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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

 
«Τηλεδιάσκεψη Π.Ε.Σ. Αττικής με τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη για τη 

στήριξη των επιχειρήσεων του Λεκανοπεδίου την περίοδο της πανδημίας»  

  

Τα θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις και τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού 

στη αγορά της Αττικής συζητήθηκαν σε τηλεδιάσκεψη που έγινε ανάμεσα στη Διοικητική 

Επιτροπή του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής (Π.Ε.Σ.Α.), με τον 

Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γιώργο Πατούλη. Από την πλευρά της Περιφέρειας το παρόν 

έδωσε και ο προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος, 

Δ. Δρόσης, ενώ, από το ΠΕΣ Αττικής, συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΔΣ και πρόεδρος του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, ο πρόεδρος του 

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος του 

Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Παύλος Ραβάνης, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού 

Επιμελητηρίου Πειραιά, Ανδριανός Μιχάλαρος, τον πρόεδρο δε του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Κ. Μίχαλο, εκπροσώπησε ο Χ. Λαμπρόπουλος. 
 

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η πορεία του προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής για την 

ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, η 

δημιουργία νέων προγραμμάτων στήριξης των επιχειρήσεων το επόμενο διάστημα, η 

δυνατότητα διεύρυνσης των ΚΑΔ και ένταξης των αυτοαπασχολούμενων, που έχουν πληγεί 

από τον κορωνοϊό, ώστε να στηριχθούν από την πολιτεία. Συζητήθηκε εκτενώς το πώς 

μπορούν η Περιφέρεια Αττικής και το ΠΕΣ Αττικής, με τα Επιμελητήρια Αθηνών και Πειραιώς 
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να συνεργαστούν, προκειμένου να αποδώσουν τα υγειονομικά μέτρα του Νοεμβρίου και να 

αποφευχθεί ένα καταστροφικό καθολικό lockdown, ένα μήνα πριν την 

Χριστουγεννιάτικη περίοδο. Η Αττική φιλοξενεί σχεδόν τη μισή επιχειρηματική 

δραστηριότητα της χώρας και συνεισφέρει το 47% του ΑΕΠ με αποτέλεσμα να παίζει 

καταλυτικό ρόλο. 
 

Ειδικότερα, η Περιφέρεια, αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ, μέσω ειδικού προγράμματος 

του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, διαθέτει 200 εκατ. ευρώ για να χορηγήσει επιχορηγούμενο 

κεφάλαιο κίνησης από 5.000 έως 50.000 ευρώ σε μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις της Αττικής, που επλήγησαν από την πανδημία. Στην τηλεδιάσκεψη 

αναλύθηκαν οι επιπτώσεις της πανδημίας σε όλες τις επιχειρήσεις της Αττικής, αλλά και 

πιθανοί τρόποι, προκειμένου να περιορισθούν οι ζημίες που έχει προκαλέσει η υγειονομική 

κρίση, κυρίως όσων αναγκάζονται να αναστείλουν εκ νέου τη λειτουργία τους. Στο 

πλαίσιο αυτό, με το πρόγραμμα ενίσχυσης με κεφάλαια κίνησης μικρών και πολύ μικρών 

επιχειρήσεων να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έγινε γνωστό ότι ήδη 1.100 επιχειρήσεις 

έχουν κάνει αίτηση με συνολική απορρόφηση 37 εκ. ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι μέχρι 

στιγμής ο μέσος όρος των κεφαλαίων κίνησης που θα λάβουν οι δικαιούχοι 

ανέρχεται στα 34.000 ευρώ. Η υποβολή των προτάσεων γίνεται μέχρι τις 20/11/20 στο 

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (https://www.ependyseis.gr/mis/). 
 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιώργος Πατούλης, επισήμανε την ανάγκη για 

δημιουργία μιας νέας πρόσκλησης με προγράμματα ενίσχυσης για περισσότερες μικρές και 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Αττικής, αλλά και αυτοαπασχολούμενους, προκειμένου να 

ενισχυθεί η ρευστότητά τους. Επιπλέον, τόνισε την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών 

μέτρων και της τηλεργασίας στο 50% του προσωπικού, ενώ προσφέρθηκε να αναλάβει η 

Περιφέρεια τη διενέργεια μοριακών τεστ σε όσους συνεχίζουν να εργάζονται με φυσική 

παρουσία στα 6 Επιμελητήρια της Αττικής. Τέλος, επιβεβαίωσε την ανάγκη συνεργασίας των 

Επιμελητηρίων με την Περιφέρεια για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού στην 

Αττική. 
 

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ.Α, κ. Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε: 

«Οι χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι της Αττικής πρέπει να έχουν 

κάθε δυνατή πρόσβαση στα διαθέσιμα προγράμματα χρηματοδότησης. Στόχος είναι να 

υπάρξει μέχρι το τέλος του έτους μια ακόμη πρόσκληση, ανάλογη με το πρόγραμμα της 

ενίσχυσης ρευστότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις στο 

Λεκανοπέδιο, μέσα σε πρωτοφανείς αντίξοες συνθήκες, δίνουν μια γενναία μάχη για να 

επιβιώσουν και αξίζουν, με κάθε τρόπο, κάθε βοήθεια. Τα Επιμελητήρια της Αθήνας και του 

Πειραιά, λαμβάνοντας πρωτοβουλίες, συμβάλλουν καθημερινά στη στήριξη της τοπικής 

επιχειρηματικότητας. Η Αττική παίζει καταλυτικό ρόλο και αποτελεί βαρόμετρο στο να 

αποφευχθεί ή να επιβληθεί ένα δεύτερο καθολικό lockdown στην αγορά.» 
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