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1. Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 
 

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) προχώρησαν την Παρασκευή 
25 Φεβρουαρίου 2022 ο Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος και η 
Πρόεδρος της ΕΕΔΑ Μαρία Γαβουνέλη, για τη διασφάλιση της συμβατότητας των προγραμμάτων 
ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027 με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.Η Ελλάδα στο 
πλαίσιο της εφαρμογής αφενός του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου της 
στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισχυροποίηση του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων στην ΕΕ, προβαίνει στην συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και πιο συγκεκριμένα των Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ με την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. 
Σκοπός της συνεργασίας είναι: 
 να διασφαλισθεί η συμβατότητα του κανονιστικού και διαχειριστικού εθνικού πλαισίου 

σχεδιασμού, υλοποίησης και εφαρμογής των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από 
ενωσιακούς πόρους με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και τις αντίστοιχες 
ρυθμίσεις που προβλέπονται για τον Χάρτη στον Κανονισμό περί Κοινών Διατάξεων. Το 
πλαίσιο αυτό κατ’ ελάχιστο αφορά: 

 στον Νόμο 4914/2022 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 

 στις Υπουργικές Αποφάσεις που προβλέπονται στον Νόμο και εξειδικεύουν τους κανόνες 
εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Ταμείων (κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027, έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων έργων (πράξεων) ΕΣΠΑ 2021-2027 από τις Αρχές/ φορείς 
Διαχείρισης, διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των πράξεων, 
διαδικασίες δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων κ.α.) 

 στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και στο σχετικό Εγχειρίδιο Διαδικασιών του. 
 να υποστηριχθεί το προσωπικό των Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ και όλων των συνεργαζόμενων 

φορέων και δικαιούχων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων που συνάδουν με 
τον Χάρτη, μέσα από ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης 

 να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της εφαρμογής του σχετικού οριζόντιου «αναγκαίου 
πρόσφορου όρου» καθ’ όλη την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 με την ανάπτυξη 
κατάλληλων εργαλείων 

 να διασφαλισθεί η κατάλληλη και αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των φορέων θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στις Επιτροπές Παρακολούθησης των προγραμμάτων της νέας ΠΠ, όταν αυτά 
εγκριθούν και ενεργοποιηθούν. 

http://www.ando.gr/
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Το αντικείμενο της συνεργασίας καθορίζεται ως εξής: 
 Κατά την φάση του σχεδιασμού και προγραμματισμού, όπως ξεκίνησε με την εκπόνηση του 

ΕΣΠΑ και όπως αναμένεται να ολοκληρωθεί με την έγκριση των Προγραμμάτων και τη θέση 
σε ισχύ του νέου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, η διασφάλιση ότι οι απαιτήσεις του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνονται υπόψη κατά την 
κανονιστική διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου και 

 Κατά την ενεργοποίηση και υλοποίηση των Προγραμμάτων και της εφαρμογής του 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) καθ’ όλη την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, 
σε: 

 παρακολούθηση των εξελίξεων της νομοθεσίας, των στρατηγικών και καλών πρακτικών 
που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο με σκοπό τη διαμόρφωση προτάσεων για την 
διαχειριστική ενσωμάτωση και εφαρμογή του σε όλα τα επίπεδα και φάσεις υλοποίησης 
των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 και την εκπαίδευση των αρχών σχεδιασμού, 
διαχείρισης και υλοποίησης αυτών 

 εξέταση και επίλυση σχετικών ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την 
υλοποίηση 

 διαμόρφωση προτάσεων για την εξειδίκευση της εφαρμογής του Χάρτη σε όλα τα επίπεδα 
και φάσεις υλοποίησης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2021, όπως επιβάλλουν οι 
Κανονισμοί των ΕΔΕΤ 

 διαμόρφωση σχετικών προτάσεων για την τροφοδότηση ή/ και προσαρμογή Διαδικασιών 
του ΣΔΕ και για την έκδοση οδηγών, οδηγιών, εγκυκλίων και λοιπών εργαλείων προς 
ενημέρωση, εκπαίδευση και επίλυση τυχόν προβλημάτων που διαπιστώνονται 

 διαχείριση περιπτώσεων μη συμμόρφωσης ή/και καταγγελιών σχετικά με τον Χάρτη, σε 
πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 

 σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την εφαρμογή του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ στις Αρχές/ φορείς που διαχειρίζονται και υλοποιούν 
συγχρηματοδοτούμενα έργα. 

 

 

 Περισσότερες πληροφορίες 

ΕΣΠΑ 

2. Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών ΤΑΕΣΥΜ (EquiFund): Το χρηματοδοτικό 

εργαλείο που δημιούργησε αξιόλογα αποτελέσματα 
 

 Από τα αρχικά στάδια σχεδιασμού της, σκοπός της πρωτοβουλίας EquiFund υπήρξε η 

διευκόλυνση της  πρόσβασης ελληνικών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων με ισχυρό ελληνικό 

αποτύπωμα στη χρηματοδότηση με κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών. Σήμερα, το 

EquiFund παρουσιάζεται σε πανευρωπαϊκές εκδηλώσεις ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής. 

Τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά: με βάση τα τελευταία ανεπίσημα στοιχεία που 

περιλαμβάνουν μέχρι και το 1ο τρίμηνο του 2022, προκύπτει ότι 129 επιχειρήσεις έχουν στηριχθεί 

από την πρωτοβουλία και έχουν λάβει κεφάλαια σποράς, εκκίνησης ή ανάπτυξης που 

αντιστοιχούν στις κεφαλαιακές ανάγκες τους ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεται η κάθε 

επιχείρηση. Υπολογίζεται ότι οι εταιρείες αυτές απασχολούν περισσότερο από 4.000 άτομα στην 

Ελλάδα. Το συνολικό ποσό που έχει διατεθεί στις επιχειρήσεις αυτές έχει φτάσει τα 248 εκατ. 

ευρώ (συμμετοχή ΕΠΑνΕΚ: 113,6 εκατ.).  Στο τέλος του 2020, τα επενδυμένα κεφάλαια 

ανέρχονταν σε 170 εκατ. ευρώ (συμμετοχή ΕΠΑνΕΚ: 79,6 εκατ.) σε 115 επιχειρήσεις, ενώ στο 

τέλος του 2019, τα επενδυμένα κεφάλαια ανέρχονταν σε 96 εκατ. ευρώ (συμμετοχή ΕΠΑνΕΚ: 

45,2 εκατ.) σε 89 επιχειρήσεις. 

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1455
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Στα κεφάλαια που επενδύονται από τα Funds του EquiFund υπάρχει ήδη ιδιωτική συμμετοχή, για 

την ακρίβεια κάθε ένα ευρώ που επενδύεται από τους δημόσιους πόρους των ΕΔΕΤ (Ευρωπαϊκά 

Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία) μέσω της πρωτοβουλίας ουσιαστικά αντιστοιχεί σε 2,7 ευρώ 

συνολικών επενδύσεων.  Αυτές οι επενδύσεις με τη σειρά τους, όταν πραγματοποιούνται 

προσελκύουν κατά κανόνα και άλλες ιδιωτικές επενδύσεις οπότε η τελική επένδυση για κάθε ένα 

ευρώ, καταλήγει να αντιστοιχεί σε περίπου 7,1 ευρώ τελικής επένδυσης προς τις επιχειρήσεις 

που πραγματοποιούνται.  Οριζόντια στο ΕΠΑνΕΚ οι αντίστοιχες μοχλεύσεις είναι 1 προς 2,2 και 1  

προς 5,7 αντίστοιχα. 

Πέρα από αυτή τη μόχλευση, έχουμε ήδη παραδείγματα επιχειρήσεων που μετά τη στήριξη του 

EquiFund πέτυχαν την συγκέντρωση επιπρόσθετων κεφαλαίων σε μεταγενέστερο στάδιο με τη 

συμμετοχή σημαντικών επενδυτών του εξωτερικού αυξάνοντας την ίδια στιγμή και την αποτίμησή 

τους. 

Το συνολικό πολλαπλασιαστικό όφελος, λοιπόν, για το εγχώριο οικοσύστημα και την ελληνική 

οικονομία είναι μεγαλύτερο από τα άμεσα μετρήσιμα αποτελέσματα.  

Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι το χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων της πρωτοβουλίας έχει 

συμπεριλάβει στις τάξεις του επιχειρηματικά εγχειρήματα επιστημόνων από μια πληθώρα 

ελληνικών ακαδημαϊκών και ερευνητικών Ιδρυμάτων, όπως το Τεχνολογικό Πάρκο Πατρών, το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το ΤΕΙ Κρήτης, το ΤΕΙ Αθηνών, το 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ερευνητικό Κέντρο Δημόκριτος και το επιχειρηματικό του 

πάρκο, Λεύκιππος. 

Μέσα στο 2020, ανακοινώθηκαν και οι τρεις πρώτες αποεπενδύσεις επιχειρήσεων του EquiFund, 

ανάμεσά τους και η μεγαλύτερη εξαγορά που είχε  πραγματοποιηθεί μέχρι τότε σε ελληνική 

startup. Το 2021, ακόμα τρεις αποεπενδύσεις ανακοινώθηκαν ενώ η έβδομη ήρθε τους πρώτους 

μήνες του 2022. Οι επιχειρήσεις που στηρίχθηκαν και αναπτύχθηκαν από το EquiFund 

προσέλκυσαν το επενδυτικό ενδιαφέρον εταιρειών παγκόσμια καταξιωμένων στο χώρο τους. 

Είναι δε σημαντικό ότι, ακόμη και μετά την αποεπένδυση, οι εν λόγω εταιρείες συνεχίζουν μέρος 

των δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα, διατηρώντας το προσωπικό τους σε Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Κρήτη. Ως αποτέλεσμα, το ποσό που έχει καταστεί διαθέσιμο στο 

ελληνικό κράτος για περαιτέρω επενδύσεις υπολογίζεται στα 20 εκατ. ευρώ. 

Το οικοσύστημα, λοιπόν, διευρύνεται και ωριμάζει. Και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 

βρίσκεται διαρκώς σε επαφή με την αγορά και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας  και της Διαχειριστικής Αρχής 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ 

ΕΠΑνΕΚ) για την ανάπτυξη πρόσθετων χρηματοοικονομικών εργαλείων. Πρόσφατο παράδειγμα 

αποτελεί η χρηματοδότηση ταμείου  συν-επενδύσεων με επιχειρηματικούς αγγέλους. Το εν λόγω 

σχήμα χρηματοδοτείται από πόρους που επιστράφηκαν από την πρωτοβουλία JEREMIE 

αποδεικνύοντας τη σημασία της επιστρεπτέας φύσης των χρηματοδοτικών εργαλείων για τη 

δημιουργία ενός συνεχούς κύκλου χρηματοδότησης και υποστήριξης των ΜΜΕ.  

Το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών - EquiFund είναι μια επενδυτική πρωτοβουλία του 

Ελληνικού Κράτους και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.  Χρηματοδοτείται από πόρους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του 

προγράμματος ΕΠΑνΕΚ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και ιδιώτες επενδυτές.  Στόχος του 

είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση των μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων 

μέσω της ανάπτυξης της αγοράς των κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (“Venture 

http://www.ando.gr/
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Capital/Private Equity”) στην Ελλάδα, σε συνεργασία με εξειδικευμένους Ενδιάμεσους 

Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς. 
 

 Ιστοσελίδα δημοσίευσης 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία    
 

3. Η 3η ετήσια Εβδομάδα Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών της ΕΕ 

ολοκληρώθηκε με επιτυχία! 

Για ακόμα μια χρονιά η ετήσια Εβδομάδα Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών της 
ΕΕ ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ήταν η τρίτη κατά σειρά #EUMRSWeek η οποία φέτος 
πραγματοποιήθηκε υβριδικά από 7 έως 11 Μαρτίου. Συμμετοχή, Ενδυνάμωση, Εξέλιξη ήταν ο 
φετινός τριπλός στόχος, με επίκεντρο τρεις θεματικούς πυλώνες: Νεολαία, Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, Κοινωνική Αλλαγή. Για πρώτη φορά, διοργανώθηκαν συνεδρίες των ενδιαφερομένων 
μερών γύρω από τα τρία αυτά θέματα, ώστε να διευρυνθεί η συμμετοχή τους και να 
συνδιαμορφώσουν με τους διοργανωτές το περιεχόμενο της Εβδομάδας. 

Με το βλέμμα στην Ουκρανία, οι Προεδρίες των τεσσάρων Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών 
της ΕΕ (EUSAIR, EUSALP, EUSBSR, EUSDR) χαιρέτισαν την έναρξη των εργασιών της 3ης 
#EUMRSWeek στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης στη χώρα, η οποία μέχρι πρότινος ήταν 
Προεδρεύουσα χώρα της EUSDR. Λόγω των έκτακτων πολιτικών συνθηκών, το πρόγραμμα της 
εβδομάδας αναπροσαρμόστηκε ανάλογα. 

Τα μηνύματα αλληλεγγύης και συμπαράστασης, ακολούθησε το πάνελ συζήτησης για 
τη Νεολαία κατά το οποίο οι νέοι παρουσίασαν το πώς οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές της 
ΕΕ τους έδωσαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν καινοτόμες λύσεις σε 
κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις στις μακροπεριφέρειές τους. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να 
λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης για το νεότερο κοινό και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με τη συμβολή των μακροπεριφερειακών στρατηγικών στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που οι νέοι αντιμετωπίζουν, προκλήσεις που είναι κοινές παγκοσμίως. Η πρώτη 
μέρα έκλεισε με το πάνελ για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία  και το πώς οι 
Μακροπεριφερειακές Στρατηγικές της ΕΕ μπορούν να κινητοποιήσουν ενδιαφερομένους και 
ταμεία για την εφαρμογή της σε αντίστοιχες περιοχές, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να αντιμετωπίσουν 
τις παγκόσμιες κλιματικές/περιβαλλοντικές προκλήσεις. 
Η έμφαση στη Νεολαία, την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την Κοινωνική Αλλαγή 
συνεχίστηκε και τη δεύτερη ημέρα. Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Elisa Ferreira, στην κεντρική ομιλία της ημέρας, αφού εξέφρασε την αλληλεγγύη της 
στην Ουκρανία, τόνισε ότι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις είναι η ενσωμάτωση των 
προτεραιοτήτων και των δράσεων των μακροπεριφερειακών στρατηγικών στους ευρωπαϊκούς 
και εθνικούς πόρους. Το τρίτο πάνελ αφιερωμένο στην Κοινωνική Αλλαγή διερεύνησε το πώς οι 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές μπορούν να υποστηρίξουν την κοινωνία στις αλλαγές που 
απαιτούνται, ώστε να αντιμετωπίσει τις μεγάλες κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές 
προκλήσεις. Τονίστηκε ιδιαίτερα ότι οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στο να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω, στοχεύοντας θέματα που 
αφορούν ευάλωτες ομάδες ανθρώπων. 
Η υπόλοιπη μέρα, όπως και η τρίτη και τέταρτη ημέρα, ήταν αφιερωμένες στις συνεδρίες που 
διοργανώθηκαν από διαφορετικούς ενδιαφερόμενους φορείς των τεσσάρων μακροπεριφερειών, 
διερευνώντας περαιτέρω από διαφορετικές οπτικές τα θέματα Νεολαία, Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία και Κοινωνική Αλλαγή. Στο πλαίσιο του Χωροταξικού Σχεδιασμού, διοργανώθηκε 
συνεδρία σχετικά με το πώς τα εδαφικά και χωροταξικά σχέδια μπορούν να συμβάλλουν στην 
πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Ο τομέας πολιτικής για την Εκπαίδευση τόνισε στη συνεδρίασή 
πώς τα Κέντρα Προσανατολισμού Νέων βοηθούν στην υποστήριξη νέων ενηλίκων που είτε δεν 
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εργάζονται, είτε δε λαμβάνουν εκπαίδευση ή την κατάρτιση. Οι τρόποι με τους οποίους η 
«θαλάσσια ψηφιοποίηση» καθιστά δυνατή την πιο πράσινη, ασφαλέστερη και 
αποτελεσματικότερη ναυτιλία διερευνήθηκαν σε μια συνεδρία που πραγματοποιήθηκε από τον 
τομέα πολιτικής για την Ασφάλεια. Ο ρόλος της καινοτομίας, με τη σειρά του, προσεγγίστηκε από 
διαφορετικές οπτικές γωνίες σε δύο συνεδρίες που διοργάνωσε ο αρμόδιος τομέας πολιτικής. Η 
πρώτη ανέδειξε τις έξυπνες στρατηγικές εξειδίκευσης που μπορούν να βοηθήσουν στην 
περαιτέρω πράσινη μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ η δεύτερη τόνισε τη σημασία της 
ενδυνάμωσης των γυναικών στην καινοτομία. 
Η τελευταία ημέρα ήταν αφιερωμένη στη 14η συνεδρίαση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τις 
τέσσερις Μακροπεριφερειακές Στρατηγικές της ΕΕ (High Level Group Meeting) και τη συνάντηση 
των Προεδριών τους. 
Διαθέσιμες διαδικτυακά είναι οι παρουσιάσεις των ομιλητών, οι συνεδριάσεις έναρξης 
& ολομελειών, καθώς και οι συναντήσεις ενδιαφερόμενων μερών. 
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