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         Αριθ. Πρωτ. : 50168 - 29-04-2021

Ταχ. Δ/νση       
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: Μ. Παπαδημητρίου
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ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων,
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου,
Τμήμα Ερωτήσεων & ΑΚΕ
Βουλευτή : κα Ολυμπία Τελιγιορίδου

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση με Α.Π. 4812/05-03-2021

Σχετικά με την ανωτέρω Ερώτηση, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων η Βουλευτής 
κα  Ολυμπία Τελιγιορίδου, σάς γνωρίζουμε ότι :

Με στόχο την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, το 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει σχεδιάσει μια ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων 
που αντιμετωπίζει στοχευμένα το σύνολο των κλάδων και τομέων πολιτικής που έχουν 
πληγεί από την πανδημία.

Με προϋπολογισμό αρκετών δισ. ευρώ, το Υπουργείο στηρίζει τον επιχειρηματικό κόσμο 
με την παροχή επιδοτούμενων δανείων και εγγυήσεων, την επιδότηση τόκων 
υφιστάμενων δανείων, την κάλυψη των κεφαλαίων κίνησης των επιχειρήσεων, τη 
χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής αλλά και με μη επιστρεπτέες ενισχύσεις για την 
κάλυψη λειτουργικών δαπανών, κατά κύριο λόγο σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από 
την οικονομική κρίση ως επακόλουθο της πανδημίας.

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προκήρυξε τη δράση με τίτλο 
«Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ’ εξαίρεση σε αναστολή λειτουργιάς κατά 
την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό 
της διασποράς της νόσου covid 19», η οποία προβλέπει την καταβολή ενίσχυσης ύψους 
3.000 ευρώ στις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, στα κομμωτήρια και στις επιχειρήσεις 
υπηρεσιών περιποίησης νυχιών που παρέμειναν κλειστές την περίοδο από 15.12.2020 
έως 2.1.2021 στις περιοχές που μνημονεύονται στην εν λόγω δράση. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 8.000.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

Λόγω των έκτακτων μέτρων και του αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου στις 
συγκεκριμένες περιοχές, οι προαναφερθείσες επιχειρήσεις των συγκεκριμένων περιοχών 
και κλάδων έχασαν την ευκαιρία που είχαν οι επιχειρήσεις της υπόλοιπης χώρας για 
αυξημένο κύκλο εργασιών, είτε με τη μέθοδο του click away, είτε και με τη δυνατότητα 
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εισόδου στο κατάστημα για τους αναφερόμενους παραπάνω κλάδους, κατά τη διάρκεια 
της εορταστικής περιόδου. Για το λόγο αυτό η δράση περιορίζεται στις εν λόγω 
επιχειρήσεις και δεν καταλαμβάνει τομείς δραστηριότητας για τους οποίους δεν υπήρξε, 
κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, διαφοροποίηση όρων λειτουργίας, στις 
συγκεκριμένες περιοχές σε σχέση με την υπόλοιπη επικράτεια.  

    
Ο Υφυπουργός

Ιωάννης Τσακίρης

Εσωτερική διανομή:
- Γραφ. Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Ι. Τσακίρη
- Γραφ. Νομικών και Κοιν/κών Θεμάτων

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

Κ.Α.Α. 
ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ
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