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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ 

 

         25/11/2020 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Θέμα: Διευκρινίσεις επί της υπ΄ αριθμ.  123468 - 20/11/2020 ΥΑ  

Σε συνέχεια της έκδοσης της υπ’ αριθ. 123468 - 20/11/2020 ΥΑ, ερωτημάτων που τέθηκαν 

από φορείς και σχετικού υπομνήματος της  ΠΟΣΙΠΣ, θέτουμε υπόψη σας τα  παρακάτω: 

1. Σχετικά με το ερώτημα για το αν οι φορείς μπορούν να υπαχθούν σε μέτρα μη 

επιστρεπτέων ενισχύσεων  που προκηρύχθηκαν  ή που θα προκηρυχθούν επισημαίνεται 

ειδικότερα ότι η δράση μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για την ενίσχυση μικρών και πολύ 

μικρών επιχειρήσεων που έχει προκηρυχθεί σε Περιφέρειες της χώρας από τα 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, περιλαμβάνει 

επιχορήγηση για την κάλυψη του Κεφαλαίου Κίνησης του έτους 2021  των πληττόμενων 

λόγω μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού covid 19 επιχειρήσεων.  

Με δεδομένο ότι για τον προσδιορισμό της αξίας τοποθέτησης (voucher) έχει  υπολογιστεί, 

κατόπιν μελέτης – εμπειρογνωμοσύνης, το σύνολο των λειτουργικών εξόδων όπως 

μισθοδοσία, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, μισθώματα, αναλώσιμα κλπ, πρέπει να 

εξασφαλιστεί ότι η ίδια δαπάνη δεν χρηματοδοτείται δύο φορές, τηρουμένων των 

κανονιστικών διατάξεων των διαρθρωτικών ταμείων και της αρχής της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης, βάσει των οποίων η ίδια δαπάνη δεν μπορεί να 

χρηματοδοτείται από δύο Ταμεία ή από δύο προγράμματα του ίδιου Ταμείου. Η παραπάνω 

υποχρέωση αποτελεί αντικείμενο ελέγχου των υλοποιούμενων έργων (τόσο της 

«Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής έτους 2020-2021» όσο και δράσεων 

όπως η  προαναφερόμενη δράση επιχορήγησης του κεφαλαίου κίνησης στο πλαίσιο των 

ΠΕΠ). 

Στο πλαίσιο αυτό, οι σχετικές δράσεις (μη επιστρεπτέας ενίσχυσης) εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του σημείου ββ) του άρθρου 1 της  υπ΄ αριθμ.  123468 - 20/11/2020 ΥΑ, καθώς  

αφορούν επιχορήγηση για δαπάνες που καλύπτονται από την αξία τοποθέτησης (voucher) 

σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και στο 100% της δυναμικότητάς τους.  

Σε κάθε περίπτωση μάλιστα θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το άθροισμα των ενισχύσεων / 

επιχορηγήσεων (συμπεριλαμβανομένων των vouchers)  από τα οποία χρηματοδοτούνται οι 

δομές για το έτος 2021 για την κάλυψη του συνόλου των λειτουργικών τους δαπανών  δεν 

θα  ξεπερνά το σύνολο των λειτουργικών τους δαπανών του ίδιου έτους. 
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Τα ανωτέρω δεν αφορούν τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, καθώς τα 

προγράμματα μη επιστρεπτέας ενίσχυσης των ΠΕΠ αφορούν στο έτος 2021. 

 
Τέλος, διευκρινίζεται ότι είναι διαφορετική η έννοια της σώρευσης που οδηγεί σε 

υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης, από αυτή 

της διπλής χρηματοδότησης, γεγονός που ενδεχομένως οδηγεί σε παρερμηνεία του 

περιεχομένου της ΥΑ και της πάγιας επιδίωξης των σχετικών νομοθετημάτων προς 

αποφυγή διπλής χρηματοδότησης.  

Προς επιβεβαίωση των ανωτέρω, παραπέμπουμε σε σχετική απάντηση από κείμενο 

«συχνών ερωτήσεων» (ερώτηση 17) που αφορά στο εν λόγω θέμα στη δράση μη 

επιστρεπτέας επιχορήγησης για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων 

(ενδεικτικά από ΕΥΔ ΠΕΠ Ιονίων Νήσων): 

http://www.pepionia.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce

%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-

%ce%b5%ce%bd%ce%af%cf%83%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b7-

%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ae%cf%83/  

Με δεδομένο ότι, όπως αναφέρθηκε, η αξίας τοποθέτησης (voucher) η οποία 

«εξαργυρώνεται» προς την δομή,  καλύπτει λειτουργικά έξοδα που καλύπτονται και με την 

αναφερόμενη στην παρούσα ανακοίνωση δράση μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, εύλογα 

προκύπτει η αναγκαιότητα μέριμνας για την αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης, όπως 

έχει αποτυπωθεί στην υπ΄ αριθμ.  123468 - 20/11/2020 ΥΑ.  

2. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα επιστρεπτέας προκαταβολής, επισημαίνουμε ότι ως 

επιστρεπτέα δεν εμπίπτει στα οριζόμενα στο σημείο ββ) του άρθρου 1 της υπ΄ αριθμ.  

123468 - 20/11/2020 ΥΑ. 

3. Αναφορικά με τη δυνατότητα καταβολής του ποσού του voucher που αναλογεί στις 

ημέρες λειτουργίας της δομής, εφόσον αυτή θέσει σε αναστολή το αναλογούν προσωπικό  

(για τις ημέρες αναστολής λειτουργίας της δομής), γνωστοποιούμε ότι αυτή η επιλογή είναι 

αποδεκτή.  

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι το σύστημα  ΕΡΓΑΝΗ παραμετροποιείται εκ νέου, μόνο για να 

δεχθεί τις νέες αιτήσεις αναστολών εκ μέρους των φορέων σας, καθώς όσες υποβλήθηκαν 

ήδη διεκπεραιώνονται. Θα ενημερωθείτε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πότε θα είναι 

έτοιμο για το σκοπό αυτό. 

 
Σχετικές οδηγίες θα παρασχεθούν και στην ΕΕΤΑΑ για την πραγματοποίηση της σχετικής 

χρηματοδότησης. 
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