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Πειραιάς, 22-04-2020 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΟΔΟΥ ΜΕ 11 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΣΤΑΣΗ» 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς κατέθεσε μια δέσμη προτάσεων για την 

διαδρομή επιστροφής στην κανονικότητα και την «ανάσταση» της οικονομικής ζωής του 

τόπου. Το Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. έχει κάνει σαφές πως υποστηρίζει όλα τα μέτρα της Κυβέρνησης για 

την προστασία της υγείας, ως προτεραιότητα. Άλλωστε, η επιτυχής αντιμετώπιση της πανδημίας 

δίνει σήμερα στον επιχειρηματικό κόσμο τη δυνατότητα σχεδιασμού για το μέλλον και την 

έγκαιρη αντιμετώπιση των σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων. Η επόμενη μέρα του κορονοϊού 

απαιτεί ένα χρονοδιάγραμμα ενεργειών και η επανεκκίνηση της οικονομίας χρειάζεται ένα σαφές 

σχέδιο εξόδου με σταθερά βήματα που θα πρέπει να εφαρμοστεί με απόλυτη επιτυχία. Το 

«11 Steps Exit Plan» που συνέταξε το τμήμα Μελετών του Ε.Β.Ε.Π. για την 

EuroCommerce, κοινοποιήθηκε στους αρμόδιους Υπουργούς της Κυβέρνησης και ζήτησε να 

εξεταστεί, ώστε να ενσωματωθεί στις τελικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Αναλυτικά, όλο το 

σχέδιο εξόδου που προτείνει το Ε.Β.Ε.Π. επισυνάπτεται, ενώ, επιγραμματικά, περιέχει τα 

ακόλουθα 11 βήματα: 

 

1. Εναρμονισμένοι κανόνες εξόδου με χρονικές διακρίσεις 

2. Συνέχεια επικοινωνίας για μέτρα δημόσιας υγείας και συμπεριφοράς  

3. Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και αναζωογόνηση της κατανάλωσης 

4. Οικονομική υποστήριξη για τους πληττόμενους κλάδους της οικονομίας 

5. Έκτακτη και επείγουσα βοήθεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις  

6. Διατήρηση εργασιακής ειρήνης και μείωση μη μισθολογικού κόστους 

7. Ορισμός λειτουργίας κάθε αγοράς από την τοπική κοινωνία 

8. Διεύρυνση δυνατοτήτων παράδοσης εμπορευμάτων 

9. Υποστήριξη σε επίπεδο Πόλεων και Περιφερειών  

10. Αντιμετώπιση και αποφυγή πτωχεύσεων και ανεργίας 

11. Εγγυήσεις για την ακέραιη λειτουργία της ενιαίας αγοράς 

 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ.Α., Βασίλης Κορκίδης, αναφορικά με το σχέδιο 

εξόδου από την καραντίνα της αγοράς, την επανεκκίνηση της οικονομικής ζωής και τις 

προκλήσεις της επόμενης μέρας, επισημαίνει:  

«Η επιτυχής καταπολέμηση του κορονοϊού στη χώρα μας, αναπόφευκτα, οδήγησε σε καταστολή 

την οικονομική δραστηριότητα του τόπου με πολλές συνέπειες και μεγάλες απώλειες. Είναι, 

όμως, σημαντικό πως η επόμενη μέρα της πανδημίας θα μας βρει υγιείς για να αντιμετωπίσουμε 

τις δυσκολίες. Η επανεκκίνηση της αγοράς θα πρέπει να συμβεί μόλις το επιτρέψουν οι ιατρικές 

προϋποθέσεις και να αποφευχθεί το «φαινόμενο του ακορντεόν» που θα οδηγήσει σε 

πισωγυρίσματα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να εξασφαλίσει την επιβίωση των επιχειρήσεων, μέσω 

διαφόρων ενισχύσεων ρευστότητας και παράτασης οικονομικών υποχρεώσεων, στέλνοντας το 

μήνυμα πως μπορεί να υπάρξει μια νέα οικονομική δυναμική μετά την κρίση. Η θέσπιση μέτρων 

ανάπτυξης θα πρέπει να οδηγήσουν την ελληνική οικονομία σε μία σημαντική διαρθρωτική 
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προσαρμογή με βελτίωση των συνθηκών για τις επιχειρήσεις και ενίσχυση της ανθεκτικότητάς 

τους σε μελλοντικές δυσκολίες. Η Ελλάδα πρέπει να επενδύσει σε έργα καινοτομίας, σε θέματα 

υγείας, ενέργειας, αγροτικής, βιομηχανικής και ναυτιλιακής παραγωγής. Καθοριστικό ρόλο για 

την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας θα παίξουν οι αποφάσεις των ευρωπαίων ηγετών 

στη Σύνοδο Κορυφής σε σχέση τον τρόπο και το ύψος του ευρωπαϊκού πακέτου βοήθειας. Για 

να επιτύχουμε μια συντονισμένη και συγχρονισμένη επανεκκίνηση της αγοράς χρειαζόμαστε ένα 

“exit plan” το οποίο πρέπει να το εφαρμόσουμε βήμα προς βήμα, ακολουθώντας αντίστροφα 

την ίδια διαδρομή και τον ίδιο τρόπο που πετύχαμε τον περιορισμό εξάπλωσης του κορονοϊού 

στη χώρα μας. Το να τηρούμε μέτρα υγιεινής και ασφάλειας πρέπει να γίνει τρόπος ζωής και 

υποχρέωσης μεταξύ μας. Θα χρειαστεί στο μέλλον να αναθεωρήσουμε πολλά, αλλά θα τα 

καταφέρουμε. Χριστός Ανέστη! » 

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΠΌΜΝΗΜΑ 
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