα κονδφλια, για να είμαςτε ςίγουροι ότι τα χριματα που διατίκενται μζςω του
ΕΣΠΑ, τα 455 περίπου εκατομμφρια ευρϊ κα διατεκοφν όλα ςτισ μικρομεςαίεσ
επιχειριςεισ. Εάν χρειαςτεί να δϊςουμε και παραπάνω, αν κάνουμε τθν υπόκεςθ εργαςίασ
ότι κα ζρκουν περιςςότερεσ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, τότε ζχουμε επεξεργαςτεί τισ
λφςεισ προκειμζνου να υπάρχει κάλυψθ.
Ωςτόςο, με τθν απόφαςθ αυτι κζλαμε να κάνουμε απολφτωσ ςίγουρο ότι κα
υπάρξει μια ουςιαςτικι ςτιριξθ ςτθν επιχειρθματικότθτα και πραγματικά κεωρϊ
εξαιρετικά ςθμαντικό ότι 17.000 διαφορετικά επιχειρθματικά ςχζδια κα ζχουν τθ
δυνατότθτα να προχωριςουν.
Το δθμόςιο βάηει μζςω του ΕΣΠΑ τα μιςά λεφτά και οι επιχειριςεισ αυτζσ ζχουν τθ
δυνατότθτα να επωφελθκοφν από τα διαφορετικά χρθματοδοτικά εργαλεία που ζχουν
αναπτυχκεί εν τω μεταξφ. Το Ταμείο Επιχειρθματικότθτασ του ΕΤΕΑΝ, τα προγράμματα
Jeremie, τισ δράςεισ που αναπτφςςονται μζςω τθσ Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ Επενδφςεων.
Για τθν αξιολόγθςθ των προγραμμάτων ακολουκικθκαν όλεσ οι προβλζψεισ των
κοινοτικϊν κανονιςμϊν. Προχωριςαμε με απόλυτθ διαφάνεια και ςε πολφ ςτενι
ςυνεργαςία με τισ Περιφζρειεσ. Τα χριματα άλλωςτε ιταν χριματα από τα Περιφερειακά
Επιχειρθςιακά Προγράμματα. Προχϊρθςαν οι αξιολογιςεισ μζςα ςτο καλοκαίρι, οι

άνκρωποι που δοφλεψαν γιϋ αυτά δεν πιγαν καν διακοπζσ και όςοι αξιολογικθκαν, όςοι
περνάνε τθ βάςθ είτε ςτθν πρϊτθ είτε ςτθ δεφτερθ κατθγορία, μπορεί να ξεκινιςουν
αμζςωσ τθ διαδικαςία για τθ χρθματοδότθςι τουσ.
Είναι ςθμαντικό να γίνει ςαφζσ, πωσ όποιοσ ζχει κάνει δαπάνεσ τουλάχιςτον 30% ιδθ για
τθν επζνδυςι του να κάνει αμζςωσ τα χαρτιά του προκειμζνου να πλθρωκεί. Δεν κα
περιμζνει για μινεσ.
Επίςθσ, να κάνω μια άλλθ διάκριςθ, ςε ςχζςθ με τθν πρϊτθ και τθ δεφτερθ κατθγορία. Στθν
πρϊτθ κατθγορία που είναι οι 7.500 επιχειριςεισ, είναι οι επιχειριςεισ που ζτςι κι αλλιϊσ
κα εντάςςονταν ςτο πρόγραμμα, γιατί ιταν ςτθν κορυφι τθσ βακμολογίασ. Γιϋ αυτζσ κα
ιςχφςουν όλα όςα ζχουν ιδθ εξαγγελκεί, ςε ςχζςθ με το πρόγραμμα αυτό.
Για τθ δεφτερθ κατθγορία που είναι απλϊσ οι επιχειριςεισ, τα ςχζδια τα οποία πζραςαν τθ
βάςθ, αυτό το οποίο αποφαςίςτθκε είναι ότι μπορεί και εκείνεσ να προχωριςουν κανονικά,
με δφο προχποκζςεισ που ιςχφουν εναλλακτικά: Η πρϊτθ είναι να υποβλθκεί μζχρι τισ 28
Φεβρουαρίου 2014 από το δικαιοφχο ςτον ΕΦΕΠΑΕ αίτθςθ επαλικευςθσ πιςτοποίθςθσ του
ζργου τουλάχιςτον για το 30% του ςυνολικοφ επιλζξιμου προχπολογιςμοφ τθσ επζνδυςθσ.
Δθλαδι μζχρι τισ 28 Φεβρουαρίου αυτοί που πζραςαν τθ βάςθ και ανικουν ςτθ δεφτερθ
κατθγορία κα πρζπει να φζρουν πιςτοποιθτικά που να αποδεικνφουν ότι ζχουν κάνει το
30% τθσ επζνδυςθσ ι εναλλακτικά μζχρι τότε να ζχουν ςυνάψει ζνα δάνειο για τθν
επζνδυςι τουσ το οποίο να καλφπτει το 20% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ
επζνδυςθσ.
Άρα προχωροφμε και προχωροφμε από αφριο. Όλοι όςοι ζχουν ενταχκεί είτε ςτθν πρϊτθ
κατθγορία είτε ςτθ δεφτερθ, μπορεί να προχωριςουν προκειμζνου να χρθματοδοτθκοφν
από τϊρα αν ζχουν τισ προχποκζςεισ ι εν πάςθ περιπτϊςει να κάνουν ό, τι είναι αναγκαίο
ζτςι ϊςτε οι επενδφςεισ τουσ να προχωριςουν και να ολοκλθρωκοφν, με απϊτατο όριο
ολοκλιρωςθσ τον Ιοφνιο του 2015.

Γ. Σγουρόσ: Κφριε Υπουργζ, κφριε Γενικζ, αγαπθτζ ςυνάδελφε Κϊςτα, κυρίεσ και κφριοι
εκπρόςωποι των Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ, θ πρόςκλθςθ τισ τρεισ προθγοφμενεσ φορζσ
ιταν ςτα γραφεία τθσ Περιφζρειασ Αττικισ για να υπογράψουμε παρουςία του κ.
Υπουργοφ τισ ςυμβάςεισ για τα νζα ζργα ςτθν Αττικι, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ περίπου
250 εκατομμυρίων ευρϊ. Σιμερα θ πρόςκλθςθ είναι ςτο Υπουργείο Ανάπτυξθσ για να
παρουςιάςουμε το Πρόγραμμα Στιριξθσ Μικρομεςαίων Επιχειριςεων από το
Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα τθσ Αττικισ. Μπορεί να παίηουμε εκτόσ ζδρασ ςιμερα αλλά
αιςκανόμαςτε ςαν το ςπίτι μασ γιατί ο ςκοπόσ είναι κοινόσ.
Το Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ Μικρομεςαίων Επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται
ςτουσ τομείσ μεταποίθςθσ, τουριςμοφ, εμπορίου και υπθρεςιϊν, αποτελεί μια
πρωτοβουλία με ςτόχο τθν ενίςχυςθ υφιςταμζνων νζων και υπό ςφςταςθ πολφ μικρϊν,
μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων που κα υλοποιιςουν επενδφςεισ προςανατολιςμζνεσ
ςτθν καινοτομία, το περιβάλλον και τισ τεχνικζσ Πλθροφορικισ.
Χρθματοδοτοφμε από πόρουσ του ΕΣΠΑ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ με 130.500
ευρϊ για να ανανεϊςουν τον εξοπλιςμό τουσ και να εκςυγχρονίςουν τισ επιχειριςεισ τουσ.
Ειδικά ςτθν Αττικι υποβλικθκαν 6.093 αιτιςεισ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 694.553.561
ευρϊ και με αιτοφμενθ επιχοριγθςθ 301.802.161 ευρϊ.
Το ςφνολο του Προγράμματοσ Μικρομεςαίων Επιχειριςεων για όλθ τθν Ελλάδα
είναι 456 εκατομμφρια ευρϊ. Από αυτά θ Περιφζρεια Αττικισ ςυμμετζχει με 130

εκατομμφρια ευρϊ, δθλαδι πάνω από το 30% του προγράμματοσ πανελλαδικά. Η
επιχοριγθςθ των επιχειριςεων μπορεί να φτάςει μζχρι και το 50% τθσ επζνδυςθσ.
Και μια λεπτομζρεια με ςθμαςία. Όλα τα προθγοφμενα Προγράμματα χρειάςτθκαν
16 με 18 μινεσ για να αξιολογθκοφν. Αυτό το Πρόγραμμα που δόκθκε ςτισ αιρετζσ
Περιφζρειεσ να το τρζξουν, ολοκλθρϊκθκε θ αξιολόγθςι του ςε 4 μινεσ. Κι εδϊ κζλω να
πω ότι θ επικοινωνία και θ ςυνοχι και θ πολυεπίπεδθ διακυβζρνθςθ φζρνει το καλό
αποτζλεςμα.
Η αγορά είναι θ ραχοκοκαλιά τθσ οικονομίασ. Και ειδικά ςτθν Ελλάδα αυτι θ
ραχοκοκαλιά είναι οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ. Τα τελευταία χρόνια ζχουν βρεκεί ςτο
μάτι του κυκλϊνα. Η πολιτεία και θ Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ οφείλουν να είναι δίπλα τουσ.
Ζχουν ςθκϊςει το μεγαλφτερο βάροσ τθσ δθμοςιονομικισ κρίςθσ.
Επιχειρθματικότθτα και ανάπτυξθ πάνε χζρι-χζρι. Δε μπορεί από τθ μια να βάηουμε
τρικλοποδιζσ ςτθν επιχειρθματικότθτα και από τθν άλλθ να περιμζνουμε να ζρκει θ
ανάπτυξθ κάνοντασ ξόρκια. Η ανάπτυξθ κζλει δράςθ, κζλει παρεμβάςεισ, κζλει ςτιριξθ. Η
καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ δε μπορεί να γίνει μζςα από επιδόματα ανεργίασ. Πρζπει όλοι
μαηί να κθρφξουμε τον πόλεμο κατά τθσ ανεργίασ. Επαναλαμβάνω, πρζπει όλοι μαηί να
κθρφξουμε τον πόλεμο κατά τθσ ανεργίασ. Ειδικά για τθ νζα γενιά, που μαςτίηεται με
ποςοςτό πάνω από 60%. Και ς’ αυτό τον πόλεμο πρζπει να αξιοποιιςουμε όλα μασ τα
όπλα. Το μεγαλφτερο απ’ όλα αυτά τα όπλα, είναι το ΕΣΠΑ, είτε το 2007-2013, είτε το
δεφτερο Πρόγραμμα τϊρα που ζρχεται από 1/1/2014 με 2020.
Η Περιφζρεια Αττικισ και πάλι βάηει πλάτθ ς’ αυτι τθν εκνικι προςπάκεια με ζργα
και όχι με λόγια. Παλιά, οι πατεράδεσ μασ, οι παλαιότεροι ζλεγαν, «ζλλειψθ χρθμάτων,
ςτάςθ εμπορίου». Αυτό μαηί με το Υπουργείο, με τον Υπουργό, τον κ. Χατηθδάκθ,
προςπακοφμε να ανατρζψουμε.

Κ. Αγοραςτόσ:
“Laboremus” (ασ εργαηόμαςτε). Είναι θ λζξθ, το μινυμα που
δθμιουργικθκε μζςα από τθ ςυνεργαςία με το Υπουργείο. Αξιοποιιςαμε το χρόνο,
κερδίςαμε το χρόνο. Και μζςα από τθν ανατρεπτικι διαδικαςία αλλά δθμιουργικά
ανατρεπτικι διαδικαςία, γιατί ανατρζψαμε όλθ τθ διαδικαςία που γινόταν ςτο παρελκόν,
είδαμε ότι ζχουμε κετικά αποτελζςματα.
Βζβαια, το “laboremus” πρζπει να ιςχφςει κι από δω και πζρα. Πρζπει να ιςχφςει ς’
αυτοφσ οι οποίοι ζχουν ενταχκεί ςτο Πρόγραμμα και εντάχκθκαν ςχεδόν όλοι όςοι πζραςαν
τθ βάςθ, κι είναι λογικό αυτό. Και εδϊ είναι μια κετικι δυναμικι και απόφαςθ του
Υπουργείου, πρζπει να ςτακοφν ςτο φψοσ των περιςτάςεων τα τραπεηικά ιδρφματα και οι
ςφμβουλοι των επιχειριςεων που ςτιριξαν αυτι τθν προςπάκεια ςτισ επιχειριςεισ. Διότι
είναι κρίςιμο το ςθμείο να πάμε γριγορα. Πιςτεφουμε ςτο πρόγραμμα αυτό, όπωσ
πίςτεψαν και πολλοί μικρομεςαίοι. Αλλά πρζπει ςφντομα να δοφμε και τα απτά μετριςιμα
αποτελζςματα.
Πιςτεφουμε ότι θ δφναμθ τθσ ςυνεργαςίασ και θ δφναμθ τθσ εργαςίασ, μποροφν να
φζρουν ςιγά-ςιγά κετικά αποτελζςματα».

Από το Γραφείο Τφπου

