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ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 

3 Μαϊου 2020 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τους Υπουργούς: α) Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, β) Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση,  

Θέμα: «Αποκλεισμός των κέντρων μελέτης δημοτικού από την αποζημίωση 

ειδικού σκοπού» 

Κύριοι Υπουργοί, 

Όπως σας είναι ήδη γνωστό, σύμφωνα με την υπ’αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/2020 

(ΦΕΚ Β' 783/10-03-2020) ΥΑ, επιβλήθηκε η προσωρινή απαγόρευση 

λειτουργίας όλων των κέντρων μελέτης δημοτικού για προληπτικούς λόγους 

δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020, 

κατά τα αναφερόμενα στην από 10.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 

Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

Σύμφωνα δε με την υπ’αρ. Αριθμ. 39162 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ Β' 1457/16-04-2020) 

ΥΑ, που προβλέπει την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ποσού 800 

ευρώ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται λόγω της εμφάνισης 

και της διάδοσης του COVID-19, και συγκεκριμένα, στον πίνακα που 

παρατίθεται με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που 

επηρεάζονται, δεν συμπεριλαμβάνεται, αλλά αποκλείεται το σύνολο της 

φροντιστηριακής εκπαίδευσης. Πρόκειται για έναν κλάδο ο οποίος διέκοψε 

την λειτουργία του με κυβερνητική απόφαση στο ξεκίνημα της πανδημίας και 

του οποίου η επαναλειτουργία παραμένει εκκρεμής, μετέωρη και σε αόριστο 

χρονικό ορίζοντα ενόψει και των πρόσφατων αποφάσεων του Υπουργείου 

Παιδείας σχετικά με το σταδιακό άνοιγμα των σχολικών μονάδων. 

Ο εύλογος προβληματισμός των επιχειρήσεων δεν περιορίζεται μονάχα στην 

εξόφθαλμη και χωρίς νόμιμο και πραγματικό έρεισμα ανισότιμη μεταχείρισή 

τους ως προς τη μη κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό της 

Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αριθ.Πρωτ.Ερωτήσεων.6134
Ημερομ.κατ.4-5-2020
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ανυπολόγιστης οικονομικής ζημίας που υφίστανται, αλλά επεκτείνεται και 

στην χρονική διάρκεια της ύφεσης και στο τι μέλει γενέσθαι τη μετά την 

πανδημία ημέρα. 

Ταυτόχρονα, και αναφορικά με τις νεοφυείς επιχειρήσεις, προβλέπεται 

σύμφωνα με δημοσιεύματα, ότι θα αποκλειστούν ακόμα και από την ένεση 

ρευστότητας ποσού 7 δις ευρώ που θα χορηγηθεί στον επιχειρηματικό τομέα 

υπό τη μορφή τραπεζικού δανεισμού και με εγγύηση του Ελληνικού 

Δημοσίου, σε ποσοστό 80%. Απεναντίας, κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται για τις 

Ανώνυμες Εταιρίες οι οποίες θα ενταχθούν κανονικά στο πακέτο της 

χρηματοδότησης. 

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις νεοφυείς επιχειρήσεις, η εικόνα της ιδιαίτερα 

αλγεινής κατάστασης στην οποία περιέρχονται από τη μη ένταξή τους στους 

ΚΑΔ των πληττόμενων κλάδων και ως απόρροια της μη ενίσχυσής τους από 

την κρατική επιχορήγηση, έστω και υπό τη  μορφή δανεισμού, αποτυπώνεται 

αν λάβουμε υπ’όψιν το εξής παράδειγμα: μία νεοφυής επιχείρηση, η οποία 

έχει υποστεί οικονομική ζημία ποσού 100.000-150.000 ευρώ, παραμένει σε 

μόνιμη αδυναμία πληρωμών των πληρωτέων συναλλαγματικών, καθώς η 

υφεσιακή κρίση έχει προκαλέσει το κλείσιμο των αγορών και το πάγωμα της 

ανάπτυξης. Ακόμα και με την σταδιακή χαλάρωση των μέτρων, καμία 

ανάπτυξη δεν αναμένεται ως ρεαλιστικό σενάριο, και όση επέλθει θα είναι 

υποτυπώδης, μη δυνάμενη να αντισταθμίσει και να αποσβέσει το 

ανυπολόγιστο κόστος που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις, καθώς τον 

Σεπτέμβρη επίκειται νέο ωστικό κύμα έξαρσης των κρουσμάτων το οποίο θα 

οδηγήσει σε εκ νέου κλείσιμο αυτών. Με τα ελάχιστα ταμειακά διαθέσιμα των 

νεοφυών επιχειρήσεων, προκύπτει το εύλογο ερώτημα πώς αυτές θα 

ανταποκριθούν στην εξόφληση των υπέρογκων τρεχουσών υποχρεώσεών τους 

για τις οποίες δεν υπάρχει καμία νομοθετική πρόβλεψη παγώματος ή 

κουρέματος. 

Στο σημείο τούτο να τονίσω ότι από την πρώτη στιγμή το ΜΕΡΑ25 έχει 
τονίσει ότι η επιδότηση των 800 ευρώ ή των 600 ευρώ δεν λύνει κανένα 
ουσιαστικό πρόβλημα. Η επόμενη ημέρα, θα βρει φυσικά και νομικά 
πρόσωπα με απλήρωτα ενοίκια, απλήρωτους λογαριασμούς σε ΔΕΗ, δήμους, 
ύδρευση, χρέη σε ιδιώτες, ασφαλιστικά ταμεία και Εφορία. Αν προσθέσουμε  
την ανασφάλεια και ουσιαστική αδυναμία των καταναλωτών να στηρίξουν 
και να δώσουν το απαραίτητο οξυγόνο στην αγορά, αντιλαμβανόμαστε ότι η 
ύφεση μπροστά μας θα είναι μεγάλη και μακρόχρονη, κάτι για το οποίο το 
ΜέΡΑ25 είχε προειδοποιήσει από την πρώτη στιγμή την κυβέρνηση, η οποία 
αγνόησε τα 7+1 σημεία που προτείναμε, ενώ ζητάμε από την κυβέρνηση: 1. να 
προχωρήσει σε κούρεμα και όχι μετάθεση των οφειλών προς ΔΕΚΟ, 
ασφαλιστικά ταμεία και Εφορία και 2. Η κυβέρνηση να υιοθετήσει 
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εμπροσθοβαρή μέτρα στήριξης της οικονομίας και ειδικά των παραγωγικών 
τάξεων, όπως από το Μάρτιο έχει προτείνει το ΜέΡΑ25. 

Ωστόσο, και δοθέντος ότι στις αποφάσεις του Υπουργείου που έχουν εκδοθεί 
μέχρι τώρα και, όπως προανέφερα, δεν προβλέπεται τα κέντρα μελέτης 
δημοτικού να υπάγονται στις επιχειρήσεις που θα λάβουν ως έκτακτη 
οικονομική ενίσχυση την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ που θα 
καταβληθεί σε άλλες πληττόμενες επιχειρήσεις ή του ποσού των 600 ευρώ που 
θα καταβληθεί στους ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες,  με σκοπό 
την στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση 
της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, είναι απορίας άξιον με ποια κριτήρια και 
πάνω σε ποια βάση ερείδεται ο εξοβελισμός των εταιριών αυτών. 
 
Αναφέρομαι κατωτέρω από ποιες αποφάσεις προκύπτει αυτός ο αποκλεισμός:  
 
1. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/2020 
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των 
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών,νηπιαγωγείων, σχολικών 
μονάδων, ανωτάτωνεκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων 
γλωσσών,φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών 
δομών,φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπουκαι 
βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020έως και 24.3.2020 
10 Μάρτιος 2020 

2. Εφημερίδα της κυβέρνησης  21 Μαρτίου 2020ΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. 

Φύλλου 956 

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021 
 
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευ-σης λειτουργίας των 
βρεφονηπιακών και παιδι-κών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών 
μονάδων,ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρωνξένων γλωσσών, 
φροντιστηρίων και πάσης φύ-σεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και 
ιδρυ-μάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου καιβαθμού της χώρας, 
προσωρινής απαγόρευσηςτων εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός 
τηςχώρας και προσωρινής απαγόρευσης μετακινή-σεων και επισκέψεων 
μαθητών, φοιτητών, σπου-δαστών και εκπαιδευτικών, καθώς και 
προσωρι-νής απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσωνσχολικών 
μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευ-τικών δομών του εξωτερικού για το 
χρονικό διά-στημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020. 
 
3. 22/3/2020 ΠΝΠ11.03.2020/2020 | Taxheaven 
https://www.taxheaven.gr/law/ΠΝΠ11.03.2020/2020/print 1/16 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11.03.2020 «Κατεπείγοντα 
μέτρααντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.» 
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
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(ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020)  

4.  22/3/2020 ΠΝΠ20.03.2020/2020 | Taxheaven 
https://www.taxheaven.gr/law/ΠΝΠ20.03.2020/2020/print 1/41 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.03.2020 Κατεπείγοντα μέτρα για 
την 
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, τηστήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη 
διασφάλιση της ομαλήςλειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας 
διοίκησης. 
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
(ΦΕΚ Α' 68/20-03-2020) 

5. 22/3/2020 ΠΝΠ14.03.2020/2020 | Taxheaven 
https://www.taxheaven.gr/law/ΠΝΠ14.03.2020/2020/print 1/20 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 14.03.2020 Κατεπείγοντα 
μέτρααντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
(ΦΕΚ Α' 64/14-03-2019) 

6. 22/4/2020 ΠΝΠ30.03.2020/2020 | Taxheaven 
https://www.taxheaven.gr/law/ΠΝΠ30.03.2020/2020/print 1/43 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30.03.2020 Μέτρα αντιμετώπισης 
τηςπανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 
διατάξεις. 
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
(ΦΕΚ Α' 75/30-03-2020) 

7. 22/4/2020 ΠΝΠ13.04.2020/2020 | Taxheaven 
https://www.taxheaven.gr/law/ΠΝΠ13.04.2020/2020/print 1/41 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 13.04.2020 Μέτρα για την 
αντιμετώπιση τωνσυνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 και άλλεςκατεπείγουσες διατάξεις. 
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
(ΦΕΚ Α' 84/13-04-2020) 

8. 22/4/2020 39162 ΕΞ 2020 Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση 
επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COV… 
https://www.taxheaven.gr/circulars/32858?output=printer 1/16 
 
39162 ΕΞ 2020 
Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, 
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 
15 Απρίλιος 2020 
Taxheaven.gr 
Αριθμ. 39162 ΕΞ 2020 
(ΦΕΚ Β' 1457/16-04-2020) 
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9. 39162 ΕΞ 2020  

Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της 

εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19  

15 Απρίλιος 2020  

Taxheaven.gr  
Αριθμ. 39162 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ Β' 1457/16-04-2020) 

 
Επειδή, η κυβέρνηση οφείλει να καταβάλει σε όλες τις επιχειρήσεις που δεν 

λειτουργούν με κρατική εντολή από το ξεκίνημα της πανδημίας την 

οικονομική ενίσχυση των 800€ ή των 600€. 

Επειδή, η μη συμπερίληψη των κέντρων μελέτης δημοτικού και του συνόλου 
της φροντιστηριακής εκπαίδευσης γενικότερα  στους ΚΑΔ των επιχειρήσεων 
που δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού και οποιαδήποτε 
οικονομική ενίσχυση είναι κοινωνικά ανάλγητη και συνταγματικά 
ανεπίτρεπτη, καθώς αποτελεί ανισότιμη μεταχείριση ομοιοπαθών κοινωνικών 
και επιχειρηματικών ομάδων. Συνεπώς δεν δικαιολογείται. 

Επειδή, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πότε και με ποιους όρους θα 
επαναλειτουργήσουν τα Κέντρα Μελέτης Δημοτικού. 

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί: 

1. Προτίθενται να συμπεριλάβουν και τα Κέντρα Μελέτης Δημοτικού  στις 
επιχειρήσεις που δικαιούνται την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800€ ή 
των 600€; Εάν περιληφθούν στους δικαιούχους πότε θα καταβληθεί η 
αναγκαία αυτή οικονομική ενίσχυση; 

2. Υπάρχει κάποια εκτίμηση για το πότε θα επιτραπεί η λειτουργία των 
Κέντρων Μελέτης Δημοτικού και ποια είναι αυτή; 

3. Έχουν επεξεργαστεί τους όρους επαναλειτουργίας των Κέντρων Μελέτης 
Δημοτικού και αν ναι ποιοι είναι αυτοί; Εάν όχι, πότε σκοπεύουν να 
ασχοληθούν με αυτή την κατηγορία των επιχειρήσεων; 

4. Προτίθενται να λάβουν υπ’όψιν τις προτάσεις του ΜέΡΑ25 ώστε: 1. να 
προχωρήσουν σε κούρεμα και όχι μετάθεση των οφειλών προς ΔΕΚΟ, 
ασφαλιστικά ταμεία και Εφορία και 2.να υιοθετήσουν εμπροσθοβαρή μέτρα 
στήριξης της οικονομίας και ειδικά των παραγωγικών τάξεων και αν ναι ποια 
μέτρα θα είναι αυτά; 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής 
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Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 

 

 

 

 


