
 

 
     

 

Αζήλα, 4 Ννεκβξίνπ 2021 

ΔΡΧΣΖΖ 

Πξνο ηνλ Τπνπξγό Αλάπηπμεο & Δπελδύζεσλ 

 

Θέκα: «Υσξίο ζηήξημε θαη απξνζηάηεπηεο απέλαληη ζε θαηλόκελα 

αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ γηα αθόκα κία θνξά νη κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο ζε εζηίαζε θαη ιηαλεκπόξην» 

 

Εδώ θαη πεξηζζόηεξν από ελάκηζη ρξόλν νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζε 

ιηαλεκπόξην θαη εζηίαζε πιήηηνληαη από ηηο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο 

παλδεκίαο. Τν παξαηεηακέλν lockdown – ην κεγαιύηεξν ζε δηάξθεηα ζε όιε 

ηελ Ε.Ε.- πνπ επηβιήζεθε ηελ πεξίνδν Ννέκβξηνο 2020 – Μάηνο 2021 

νδήγεζε ηηο επηρεηξήζεηο ζε πξσηνθαλή νηθνλνκηθή δπζπξαγία. Οη δπζθνιίεο 

θαηαγξάθνληαη θαη ζηελ έξεπλα ηνπ ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ γηα ην α’ εμάκελν ηνπ 2021, 

όπνπ ην 36,7% ησλ επηρεηξήζεσλ εθθξάδνπλ ην θόβν ηνπο γηα ελδερόκελε 

δηαθνπή ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο ην επόκελν δηάζηεκα. 

Επηπξόζζεηα, νη πιεζσξηζηηθέο ηάζεηο πνπ παξαηεξνύληαη ην ηειεπηαίν 

δηάζηεκα κε εθξεθηηθέο αλαηηκήζεηο ζηελ ελέξγεηα, ζηηο πξώηεο ύιεο θαη ζηηο 

κεηαθνξέο επηβαξύλνπλ αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο αδπλαηνύλ πιένλ λα απνξξνθήζνπλ ηηο απμήζεηο ηνπ 

θόζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Επηπιένλ, ν απνθιεηζκόο ηνπο από 

ρξεκαηνδνηήζεηο θαη θπξίσο από ηνλ ηξαπεδηθό δαλεηζκό ηηο νδεγεί ζε 

νηθνλνκηθή αζθπμία. 

Τα λέα πεξηνξηζηηθά κέηξα, ηα νπνία αλαθνηλώζεθαλ ηελ Τξίηε 2/11 από ηνλ 

Υπνπξγό Υγείαο θαη αθνξνύλ ηελ εζηίαζε θαη ην ιηαλεκπόξην, πξόθεηηαη λα 

πξνθαιέζνπλ εθ λένπ κείσζε ζηνλ ηδίξν ησλ ήδε επηβαξπκέλσλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Οη επηρεηξεκαηίεο επηβαξύλνληαη πεξαηηέξσ, εθ’ 

όζνλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα ππνθαηαζηήζνπλ ηνπο ειέγρνπο πνπ νθείιεη λα 

πξαγκαηνπνηεί ην θξάηνο, ηελ ζηηγκή πνπ θαλέλα αληίζηνηρν κέηξν δελ 

πξνβιέπεηαη γηα ηελ είζνδν ζε εθθιεζίεο αιιά θαη γηα ηελ απνθπγή ηνπ 

ζπλσζηηζκνύ ζηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο. 

Επηπιένλ, ε εμαίξεζε ησλ ζνύπεξ κάξθεη από ηελ ππνρξέσζε επίδεημεο 

rapid test γηα ηελ είζνδν ζηα θαηαζηήκαηά ηνπο, νδεγεί ζε αζέκηην 

αληαγσληζκό απέλαληη ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ιηαλεκπνξίνπ πνπ 

πσινύλ πνιιά θνηλά πξντόληα κε ηα ζνύπεξ κάξθεη.  



Με αλαθνηλώζεηο ηνπο ηόζν νη θνξείο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ θαη ηεο εζηίαζεο 

αλαθέξνληαη ζηηο αλεζπρεηηθέο εμειίμεηο πνπ πξννησλίδνληαη γηα ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο, ελ κέζσ κάιηζηα πεξηόδνπ εθπηώζεσλ αιιά θαη 

ελόςεη ηεο ενξηαζηηθήο πεξηόδνπ.  

Δπεηδή, ε πιεηνςεθία ησλ κηθξώλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζε εζηίαζε θαη 

ιηαλεκπόξην έρνπλ πιεγεί ζθνδξά ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα από ηηο 

νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο ηεο παλδεκίαο θαη ηα παξαηεηακέλα lockdown 

Δπεηδή, ηα κέηξα πνπ αλαθνηλώζεθαλ δελ είλαη εληαία γηα όιε ηελ αγνξά θαη 

εγείξνπλ ζέκαηα αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ 

Δπεηδή, δελ πξνβιέπνληαη λέα κέηξα αλαθνύθηζεο γηα ηηο ήδε επηβαξπκέλεο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

 

Δξσηάηαη ν αξκόδηνο Τπνπξγόο, 

1. ε πνηεο ελέξγεηεο πξνηίζεηαη λα πξνβεί πξνθεηκέλνπ λα 

ζηεξηρζνύλ νη ήδε επηβαξπκέλεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζε 

εζηίαζε θαη ιηαλεκπόξην; 

 

2. Πνηεο πξσηνβνπιίεο πξνηίζεηαη λα αλαιάβεη γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ πνπ δεκηνπξγείηαη 

από ηε κε εληαία εθαξκνγή πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ κεηαμύ 

αληαγσληζηηθώλ επηρεηξήζεσλ; 

 

                                    

Οη εξσηώληεο Βνπιεπηέο 

 

Υαξίηζεο Αιέμαλδξνο (Αιέμεο) 

Αβξακάθεο Διεπζέξηνο 

Αγαζνπνύινπ Δηξήλε 

Αιεμηάδεο Σξύθσλ 

Αλαγλσζηνπνύινπ ία  

Αξαρσβίηεο ηαύξνο 

Απγέξε Γώξα 

Απισλίηεο Αιέμαλδξνο 

Βαγελά Άλλα 

Βαξδάθεο σθξάηεο 



Βέηηα Καιιηόπε 

Γεξνβαζίιε Όιγα 

Γηαλλνύιεο Υξήζηνο 

Γθαξά Αλαζηαζία 

Γθηόιαο Ησάλλεο 

Γξαγαζάθεο Ησάλλεο 

Γξίηζαο Θεόδσξνο 

Διεπζεξηάδνπ νπιηάλα 

Εαραξηάδεο Κσλζηαληίλνο 

Εετκπέθ Υνπζεΐλ 

Ζγνπκελίδεο Νηθόιανο 

Θξαςαληώηεο Δκκαλνπήι 

Καιακαηηαλόο Γηνλύζηνο 

Καζηκάηε Νίλα 

Καηξνύγθαινο Γεώξγηνο 

Κάηζεο Μάξηνο 

Καθαληάξε Υαξά 

Κόθθαιεο Βαζίιεηνο 

Κνπξνπκπιήο Παλαγηώηεο 

Μάιακα Κπξηαθή 

Μακνπιάθεο Υαξάιακπνο 

Μάξθνπ Κσλζηαληίλνο 

Μετθόπνπινο Αιέμαλδξνο 

Μηραειίδεο Αλδξέαο 

Μνπδάιαο Ησάλλεο 



Μπαιάθαο Ησάλλεο 

Μπάξθαο Κσλζηαληίλνο 

Μπνπξλνύο Ησάλλεο 

Μσξαΐηεο Αζαλάζηνο 

Ννηνπνύινπ Αηθαηεξίλε 

Ξαλζόπνπινο Θεόθηινο 

Ξαλζόο Αλδξέαο 

Ξελνγηαλλαθνπνύινπ Μαξηιίδα 

Παπαειηνύ Γεώξγηνο 

Παπαλάηζηνπ Αηθαηεξίλε 

Παππάο Νηθόιανο 

Πέξθα Θενπίζηε 

Πνύινπ Παλαγηνύ 

Ραγθνύζεο Ησάλλεο 

αληνξηληόο Νεθηάξηνο 

αξαθηώηεο Ησάλλεο 

θνπξνιηάθνο Πάλνο 

πξκαιέληνο Νηθόιανο 

θνύθα Μπέηηπ  

Σειηγηνξίδνπ Οιπκπία 

Σδνύθε Μεξόπε 

Σόιθαο Άγγεινο 

Σξηαληαθπιιίδεο Αιέμαλδξνο 

Φάκειινο σθξάηεο 

Φίιεο Νηθόιανο 



Φσηίνπ Θεαλώ 

Υαξίηνπ Γεκήηξηνο 

Υαηδεγηαλλάθεο Μηιηηάδεο 

Υξεζηίδνπ Ραιιία 

Φπρνγηόο Γεώξγηνο 

 

 

 

 

 

 


