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Πειραιάς, 11 Νοεμβρίου 2020 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΕΛΑΝΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα την «Ενίσχυση ΠΜΜΕ που επλήγησαν από την πανδημία COVID-

19 στην Αττική» συνδιοργάνωσαν, χθες, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, η 

Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, Όμορων Νομών & Νήσων Αιγαίου και ο Εμπορικός 

Σύλλογος Πειραιώς, σε συνεργασία με την ΕΛΑΝΕΤ, που αποτελεί ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης 

της δράσης για την Αττική για το εν λόγω πρόγραμμα. 

 

Στην εκδήλωση, μετά την παρουσίαση βασικών σημείων του προγράμματος, απαντήθηκαν 

λεπτομερώς από τα αρμόδια στελέχη της ΕΛΑΝΕΤ, κα Δήμητρα Παπαδοπούλου και κ. Σταύρο 

Μπασιάκο, ερωτήματα που τέθηκαν, φωτίζοντας στοιχεία που στόχο έχουν να βοηθήσουν τους 

επιχειρηματίες να υποβάλουν τις προτάσεις τους για ένταξη στο πρόγραμμα, ενώ παράλληλα 

παρασχέθηκαν και διευκρινίσεις, για τις υποχρεώσεις υλοποίησης. 

 

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. κ. Βασίλης Κορκίδης, επεσήμανε ότι πρέπει να 

υπάρξει ένα παράλληλο πρόγραμμα για τους αυτοαπασχολούμενους σημειώνοντας τα ακόλουθα: 

«Η ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Αττικής που 

αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων 

από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19 είναι αναγκαία. Ήδη, 

σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, περίπου 2.000 επιχειρήσεις έχουν κάνει 

αίτηση με συνολική απορρόφηση 90 εκατ. ευρώ με καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων την 20η 

τρέχοντος μηνός. Πεποίθησή μου είναι ότι οι χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 

αυτοαπασχολούμενοι της Αττικής πρέπει να έχουν πρόσβαση στα διαθέσιμα προγράμματα 

χρηματοδότησης. Ήδη, η Περιφέρεια έχει παράσχει τις αναγκαίες διευκρινιστικές απαντήσεις επί 

ερωτημάτων που αφορούν στους αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν. Ο 

απρόβλεπτος χαρακτήρας της νόσου COVID-19 σημαίνει ότι οι ζημίες που υφίστανται και οι 

ΠΜΜΕ δεν θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί και, ως εκ τούτου, δημιουργούν, για τις 

επιχειρήσεις αυτού του μεγέθους, συνθήκες που διαφέρουν σημαντικά από τις συνθήκες της 

αγοράς στις οποίες λειτουργούν κανονικά.  Είναι προφανές ότι, ακόμη και ισχυρές επιχειρήσεις, οι 

οποίες είναι καλά προετοιμασμένες για τους εγγενείς κινδύνους της συνήθους επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, αντιμετωπίζουν σήμερα δυσκολίες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την βιωσιμότητά 

τους. Πόσο μάλλον οι ΠΜΜΕ. Πρωταρχικός στόχος της δράσης του προγράμματος πρέπει να είναι 

η παροχή, στοχευμένα, δημόσιας στήριξης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα 

υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από το λίγο πολύ 

αναμενόμενο, δεύτερο καθολικό lockdown». 
 

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, Όμορων 

Νομών & Νήσων Αιγαίου, κ. Παύλος Πολιτάκης, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι οι πολύ χαμηλές 

βαθμολογίες που συγκεντρώνουν δεν ευνοούν την ένταξη ενός μεγάλου αριθμού μικρών 

επιχειρήσεων στο πρόγραμμα. Τη διαδικτυακή εκδήλωση συντόνισε ο πρόεδρος του Εμπορικού 

Συλλόγου Πειραιώς, κ. Θεόδωρος Καπράλος. 
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