
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

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

Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση. 
 

Θέμα: «Δυσοίωνες προβλέψεις Ε.Κ.Π.Α. για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.» 

Κύριοι Υπουργοί, 

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη μελέτη του Κέντρου Μελετών και Εκπαίδευσης 

Χρηματοοικονομικής (ΚΕ.Μ.Ε.Χ.) του Ε.Κ.Π.Α. για τις πιθανές επιπτώσεις του COVID-19 στις 

Μικρές και Μεσαίες (ΜμΕ) επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η κατάσταση 

περιγράφεται ως εξής: 

«Σε ποσοτικούς όρους, και υπό την προϋπόθεση ότι ο «δείκτης κινδύνου» 25% που εξήχθη 

από την έρευνά μας αποτελεί μια αξιόπιστη πρόβλεψη που μπορεί να γενικευθεί στο σύνολο 

του πληθυσμού των ελληνικών ΜμΕ, από τις 820-830 χιλ. ελληνικές ΜμΕ, οι περίπου 200 χιλ. 

θα βρεθούν σε οριακές συνθήκες λειτουργίας το 2021. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΟΟΣΑ 

μπορεί να φτάσει το 50% σε παγκόσμιο επίπεδο (μελέτη ΟΟΣΑ, 20 Απριλίου 2020). 

Οι ΜμΕ βρίσκονται συνεπώς στο επίκεντρο της κρίσης και η ευπάθειά τους στο σοκ της 

προσφοράς αλλά και της ζήτησης θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την επιβίωση μεγάλου αριθμού 

επιχειρήσεων. Μια κατάρρευση τέτοιου μεγέθους των ΜμΕ, οι οποίες αποτελούν τον κορμό 

της απασχόλησης στη χώρα μας, θα έχει ισχυρό αρνητικό αντίκτυπο στην εθνική οικονομία, 

τις προοπτικές ανάπτυξης, την εργασία, τις προσδοκίες των ξένων επενδυτών, ακόμη και το 

χρηματοπιστωτικό τομέα, ο οποίος ενδέχεται να τεθεί υπό νέα πίεση από την εμφάνιση μιας 

νέας γενιάς μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η επιδείνωση της χρηματοοικονομικής 

κατάστασης των ΜμΕ θα έχει συστημικές επιπτώσεις στην οικονομία αλλά και τον τραπεζικό 

τομέα στο σύνολό του.» 

Ειδικότερα ως προς τα συμπεράσματα: 

1. Οι ΜμΕ αποτελούν τον σημαντικότερο παραγωγικό ιστό της εγχώριας οικονομίας 

αφού δημιουργούν το 63,6% της προστιθέμενης αξίας και προσφέρουν το 85,2% σε 

όρους απασχόλησης. 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

8479

Ημερομ. Κατάθεσης:

24/7/2020



2. Ακόμα μεγαλύτερος είναι ο ρόλος των πολύ μικρών επιχειρήσεων (0-9 εργαζόμενοι) 

στην Ελληνική οικονομία παρέχοντας σχεδόν 6 στις 10 θέσεις εργασίας. 

3. Σύμφωνα με όλες τις ανακοινωθείσες εκτιμήσεις των οργανισμών (οίκοι αξιολόγησης, 

επενδυτικοί οίκοι, τράπεζες, εγχώρια και ξένα τμήματα οικονομικών μελετών, διεθνείς 

οργανισμοί, think tanks), η εγχώρια οικονομία, λόγω τις υψηλής τις εξάρτησης από τον 

τουρισμό και τις μεταφορές, θα εμφανίσει ιδιαίτερα αρνητική πορεία εφέτος. Η 

πτώση μπορεί κυμανθεί από το -5% στο ευνοϊκό σενάριο έως -10% στο βασικό σενάριο 

και μέχρι και πτώση 20% σε πιο αρνητικά και απευκταία σενάρια.  

4. Το ΔΝΤ εκτιμά πως η ύφεση στην Ελλάδα φέτος θα φτάσει το 10% και, σύμφωνα και 

με τις δικές του εκτιμήσεις, ο δείκτης του ελληνικού χρέους θα ξεπεράσει το 200% το 

2020, κάτι που είναι σαφώς αρνητική εξέλιξη. 

5. Οι πρώτες ενδείξεις για την οικονομική επίπτωση της πανδημίας δεν είναι 

ενθαρρυντικές. Το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 1,6% το πρώτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το 

αμέσως προηγούμενο τρίμηνο και 0,9% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2019. 

6. Περίπου το 80% των επιχειρήσεων στέγασης, εστίασης, εκπαίδευσης και 

καταναλωτικών υπηρεσιών έκλεισε και είναι ενδεικτικό ότι η ζήτηση ηλεκτρικής 

ενέργειας ήταν περίπου 10% κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα τον Απρίλιο.  

7. Η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα μειώθηκε κατά 35 χιλιάδες το Μάρτιο και τον 

Απρίλιο του 2020 (πτώση 1,8%).  

8. Σύμφωνα με την παρελθούσα εμπειρία των δύο πρόσφατων κρίσεων, η πλειοψηφία 

των ΜμΕ θα αντιμετωπίσει προβλήματα στην προσφορά, τη ρευστότητα, τις 

πωλήσεις και τις εξαγωγές των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Η έλλειψη σχεδίων 

έκτακτης ανάγκης και υποδομών από τις επιχειρήσεις στην αρχή της πανδημίας θα 

επηρεάσει σημαντικά τα ετήσια έσοδα, τις χρηματοροές και το εργατικό δυναμικό των 

επιχειρήσεων. 

9. Οι ΜμΕ βρίσκονται στο επίκεντρο της κρίσης και η ευπάθειά τους στο σοκ της 

προσφοράς αλλά και της ζήτησης (ιδίως όσον αφορά τη ρευστότητά τους) θέτει σε 

σοβαρό κίνδυνο την επιβίωση μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων που μπορεί να φτάσει 

το 50% σε παγκόσμιο επίπεδο (μελέτη ΟΟΣΑ, 20 Απριλίου 2020). Μια κατάρρευση 

τέτοιου μεγέθους των ΜμΕ, οι οποίες αποτελούν τον κορμό της απασχόλησης στη χώρα 

μας, θα έχει ισχυρό αρνητικό αντίκτυπο στην εθνική οικονομία, τις προοπτικές 

ανάπτυξης, την εργασία, τις προσδοκίες των ξένων επενδυτών, ακόμη και το 

χρηματοπιστωτικό τομέα, ο οποίος ενδέχεται να τεθεί υπό νέα πίεση από την 

εμφάνιση μιας νέας γενιάς μη εξυπηρετούμενων δανείων.  

10. Η επιδείνωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των ΜμΕ θα έχει συστημικές 

επιπτώσεις στην οικονομία αλλά και στον τραπεζικό τομέα στο σύνολό του. 



11. Η υψηλή αβεβαιότητα σχετικά με τη μελλοντική πορεία της οικονομίας θα μειώσει τις 

επενδύσεις και την κατανάλωση, ενώ δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πότε οι 

καταναλωτές θα επιστρέψουν στις παλιές τους συνήθειες. Ως αποτέλεσμα, μια 

εταιρική κρίση φερεγγυότητας θα μπορούσε να έχει σοβαρές μακροπρόθεσμες 

αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία μας, μειώνοντας την απασχόληση, την 

παραγωγικότητα, την ανάπτυξη και την ευημερία. 

12. Τη δεδομένη χρονική στιγμή βρισκόμαστε στην πρώτη φάση της κρίσης, όπου οι ΜμΕ 

βρίσκονται στη φάση της κρίσης ρευστότητας, η οποία όμως μπορεί να μετατραπεί σε 

κρίση εταιρικής φερεγγυότητας (δεύτερη φάση). Με πολύ λιγότερα ή σχεδόν καθόλου 

εισερχόμενα έσοδα για μια παρατεταμένη χρονική περίοδο και λιγότερες επιλογές για 

την αντιμετώπιση αυτού του ελλείμματος, η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ΜμΕ 

μειώνεται και ενδέχεται να ακολουθήσουν μαζικές πτωχεύσεις στους επόμενους 

μήνες και ειδικά στους επόμενους 12-18 μήνες. Επιπλέον, οι πτωχεύσεις σε ένα ευρύ 

φάσμα εταιρειών σε συνδυασμό με τις διασώσεις από την κυβέρνηση συστημικών 

εταιρειών ενδέχεται να μειώσουν τον ανταγωνισμό, με αρνητικές συνέπειες στην 

αύξηση της παραγωγικότητας. 

13. Το αποτέλεσμα 40 ερευνών για τις ΜμΕ προσδιόρισε ότι οι περισσότερες από τις μισές 

ΜμΕ αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρές απώλειες εσόδων. Το ένα τρίτο των ΜΜΕ 

φοβούνται ότι θα πάψουν να λειτουργούν χωρίς περαιτέρω υποστήριξη εντός 1 μηνός 

και έως και το 50% εντός τριών μηνών (πηγή: ΟΟΣΑ). 

14. Οι ΜμΕ έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση συγκριτικά με τις μεγαλύτερες 

εταιρείες. Από τις παραπάνω μελέτες προκύπτει ότι οι τομείς που πλήττονται ιδιαίτερα 

από την κρίση περιλαμβάνουν: μεταφορές, κατασκευές, χονδρικό και λιανικό 

εμπόριο, αεροπορικές μεταφορές, υπηρεσίες διαμονής και τροφίμων, ακίνητα, 

επαγγελματικές υπηρεσίες και άλλες προσωπικές υπηρεσίες (π.χ. κομμωτήρια). 

Πρόσφατα στοιχεία του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι στις χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, οι 

παραπάνω τομείς αποτελούν σχεδόν το 90% της εργασίας. 

15. Πρόβλεψη πτωχεύσεων ΜμΕ: Η έλλειψη ταμειακών ροών είναι το στοιχείο που θα 

ωθήσει τις ΜμΕ σε πτώχευση. Σε προηγούμενες εμπειρικές έρευνες, οι τρεις κορυφαίοι 

δείκτες που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόβλεψη των πτωχεύσεων είναι η 

κερδοφορία, τα μετρητά ως προς το ενεργητικό και οι δείκτες κάλυψης τόκων. 

16. Στο πλαίσιο της εμπειρικής ανάλυσης, εφαρμόζοντας τα παραπάνω (υπό στοιχ. 15) 

κριτήρια σε περισσότερες από 1.200 ΜμΕ από όλη την Ευρώπη, οι οποίες είναι 

εισηγμένες σε οργανωμένες δευτερογενείς χρηματιστηριακές αγορές μετοχών, με 

δημοσιοποιημένα στοιχεία έως και το τέλος του 2018 (περιλαμβανομένης και της 

Ελλάδας), εξάγεται ως ένα πρώτο συμπέρασμα ότι «κινδυνεύουν» έως το 25% των 

ΜμΕ. Οι τομείς που κινδυνεύουν περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι οι 

κατασκευές και οι διάφορες υπηρεσίες. 



17. Στη Γαλλία, την Ελλάδα και την Ιταλία, ο τομέας των υπηρεσιών έχει τον μεγαλύτερο 

αριθμό επιχειρήσεων σε κίνδυνο. Οι κλάδοι που βρίσκονται στην πιο μειονεκτική θέση 

πανευρωπαϊκά είναι οι ακόλουθοι: κατασκευές, χονδρικό και λιανικό εμπόριο, τρόφιμα 

και εστίαση, μεταφορές & αποθήκευση, δραστηριότητες ICT. Η συνεισφορά στην 

εργασία των συγκεκριμένων κλάδων είναι υψηλότερη στην Ελλάδα (73,6%). 

18. Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για την υποστήριξη εταιρειών (αναβολές φόρου, 

κρατικά δάνεια και εγγυήσεις κ.λπ.) θα βοηθήσουν στον περιορισμό του συνολικού 

αριθμού των πτωχεύσεων. Συνολικά, στο δείγμα των 1.200 εταιρειών που αναλύουμε, 

οι αθετήσεις πληρωμών θα μπορούσαν να αυξηθούν έως και 25% το 2020-2021. 

Ωστόσο, αναμένουμε ότι σημαντικές αυξήσεις αφερεγγυότητας θα εμφανιστούν 

κυρίως στην Ελλάδα (+22%). 

Ως προς τις προτεινόμενες λύσεις για τις επιχειρήσεις, η μελέτη προτάσσει τα εξής: 

«Δημόσια χρηματοδότηση και πρόσβαση σε αυξημένες τραπεζικές πιστώσεις: περιλαμβάνει, 

ως πρώτη ζώνη άμυνας της οικονομίας, όλες τις παρεμβάσεις που στοχεύουν στη διευκόλυνση 

της πρόσβασης σε δημόσια χρηματοδότηση και τραπεζικές πιστώσεις για ΜμΕ και στη 

μείωση του σχετικού κόστους δανεισμού, μέτρα για τη δημιουργία ή την ευνοϊκότερη 

αναδιαμόρφωση κάθε είδους επιδοτούμενης χρηματοδότησης για ΜμΕ που παρέχονται από 

περιφερειακούς δημόσιους οργανισμούς, όπως άτοκα δάνεια, μη επιστρεπτέα δάνεια, 

εναλλακτικά χρηματοοικονομικά μέσα, ταμεία εγγύησης πιστώσεων (εθνικά ή και 

περιφερειακά), η μείωση των τόκων, η αναστολή για τις δόσεις δανείων ή αναδιάταξη των 

πληρωμών των χρεολυσίων απόσβεσης σε μεγαλύτερες περιόδους.» 

Ειδικότερα: 

1. Δημιουργία Ταμείου Εγγυοδοσίας για τη χορήγηση κεφαλαίων κίνησης έως τα τέλη 

του 2020 με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου με ειδικές διατάξεις που να εστιάζουν 

και να επιτρέπουν στις ΜμΕ να εκμεταλλευτούν άμεσα τη χρήση των κεφαλαίων χωρίς 

καθυστερήσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποτελούν ανυπέρβλητα 

εμπόδια ιδιαίτερα για τις μικρότερες επιχειρήσεις που τα έχουν περισσότερο ανάγκη, 

και ουσιαστικά καθιστούν τα συγκεκριμένα κεφάλαια προσβάσιμα μόνο για τις 

μεγαλύτερες. 

2. Σχετικά με την δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου 

Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από 

την κρίση με επιδότηση επιτοκίου και τη συμμετοχή των τραπεζών, κρίνεται επιτακτική 

η ανάγκη διπλασιασμού της παρεχόμενης ρευστότητας σε σχέση με τον αρχικό 

σχεδιασμό, ενώ η παροχή της στους δικαιούχους θα πρέπει να διατεθεί με ακόμη πιο 

απλοποιημένες και γρήγορες διαδικασίες (ελαχιστοποίηση απαιτούμενων 

δικαιολογητικών ή μη υποβολή τους σε αρχικό στάδιο και δυνατότητα προσκόμισης 

τους σε μεταγενέστερο χρόνο) με την εκμετάλλευση ψηφιακών εργαλείων τόσο από την 

πλευρά του κράτους όσο και των τραπεζών. Να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια 



έτσι ώστε το σύνολο του κόστους των προμηθειών να αναληφθεί από την 

Αναπτυξιακή Τράπεζα ή ένα μέρος του και από τα τραπεζικά ιδρύματα. 

3. Πλήρης εκμετάλλευση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η 

οποία ανοίγει χρηματοδοτικό δανειακό πρόγραμμα (COVID-19) για νέες χορηγήσεις 

κεφαλαίου κίνησης προς κάλυψη αναγκών των ΜμΕ. Η επιστημονική έρευνα έχει 

δείξει ότι η χορήγηση εγγυημένων δανείων μέσω του US Small Business Administration 

(SBA) την περίοδο 1990-2009 στις ΗΠΑ ενίσχυσε την απασχόληση στις ΜμΕ, ενώ 

αντίστοιχα προγράμματα στην Ευρώπη (μέσω των EU Multi-Annual Programme και 

Competitiveness and Innovation Framework Programme ) την περίοδο 2002-2016 και 

της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB) επηρέασαν θετικά την απασχόληση, τις 

πωλήσεις, τις επενδύσεις των ΜμΕ και μείωσαν την πιθανότητα πτωχεύσεων. 

4. Προτείνεται η άμεση δημιουργία ενός νέου σχήματος εγγύησης δανείων για την 

αντιμετώπιση της κρίσης ειδικά για τις ΜμΕ, όπου το κράτος θα εγγυηθεί έως το 70% 

της αξίας νέων τραπεζικών δανείων που χορηγούνται σε ΜμΕ οι οποίες έχουν δει τα 

λειτουργικά κέρδη τους να μειώνονται άνω του 50%. Θα μπορούσε το σχέδιο να είναι 

υπό τη σκέπη του Ταμείου Εγγυοδοσίας. 

5. Επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών ένταξης επενδυτικών προτάσεων και 

στα προγράμματα του αναπτυξιακού νόμου (μικρές επιχειρήσεις και Γενική 

Επιχειρηματικότητα), επέκταση των προγραμμάτων με στόχευση επιχειρήσεις κλάδων 

που δοκιμάζονται περισσότερο, αναβολή προθεσμιών για την υποβολή αιτήσεων για 

τα προγράμματα χρηματοδότησης ή για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με επενδυτικά 

σχέδια που υπόκεινται σε δημόσια κίνητρα. 

6. Δημιουργία ενός ειδικού ταμείου για τον κλάδο Τουρισμού της Ελληνικής οικονομίας. 

Σε κάθε περίπτωση, οι ΜμΕ του τουρισμού θα πρέπει να τύχουν ειδικής διαχείρισης 

και προστασίας. 

Ως προς την προστασία της απασχόλησης και των εργαζομένων, η μελέτη προτείνει: 

«Μέτρα για την προστασία της εργασίας, επιδόματα εργασίας και πρόνοιας: τα μέτρα και οι 

πολιτικές για τη διατήρηση των επιπέδων απασχόλησης και υποστήριξη των προσωρινά 

ανέργων εργαζομένων στις ΜμΕ πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή στήριξης μαζί με την 

παροχή ρευστότητας. Είναι σημαντικό να υπάρξουν πρωτοβουλίες που θα στηρίξουν άμεσα 

την εργασία αλλά και πιο μεσοπρόθεσμα μέτρα για την καταπολέμηση των αρνητικών 

επιδράσεων, αξιοποιώντας στο έπακρο πόρους από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SURE.» 

Ειδικότερα: 

1. Δημιουργία ενός ταμείου αλληλεγγύης και έκτακτης ανάγκης με μεσοπρόθεσμο 

χρονικό ορίζοντα για τους αυτοαπασχολούμενους και τις πολύ μικρές ΜμΕ 

(ενδεικτικού ύψους 1 δισ. ευρώ) που θα παρέχει μηνιαία αποζημίωση 1.500 ευρώ για 

τους αυτοαπασχολούμενους και τις πολύ μικρές ΜμΕ, όταν ο κύκλος εργασιών τους 



είναι μικρότερος από 1 εκατ. ευρώ και αντιμετωπίζουν μείωση του κύκλου εργασιών 

κατά 70% ή περισσότερο λόγω της πανδημίας. Σκοπός του ταμείου, εκτός από το να 

παρέχει άμεση οικονομική υποστήριξη, θα είναι και να ενθαρρύνει/υποχρεώσει αυτές 

τις εταιρείες να διατηρήσουν τους εργαζομένους τους. 

2. Πρόγραμμα κρατικής επιχορήγησης μέσω των εργοδοτών για χρηματοδότηση έως και 

60% των εισφορών των εργαζομένων στους τομείς των ΜμΕ που επηρεάζονται 

μεσοπρόθεσμα από την πανδημία. Ταυτόχρονα, το κράτος υποστηρίζει τις ΜμΕ που 

συνεχίζουν, παρά το κλείσιμο των επιχειρήσεων τους, να καταβάλλουν το 100% του 

μισθού στους πληγέντες εργαζόμενους καλύπτοντας έως και το 60%-80% του 

μισθολογικού κόστους. 

Ως προς την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, η μελέτη αναφέρει: 

«Στο πλαίσιο της «πράσινης» και της «γαλάζιας» ανάπτυξης, απαιτείται σχεδιασμός και 

εφαρμογή μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης στον 

πρωτογενή και δευτερογενή τομέα αλλά και ειδικότερα στον τομέα των θαλασσών και των 

θαλάσσιων μεταφορών συνολικά.» 

Ειδικότερα: 

1. Στήριξη ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της 

οικονομίας με στόχο την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών. Ένα από τα 

βασικότερα κριτήρια στήριξης τους να είναι και το περιβαλλοντικό αποτύπωμά τους. 

Ειδική ενίσχυση μέσω στοχευόμενων χρηματοδοτικών προγραμμάτων των ΜμΕ που 

συνδέονται με τους κύριους αναπτυξιακούς τομείς της «Γαλάζιας οικονομίας»: Αλιεία 

και υδατοκαλλιέργεια, Λιμάνια, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Θαλάσσια αδρανή, 

Τουρισμός και αναψυχή. 

2. Με σκοπό την ενίσχυση της Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας, και στο πλαίσιο 

Συμφώνων Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας, προτείνεται η 

δημιουργία ειδικών online πλατφορμών Γαλάζιας ανάπτυξης ανά νησιωτική 

περιφέρεια με την συμμετοχή δημόσιων φορέων, νησιωτικών περιφερειών, 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εργαστηρίων πανεπιστημίων, ερευνητικών 

κέντρων, ΜμΕ διαφόρων κλάδων, τραπεζών, εταιριών χρηματοδότησης. Οι δράσεις 

τους θα αφορούν, μεταξύ άλλων, την αξιοποίηση και προώθηση νέων προϊόντων που 

σχετίζονται με την θάλασσα (π.χ., υδατοκαλλιέργεια, θαλάσσια βιοτεχνολογία, 

παράκτιος τουρισμός, ενέργεια από την θάλασσα), την ανάπτυξη εξειδικευμένου 

τουρισμού (Κρουαζιέρα, Ιατρικός, Πολιτιστικός, Αθλητικός, Γαστρονομικός), την παροχή 

ιατρικών παροχών από απόσταση, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, την αναζήτηση 

χρηματοδότησης (μικρο-χρηματοδότηση, ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, πλατφόρμες 

crowdfunding), την παρουσίαση επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων σε 

επιχειρηματίες και επενδυτές, την συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή Ερευνητικά 

Προγράμματα και συνεργατικά σχήματα. 



3. Μετατροπή επιλεγμένων λιμανιών της χώρας σε "Έξυπνα Λιμάνια", με την βοήθεια 

πανεπιστημίων, τεχνολογικών φορέων και ενός οικοσυστήματος που θα περιλαμβάνει 

μεγάλες αλλά και μικρομεσαίες εταιρίες διαφόρων κλάδων, μεγιστοποιώντας έτσι την 

υπεραξία τους, με άμεσες κοινωνικές/οικονομικές/αναπτυξιακές επιπτώσεις σε 

τοπικό/περιφερειακό/εθνικό επίπεδο. Η συγκεκριμένη δράση θα πρέπει να συνδεθεί 

και με ένα ευρύτερο σχέδιο ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των υποδομών της 

χώρας, με δεδομένο ότι στη χώρα μας παρατηρείται ένα επενδυτικό κενό, έναντι του 

ευρωπαϊκού μέσου, το οποίο σε όρους δαπάνης εκτιμάται σε 1,4 δισ. ευρώ ανά έτος. 

Τέλος, η μελέτη συμπεραίνει ότι «η σχετική αποτελεσματικότητά των μέτρων πολιτικής 

μπορεί να σχετίζεται με το εάν οι οικονομίες θα αλλάξουν διαρθρωτικά από την κρίση της 

COVID-19. Εάν ναι, καθώς η ζήτηση για ορισμένους τομείς ενδέχεται να μειωθεί για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, ο σχεδιασμός πολιτικής θα πρέπει να βρει μια ισορροπία μεταξύ της 

διατήρησης της εργασίας πριν από την κρίση και της αποδοχής της ανακατανομής των 

θέσεων εργασίας. Ομοίως, η αναβολή πληρωμής φόρων και δανείων χρέους θα οδηγήσει σε 

αύξηση του χρέους των ΜμΕ από ένα ήδη υψηλό επίπεδο. Οι διαρθρωτικές αλλαγές και η 

παρατεταμένα μειωμένη ζήτηση σε ορισμένους τομείς θα αλλάξουν επίσης τις προοπτικές 

κερδοφορίας των επιχειρήσεων και την ικανότητα αντιμετώπισης αυτών των υποχρεώσεων. 

Συνεπώς, η εξεύρεση ισορροπίας μεταξύ των νέων δανείων και των πτωχεύσεων θα είναι μια 

κρίσιμη πρόκληση.» 

Κατόπιν των άκρως ανησυχητικών προαναφερθέντων πορισμάτων της επιστήμης και 

δεδομένης της πολύ πρόσφατης δέσμευσης του Πρωθυπουργού για τη βαρύνουσα σημασία 

της επιστημονικής έρευνας στην άσκηση πολιτικής, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

1. Ποια από τα προτεινόμενα ειδικά και άμεσα μέτρα προτίθεστε να λάβετε προκειμένου να 

στηρίξετε τις ΜμΕ και να αναδιατάξετε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας ώστε κατ’ 

ελάχιστο να μετριαστεί η διαφαινόμενη καταστροφική καθίζηση της πραγματικής 

οικονομίας; 

2. Ποια από τα προτεινόμενα ειδικά και άμεσα μέτρα θωράκισης της απασχόλησης 

προτίθεστε να λάβετε ώστε να στηρίξετε τους εργαζόμενους στις ΜμΕ και να ανασχεθεί η 

κατάρρευση της αγοράς εργασίας; 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 

 

  




