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Γραφείο Νομικών και 
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για απάντηση στην υπ’ αριθ. Ερώτηση των Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ, κου. 
Ανδρέα Μιχαηλίδη και κα. Α. Νοτοπούλου, με θέμα : «Αντιμετώπιση σοβαρών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τουριστικές επιχειρήσεις και η τουριστική 
οικονομία στη Χίο».

Σχετ.: Το υπ’ αριθ. 68920/18-06-2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα του ΥΠΑΝΕ/Γραφείο Νομικών και 
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.

Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 7374/17-06-2021 Ερώτησης του θέματος, σημειώνονται τα εξής:

Η πανδημία COVID-19 έχει επιφέρει σε πάρα πολλές επιχειρήσεις συνθήκες που 
διαφέρουν σημαντικά από τις συνήθεις συνθήκες στις οποίες λειτουργούν κανονικά, σε 
βαθμό που να υπονομεύεται η βιωσιμότητά τους. Αναντίρρητα, οι τουριστικές 
επιχειρήσεις φιλοξενίας είναι από τις πλέον πληττόμενες επιχειρήσεις καθώς παρέμεναν 
ουσιαστικά κλειστές όσο η χώρα δεν άνοιγε τις πύλες της στον τουρισμό ενώ, λόγω της 
φύσης της δραστηριότητάς τους (υπηρεσίες που παρέχονται δια ζώσης), αδυνατούν να 
λειτουργήσουν εναλλακτικά. Λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της Κυβέρνησης, το 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προχώρησε στις 10/6/2021 στην προκήρυξη 
στοχευμένης δράσης μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ειδικά για αυτές τις επιχειρήσεις. 
Μέσω της νέας δράσης αποδίδεται στις επιλέξιμες τουριστικές επιχειρήσεις μέρος του 
κεφαλαίου κίνησης που χρειάζονται ώστε να λειτουργήσουν εκ νέου.

Η εν λόγω δράση εξετάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκε με τέσσερα 
βασικά προαπαιτούμενα για κάθε επιχείρηση που θα ενισχυθεί:

 να έχει αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία με μείωση κύκλου εργασιών μεταξύ 
των ετών 2020 και 2019 τουλάχιστον ίση με 30%



 να απασχολούσε στο έτος 2019 Προσωπικό με μισθωτή εργασία τουλάχιστον ίσο με 1 
Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ), 

 να λειτουργήσει στο έτος 2021 και, 
 να απασχολήσει στο έτος 2021 Προσωπικό τουλάχιστον ίσο με 0,5 ΕΜΕ.  

Οι ανωτέρω περιγραφέντες όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής διατυπώνονται ρητά και 
αναλυτικά στο υπό στοιχεία SA. 63123 (2021/N) – Greece COVID-19: Support to tourism 
sector και με Α.Π. C(2021) 4041 final/01.06.2021 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θεσμικό πλαίσιο χορήγησης ενισχύσεων της δράσης (Καθεστώς Ενίσχυσης).

Εκ των ανωτέρω δεδομένων συνάγεται ότι η δράση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ώστε να ενισχύει πληττόμενες επιχειρήσεις που λειτουργούν και απασχολούν 
Προσωπικό όχι μόνον με αυτοαπασχόληση αλλά και με απασχόληση με μισθωτή εργασία. 
Και ως γνωστόν, οι ελληνικές Αρχές δεν είναι επιτρεπτό να παρεκκλίνουν από τους όρους 
και τις απαιτήσεις που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

    
Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης
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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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