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ΠΡΟΣ:

 
1. Τη Βουλή των Ελλήνων,

Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου,
Τμήμα Ερωτήσεων & ΑΚΕ

2. Βουλευτές κ.κ.:
Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Ερώτηση με Α.Π. 2914/23-12-2020

Σχετικά με την ανωτέρω Ερώτηση, που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι 
Βουλευτές που αναγράφονται στον Πίνακα Αποδεκτών, σας ενημερώνουμε ότι η 
χώρα βρίσκεται σε πορεία άρσης του δεύτερου σε σειρά συνόλου εκτάκτων μέτρων 
περιορισμού (lockdown) και σύμφωνα πάντα με τις εισηγήσεις των ειδικών 
επιστημόνων της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του 
κορωναϊού COVID-19. Εξαρχής αναλάβαμε αποφασιστική δράση προκειμένου να 
στηρίξουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ώστε να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες 
της πανδημίας. Τις ενέργειες αυτές συμπληρώνουν μέτρα που λάβαμε για τον 
περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, τη διασφάλιση της τροφοδοσίας της αγοράς και 
της λειτουργίας των υπεραγορών τροφίμων και επιχειρήσεων εστίασης, την 
εντατικοποίηση των ελέγχων κατά της αισχροκέρδειας και τέλος την εξασφάλιση 
ορθών πρακτικών για τον υγιή ανταγωνισμό και την προστασία των καταναλωτών. 
Με προϋπολογισμό ο οποίος μέχρι στιγμής έχει ξεπεράσει τα 5,2 δισ. ευρώ, το 
Υπουργείο στήριξε τον επιχειρηματικό κόσμο με παροχή επιδοτούμενων δανείων 
και εγγυήσεων, την επιδότηση επιτοκίου υφιστάμενων δανείων, με κάλυψη των 
κεφαλαίων κίνησης των επιχειρήσεων, με επιστρεπτέα προκαταβολή 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. Επισημαίνεται δε ότι οι κύκλοι της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι 
επαναλαμβανόμενοι έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις κάθε φορά 
διαμορφούμενες συνθήκες.



Επιπρόσθετα, το σύνολο των Περιφερειών, σε στενή συνεργασία με τη Γενική 
Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, έχουν ενεργοποιήσει τη δράση για 
την παροχή μη επιστρεπτέων κεφαλαίων κίνησης σε πολύ μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις με άμεσες επιχορηγήσεις για κεφάλαια κίνησης, έχοντας παράλληλα 
την έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για υπερδέσμευση των 
διαθέσιμων πόρων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με ποσό 
που προσεγγίζει τα 900 εκατ. ευρώ. 

Ακόμη, σας ενημερώνουμε ότι προγραμματίζουμε τη χρηματοδότηση μικρών 
επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ για τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικού 
εμπορίου (e-shop). Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου 
έγκαιρα και αποτελεσματικά να βοηθήσουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να 
αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της πανδημίας, ενώ θα επεμβαίνουμε συνεχώς με 
νέα μέτρα εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. 

Τέλος, σάς διαβιβάζουμε το με αριθμ. πρωτ. 139900/31-12-2020 έγγραφο της 
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή και το με αριθμ. πρωτ. 
64/5-1-2021 έγγραφο της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

 
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

     ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
      

Εσωτερική Διανομή: 
 Γραφ. Υπουργού
 Γραφ. Νομικών και Κοιν/κών Θεμάτων

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

Κ.Α.Α. 
ΜΕΡΜΗΓΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΣΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΑ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΒΕΤΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΤΑΝΙΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΦΡΟΣΩ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΝΙΝΑ
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΘΑΝΟΣ
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΕΡΚΑ ΠΕΤΗ
ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΟΣ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΛΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΑ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
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