
 
 
      

 
 
Αθήνα, 10 Μαΐου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

 

Θέμα: «Σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση της δράσης 
«Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» 

Σύμφωνα με το από 22 Φεβρουαρίου 2021 Δελτίο Τύπου του 
Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, έγινε γνωστό ότι, πραγματοποιήθηκε 
τηλεδιάσκεψη με αντικείμενο την αξιολόγηση και την επιτάχυνση της 
υλοποίησης των έργων της δράσης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» (Open Malls) 
που έχουν ενταχθεί στο ΕΠΑνΕΚ, στην οποία συμμετείχαν ο Υφυπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης, αρμόδιος για τις Δημόσιες 
Επενδύσεις και το ΕΣΠΑ, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων 
ΕΤΠΑ και ΤΑ, κ. Γιώργος Ζερβός, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και Δήμαρχος Τρικκαίων, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ο 
Πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας 
(Ε.Σ.Ε.Ε.), κ. Γιώργος Καρανίκας, και οι επιστημονικοί συνεργάτες της 
Κ.Ε.Δ.Ε. και της Ε.Σ.Ε.Ε. κ. κ. Γιώργος Καλλιάρας και Γιάννης Παππάς 
αντίστοιχα. 

Όπως αναφέρεται, στη σύσκεψη αξιολογήθηκε η εξέλιξη των έργων 
που έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της δράσης «Ανοικτά 
Κέντρα Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ενώ ακολούθως τονίζεται ότι: 
«κοινή διαπίστωση όλων των συμμετεχόντων ήταν η ύπαρξη σημαντικών 
καθυστερήσεων στην υλοποίηση της πλειονότητας των έργων». 
Επιπροσθέτως, δηλώνεται ότι: «Εξετάστηκαν οι αιτίες των καθυστερήσεων 
αυτών, και συζητήθηκαν πιθανές άμεσες ενέργειες διευκόλυνσης και 
επιτάχυνσης της υλοποίησής τους, με στόχο την υποστήριξη των μικρών και 
μεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων στην παρούσα δύσκολη συγκυρία». 

Η δράση «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» ξεκίνησε το 2018 από την Κυβέρνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ και στόχευε στην ενίσχυση και την τόνωση της οικονομικής 
δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε 
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περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική 
δυναμική. Πρόκειται για μια καινοτόμα δράση η οποία απαιτούσε τη 
συνεργασία μεταξύ φορέων της Τοπικής αυτοδιοίκησης και των οικείων 
Εμπορικών Συλλόγων / Επιμελητήριων. Κάθε Σχήμα μπορούσε να 
υλοποιήσει ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων με 
στόχο: 

• την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής 
παρέμβασης και 

• την οργάνωση  της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται 
εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων 
εφαρμογών. 

 
Επειδή, η υλοποίηση της δράσης των Ανοιχτών Κέντρων Εμπορίου 

(Open Malls), είχε ως σκοπό να τονώσει τις τοπικές οικονομίες και τη 
μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αλλά και σύμφωνα με τα εντός του ιδίου 
Δελτίου Τύπου εκ μέρους του Προέδρου της ΚΕΔΕ δηλούμενα «από την 
πρώτη στιγμή οι Δήμοι αγκάλιασαν τη συγκεκριμένη δράση…» 

Επειδή, σύμφωνα με περιεχόμενη στο αναφερόμενο Δελτίο Τύπου 
δήλωση του Προέδρου της ΕΣΕΕ «η επιτάχυνση των έργων θα ωφελήσει 
πραγματικά τις τοπικές επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν λόγω της οικονομικής και υγειονομικής κρίσης που 
διανύουμε» 

Επειδή, σύμφωνα με τα εκ μέρους του αρμοδίου Υφυπουργού 
αναφερόμενα: «Τα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου είναι ένα σημαντικό βήμα 
στην μετεξέλιξη του εμπορίου ειδικά στην μετά-covid εποχή και τις προκλήσεις 
που φέρνει σε ότι αφορά το επιχειρηματικό μοντέλου του εμπορίου» και «Η 
Δράση στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας 
που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και εκτός από την αναβάθμιση των 
πόλεων – και των άμεσων θετικών επιπτώσεων που θα έχει αυτό για την 
τοπική κοινωνία και οικονομία – βάζει τις βάσεις για μια άλλη κουλτούρα 
συνεργασίας και σχεδιασμού μεταξύ του δήμου, της κοινωνίας και της 
επιχειρηματικότητας» 

Επειδή, όπως αναφέρεται «κοινή διαπίστωση όλων των 
συμμετεχόντων ήταν η ύπαρξη σημαντικών καθυστερήσεων στην υλοποίηση 
της πλειονότητας των έργων» και ότι, «εξετάστηκαν οι αιτίες των 
καθυστερήσεων αυτών, και συζητήθηκαν πιθανές άμεσες ενέργειες 
διευκόλυνσης και επιτάχυνσης της υλοποίησής τους, με στόχο την 
υποστήριξη των μικρών και μεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων στην παρούσα 
δύσκολη συγκυρία» 

 
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός 

 



1. Ποιες είναι οι εκ μέρους και των ανωτέρω φορέων 
διαπιστούμενες αιτίες των καθυστερήσεων ως προς την 
υλοποίηση των έργων της δράσης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» 
(Open Malls); 

2. Δεδομένου ότι εκ μέρους του αρμοδίου Υφυπουργού αναφέρθηκε 
μεταξύ άλλων ότι: «…όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη συμφωνήσαμε 
ότι θα δουλέψουμε κατά προτεραιότητα έτσι ώστε αυτή η δράση 
ΕΣΠΑ να ολοκληρωθεί και να αποτελέσει οδηγό για το μέλλον και 
την εμπορική επιχειρηματικότητα στις πόλεις της Ελλάδας» θα 
καταφέρει να ολοκληρωθεί η εν λόγω δράση μέσα στο πρώτο 
τετράμηνο του επομένου έτους; 

3. Προτίθεται να μεριμνήσει το αρμόδιο Υπουργείο για την ύπαρξη 
ενδεχόμενης παράτασης, καθώς και την ελάφρυνση των όρων ως 
προς τη συμμετοχή των επιχειρήσεων με ποσοστιαία μείωση των 
συμμετεχουσών επί του συνόλου των υφισταμένων ανά περιοχή 
παρέμβασης; 
 

Οι ερωτώντες Βουλευτές 

Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης) 

Σαρακιώτης Ιωάννης 

 

Αβραμάκης Ελευθέριος 

Αγαθοπούλου Ειρήνη 

Αλεξιάδης Τρύφων 

Αναγνωστοπούλου Σία 

Αραχωβίτης Σταύρος 

Αυλωνίτης Αλέξανδρος 

Βαρδάκης Σωκράτης 

Γεροβασίλη Όλγα 

Γιαννούλης Χρήστος 



Γκαρά Νατάσα 

Δραγασάκης Ιωάννης 

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος 

Ηγουμενίδης Νικόλαος 

Καλαματιανός Διονύσιος 

Καρασαρλίδου Φρόσω 

Καφαντάρη Χαρά 

Μάλαμα Κυριακή 

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης) 

Μάρκου Κωνσταντίνος 

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος 

Μιχαηλίδης Ανδρέας 

Μουζάλας Ιωάννης 

Μπαλάφας Ιωάννης 

Μπάρκας Κωνσταντίνος 

Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος) 

Νοτοπούλου Αικατερίνη 

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης) 

Παπανάτσιου Αικατερίνη 

Παππάς Νικόλαος 

Πέρκα Θεοπίστη 



Πούλου Παναγιού (Γιώτα) 

Σαντορινιός Νεκτάριος 

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος) 

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος) 

Σκούφα Μπέττυ 

Σπίρτζης Χρήστος 

Τζούφη Μερόπη 

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος 

Φάμελλος Σωκράτης 

Χαρίτου Δημήτριος 

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης 

Ψυχογιός Γεώργιος 

 

 

 

 

 

 




