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Δελτίο Τύπου - 321/04/2020 

Ενδιάμεση αξιολόγηση του Άμεσου 
Βοηθήματος της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας 
μετά από έναν μήνα 

Ο Υπουργός Pinkwart δήλωσε: Τα κρατίδια και το κράτος 
βοήθησαν 331.000 μικρές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες 
και αυτοαπασχολούμενους με 3,5 δισεκατομμύρια Ευρώ – Μέσος 
όρος χρόνου επεξεργασίας: οχτώ ημέρες 

Το Υπουργείο Οικονομικών, Καινοτομίας, Ψηφιοποίησης και 
Ενέργειας δηλώνει: 

Εκατοντάδες μικρές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και 

αυτοαπασχολούμενοι στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία έλαβαν ένα 

βοήθημα ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων Ευρώ, για να τα βγάλουν πέρα με 

την κρίση. Αυτό τον ισολογισμό έκανε ο Υπουργός Οικονομικών και 

Ψηφιοποίησης, καθηγητής δρα. Andreas Pinkwart έναν μήνα μετά την 

έναρξη του Άμεσου Βοηθήματος ΒΡΒ (Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία). 

Μόνο τις προηγούμενες μέρες εκδόθηκε πληρωμή 39.000 αιτήσεων σε 

δύο δόσεις, ύψους πάνω από 400 εκατομμύρια Ευρώ. Κατά μέσο όρο 

έλαβαν τα χρήματα πάνω από το 80 τοις εκατό των αιτούντων, που 

έκαναν αίτηση με ένα ξεκάθαρο ΑΦΜ. 

 

Ο υπουργός Pinkwart δήλωσε: «Το άμεσο βοήθημα ΒΡΒ είναι το μέχρι 

σήμερα μεγαλύτερο οικονομικό πρόγραμμα στη Βόρεια Ρηνανία-

Βεστφαλία. Όσο γρήγορη ήταν η κρίση του ιού Corona, τόσο γρήγοροι 

έπρεπε να είμαστε κι εμείς. Στο Άμεσο Βοήθημα ΒΡΒ καταχωρήθηκαν 

417.000 αιτήσεις. Αυτές οι διαστάσεις αντιμετωπίζονται μόνο με 

δυνατούς συνεταίρους: Γι’ αυτό το λόγο αναπτύξαμε με τις 

περιφερειακές διοικήσεις, IT.NRW, της χρηματοοικονομικής διαχείρισης 

και το Κοινοβούλιο μέσα σε λίγες μέρες μια ψηφιακή διαδικασία, ώστε να 

φτάσουν τα χρήματα γρήγορα και εύκολα. Σήμερα μπορούμε να έχουμε 

έναν θετικό ισολογισμό: το 80 τοις εκατό των αιτούντων έλαβε τα 

χρήματα στο λογαριασμό τους κατά μέσο όρο μετά από οχτώ μέρες. 

Θέλουμε να διατηρήσουμε αυτό το ρυθμό.» 
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Ταυτόχρονα, το κράτος εργάζεται για μια λύση για τους 

αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι θα πρέπει για τις ανάγκες τους, 

σύμφωνα με τις υποδείξεις του κράτους, να χρησιμοποιήσουν το Βασικό 

Εισόδημα και όχι το Άμεσο Βοήθημα. Η πλειοψηφία των περισσότερων 

χωρών αποφάσισε ότι θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι μόνοι τους να 

επιλέγουν, εάν θα χρησιμοποιήσουν το Βασικό εισόδημα ή το Άμεσο 

βοήθημα. 

 

Ο υπουργός δήλωσε: «Η πρόταση μας έλαβε την πλειοψηφία μεταξύ 

όλων των κομμάτων κατά την διάσκεψη των υπουργών οικονομικών. Ο 

υπουργός οικονομικών Lutz Lienenkämper θέλει να υποστηρίξει μια 

γρήγορη λύση χωρίς γραφειοκρατικά για τους αυτοαπασχολούμενους 

κατά τη διάσκεψη της Πέμπτης.» 

 

Το άμεσο βοήθημα θα μπορούν σύντομα να το λαμβάνουν και οι 

ιδρυτές/ιδρύτριες, που ξεκίνησαν να προσφέρουν τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες τους μετά τις 31.12.2019. Μπορείτε να κάνετε την αίτηση με 

τη βοήθεια του λογιστή, εάν στις 11.03.2020 είχατε ήδη κάποιο 

εισόδημα, ένα συμβόλαιο εργασίας ή έπρεπε να καταβάλλετε σταθερά ή 

κατά διαστήματα ένα ποσό επαγγελματικής οφειλής. Οι εργασίες πάνω 

στο έντυπο και τις απαιτούμενες διαβουλεύσεις με όλους τους 

συμμετέχοντες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. 

 
 
Εάν έχετε απορίες απευθυνθείτε στο γραφείο τύπου του Υπουργείου Οικονομίας, 
Νεωτερισμού, Ψηφιοποίησης και Ενέργειας, στο τηλέφωνο 0211 61772-204 
(Matthias Kietzmann). 
 
Αυτό το δελτίο τύπου διατίθεται και στο Διαδίκτυο μέσω της ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης της τοπικής κυβέρνησης www.land.nrw 
 
Δήλωση εμπιστευτικότητας που αφορά τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσnς 
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