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ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

«Αιμορραγία» στο τζίρο των επιχειρήσεων και κίνδυνος «lockdown» στην Αττική 

  

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ. Αττικής, Βασίλης Κορκίδης αναφορικά με τα τελευταία στοιχεία 

της ΕΛΣΤΑΤ για το β’ τρίμηνο σχετικά με τη μείωση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, 

καθώς και τον κίνδυνο τοπικού lockdown μετά την ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων της 

πανδημίας στον πληθυσμό της Αττικής, δήλωσε: 

 

«Στην “εντατική” βρίσκεται η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, με τις πωλήσεις τους να 

βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση τους τελευταίους μήνες εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Αδιάψευστος μάρτυρας της δεινής οικονομικής κατάστασης που βρίσκονται επιχειρήσεις και 

αυτοαπασχολούμενοι, τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σύμφωνα με τα οποία, το 

δεύτερο τρίμηνο του 2020 μειώθηκε κατά 20 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων σε 

σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, φτάνοντας στα 58,9 δισ. ευρώ. Στοιχεία που 

καταδεικνύουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από 

“οξυγόνο” προκειμένου να επιβιώσουν και να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης. Τα μέτρα της 

κυβέρνησης βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω, 

καθώς η ελληνική αγορά βιώνει πρωτόγνωρες καταστάσεις που απαιτούν δραστικές και γενναίες 

λύσεις. Τα 20 δισ. ευρώ που απώλεσαν οι επιχειρήσεις σε λιγότερο από 100 ημέρες, θα λείψουν 

από την αγορά. Πλέον είναι ορατός ο κίνδυνος για ένα νέο κύμα “άτυπης” στάσης πληρωμών από 

επιχειρήσεις που αδυνατούν να ανταποκριθούν στην πληρωμή καθημερινών υποχρεώσεων. Η 

πολιτεία πρέπει να αξιοποιήσει με ορθό τρόπο ακόμη και το τελευταίο ευρώ από τα χρηματοδοτικά 

εργαλεία που διαθέτει προκειμένου να παράσχει οικονομική βοήθεια στις επιχειρήσεις που τόσο 

πολύ έχουν ανάγκη. Τα δύσκολα είναι μπροστά μας και ιδιαίτερα στην Περιφέρεια Αττικής, όπου 

καταγράφονται καθημερινά τα περισσότερα κρούσματα κορωνοϊού. Έχουμε να διανύσουμε έναν 

δύσκολο και αβέβαιο χειμώνα, καθώς κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέγεθος της υγειονομικής 

κρίσης. Μάλιστα στο εφιαλτικό σενάριο ενός τοπικού lockdown στην Αττική, είναι βέβαιο ότι με 

μαθηματική ακρίβεια χιλιάδες επιχειρήσεις, που σήμερα ακροβατούν σε τεντωμένο σκοινί, θα 

δεχθούν την “χαριστική βολή”. Υπενθυμίζω πως οι 206.000 εμπορικές επιχειρήσεις που βρέθηκαν 

σε αναστολή λειτουργίας κατέγραψαν το β’ τρίμηνο απώλειες τζίρου 56% και τον Ιούλιο 41% με 

ζημίες άνω των 5 δις ευρώ. Για αυτό τον λόγο λοιπόν η πολιτεία θα πρέπει από τώρα να 

καταστρώσει ένα ολιστικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την επιχειρηματικότητα, έτσι ώστε να μην 

κατεβάσουν ρολά οι επιχειρήσεις και να μην χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Απευθύνω έκκληση 

για συμμόρφωση όλων των επιχειρήσεων στις οδηγίες της πολιτείας και αυστηρή τήρηση των 

νέων ενισχυμένων μέτρων προστασίας από εργοδότες, εργαζόμενους και πελάτες μας.» 

 


