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 Σχετικά με την ανωτέρω Ερώτηση, που κατέθεσαν στην Βουλή των Ελλήνων οι 
Βουλευτές που αναγράφονται στον πίνακα αποδεκτών, σας γνωρίζουμε ότι: 

Η ελληνική κυβέρνηση ανέλαβε από την πρώτη στιγμή αποφασιστική δράση  για την 
ενίσχυση των τομέων της δημόσιας υγείας και το μετριασμό των οικονομικών και 
κοινωνικών επιπτώσεων της νόσου COVID-19. Ειδικότερα, η αντίδραση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων επικεντρώνεται σε πέντε προτεραιότητες:
 
1.       Περιορισμός της εξάπλωσης του ιού
 

Με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή προχωρήσαμε 
στην αναστολή κάθε εμπορικής δραστηριότητας λιανικής πώλησης που εντάσσεται στην 
γενική κατηγορία δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων και των υποκατηγοριών της, 
εκτός από αυτές που ρητά εξαιρούνται με το πρώτο άρθρο των ΚΥΑ ΦΕΚ Β 
915/17.03.2020, ΦΕΚ Β 1081/28.03.2020, ΦΕΚ Β 1299/10.04.2020.

Αναστείλαμε προσωρινά τη λειτουργία των κλάδων των υπαίθριων αγορών (λαϊκές 
αγορές) που εμπεριέχουν μετακίνηση από Περιφέρεια σε Περιφέρεια. Η δραστηριότητα των 
παραγωγών σε άλλη Περιφέρεια από τον τόπο παραγωγής των προϊόντων τους επιτρέπεται 
κατ’ εξαίρεση υπό προϋποθέσεις.

Ορίσαμε ότι σε κάθε υπαίθρια αγορά, από τους πωλητές (παραγωγοί και 
επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, θα συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 
50% ανά κατηγορία. Επιπλέον, ορίστηκε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των 
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πωλητών σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα, ενώ 
απαγορεύτηκε η πώληση των βιομηχανικών ειδών στις υπαίθριες αγορές.
 
2.       Διασφάλιση της τροφοδοσίας της αγοράς και της λειτουργίας των υπεραγορών τροφίμων 
και επιχειρήσεων εστίασης
 

Διευρύναμε το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων πώλησης τροφίμων 
προκειμένου να αποφευχθεί η συμφόρηση των πολιτών.

Αναστείλαμε για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών την εφαρμογή της παρ. 8 του 
άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής κοινών υπουργικών 
αποφάσεων, αποκλειστικά και μόνο για την περίπτωση της τροφοδοσίας των καταστημάτων 
που εμπορεύονται τρόφιμα, των υπεραγορών (super market), των υπαίθριων αγορών 
(λαϊκών αγορών), των οργανωμένων αγορών τροφίμων, των ιδιωτικών φαρμακαποθηκών 
και των προμηθευτικών συνεταιρισμών φαρμακοποιών.

Δώσαμε τη δυνατότητα στα καταστήματα υπεραγορών (super market) να 
λειτουργούν σαν κέντρα διανομής τις  Κυριακές.

 Ρυθμίσαμε την αναλογία 15τ.μ./άτομο και την ελάχιστη απόσταση των δύο (2) 
μέτρων μεταξύ τους, καθώς και του μέτρου μη σχηματισμού ουράς άνω των πέντε (5) 
ατόμων, ενισχύοντας τα προληπτικά μέτρα για τoν περιορισμό διάδοσης του κορονοϊού.

Μειώσαμε το ΦΠΑ από 24% στο 6% για τα είδη ατομικής υγιεινής και 
προστασίας. Το μέτρο ισχύει τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους παραγωγούς. 
Αυτό επέφερε σημαντική μείωση της τιμής για δεκάδες προϊόντα που χρησιμοποιούν οι 
πολίτες, αλλά και κίνητρο για τις παραγωγικές μονάδες να εισάγουν πρώτες ύλες και να 
παράξουν τα εν λόγω αγαθά για την ελληνική αγορά.

Ορίσαμε ως ανώτατη ποσότητα διάθεσης στους καταναλωτές  από τις επιχειρήσεις 
λιανικής πώλησης προϊόντων, μέσων ατομικής προστασίας ή προσωπικής υγιεινής  τα δύο 
(2) τεμάχια ανά πελάτη για α) τα προϊόντα απολύμανσης, β) προϊόντα αιθυλικής αλκοόλης 
και γ) αντισηπτικά προϊόντα. 

Ενεργοποιήσαμε μέσω του ΓΕΜΗ την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποχρεωτικής 
δήλωσης των αποθεμάτων σε α) χειρουργικές μάσκες, β) αντισηπτικά διαλύματα, γ) 
αντισηπτικά μαντηλάκια, δ) αιθυλική αλκοόλη, των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης και 
διανομής φαρμακευτικών προϊόντων και μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής 
υγιεινής στην ελληνική επικράτεια. Επιπλέον, στην ανωτέρω ηλεκτρονική πλατφόρμα 
υποβάλουν τα αποθέματα τους οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλη την ελληνική 
επικράτεια στην αλυσίδα εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης, διανομής 
και αποθήκευσης προϊόντων κρέατος αιγοπροβάτων (νωπών και κατεψυγμένων), καθώς και 
αυγών.

Με το άρθρο 5 του Ν. 4681/ΦΕΚ Αˊ 74/27-03-2020 και προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι κατά την περίοδο που υφίσταται ο κίνδυνος της διασποράς της νόσου 
COVID-19 θα υπάρχουν επαρκή αποθέματα αντισηπτικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά, 
δίνεται η δυνατότητα παραγωγής των ανωτέρω προϊόντων σε επιχειρήσεις οι οποίες είναι 
ήδη κάτοχοι σχετικής άδειας παραγωγής φαρμακευτικών ή καλλυντικών προϊόντων, με την 
προϋπόθεση ότι τα εν λόγω προϊόντα θα διατίθενται μόνο στην ελληνική επικράτεια.



  
3.       Εντατικοποίηση των ελέγχων κατά της αισχροκέρδειας
 

Παράλληλα με τους ελέγχους για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου, οι οποίοι 
ανέρχονται σε 400 περίπου ημερησίως, προχωρήσαμε στον έλεγχο των εταιριών σε όλο το 
φάσμα διακίνησης υγειονομικού υλικού, αλλά και σε άλλους τομείς της αγοράς όπως τα 
καύσιμα. Επιπλέον, είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αποφασίσαμε την απαγόρευση 
της συνομολόγησης ή της λήψης περιουσιακών ωφελημάτων που αφορούν την πώληση 
οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας που είναι απαραίτητο για την υγεία, τη διατροφή, τη 
μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, ιδίως δε φαρμακευτικών προϊόντων, μέσων 
ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, όπως χειρουργικών μασκών, αντισηπτικών 
υγρών και άλλων υλικών απολύμανσης, εφόσον τα ωφελήματα αυτά υπερβαίνουν την αξία 
της παροχής, τόσο ώστε το μικτό περιθώριο κέρδους να είναι μεγαλύτερο από αυτό της προ 
της 1ης Φεβρουαρίου 2020 για τα ως άνω προϊόντα και υπηρεσίες. Για τις παραβάσεις που 
έχουν διαπιστωθεί και αφορούν στην απαγόρευση της συνομολόγησης ή της λήψης 
περιουσιακών ωφελημάτων που αφορούν την πώληση οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας 
έχουν ήδη καταλογιστεί πρόστιμα ύψους 170.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την 
αρχή της κρίσης έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 8.828 έλεγχοι, επιβάλλοντας κυρώσεις 
για αισχροκέρδεια και μη τήρηση των κανόνων λειτουργίας. Σε συνεργασία με την Ελληνική 
Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία και την συνδρομή των τοπικών δημοτικών και 
περιφερειακών αρχών, πραγματοποιήθηκαν επιπρόσθετες επιχειρήσεις ελέγχου:

 Για την αντιμετώπιση φαινομένων όπως, η μη δήλωση των αποθεμάτων σύμφωνα με 
την ΚΥΑ Β΄1481/17.04.2020, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και η μη εφαρμογή των 
κανόνων λειτουργίας στις λαϊκές αγορές, και 

 Για την εφαρμογή των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της 
επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID-19. 
Ενδεικτικά, από 4-17/5/2020 επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 30.000 ευρώ που 
αφορούσαν σε παραβάσεις των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων Υπηρεσιών 
(Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ) και του ν.4497/2017 (υπαίθριο εμπόριο), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 
20% από το σύνολο των προστίμων του β’ δεκαπενθημέρου του Απριλίου.
 

Ακόμη, αναβαθμίσαμε σε χρόνο πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα το 
τηλεφωνικό κέντρο 1520 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. 
Μέχρι σήμερα έχουν καλέσει 83.553 άτομα, τα οποία έλαβαν πληροφορίες για τα μέτρα 
στήριξης και από αυτούς οι 35.960 εξυπηρετήθηκαν από εκπρόσωπο του κέντρου. 
Παράλληλα, προχωρήσαμε στην ενίσχυση της πλατφόρμας e-Καταναλωτής με στόχο την 
πληρέστερη ενημέρωση των καταναλωτών. Με την ΠΝΠ Α΄ 75/30.03.2020 τα καταστήματα 
υπεραγορών τροφίμων με ετήσιες πωλήσεις πάνω από 90 εκ. ευρώ υποχρεώνονται πλέον να 
αναρτούν στο e-Καταναλωτής τις τιμές των προϊόντων που συμπεριλαμβάνονται στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα για τους επόμενους έξι (6) μήνες. Αυτό το μέτρο στοχεύει αφενός 
στη συγκράτηση των τιμών, αφετέρου δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να 
συγκρίνουν τις τιμές των προϊόντων.
 



4.   Εξασφάλιση ορθών πρακτικών για τον υγιή ανταγωνισμό και την προστασία των 
καταναλωτών
 

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού άμεσα, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ήδη από 
τα μέσα Μαρτίου, εκκίνησε σχετική έρευνα σε συνέχεια παραπόνων καταναλωτών και 
δημοσιευμάτων αφενός μεν αναφορικά με σημαντικές ανατιμήσεις στα εν λόγω προϊόντα 
στα διάφορα σημεία παραγωγής, χονδρικής και λιανικής πώλησης, αφετέρου δε σχετικά με 
τις ελλείψεις των εν λόγω προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, η Ε.Α. απέστειλε αιτήματα 
παροχής πληροφοριών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, εισαγωγή 
και εμπορία υγειονομικού υλικού και συγκεκριμένα για χειρουργικές μάσκες και γάντια μιας 
χρήσης, καθώς και άλλων προϊόντων όπως αντισηπτικά μαντηλάκια και αντισηπτικά 
διαλύματα. Στο πλαίσιο αυτό ερευνώνται συστηματικά όλες οι δημόσιες συμβάσεις για τα εν 
λόγω προϊόντα τους τελευταίους μήνες μέσω της επεξεργασίας βάσεων δεδομένων που ήδη 
υπάρχουν (π.χ. Διαύγεια) με την εφαρμογή data analytics για τον προσδιορισμό των 
εταιριών αυτών ή του επιπέδου 1 της αλυσίδας αξίας όπου δημιουργούνται προβλήματα και 
συνεπώς τον καλύτερο σχεδιασμό μέτρων που πιθανώς χρειάζεται να ληφθούν για να 
αντιμετωπιστούν τυχόν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές. Η Επιτροπή προέβη επίσης στη 
σύσταση ειδικής ομάδας κρούσης Covid19_Competition για το σχεδιασμό και συντονισμό 
των ερευνών της σε διάφορους κλάδους της οικονομίας που παρατηρούνται προβλήματα 
όσον αφορά τις τιμές και τη διαθεσιμότητα προϊόντων. Έργο της ομάδας κρούσης είναι 
επίσης η ενημέρωση με συνοχή ροή των επιχειρήσεων και των πολιτών σχετικά με την 
εφαρμογή των κανόνων του δικαίου του ανταγωνισμού. Στο ίδιο πλαίσιο, η ΕΑ αποφάσισε 
να εκκινήσει αυτεπάγγελτες έρευνες σε κλάδους όπου υπήρχαν ενδείξεις προβλημάτων στον 
ανταγωνισμό σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλη την αλυσίδα αξίας προϊόντων, 
κυρίως διατροφής (ενδεικτικά αναφέρονται οι ζωοτροφές, σιτηρά, γάλα, αυγά, κοτόπουλα 
και εσπεριδοειδή) με την αποστολή ερωτηματολογίων, καθώς και με τη 
διενέργεια επιτόπιων αιφνιδιαστικών ελέγχων με τη συνδρομή Περιφερειακών Ενοτήτων 
ανά την Ελλάδα σε επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων. Η Ε.Α. θα συνεχίσει να 
επεμβαίνει, όπου και εάν κρίνεται απαραίτητο, ως αρμόδια για τη διαπίστωση τυχόν 
παραβάσεων των διατάξεων του ν.3959/2011 και των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ και θα 
τιμωρεί αυστηρά οποιεσδήποτε παραβάσεις, σε αγαστή, άμεση και συνεχή συνεργασία με τη 
Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, αλλά και με άλλες δημόσιες 
αρχές. 
  
5.   Στήριξη της απασχόλησης, των επιχειρήσεων και της οικονομίας 
 

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ συμμετέχοντας στην Ειδική 
Ομάδα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποτελεσματική εφαρμογή της 
επενδυτικής πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού (Coronovirus Response 
Investment Initiative), προχώρησε στην απαιτούμενη προετοιμασία προκειμένου να 
διαμορφωθεί επαρκές πλέγμα δράσεων, καθώς και στην εξασφάλιση της αναγκαίας 
χρηματοδότησής τους.
 

https://www.epant.gr/enimerosi/deltia-typou/item/885-deltio-typou-energeies-gia-tin-efarmogi-ton-kanonon-tou-antagonismoy.html
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Το πλέγμα των οριζόντιων αυτών δράσεων καλύπτει το σύνολο της επικράτειας και το 
σύνολο των κλάδων και τομέων πολιτικής που έχουν πληγεί από την πανδημία. Στο πλαίσιο 
των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων τίθενται σε εφαρμογή οι εξής δράσεις:
 

Η δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας 
ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) διευρύνθηκε με ταχύτατες διοικητικές διαδικασίες έτσι ώστε να καλύψει τις 
πρόσθετες ανάγκες των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών  συνεπειών 
της  επιδημικής έκρηξης του COVID-19. Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε ειδικό 
πρόγραμμα δανειοδότησης κεφαλαίων κίνησης για τους κλάδους που πλήττονται, 
συνδυασμένο με την επιδότηση των τόκων για διάστημα 2 ετών. Συνολικά μια επιχείρηση 
μπορεί να λάβει δάνεια μέχρι 1,5 εκ. ευρώ. Οι πόροι αναμένεται να αυξηθούν κατά 300 
εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 750 εκατ. ευρώ νέα δάνεια προς μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Με την επικείμενη αύξηση ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης, με τη 
συμμετοχή των τραπεζών, δύναται να φτάσει έως 2 δισ. ευρώ. Λόγω υπερκάλυψης του 
προϋπολογισμού του προγράμματος η υποβολή αιτήσεων σταμάτησε κατά την περίοδο 6 - 
19 Μαΐου 2020 στο πλαίσιο αξιολόγησης των υπαρχουσών αιτήσεων, ώστε να 
επαναπροσδιοριστούν οι διαθέσιμοι πόροι.  Από την πρώτη ημέρα επανυποβολής των 
αιτήσεων, ήτοι την 20η Μαΐου 2020, οι αιτήσεις ξεπέρασαν συνολικά τις 60.000, ενώ η 
προθεσμία υποβολής λήγει την Πέμπτη 28 Μαΐου και ώρα 12:00μ.μ. Η πρόσκληση είναι 
ενιαία και το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά, οι αιτήσεις γίνονται μέσω του 
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και πιο συγκεκριμένα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis. Η διαδικασία γίνεται αμιγώς ηλεκτρονικά. 

Δημιουργία νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας με διαχειριστή την Ελληνική 
Αναπτυξιακή Τράπεζα με αρχική χρηματοδότηση ύψους 1 δισ. ευρώ από πόρους του 
ΕΣΠΑ και ειδικότερα από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
(ΕΠΑνΕΚ) για τη χρηματοδότηση δεκάδων χιλιάδων μικρομεσαίων αλλά και μεσαίων 
επιχειρήσεων της χώρας από το τραπεζικό μας σύστημα. Οι πόροι αυτοί θα οδηγήσουν σε 
εκταμιεύσεις νέων δανείων ύψους 3,5 δισ. ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων. Σε 
δεύτερη φάση και ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς, το μέτρο δύναται να επεκταθεί με τη 
χρηματοδότηση του Ταμείου με επιπλέον 1 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, η οποία θα οδηγήσει σε 
συνολικά δάνεια ύψους 7 δισ. ευρώ. 

  Η δράση Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Πληγέντων λόγω COVID-
19 ήδη ληφθέντων δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και αφορά στην 
επιχορήγηση κατά 100% των πληρωτέων τόκων για όλα τα επιχειρηματικά ενήμερα δάνεια 
(τοκοχρεωλυτικά, αλληλόχρεοι, κλπ.) των ΜμΕ, όλων των κλάδων που έχουν πληγεί, για 
τρεις μήνες. Αρχικά ο προϋπολογισμός της δράσης έχει διαμορφωθεί στα 750 εκατ. ευρώ 
και θα καλυφθεί από πόρους του ΕΣΠΑ (ειδικότερα από πόρους του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»), ενώ το 
συνολικό κόστος εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 1,2 δισ. ευρώ. Έχουν ήδη 
υποβληθεί περισσότερες από 16.200 αιτήσεις, εκ των οποίων ένα σημαντικό ποσοστό αφορά 
σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου (της τάξης του 15%-20%).

 Ενεργοποίηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας, με διαχειριστή το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων (EIF), που έχει συσταθεί με πόρους του ΕΣΠΑ (ειδικότερα από το ΕΠ 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία») ύψους 100 εκατ. ευρώ. Οι 

http://www.ependyseis.gr/mis


πόροι αυτοί θα οδηγήσουν σε εκταμιεύσεις νέων δανείων επενδυτικού σκοπού ύψους 
τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ. Το Ταμείο αυτό αναμένεται να βγει στην αγορά τον 
Σεπτέμβρη.

 Ενεργοποιήθηκε από 2/4/2020 η Δράση ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας 
προκαταβολής προς επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου που απασχολούν 1 μέχρι 500 
εργαζομένους. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης προϋπολογίζεται σε 1 δισ. € εκ 
των οποίων 900 εκατ. € θα καλυφθούν από πόρους ΕΣΠΑ. Οι αιτήσεις στην διαδικτυακή 
ηλεκτρονική πλατφόρμα  myBusinessSupport της ΑΑΔΕ ολοκληρώθηκαν στις 19 Μαΐου.

 Τέλος, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δημιουργεί 
μηχανισμό εγγυήσεων χρηματοδοτήσεων ύψους 250 δισ. ευρώ για τις επιχειρήσεις.
 

Ειδικότερα και αναφορικά με τη στήριξη των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα 
στην τρέχουσα περίοδο, 6.500 επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στις δράσεις 
επιχειρηματικότητας με επιχορηγήσεις που θα φτάσουν τα 832 εκατ. ευρώ. Καταβάλλεται 
κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πόροι των επιδοτούμενων έργων, τα οποία βρίσκονται σε 
διαδικασία υλοποίησης, να εκταμιευθούν με ταχείς και μη γραφειοκρατικές διαδικασίες. 
Ήδη, πέρα από την προκαταβολή που δύνανται να αιτηθούν οι δικαιούχοι και η οποία 
ανέρχεται σε ποσοστό 40% του συνολικού προϋπολογισμού, δόθηκε, επιπλέον, η 
δυνατότητα η ενδιάμεση δόση να μπορεί να φτάσει το 80% του συνολικού επενδυτικού 
σχεδίου. Από τη ρύθμιση συνεπάγεται ότι οι ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν 
το μεγαλύτερο μέρος της επιχορήγησης μόνο με διοικητική και όχι επιτόπια επαλήθευση. 
Επίσης, δόθηκαν οι απαραίτητες παρατάσεις στις προθεσμίες υλοποίησης των 
επιχειρηματικών σχεδίων. Οι εξαγγελθείσες κατά τα ανωτέρω Δράσεις συμβάλλουν στη 
διατήρηση της απασχόλησης καθώς, στις περισσότερες περιπτώσεις, η ενίσχυση των 
επιχειρήσεων συνδέεται με την υποχρέωση διατήρησης των εργαζομένων που 
απασχολούσαν πριν την έναρξη της πανδημίας COVID-19. Επιπρόσθετες δράσεις στήριξης 
εργαζομένων και επιχειρήσεων σημαντικού προϋπολογισμού πρόκειται να ενεργοποιηθούν 
άμεσα, όπως δράσεις οικονομικής ενίσχυσης των αυτοαπασχολούμενων.
 

Στις 20/5/2020 ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων υπέγραψε δύο νέες 
προσκλήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 για τα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική 
Επιχειρηματικότητα», προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων ευρώ και 
«Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων», προϋπολογισμού 150 
εκατομμυρίων ευρώ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει έως τις 31 Ιουλίου.
 
Παράλληλα,
  Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας ολοκληρώθηκαν οι διαχειριστικές ενέργειες 
για τη δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ' οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας 
και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από άτομα - πιθανά κρούσματα κορονοϊού (Κινητές 
Μονάδες), συνολικού π/υ 10,8 εκατ. ευρώ.
 
Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων παρακολουθούμε από κοντά την εξέλιξη της 
κατάστασης σε συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες μας και τα υπόλοιπα Υπουργεία, ενώ θα 



λάβουμε επιπλέον μέτρα, εφόσον κριθεί απαραίτητο, προκειμένου να βοηθήσουμε τους 
ανθρώπους και τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της νόσου COVID-19. 

Παράλληλα, σάς διαβιβάζουμε το με αριθ. 46479/12-05-2020 της Γενικής Δ/νσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών (Ε.Α.) 

    
             Ο    Υπουργός

                      Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης

Εσωτερική Διανομή: 
Γραφ. Υπουργού
Τμήμα Κοιν. Ελέγχου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Παππάς Νίκος
Αβραμάκης Λευτέρης
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αλεξιάδης Τρύφων
Αραχωβίτης Σταύρος
Αυλωνίτης Αλέξανδρος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βερναρδάκης Χριστόφορος
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Γκαρά Αναστασία
Γκιόλας Γιάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ελευθεριάδου Σουλτάνα(Τάνια)
Ζαχαριάδης Κώστας
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Θραψανιώτης Μανόλης
Καλαματιανός Διονύσης
Καρασαρλίδου Φρόσω
Κασιμάτη Νίνα
Κόκκαλης Βασίλης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

Κ.Α.Α. 
ΜΠΙΛΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ



Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χάρης
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μουζάλας Γιάννης
Μπαλάφας Γιάννης
Μπάρκας Κώστας
Μπουρνούς Γιάννης
Νοτοπούλου Κατερίνα
Παπαδόπουλος Σάκης
Παπαηλιού Γιώργος
Παπανάτσιου Κατερίνα
Πέρκα Θεοπίστη
Ραγκούσης Γιάννης
Σαρακιώτης Γιάννης
Σκουρλέτης Πάνος
Σκουρολιάκος Πάνος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Χαρίτου Δημήτρης
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γιώργος
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