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Γραφείο Νομικών και 
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για απάντηση στην υπ’ αριθ. 2330/14-4-2021 Αναφορά του Βουλευτή 
ΚΙΝΑΛ κου Ιλχάν Αχμέτ με θέμα «Προτάσεις για την στήριξη της επανεκκίνησης 
του εμπορίου».

Σχετ.: Το υπ’ αριθ. 45308/16-4-2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα του ΥΠΑΝΕ/Γραφείο Νομικών και 
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.

Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 2330/14-4-2021 Αναφοράς του θέματος, σημειώνονται τα εξής:

Η ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο αποτελεί 
προτεραιότητα για το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Περιοδικά προκηρύσσονται 
δράσεις που είτε αφορούν αποκλειστικά σε αυτές ή διαμορφώνονται έτσι ώστε η 
πλειονότητα των εμπορικών επιχειρήσεων να πληροί εξ ορισμού τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας.

Σημειώνουμε ότι το εμπόριο είναι ένας ιδιαίτερα μεγάλος και πολυπληθής κλάδος 
δραστηριότητας στον οποίο περιλαμβάνονται από πολύ μικρές συνοικιακές επιχειρήσεις 
λιανικής μέχρι  και μεγάλες επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου. Απαιτείται επομένως τα 
μέτρα που προτείνονται και οι προτάσεις που κατατίθενται να είναι εξειδικευμένα σε 
επίπεδο κύριας/βασικής δραστηριότητας (αυστηρά στοχευμένα επιλέξιμα ΚΑΔ) καθώς, σε 
άλλη περίπτωση, οι απαιτούμενοι πόροι είναι αδύνατον να προβλεφθούν και να 
εξασφαλισθούν εκ των προτέρων. 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και επενδύσεων στήριξε πρόσφατα τις επιχειρήσεις 
λιανεμπορίου. Η δράση «e-λιανικό» που στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των 
επιχειρήσεων, προκηρύχθηκε στις 12/2/2021 και προκάλεσε το ενδιαφέρον 11.500 
διαφορετικών επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα. Τα αποτελέσματα θα εκδοθούν σύντομα και 



οι επιχειρήσεις που θα εγκριθούν θα έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα νέο 
σύγχρονο κανάλι πώλησης των αγαθών τους. Παράλληλα, το Υπουργείο σκοπεύει, 
χρησιμοποιώντας τυχόν αδιάθετα κονδύλια, να προκηρύξει και επόμενο κύκλο στην δράση 
αυτή.

Σε κάθε περίπτωση, οι δράσεις επιχειρηματικότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων στοχεύουν βραχυπρόθεσμα στην στήριξη  και μεσοπρόθεσμα στην ανάπτυξη 
της ελληνικής οικονομίας και συνδυάζονται με την προτεραιοποίηση στους διάφορους 
κλάδους που αποφασίζεται από την Κυβέρνηση συνολικά. Στο πλαίσιο αυτό, κλάδοι που 
βρίσκονται επί μακρόν σε αναστολή κάθε δραστηριότητάς τους χωρίς, εκ της φύσης των 
εργασιών τους, να μπορούν να λειτουργήσουν με άλλο τρόπο, τίθενται αυτονόητα σε 
πρώτο πλάνο.

Κλείνοντας επιθυμούμε να τονίσουμε ότι η ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας 
αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υπουργείου και, στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται όλες 
οι σχετικές προτάσεις. 

    
Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης

Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ 

Γιώργος Ζερβός
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Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού κ. Αδ. Γεωργιάδη
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ι. Τσακίρη
3. Γραφείο Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ κ. Δ. Σκάλκου
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    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
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