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Θέμα:. «Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης κρατικών ενισχύσεων για την ενημέρωση των 
επενδυτών στα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας». 
 
 
 Αξιότιμε κ.Υπουργέ, 
 
Στις 28/12/2020 το ΤΕΕ/ΤΚΜ σας είχε στείλει αναλυτική επιστολή με εμπεριστατωμένες 
προτάσεις του για τη βελτίωση του Πληροφοριακού Συστήματος προκειμένου να ανταποκρινεται 
πλήρως στις απαιτήσεις των επενδυτών αλλά και της ΕΕ για τη λειτουργία του.  
 
H  επιστολή είχε αποσταλεί με αφορμή το από 23-12-2020 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου 
Επενδύσεων και Ανάπτυξης για τη δυνατότητα των υποψήφιων επενδυτών δικαιούχων 
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ να ενημερώνονται για τις επενδύσεις στις οποίες έχουν ενταχθεί 
μέσω του Πληροριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΣΚΕ).  

 
Μέχρι σήμερα-παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε λάβει απάντηση επί των προτάσεών μας από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες σας- πρέπει να σας επισημάνουμε εκ νέου ότι το πρόβλημα  της 
έλλειψης πλήρους ενημέρωσης για το ΠΣΣΚΕ εξακολουθεί να υφίσταται σε μεγάλο βαθμό.  

 
Συγκεκριμένα, εκατοντάδες μέλη μας που απασχολούνται ως σύμβουλοι επενδυτικών 

δράσεων αλλά και ως δικαιούχοι έργων δεν έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν επαρκώς 
για όλες τις δράσεις και τα  προγράμματα που έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται από φορείς 
υλοποίησης όπως π.χ. ο ΟΑΕΔ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Υπουργείο Ανάπτυξης 
για τα έργα του Αναπτυξιακού Νόμου και τα έργα Έρευνας-Τεχνολογίας τα οποία διέπονται από 
τον Κανoνισμό (ΕΚ) 651/2014 της Ε.Ε. κ.λ.π. 

 
Επιπρόσθετα, η ενημέρωση-επικαιροποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος παρά την 

σχετική εγκύκλιο προς τους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων που έχει δημοσιευτεί 
(Α.Π.121114/13-11-2-2020 ΕΥΚΕ) γίνεται με αργούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα επενδυτές που 
έχουν ξεκινήσει να υλοποιούν το έργο τους, να ενημερώνονται εκ των υστέρων για την 
υπέρβαση του ορίου σώρευσης (κατά την υποβολή της αίτησης δεν εμφανίζονταν στο 
πληροφοριακό σύστημα οι δράσεις που έχουν ενταθχεί και τα ορθά ποσά ενίσχυσης που έχουν 
λάβει), ιδίως στις δράσεις που διέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (De minimis) με 
αποτέλεσμα να απεντάσονται από τις δράσεις αυτές. 

 
Κρίνουμε ιδιαίτερα σημαντικό, ενόψει της έναρξης της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-

2027, να υπάρξει μέριμνα για την επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος, το οποίο δημιουργεί 
σοβαρά προβλήματα στην ομαλή παρακολούθηση των δράσεων και των προγραμμάτων από 
μεριάς των επενδυτών και των δικαιούχων.  
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Τέλος θα θέλαμε να επαναλάβουμε την πρότασή μας για την ενοποίηση όλων των βάσεων 

δεδομένων της ΑΑΔΕ, ΓΕΜΗ, ΟΠΣ ΕΣΠΑ, κ.λ.π. με αντίστοιχες βάσεις δεδομένων της ΕΕ 

προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πληροφοριακό σύστημα όπου οι εξουδιοδοτημένοι χρήστες 

(π.χ. ελεγκτές, σύμβουλοι, επενδυτές, λογιστές, κ.λ.π.) με τη χρήση του ΑΦΜ μίας επιχείρησης 

να μπορούν να γνωρίζουν επακριβώς σε ποιές επιχειρήσεις (συνδεδεμένες και ανεξάρτητες) 

συμμετέχει τόσο οι επιχείρηση, όσοι και οι μέτοχοι/εταίροι της.  

 

Στην προσπάθεια αυτή, σημαντικό ρόλο μπορεί να αναλάβει και το Υπουργείο Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης. 

 

Προς διευκόλυνσή σας, αποστέλλουμε συνημμένα και την από 28-12-2020 επιστολή του 

ΤΕΕ/ΤΚΜ προς εσάς για το συγκεκριμένο ζήτημα. 

 

Ευελπιστούμε ότι οι απόψεις μας θα ληφθούν υπόψη εκ μέρους σας στην άμεση βελτίωση 

του Πληροφοριακού Συστήματος, προκειμένου η χώρα μας να τηρήσει τις υποχρεώσεις της στη 

διαχείριση των προγραμμάτων που συχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. αλλά και από Εθνικούς 

Πόρους, προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων και των εκατοντάδων μηχανικών της χώρα που 

εμπλέκονται στη διαδικασία διαχείρισης και παρακολούθησης των επενδύσεων τους.    

 

Στη διάθεσή σας για κάθε επιπρόσθετη διευκρίνισή ή/και πληροφορία. 

 

              

 

 

 
Με εκτίμηση  

 
Για το ΤΕΕ / ΤΚΜ 

         Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
    

             Γεώργιος Τσακούμης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Συνημμένα: 
- Α.Π. 3485/27-12-2020  

Επιστολή ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
 

 
Εσωτερική διανομή 
ΤΕΕ(Χρ.Αρχείο,ΤΕΑΘ,ΜΕΑνΕΚ) 


