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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

« Το Ε.Β.Ε.Π. χαιρετίζει την απόφαση του Πρωθυπουργού να συμπεριλάβει 

όλες τις εν λειτουργία επιχειρήσεις  

στο 3ο πακέτο οικονομικών μέτρων στήριξης » 

 

Το Ε.Β.Ε.Π., όπως επανειλημμένα έχει δηλώσει διά του Προέδρου του, Βασίλη Κορκίδη, 

εμπιστεύεται πλήρως τις αποφάσεις της κυβέρνησης να λάβει εγκαίρως μέτρα για την προστασία 

όλων των πολιτών, όσο το δυνατόν καλύτερα, από την εξάπλωση του κορωνοϊού. Δικαίως το 

επίκεντρο μέχρι τώρα ήταν, είναι και, για όσο χρειαστεί, θα πρέπει να είναι, η προστασία της 

υγείας και η διασφάλιση της πρόσβασης σε τρόφιμα και άλλα καθημερινά προϊόντα πρώτης 

ανάγκης. Ως Επιμελητήριο όμως στο μεγαλύτερο λιμάνι της Χώρας πρέπει να εξετάζουμε και το 

οικονομικό φαινόμενο που διαγράφεται με τη πάροδο του χρόνου, προκειμένου συμβουλευτικά 

να προλάβουμε τις όποιες οικονομικές συνέπειες της πανδημίας στο σύνολο των επιχειρήσεων. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τα προτεινόμενα μέτρα την περασμένη εβδομάδα (COM 

112) σχετικά με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού για να βοηθήσει την οικονομία της ΕΕ να 

ξεπεράσει τις σημαντικές διαταραχές και απώλειες. Οι αποφάσεις, ωστόσο, πάρθηκαν πριν ένας 

μεγάλος αριθμός κρατών μελών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ορθώς επιβάλουν αυστηρούς 

περιορισμούς στη λειτουργία των επιχειρήσεων και, συνεπώς, δεν συμπεριέλαβαν τους τομείς 

που διαπιστώνουμε καθημερινά ότι έχουν επίσης πληγεί σοβαρά, είτε πλήττονται άμεσα και όσες 

θα πληγούν έμμεσα, αλλά σοβαρά. Πίσω από τα διάφορα καταστήματα λιανικής, υπάρχει μία 

αλυσίδα παραγωγής και εμπορίου, με επιχειρήσεις που εισάγουν, εξάγουν, αποθηκεύουν, 

μεταφέρουν και πωλούν ρούχα, έπιπλα, ηλεκτρονικά, καλλυντικά, ανταλλακτικά, μηχανήματα, 

οικιακό εξοπλισμό, πρώτες ύλες και πολλά άλλα είδη, που σήμερα χάνουν σχεδόν το 100% του 

ημερήσιου κύκλου εργασιών τους. Όσο τα μέτρα επεκτείνονται, με περισσότερα καταστήματα 

να είναι υποχρεωμένα να κλείσουν, η ΕΕ φοβάται ένα μαζικό κύμα πτώχευσης, απώλειες θέσεων 

εργασίας, ακόμα και εξαφάνιση των καταστημάτων από τα κέντρα των πόλεων και εμπορικών 

κέντρων σε πολλές ευρωπαϊκές περιφέρειες. 

Το Ε.Β.Ε.Π. έχει ήδη εντοπίσει πολλούς τομείς που έχουν πληγεί άμεσα και έμμεσα, λιγότερο ή 

περισσότερο από την πανδημία, έχει συντάξει και αποστείλει στα αρμόδια Υπουργεία ένα 

κατάλογο επιχειρήσεων με 180 ΚΑΔ, που συνεχίζουν να λειτουργούν με σοβαρές απώλειες 

τζίρου και ζημία. Οι κλάδοι της οικονομίας που δεν ανήκουν στον χώρο των τροφίμων, 

αντιμετωπίζουν ήδη σημαντικές προκλήσεις από τη μεγάλη κρίση και πολλές, ιδίως ΜμΕ, όσο 

παρατείνεται ο χρόνος αναστολής της λειτουργίας τους, κινδυνεύουν να μην ξαναεκκινήσουν. 

Οι απώλειες αφορούν σε ολόκληρη την ΕΕ και, για κάθε ημέρα που περνά από την επιβολή 

εθνικών περιορισμών, ανέρχονται σε πολλά δις ευρώ. Ζητήσαμε λοιπόν από την ΕΕ και την 

Κυβέρνηση, όσοι κλάδοι της πραγματικής οικονομίας δεν εμπλέκονται στα τρόφιμα και είδη 

πρώτης ανάγκης, να συμπεριληφθούν σε κάθε κοινοτική και εθνική πρωτοβουλία με στόχο να 

στηριχτούν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Τα μέτρα οικονομικής τόνωσης, είτε σε επίπεδο ΕΕ είτε 

σε εθνικό επίπεδο, είναι απαραίτητα για τη διατήρηση μιας υγιούς οικονομίας της ΕΕ κατά τη 
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διάρκεια και μετά την κρίση. Ζητήσαμε, επίσης, από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξετάσουν 

τον αντίκτυπο της εφαρμογής μιας νέας κοινοτικής νομοθεσίας με πακέτο στήριξης που δεν θα 

εξαιρεί καμία επιχειρηματική δραστηριότητα. Σε μια εποχή που όλοι κατανοούμε πως οι 

περισσότεροι εταιρικοί πόροι πρέπει να επικεντρωθούν στην αντιμετώπιση της επιδημίας του 

κορωνοϊού με καθημερινά έκτακτα μέτρα, θα ήταν παράλληλα χρήσιμη η εφαρμογή μίας νέας 

νομοθεσίας, χωρίς καθυστέρηση, για επιχειρήσεις και απασχόληση. Ζητήσαμε, και η Κυβέρνηση 

ανταποκρίθηκε άμεσα, να εξετάσει τη δυνατότητα να εφαρμόσει ένα τρίτο δυναμικό πακέτο 

με επίσης γενναία μέτρα για επιχειρήσεις και εργαζόμενους, που δεν υπόκεινται σε 

διοικητικούς περιορισμούς μεν, αλλά επωμίζονται όλες τις υποχρεώσεις δε, της, άνευ 

αντικρίσματος επί του παρόντος, λειτουργίας τους. Όπως μάλιστα ανακοίνωσε ο ίδιος ο 

Πρωθυπουργός, όλες οι εν λειτουργία επιχειρήσεις εντάσσονται στα επιπλέον μέτρα 

ρευστότητας με 3 δις ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό και άλλα 3 δις ευρώ από 

τα κονδύλια του ΕΣΠΑ. 

Το Ε.Β.Ε.Π. επισημαίνει πως οι επιχειρήσεις-μέλη του, σε μία πόλη-λιμάνι, στους τομείς όπως 

της βιομηχανίας, της ναυπηγοεπισκευής, των ναυτιλιακών υπηρεσιών, του χονδρικού εμπορίου, 

των εισαγωγών και εξαγωγών, των μεταφορών και logistics, αλλά κυρίως της τροφοδοσίας 

πλοίων, νοσοκομείων και των σωμάτων ασφαλείας, συνεχίζουν να λειτουργούν ως οφείλουν και 

να προσφέρουν τις υπηρεσίες και τα εμπορεύματά τους, χωρίς να γνωρίζουν εάν θα μπορούν να 

τα αντικαταστήσουν. 
 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, εκφράζει, αφενός αισιοδοξία για τον 

περιορισμό του κορωνοϊού από τα μέτρα που έχει πάρει εγκαίρως η χώρα μας και, 

αφετέρου, την ικανοποίησή του για τη δυναμική επέκταση των μέτρων. Η απόφαση 

του Πρωθυπουργού να εντάξει στα επιπλέον οικονομικά μέτρα στήριξης, συνολικού 

ύψους 10 δις ευρώ, όλες τις εν λειτουργία επιχειρήσεις, επιβεβαιώνει το γεγονός πως, 

σε αυτή τη κρίση, η επιχειρηματικότητα του τόπου δεν νιώθει μόνη. 

 


