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Το κείμενο: «Πανόραμα Δράσης του Ε.Ε.Α. σε συνθήκες πανδημίας - Απρίλιος 2021», 
αποτελεί μια δημοσιογραφική περιγραφή της δράσης του Ε.Ε.Α. για την υπεράσπιση των 
επιχειρήσεων, της κοινωνίας και της οικονομίας, απέναντι στην θανατηφόρα πανδημία 
«Covid19» που ενέσκηψε στη χώρα μας και σε όλο τον πλανήτη. Ξεπερνώντας εμπόδια, 
προβλήματα και κινδύνους, το ανθρώπινο δυναμικό του Ε.Ε.Α., διοίκηση, προσωπικό, 
συνεργάτες, ρίχτηκε από την αρχή της πανδημίας στη μάχη. Οι πρωτοβουλίες του 
Επιμελητηρίου αποτελούν ανεπανάληπτο φαινόμενο που ξεπέρασε τα τυπικά όρια ενός 
φορέα, ΝΠΔΔ, και καταγράφεται ως χρυσή σελίδα στην ιστορία του επιμελητηριακού θεσμού.  
Στο παρόν κείμενο παρουσιάζεται η δράση του Απριλίου 2021 
  

Σ.Β. 
 

ΤΟ E.E.A. ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ TO 2021  
(1/1/2021-30/4/2021) 

 
ΤΥΠΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ TV RADIO ΣΥΝΟΛΑ 

  ΤΥΠΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ TV RADIO ΣΥΝΟΛΑ 

1-31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 107 1.793 59 83 2.042 

1-28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 82 2.073 29 55 2.239 

1-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 70 1.325 31 28 1.454 

1-30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 127  2.002  65  60  2.254  

 
 

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά στην πηγή 
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Απρίλιος 2021 
 
Η δράση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας σε συνθήκες πανδημίας covid19, 
τον Απρίλιο του 2021, αποτελεί συνέχεια της δράσης που ξεκίνησε από τον Μάρτιο του 
2020, όταν η επίθεση του κορονοϊού πήρε τη μορφή πανδημίας. 
Το σύνολο της προηγούμενης δράσης εκτέθηκε ήδη σε μορφή βιβλίου στο eea.gr και 
μπορείτε να τη βρείτε εδώ.  
 
Το παρόν κείμενο παραθέτει σε απλή ημερολογιακή μορφή τη δράση του ΕΕΑ  και 
αφορά 64 δράσεις κάθε μορφής και τύπου που ανέπτυξε στηρίζοντας τους 
επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικό των  δράσεων είναι και η 
αποτύπωσή τους σε 95 αναρτημένα βίντεο στη σελίδα του ΕΕΑ.  

 

 

Μεγάλη έρευνα του Ε.Ε.Α.: Το άνοιγμα της αγοράς και οι συνέπειες της 
ύφεσης για επιχειρήσεις και επαγγελματίες – Απρίλιος 2021 AI 

 
Εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία για το άνοιγμα της αγοράς αλλά και για τις συνέπειες της 
ύφεσης, προέκυψαν μετά από έρευνα που έκανε η εταιρεία Pulse RC για λογαριασμό του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Η έρευνα διεξήχθη στην Περιφέρεια Αττικής το 
χρονικό διάστημα 16-19 Απριλίου 2021, με δείγμα 1.023 ενηλίκους από τον γενικό πληθυσμό. 
 
 

 
 
Ορισμένα από τα πιο αξιοσημείωτα αποτελέσματα της έρευνας: 
 
-Η απόφαση να ανοίξουν τα καταστήματα επικροτείται από 8 στους 10 καταναλωτές της 
Περιφέρειας Αττικής. Πάνω από τους μισούς έχουν ήδη επισκεφθεί ή σκοπεύουν («Σίγουρα» 
ή «Μάλλον») να επισκεφθούν, μέσα στις επόμενες ημέρες κάποιο κατάστημα, από όσα 
άνοιξαν πρόσφατα. 

https://www.eea.gr/arthra-eea/i-drasi-tou-e-e-a-se-sinthikes-pandimias-martios-2020-martios-2021/
https://www.eea.gr/epikairotita-eea/megali-erevna-tou-e-e-a-gia-to-anigma-tis-agoras-ke-tis-sinepies-tis-ifesis-gia-epichirisis-ke-epangelmaties/
https://www.eea.gr/epikairotita-eea/megali-erevna-tou-e-e-a-gia-to-anigma-tis-agoras-ke-tis-sinepies-tis-ifesis-gia-epichirisis-ke-epangelmaties/
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– Οι 3 στους 4 (73%) αξιολογούν θετικά το άνοιγμα της εστίασης αμέσως μετά το Πάσχα. 
Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων, το άνοιγμα της εστίασης αποτελεί επιθυμία μεγάλου 
τμήματος της κοινωνίας. 
–  Μεταξύ αυτών που έχουν πληγεί οικονομικά περισσότερο, την περίοδο της πανδημίας, 
περιλαμβάνονται οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες. 
Ειδικότερα: 

➢ Tο 44% βρίσκεται με προσωπικές ή οικογενειακές τραπεζικές, φορολογικές ή ασφαλιστικές 

υποχρεώσεις που έχει καθυστερήσει την πληρωμή τους (όταν το αντίστοιχο ποσοστό στον 
γενικό πληθυσμό της Αττικής είναι 21%), 

➢ Tο 34% έχει επαγγελματικές τραπεζικές, φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις σε 

καθυστέρηση, 

➢ Tο 56% ανησυχεί για το μέλλον και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής του, τους επόμενους 6 

μήνες, 

➢ Tο 15% (από όσους απασχολούν εργαζομένους) θεωρεί «Σίγουρα» υπαρκτό το 

ενδεχόμενο απολύσεων – και άλλο ένα 25% απαντά «Μάλλον» 
  
-Η έρευνα επίσης δείχνει την ανάγκη συνέχισης και ενίσχυσης της στήριξης όλων όσων έχουν 
πληγεί σημαντικά από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας. Το 50% των συμμετεχόντων 
αξιολογεί θετικά τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των επιχειρήσεων – καταστημάτων – 
επαγγελματιών, όμως το 44% απαντά αρνητικά επιθυμώντας (προφανώς) μεγαλύτερη 
ενίσχυση. 
  
-Για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ με το οποίο θα στηριχθεί η εστίαση, αν και αποτυπώνεται με θετικό 
ισοζύγιο στις απόψεις της κοινής γνώμης, ο ένας στους τέσσερις δεν το γνωρίζει ή/και δεν 
παίρνει θέση. 
  
-Όπως επίσης προκύπτει από την έρευνα, το ποσοστό όσων αγοράζουν μέσω ηλεκτρονικών 
καταστημάτων διατηρείται υψηλό: οι 6 στους 10 από όσους χρησιμοποιούν το Ίντερνετ. Η 
υψηλή, σύμφωνα με τα στοιχεία, αξιοποίηση του διαδικτύου, των e-shop και των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής παραγγελίας αναμένεται να συνεχιστεί και μετά την πανδημία. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι οι 6 στους 10 (58%) αξιολογούν σήμερα θετικά τις μεθόδους click away και 
click in shop (ως λύσεις ανάγκης)! 
  
Για τα αποτελέσματα της μεγάλης έρευνας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, o 
Πρόεδρός του κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, τονίζει: 
«Η έρευνα που έκανε το Ε.Ε.Α. σε συνεργασία με την εταιρεία Pulse, αποτυπώνει όσα έχουμε 
επισημάνει οι φορείς και οι εκπρόσωποι της αγοράς. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι η κοινή γνώμη 
ήθελε το άνοιγμα και του λιανεμπορίου και της εστίασης, οι ηλεκτρονικές αγορές ήρθαν για να 
μείνουν, κάτι που δείχνει ότι μέρα με την ημέρα το επιχειρείν αλλάζει, ενώ η κυβέρνηση πρέπει 
να «ακούσει» τη φωνή αγωνίας των μικρομεσαίων και των επαγγελματιών για την επόμενη 
μέρα. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανησυχεί για το μέλλον της επιχείρησης τους, ένα πολύ 
μεγάλο ποσοστό ζητά την συνέχιση της στήριξης από την Πολιτεία, ενώ καταγράφεται 
σοβαρότατο πρόβλημα με οφειλές που βρίσκονται σε καθυστέρηση. Είναι θέματα που πρέπει 
να απασχολήσουν όχι μόνο την κυβέρνηση αλλά όλα τα πολιτικά κόμματα και πρέπει να 
επιλυθούν το ταχύτερο δυνατό γιατί αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας και της οικονομίας αλλά και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής».  
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Το ΕΕΑ στηρίζει τους Επαγγελματίες 
 
 

 
Το Ε.Ε.Α. σε κάθε Δήμο της Αττικής με σύνθημα «Ψωνίζουμε με ασφάλεια από τις 

τοπικές επιχειρήσεις» 
 

Από τις 5 Απριλίου, οπότε και άνοιξε ξανά το λιανεμπόριο, μετά από τις συνεχείς 
παρεμβάσεις και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών προς αυτήν την κατεύθυνση, 
μέλη της Διοίκησης του Ε.Ε.Α., με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, 
βρέθηκαν, στις  τοπικές αγορές πάνω από 20 Δήμων της Αττικής, μεταφέροντας το μήνυμα 
«Ψωνίζουμε με ασφάλεια, στηρίζουμε τα καταστήματα τη γειτονιάς μας». 
Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, βασισμένης στο τρίπτυχο «ασφάλεια, ανοιχτά 
μαγαζιά, ‘’ζωντανές’’ επιχειρήσεις», το Ε.Ε.Α., σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, 
και με τη συνδρομή των Δήμων, βρίσκεται δίπλα σε καταστηματάρχες, εργαζόμενους και 
καταναλωτές, διανέμοντας –συμβολικά- μάσκες, αντισηπτικά και ενημερωτικό υλικό για τη 
σωστή τήρηση των μέτρων. 
Μένοντας στην τοπική μας αγορά και επιλέγοντας για τις αγορές μας τα μικρά καταστήματα 
της γειτονιάς μας, ψωνίζουμε με ασφάλεια, δίνουμε σημαντική «ανάσα» στις μικρές 
επιχειρήσεις, στηρίζουμε την τοπική οικονομία και κοινωνία. 
 
Δείτε αναλυτικά την παρουσίαση των δράσεων του ΕΕΑ στις τοπικές αγορές δήμων  

 

 
 

Η πρωτοβουλία του Ε.Ε.Α. για προβολή των κλαδικών 
προβλημάτων των επαγγελματιών AII 

 
Το Ε.Ε.Α. δίνει το λόγο σε μικρομεσαίους και επαγγελματίες 

Όλες οι δηλώσεις μέχρι τέλος Απριλίου 
 
 
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών στηρίζει με κάθε δυνατή πρωτοβουλία τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που βάλλονται από την πρωτοφανή 
υγειονομική και οικονομική κρίση. 
Στο πλαίσιο της πληρέστερης δυνατής ενημέρωσης για όλα τα ζητήματα της 
επιχειρηματικότητας, το Ε.Ε.Α. αναλαμβάνει μία ακόμη πρωτοβουλία με στόχο την ανάδειξη 
των τεράστιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι λόγω της 
πανδημίας και των διαδοχικών lockdown. 
Για τον σκοπό αυτό, στην ιστοσελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, 
www.eea.gr, φιλοξενούνται συνεντεύξεις και απόψεις προέδρων κλαδικών σωματείων και 
εκπροσώπων επαγγελματικών φορέων. 
Το Ε.Ε.Α. δίνει, λοιπόν, το λόγο στους μικρομεσαίες επιχειρηματίες και τους επαγγελματίες να 
εκφράσουν τις αγωνίες και να καταθέσουν τις προτάσεις τους. 
 

1. Γ. Πουλημάς, Πρόεδρος Ένωσης Επαγγελματιών Πρακτόρων ΟΠΑΠ 
2. Μ. Βαλλιάνος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ανθοπωλών 
3. Μυρτώ Βαρβιτσιώτη, Γ.Γ. Σωματείου Επαγγελματοβιοτεχνών Εμπόρων 

Αρτέμιδας 
4. Γ. Παϊκόπουλος, Πρόεδρος Τμήματος Υπηρεσιών Ε.Ε.Α. 
5. Μίνα Γιαζιτζόγλου, Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιωτικών Παιδικών 

https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-se-kathe-dimo-tis-attikis-me-sinthima-psonizoume-me-asfalia-apo-tis-topikes-epichirisis/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-se-kathe-dimo-tis-attikis-me-sinthima-psonizoume-me-asfalia-apo-tis-topikes-epichirisis/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-se-kathe-dimo-tis-attikis-me-sinthima-psonizoume-me-asfalia-apo-tis-topikes-epichirisis/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-g-poulimas-proedros-enosis-epangelmation-praktoron-opap/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-m-vallianos-proedros-panellinias-omospondias-anthopolon/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-mirto-varvitsioti-g-g-somatiou-epangelmatoviotechnon-emporon-artemidas/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-mirto-varvitsioti-g-g-somatiou-epangelmatoviotechnon-emporon-artemidas/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-g-paikopoulos-proedros-tmimatos-ipiresion-e-e-a/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-mina-giazitzoglou-proedros-panelliniou-sillogou-idiotikon-pedikon-stathmon/
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Σταθμών 
6. Φραvτζέσκα Τατούλη, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κυλικείων 

Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων 
7. Τζαχίρ Ντάκουα, Πρόεδρος Επιτροπής Στήριξης Αλλοδαπών Επιχειρήσεων 

Ε.Ε.Α. 
8. Σπύρος Δαμιανός, Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Αττικής 
9. Χρήστος Κωλέτσης, επιχειρηματίας της εστίασης και μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Α. 
10. Παναγιώτης Διαμαντόπουλος, επιχειρηματίας της εστίασης 
11. Γιάννης Γκόβας, Πρόεδρος Πανελλήνιου Συνδέσμου Γυμναστηρίων 
12. Στέφανος Χατζηγεωργίου, Πρόεδρος Επιτροπής Σχολών Χορού του Ε.Ε.Α. 
13. Χριστίνα Λάζου, Πρόεδρος Επιτροπής Κομμωτών του Ε.Ε.Α. 
14. Γιώργος Καββαθάς, Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ 
15. Βασιλική Μανουσαρίδου, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκδοτών 

Βιβλιοχαρτοπωλών 
16. Μαρία Δημητριάδη, Πρόεδρος Συλλόγου Ασφαλιστικών Πρακτόρων Νομού 

Αττικής 
17. Μαρία Ζάγκα, Πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπωλών Ν. Αττικής 
18. Τάκης Μιχαλόπουλος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων 

Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών 
19. Αθανάσιος Κωστόπουλος, Πρόεδρος Σωματείου Ιδιοκτητών Γραφείων Τελετών 

Αθηνών και Υπολοίπου Ελλάδος 
20. Φωτεινή Τσούρη, Πρόεδρος του Σωματείου Επαγγελματιών Βιοτεχνών 

Εμπόρων Αρτέμιδος 
21. Δημήτρης Ραμαντζάς, Μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Α., Πρόεδρος Επιτροπής Franchise E.Ε.Α. 
22. Ελισάβετ Γεωργούδη & Σπύρος Βάκκας, Πρόεδρος & Γ.Γ. Σωματείου Ιδιοκτητών 

Σχολών Χορού Ελλάδος 
23. Μαρία Σωτηροπούλου, Πρόεδρος Κλαδικής Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών 

Κουρέων Κομμωτών Ελλάδας 
24. Ελευθέριος Ποταμιάνος, Πρόεδρος Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων 

Αθηνών-Αττικής 
25. Σπύρος Σταυρούλιας, Μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Α., Πρόεδρος Επιτροπής Λογιστών 
26. Νίκος Παναγιωτάκης, Μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Α. 
27. Χρήστος Κοντούρης, Μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Α. και Αντιπρόεδρος Σωματείου 

Περιπτέρων Αθήνας 
28. Χρήστος Λούσης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπόρων & Βιοτεχνών 

Υαλοπινάκων 
29. Δημήτρης Παπαγιαννόπουλος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.Φ.Ε., μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Α. 
30. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Α. 
31. Ιωάννης Δαβερώνης, Πρόεδρος Ένωσης Εστιατορίων και Συναφών Αττικής 

 

 

Στοιχεία κορονοϊού AIII 
Η κατάσταση στον κόσμο παραμένει δραματική! 
 

Κόσμος: Οι 15 χώρες με τα περισσότερα κρούσματα και η θέση της Ελλάδας 
Τέλος Απριλίου 2021 

# 
Χώρα,  

 
Σύνολο  

κρουσμάτων 
Σύνολο  

θανάτων 
Σε ΜΕΘ 

Θάνατοι/1 
εκ. 

κατοίκους 
Πληθυσμός 

 
Κόσμος 152.025.280 3.193.937 111,472 409.8 

 

https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-mina-giazitzoglou-proedros-panelliniou-sillogou-idiotikon-pedikon-stathmon/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-fratzeska-tatouli-proedros-panellinias-omospondias-kilikion-dimosion-ke-idiotikon-scholion/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-fratzeska-tatouli-proedros-panellinias-omospondias-kilikion-dimosion-ke-idiotikon-scholion/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-tzachir-ntakoua-proedros-epitropis-stirixis-allodapon-epichiriseon-e-e-a/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-tzachir-ntakoua-proedros-epitropis-stirixis-allodapon-epichiriseon-e-e-a/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-spiros-damianos-proedros-sillogou-ekpedeftikon-frontiston-attikis/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-christos-koletsis-epichirimatias-tis-estiasis-ke-melos-d-s-e-e-a/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-panagiotis-diamantopoulos-epichirimatias-tis-estiasis/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-giannis-gkovas-proedros-panelliniou-sindesmou-gimnastirion/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-stefanos-chatzigeorgiou-proedros-epitropis-scholon-chorou-tou-e-e-a/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-christina-lazou-proedros-epitropis-kommoton-tou-e-e-a/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-giorgos-kavvathas-proedros-gsevee/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-vasiliki-manousaridou-proedros-panellinias-omospondias-ekdoton-vivliochartopolon/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-vasiliki-manousaridou-proedros-panellinias-omospondias-ekdoton-vivliochartopolon/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-maria-dimitriadi-proedros-sillogou-asfalistikon-praktoron-nomou-attikis/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-maria-dimitriadi-proedros-sillogou-asfalistikon-praktoron-nomou-attikis/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-maria-zagka-proedros-enosis-venzinopolon-n-attikis/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-takis-michalopoulos-proedros-panellinias-omospondias-anexartiton-asfalistikon-diamesolaviton/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-takis-michalopoulos-proedros-panellinias-omospondias-anexartiton-asfalistikon-diamesolaviton/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-athanasios-kostopoulos-proedros-somatiou-idioktiton-grafion-teleton-athinon-ke-ipolipou-ellados/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-athanasios-kostopoulos-proedros-somatiou-idioktiton-grafion-teleton-athinon-ke-ipolipou-ellados/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-fotini-tsouri-proedros-tou-somatiou-epangelmation-viotechnon-emporon-artemidos/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-fotini-tsouri-proedros-tou-somatiou-epangelmation-viotechnon-emporon-artemidos/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-dimitris-ramantzas-melos-d-s-e-e-a-proedros-epitropis-franchise-e-e-a/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-elisavet-georgoudi-spiros-vakkas-proedros-g-g-somatiou-idioktiton-scholon-chorou-ellados/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-elisavet-georgoudi-spiros-vakkas-proedros-g-g-somatiou-idioktiton-scholon-chorou-ellados/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-maria-sotiropoulou-proedros-kladikis-omospondias-katastimatarchon-koureon-kommoton-elladas/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-maria-sotiropoulou-proedros-kladikis-omospondias-katastimatarchon-koureon-kommoton-elladas/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-eleftherios-potamianos-proedros-sillogou-mesiton-astikon-simvaseon-athinon/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-eleftherios-potamianos-proedros-sillogou-mesiton-astikon-simvaseon-athinon/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-spiros-stavroulias-melos-d-s-e-e-a-proedros-epitropis-logiston/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-n-panagiotakis-melos-d-s-e-e-a/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-christos-kontouris-melos-d-s-e-e-a-ke-antiproedros-somatiou-peripteron-athinas/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-christos-kontouris-melos-d-s-e-e-a-ke-antiproedros-somatiou-peripteron-athinas/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-christos-lousis-proedros-panellinias-omospondias-emporon-viotechnon-ialopinakon/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-christos-lousis-proedros-panellinias-omospondias-emporon-viotechnon-ialopinakon/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-dimitris-papagiannopoulos-antiproedros-o-e-f-e-melos-d-s-e-e-a/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-panagiotis-giannopoulos-melos-d-s-e-e-a/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-ioannis-daveronis-proedros-enosis-estiatorion-ke-sinafon-attikis/
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# 
Χώρα,  

 
Σύνολο  

κρουσμάτων 
Σύνολο  

θανάτων 
Σε ΜΕΘ 

Θάνατοι/1 
εκ. 

κατοίκους 
Πληθυσμός 

1 ΗΠΑ 33.103.974 590.055  9,625 1,774 332,611,450  

2 Ινδία  19.164.969 211.853  8.944 152 1.391.234.758  

3 Βραζιλία 14.665.962 404,287  8,318 1,891 213.811.266  

4 Γαλλία 5.616.689 104,514  5.675 1.598 65.393.368  

5 Τουρκία 4.820.591 40,131  3.534 472 85.090.011  

6 Ρωσία 4.805.288 110,128  2.300 754 145,986,418  

7 
Ηνωμένο 
Βασίλειο  

4.416.623 127,517  196 1.870 68.181.646  

8 Ιταλία 4.022.653 120,807  2,583 2.001 60.387.966  

9 Ισπανία  3.524.077 78,216  2.308 1.672 46.769.814  

10 Γερμανία  3.392.232 83,542  5.049 994 84,006,186  

11 Αργεντίνη  2.977.363 63.865  5.369 1,402 45.539.136  

12 Κολομβία  2.859.724 73,720  6,006 1.436 51.331.673  

13 Πολωνία  2.792.142 67,502  2.831 1,785 37.812.179  

14 Ιράν 2.499.077 71,758  5.398 845 84.881.872  

15 Μεξικό 2.344.755 216.907  4.798 1.668 130.053.749  

49 Greece 345,033 10,381  802 1,000 10,380,715  

 
Ευρώπη: Οι 15 χώρες με τα περισσότερα κρούσματα και η θέση της Ελλάδας 

Τέλος Απριλίου 2021 

# 
Χώρα,  

 
Σύνολο  

κρουσμάτων 
Σύνολο  

θανάτων 
Σε ΜΕΘ 

Θάνατοι/1 
εκ. 

κατοίκους 
Πληθυσμός 

 
Europe  44,588,852 1,014,295 29,906 

  
1 UK 4,416,623 127,517  196 1,870 68,181,646  

2 Italy 4,022,653 120,807  2,583 2,001 60,387,966  

3 Russia 4,805,288 110,128  2,300 754 145,986,418  

4 France 5,616,689 104,514  5,675 1,598 65,393,368  

5 Germany 3,392,232 83,542  5,049 994 84,006,186  

6 Spain 3,524,077 78,216  2,308 1,672 46,769,814  

7 Poland 2,792,142 67,502  2,831 1,785 37,812,179  

8 Ukraine 2,069,537 44,085  177 1,013 43,515,195  

9 Czechia 1,630,758 29,267  553 2,729 10,725,469  

10 Romania 1,055,265 28,109  1,284 1,469 19,130,916  

11 Hungary 779,348 27,540  677 2,857 9,639,966  

12 Belgium 990,229 24,230  863 2,083 11,631,450  

13 Netherlands 1,496,352 17,148  811 999 17,166,334  

14 Portugal  836,493 16,974  89 1,669 10,171,999  

15 Bulgaria 404,380 16,399  674 2,375 6,904,914  

19 Greece 345,033 10,381  802 1,000 10,380,715  

 

https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/coronavirus/country/us/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/world-population/us-population/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/coronavirus/country/india/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/world-population/india-population/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/coronavirus/country/brazil/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/world-population/brazil-population/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/coronavirus/country/france/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/world-population/france-population/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/coronavirus/country/turkey/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/world-population/turkey-population/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/coronavirus/country/russia/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/world-population/russia-population/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/coronavirus/country/uk/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/coronavirus/country/uk/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/world-population/uk-population/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/coronavirus/country/italy/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/world-population/italy-population/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/coronavirus/country/spain/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/world-population/spain-population/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/coronavirus/country/germany/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/world-population/germany-population/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/coronavirus/country/argentina/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/world-population/argentina-population/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/coronavirus/country/colombia/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/world-population/colombia-population/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/coronavirus/country/poland/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/world-population/poland-population/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/coronavirus/country/iran/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/world-population/iran-population/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/coronavirus/country/mexico/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/world-population/mexico-population/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/coronavirus/country/greece/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/world-population/greece-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/
https://www.worldometers.info/world-population/uk-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/
https://www.worldometers.info/world-population/italy-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/russia/
https://www.worldometers.info/world-population/russia-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/france/
https://www.worldometers.info/world-population/france-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/
https://www.worldometers.info/world-population/germany-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/spain/
https://www.worldometers.info/world-population/spain-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/
https://www.worldometers.info/world-population/poland-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
https://www.worldometers.info/world-population/ukraine-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/czech-republic/
https://www.worldometers.info/world-population/czech-republic-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/romania/
https://www.worldometers.info/world-population/romania-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/hungary/
https://www.worldometers.info/world-population/hungary-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/belgium/
https://www.worldometers.info/world-population/belgium-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/netherlands/
https://www.worldometers.info/world-population/netherlands-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/portugal/
https://www.worldometers.info/world-population/portugal-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/bulgaria/
https://www.worldometers.info/world-population/bulgaria-population/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/greece/
https://www.worldometers.info/world-population/greece-population/
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Η νέα πρωτοβουλία του Ε.Ε.Α. για διανομή υγειονομικού και 
ενημερωτικού υλικού στα καταστήματα των τοπικών αγορών 

δήμων AIV 
 

Αναρτημένα βίντεο δράσεων στους δήμους: 56 

 

 
22/04/2021 

Ε.Ε.Α.: Διανομή υγειονομικού και ενημερωτικού υλικού στα καταστήματα των Δήμων 
Μαραθώνα και Μαρκοπούλου Μεσογαίας (6 βιντεο) 

 
 

Τις αγορές δύο ακόμη Δήμων της Αττικής επισκέφθηκε την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 
αντιπροσωπεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. 
Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. 
Στο πλαίσιο της περιοδείας του Ε.Ε.Α. σε περισσότερους από 20 Δήμους της Αττικής μετά την 
επανεκκίνηση του λιανεμπορίου, μέλη της Διοίκησης του Επιμελητηρίου βρέθηκαν την Τετάρτη 
στους Δήμους Μαραθώνα και Μαρκοπούλου Μεσογαίας, διανέμοντας -συμβολικά- υγειονομικό 
και ενημερωτικό υλικό σε καταστηματάρχες και εργαζόμενους, σε μια προσπάθεια στήριξης 
των τοπικών αγορών και αφύπνισης για τη συνέχιση της τήρησης των μέτρων προστασίας από 
τον κορονοϊό. 

 
Δήμος Μαραθώνα 

 

 
 

 

 

https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-dianomi-igionomikou-ke-enimerotikou-ilikou-sta-katastimata-ton-dimon-marathona-ke-markopoulou-mesogeas/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-dianomi-igionomikou-ke-enimerotikou-ilikou-sta-katastimata-ton-dimon-marathona-ke-markopoulou-mesogeas/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-dianomi-igionomikou-ke-enimerotikou-ilikou-sta-katastimata-ton-dimon-marathona-ke-markopoulou-mesogeas/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-dianomi-igionomikou-ke-enimerotikou-ilikou-sta-katastimata-ton-dimon-marathona-ke-markopoulou-mesogeas/
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Στις 10 το πρωί της Τετάρτης 21 Απριλίου 2021, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννης 
Χατζηθεοδοσίου, το μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Ε.Ε.Α., Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και 
της ΠΟΕΣΕ κ. Γιώργος Καββαθάς και το μέλος του Δ.Σ. του Ε.Ε.Α. κ. Νίκος Παναγιωτάκης 
επισκέφθηκαν τις τοπικές επιχειρήσεις του Δήμου Μαραθώνα. 
Παρουσία του Δημάρχου κ. Στέργιου Τσίρκα, του Αντιδημάρχου Επιχειρηματικότητας και 
Πολιτισμού κ. Βαγγέλη Κυπαρίσση, του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Ένωσης 
Εστιατορίων και Συναφών Αττικής κ. Γιάννη Δαβερώνη και κ. Παύλου Δημέλη, αντίστοιχα, 
και του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Μαραθώνα κ. Γιάννη Σωτηρίου, μοίρασαν – 
συμβολικά – μάσκες, αντισηπτικά και ενημερωτικά φυλλάδια για τη σωστή εφαρμογή των 
υγειονομικών μέτρων στους επαγγελματίες της περιοχής. 
 
Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας 
 

 
Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και το μέλος του Δ.Σ. κ. 
Χρήστος Κωλέτσης βρέθηκαν στην τοπική αγορά του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, όπου 
παρουσία του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Αλλαγιάννη, διένειμαν υγειονομικό και 
ενημερωτικό υλικό στις επιχειρήσεις της περιοχής, συζητώντας με τους επαγγελματίες για το 
κλίμα που επικρατεί μετά το άνοιγμα του λιανεμπορίου. 
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21/04/2021  
Το Ε.Ε.Α. στις αγορές των Δήμων Παπάγου – Χολαργού και Ζωγράφου (5 βίντεο)  
 
Στις τοπικές αγορές των Δήμων Παπάγου – Χολαργού και Ζωγράφου βρέθηκε την Τρίτη 20 
Απριλίου 2021 αντιπροσωπεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με επικεφαλής τον 
Πρόεδρο κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, στο πλαίσιο της Δράσης του Ε.Ε.Α., σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια Αττικής και με την αρωγή των Δήμων, για τη –συμβολική- διανομή υγειονομικού και 
ενημερωτικού υλικού με σκοπό τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και την ευαισθητοποίηση 
για τη συνέχιση τήρησης των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό. 
 
Νούμερο 1 ζητούμενο, όπως υπογραμμίστηκε στις συνομιλίες με καταστηματάρχες και 
εργαζόμενους, είναι να παραμείνουν ανοιχτά τα καταστήματα, ενώ κοινή συνισταμένη των 
διαπιστώσεων ήταν ότι η κίνηση τις πρώτες δύο εβδομάδες της επανεκκίνησης του 
λιανεμπορίου είναι συγκρατημένη λόγω της κακής ψυχολογίας των πολιτών, της οικονομικής 
στενότητας αλλά και της κλειστής εστίασης, που επηρεάζει σημαντικά κυρίως τους κλάδους 
ένδυσης και υπόδησης. 
 
Δήμος Παπάγου – Χολαργού 

 

 

https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-e-e-a-stis-topikes-agores-ton-dimon-papagou-cholargou-ke-zografou/
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Στις 10 το πρωί της Τρίτης 20 Απριλίου, τα μέλη της Διοίκησης του Ε.Ε.Α. – συγκεκριμένα ο 
Πρόεδρος κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο Αντιπρόεδρος κ. Νίκος Γρέντζελος, το μέλος της 
Διοικητικής Επιτροπής του Ε.Ε.Α. και Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και της ΠΟΕΣΕ κ. Γιώργος 
Καββαθάς και το μέλος του Δ.Σ. του Ε.Ε.Α. κ. Δημήτρης Παπαγιαννόπουλος- μαζί με την 
Αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τομέα Αθηνών κ. Λουκία Κεφαλογιάννη, τον Δήμαρχο Παπάγου 
– Χολαργού κ. Ηλία Αποστολόπουλο και την Αντιδήμαρχο Παιδείας, Νεολαίας & Προώθησης 
της Απασχόλησης κ. Μαρία Μουντάκη-Αθανασάκου, επισκέφθηκε το εμπορικό κέντρο του 
Χολαργού και τις εμπορικές γειτονιές του Δήμου, και μοίρασαν – συμβολικά- μάσκες, 
αντισηπτικά και ενημερωτικά φυλλάδια για τη σωστή εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων. 
 
Δήμος Ζωγράφου 
 

 

 
 
 
Λίγη ώρα αργότερα, στις 12 το μεσημέρι, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου 
και ο Αντιπρόεδρος κ. Νίκος Γρέντζελος βρέθηκαν στην αγορά του Δήμου Ζωγράφου, όπου 
μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών κ. Γιώργο Δημόπουλο και τον 
Δήμαρχο Ζωγράφου κ. Βασίλη Θώδα, διένειμαν -συμβολικά- υγειονομικό και ενημερωτικό 
υλικό στα καταστήματα της περιοχής, συζήτησαν με τους επιχειρηματίες της περιοχής για την 
κατάσταση στην αγορά, τις αγωνίες και τα προβλήματά τους και τούς ενημέρωσαν για τις 
Δράσεις του Ε.Ε.Α. και της Περιφέρειας Αττικής για τη στήριξη των επιχειρήσεων. 
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20/04/2021  
Αντιπροσωπεία του E.E.A. στα καταστήματα των Δήμων Ελληνικού – Αργυρούπολης 
και Βύρωνα (5 βίντεο) 
 
Μέλη της Διοίκησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών βρέθηκαν τη Δευτέρα 19 
Απριλίου 2021 στις τοπικές αγορές των Δήμων Ελληνικού – Αργυρούπολης και Βύρωνα, στο 
πλαίσιο της Δράσης του Ε.Ε.Α., σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, για τη διανομή 
υγειονομικού και ενημερωτικού υλικού στα καταστήματα, μετά την επανεκκίνηση του 
λιανεμπορίου. 
 
Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης 

 
 
 

 
 

https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/antiprosopia-tou-e-e-a-sta-katastimata-ton-dimon-ellinikou-argiroupolis-ke-virona/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/antiprosopia-tou-e-e-a-sta-katastimata-ton-dimon-ellinikou-argiroupolis-ke-virona/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/antiprosopia-tou-e-e-a-sta-katastimata-ton-dimon-ellinikou-argiroupolis-ke-virona/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/antiprosopia-tou-e-e-a-sta-katastimata-ton-dimon-ellinikou-argiroupolis-ke-virona/
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Στις 10 το πρωί της Δευτέρας 19 Απριλίου ο Αντιπρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Νίκος Κογιουμτσής 
και τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Θεόδωρος Μάλλιος και Δημήτρης Ραμαντζάς, παρουσία της 
Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα Αθηνών κ. Δήμητρας Νάνου, του Αντιδημάρχου Υγείας και 
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης κ. Κωνσταντίνου Μηνόπουλου 
και του Επίτιμου Προέδρου του Σωματείου Εμπόρων & Επαγγελματιών Ελληνικού – 
Αργυρούπολης κ. Άλκη Δημητρακόπουλου επισκέφθηκαν τοπικές επιχειρήσεις. 
Στόχος του Ε..Ε.Α. είναι η στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων, οι οποίες δίνουν μάχη 
επιβίωσης, καθώς και η ευαισθητοποίηση για τη συνέχιση της τήρησης των υγειονομικών 
μέτρων ώστε να παραμείνουν ανοιχτά τα καταστήματα. 
 
Δήμος Βύρωνα 
 

 

 
 
Αμέσως μετά, στις 12 το μεσημέρι, αντιπροσωπεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών -αποτελούμενη από τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ε.Α. κ. Δημήτρη Γαβαλάκη, τον 
Υπεύθυνο ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων κ. Γιώργο Ζηκόπουλο, τον Υπεύθυνο 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων κ. Γιάννη Βαφειαδάκη, τον κ. Γιώργο Καββαθά, 
μέλος της Διοικητικής Επιτροπής και Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ και της ΠΟΕΣΕ, και το μέλος του 
Δ.Σ. κ. Θεόδωρο Μάλλιο- βρέθηκε στην αγορά του Δήμου Βύρωνα. 
Μαζί με τον Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόρη Κατωπόδη και την Γενική Γραμματέα κ. 
Αναστασία Βαρουχάκη διένειμαν –συμβολικά- υγειονομικό και ενημερωτικό υλικό σε 
καταστηματάρχες και εργαζόμενους της περιοχής, οι οποίοι μετέφεραν την αγωνία και τα 
μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν λόγω της πανδημίας και των αλλεπάλληλων 
lockdown. 
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19/04/2021  
Ε.Ε.Α.: Στους Δήμους Βριλησσίων και Πεντέλης συνεχίστηκε την Παρασκευή 16/4 η 
Δράση στήριξης των τοπικών αγορών (6 βίντεο) 
 
Αντιπροσωπεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. 
Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, επισκέφθηκε την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021, τις τοπικές αγορές 
των Δήμων Βριλησσίων και Πεντέλης. Στο πλαίσιο της Δράσης του Ε.Ε.Α. για τη στήριξη των 
τοπικών επιχειρήσεων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, και με την αρωγή των 
Δήμων, διανέμονται –συμβολικά- μάσκες, αντισηπτικά και ενημερωτικά φυλλάδια για τη σωστή 
τήρηση των υγειονομικών μέτρων. 
 
Δήμος Βριλησσίων 
 
Στις 10 το πρωί της Παρασκευής 16 Απριλίου 2021 ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννης 
Χατζηθεοδοσίου, ο Αντιπρόεδρος κ. Νίκος Γρέντζελος και το μέλος του Δ.Σ. κ. Κλήμης 
Δημαρχιάδης, βρέθηκαν στην αγορά του Δήμου Βριλησσίων, μαζί με την Αντιπεριφερειάρχη 
Βορείου Τομέα Αττικής κ. Λουκία Κεφαλογιάννη, τον Δήμαρχο κ. Ξενοφώντα 
Μανιατογιάννη και τον Αντιδήμαρχο Υποδομών και Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων κ. 
Κωνσταντίνο Βαφειάδη. Στη διάρκεια της διανομής του υγειονομικού και ενημερωτικού υλικού 
στα μαγαζιά της περιοχής, συνομίλησαν με καταστηματάρχες και εργαζόμενους, εφιστώντας 
την προσοχή στην τήρηση των μέτρων,  
 

 
 
  
Δήμος Πεντέλης 
 
Αμέσως μετά, στις 12 το μεσημέρι, μέλη της Διοίκησης του Ε.Ε.Α., και συγκεκριμένα ο 
Πρόεδρος κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο Αντιπρόεδρος κ. Νίκος Γρέντζελος, ο Γενικός 
Γραμματέας κ. Δημήτρης Γαβαλάκης και ο κ. Γιώργος Καββαθάς, μέλος της Διοικητικής 
Επιτροπής του Ε.Ε.Α., Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και της ΠΟΕΣΕ, επισκέφθηκαν τα καταστήματα 
του Δήμου Πεντέλης. 

https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-stous-dimous-vrilission-ke-pentelis-sinechistike-tin-paraskevi-16-4-i-drasi-stirixis-ton-topikon-agoron/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-stous-dimous-vrilission-ke-pentelis-sinechistike-tin-paraskevi-16-4-i-drasi-stirixis-ton-topikon-agoron/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-stous-dimous-vrilission-ke-pentelis-sinechistike-tin-paraskevi-16-4-i-drasi-stirixis-ton-topikon-agoron/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-stous-dimous-vrilission-ke-pentelis-sinechistike-tin-paraskevi-16-4-i-drasi-stirixis-ton-topikon-agoron/
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Μαζί με την Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Αττικής κ. Λουκία Κεφαλογιάννη, τη Δήμαρχο 
Πεντέλης κ. Δήμητρα Κεχαγιά και την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού & Νεολαίας κ. Φωτεινή 
Μαρκαντώνη, μοίρασαν -συμβολικά- μάσκες, αντισηπτικά και ενημερωτικά φυλλάδια, στα 
καταστήματα της περιοχής, με τους επαγγελματίες να τονίζουν για ακόμη μία φορά ότι τα 
μαγαζιά πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος επιβίωσής τους. 
 

 
 
 

 
16/04/2021  
Το Ε.Ε.Α. στα καταστήματα των Δήμων Παιανίας και Κρωπίας – Διανομή υγειονομικού 
& ενημερωτικού υλικού (4 βίντεο) 
 
Τις τοπικές αγορές των Δήμων Παιανίας και Κορωπίου επισκέφθηκε την Πέμπτη 15 Απριλίου 
2021 αντιπροσωπεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με επικεφαλής τον 
Πρόεδρο κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. 
Στο πλαίσιο της δράσης του Επιμελητηρίου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, 
διανεμήθηκαν –συμβολικά- στα καταστήματα των περιοχών μάσκες, αντισηπτικά και 
ενημερωτικά φυλλάδια. 
Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου υπογράμμισε ότι το Επιμελητήριο θα 
συνεχίσει τις δράσεις και τις παρεμβάσεις του ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να 
παραμείνουν ζωντανές.  

https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-e-e-a-sta-katastimata-ton-dimon-peanias-ke-kropias-dianomi-igionomikou-enimerotikou-ilikou/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-e-e-a-sta-katastimata-ton-dimon-peanias-ke-kropias-dianomi-igionomikou-enimerotikou-ilikou/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-e-e-a-sta-katastimata-ton-dimon-peanias-ke-kropias-dianomi-igionomikou-enimerotikou-ilikou/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-e-e-a-sta-katastimata-ton-dimon-peanias-ke-kropias-dianomi-igionomikou-enimerotikou-ilikou/
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15/04/2021  
Το Ε.Ε.Α. στους Δήμους Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και Σαρωνικού για τη στήριξη 
των τοπικών αγορών – Διανομή υγειονομικού & ενημερωτικού υλικού (1 βίντεο) 
 
Τους Δήμους Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και Σαρωνικού επισκέφθηκε την Τετάρτη 14 
Απριλίου 2021 αντιπροσωπεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με επικεφαλής 
τον Πρόεδρο κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, στο πλαίσιο της δράσης στήριξης των τοπικών 
αγορών –μετά την επαναλειτουργία του λιανεμπορίου- με συμβολική διανομή υγειονομικού και 
ενημερωτικού υλικού, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής. 
Από την Δευτέρα 5 Απριλίου 2021, οπότε και επανεκκίνησε η λειτουργία του λιανεμπορίου, 
εκπρόσωποι της Διοίκησης του Ε.Ε.Α. βρίσκονται καθημερινά σε τουλάχιστον δύο Δήμους της 
Αττικής, μοιράζοντας -συμβολικά- μάσκες, αντισηπτικά και ενημερωτικά φυλλάδια. 
 
Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης 
 
Στον Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης οι εκπρόσωποι του Ε.Ε.Α. συναντήθηκαν στις 10 το 
πρωί της Τετάρτης 14 Απριλίου με τον Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλο. 
Στο τραπέζι της συζήτησης βρέθηκαν οι Δράσεις του Ε.Ε.Α. για την στήριξη επαγγελματιών και 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και οι πρωτοβουλίες του Δήμου προς την ίδια κατεύθυνση, 
αλλά και η δυνατότητα απ κοινού υλοποίησης δράσεων με στόχο την ενίσχυση της τοπικής 
οικονομίας. 
 
 

https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-e-e-a-stous-dimous-varis-voulas-vouliagmenis-ke-saronikou-gia-ti-stirixi-ton-topikon-agoron-dianomi-igionomikou-enimerotikou-ilikou/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-e-e-a-stous-dimous-varis-voulas-vouliagmenis-ke-saronikou-gia-ti-stirixi-ton-topikon-agoron-dianomi-igionomikou-enimerotikou-ilikou/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-e-e-a-stous-dimous-varis-voulas-vouliagmenis-ke-saronikou-gia-ti-stirixi-ton-topikon-agoron-dianomi-igionomikou-enimerotikou-ilikou/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-e-e-a-stous-dimous-varis-voulas-vouliagmenis-ke-saronikou-gia-ti-stirixi-ton-topikon-agoron-dianomi-igionomikou-enimerotikou-ilikou/
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Από το Ε.Ε.Α. στη συνάντηση παρέστησαν ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο 
Αντιπρόεδρος κ. Νίκος Κογιουτσής και ο Υπεύθυνος ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων 
κ. Γιώργος Ζηκόπουλος, ενώ από τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ο Δήμαρχος κ. 
Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο Συνεργάτης του και μέλος του Δ.Σ. ΕΕΑ κ. Αργύρης Παξινός 
και ο Ενταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας κ. Αντώνης Κουσαθανάς. 
Μετά τη συνάντηση στο Δημαρχείο, ακολούθησε διανομή υγειονομικού-μάσκες, αντισηπτικά- 
και ενημερωτικού υλικού στα καταστήματα της περιοχής. 
 
Δήμος Σαρωνικού 
Λίγη ώρα αργότερα, μέλη της Διοίκησης του Ε.Ε.Α. βρέθηκαν στον Δήμο Σαρωνικού, όπου 
παρουσία του Δημάρχου κ. Πέτρου Φιλίππου, του Αντιδημάρχου Τοπικής Οικονομίας & 
Εμπορίου κ. Κωνσταντίνου Γκίκα, του Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών θεμάτων κ. 
Χρήστου Γκίνη και του Αντιδημάρχου Παιδείας & Κοινωνικής Πολιτικής κ. Ηλία Πατσιαούρα, 
διένειμαν μάσκες, αντισηπτικά και ενημερωτικά φυλλάδια για τη σωστή τήρηση των 
υγειονομικών μέτρων σε καταστηματάρχες και εργαζόμενους της τοπικής αγοράς. 
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Στη διάρκεια της διανομής σε Καλύβια, Λαγονήσι, Σαρωνίδα, Ανάβυσσο και Παλαιά Φώκαια, ο 
Αντιπρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Νίκος Κογιουμτσής και ο Υπεύθυνος ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης 
Επιχειρήσεων του Ε.Ε.Α. κ. Γιώργος Ζηκόπουλος, συνομίλησαν με επιχειρηματίες των 
περιοχών, διαπιστώνοντας την υποτονική κίνηση και την αγωνία να παραμείνουν ανοιχτά τα 
καταστήματα. 
Στην Παλαιά Φώκαια παρέστη και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου κ. Μιχάλης 
Αβραμίδης. 
 

 

 
 

 
14/04/2021  
Το Ε.Ε.Α. στις τοπικές αγορές των Δήμων Φυλής και Πετρούπολης (5 βίντεο) 
 
Σε δύο ακόμη Δήμους της Αττικής – Φυλής και Πετρούπολης- βρέθηκε την Τρίτη 13 Απριλίου 
αντιπροσωπεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, διανέμοντας μάσκες, 
αντισηπτικά και ενημερωτικά φυλλάδια για τη σωστή τήρηση των υγειονομικών μέτρων σε 
καταστηματάρχες και εργαζόμενους, σε μία συμβολική κίνηση στήριξης των τοπικών αγορών 
μετά και από την επαναλειτουργία του λιανεμπορίου, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με 
την Περιφέρεια Αττικής. 
 
Δήμος Φυλής 
 

 

https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-e-e-a-stis-topikes-agores-ton-dimon-filis-ke-petroupolis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-e-e-a-stis-topikes-agores-ton-dimon-filis-ke-petroupolis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-e-e-a-stis-topikes-agores-ton-dimon-filis-ke-petroupolis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-e-e-a-stis-topikes-agores-ton-dimon-filis-ke-petroupolis/
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Συγκεκριμένα, στις 10 το πρωί της Τρίτης μέλη της Διοίκησης του Ε.Ε.Α. – ο Αντιπρόεδρος κ. 
Νίκος Γρέντζελος, ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων κ. Γιάννης 
Βαφειαδάκης και ο κ. Σπύρος Δαμιανός, μέλος του Δ.Σ.- συναντήθηκαν, αρχικά, με τον 
Δήμαρχο Φυλής κ. Χρήστο Παππού, στο γραφείο του και συζήτησαν για την από κοινού 
υλοποίηση δράσεων στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής. Το “παρών” 
έδωσαν επίσης από την πλευρά του Δήμου ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. 
Γιώργος Αβράμης και ο Αναπληρωτής Δημάρχου σε θέματα Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γιώργος Αντωνόπουλος. 
 
Δήμος Πετρούπολης 
 
Αμέσως μετά, στις 12 το μεσημέρι, αντιπροσωπεία του Ε.Ε.Α. με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. 
Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθηνών κ. Ανδρέα 
Λεωτσάκου και του Δημάρχου Πετρούπολης κ. Στέφανου-Γαβριήλ Βλάχου, επισκέφθηκε τα 
καταστήματα της περιοχής, όπου επίσης διανεμήθηκαν μάσκες, αντισηπτικά και ενημερωτικά 
φυλλάδια. 

 
 
Από το Ε.Ε.Α. παρέστησαν, εκτός του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος κ. Νίκος Γρέντζελος και το 
μέλος του Δ.Σ. κ. Σπύρος Δαμιανός, ενώ από την πλευρά του Δήμου συμμετείχαν επίσης ο 
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Πρασίνου κ. Φώτης Χριστόπουλος, ο 
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αθανάσιος Σκαλιστήρας, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, 
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Αθλητισμού & Νεολαίας κ. Χρυσάνθη Παχίδου, η Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και 
ΚΕΠ κ. Αικατερίνη Σταματοπούλου, ο Αντιδήμαρχος Δημιουργίας και Συντήρησης Πρασίνου 
– Περιβάλλοντος κ. Παναγιώτης Κακαλής και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 
Βασίλης Φιλίππου. 
 

 
 

 
13/04/2021  
Ε.Ε.Α.: Στους Δήμυς Ραφήνας – Πικερμίου και Παλλήνης συνεχίστηκε η Δράση στήριξης 
των τοπικών αγορών (4 βίντεο) 
 
Δίπλα σε καταστηματάρχες και εργαζόμενους των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Παλλήνης 
βρέθηκαν τη Δευτέρα 12 Απριλίου μέλη της Διοίκησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών, με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, στο πλαίσιο της δράσης 
του Ε.Ε.Α. για τη στήριξη των τοπικών αγορών. 
 
Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου 
Στις 10 το πρωί της Δευτέρας 12 Απριλίου η αντιπροσωπεία του Ε.Ε.Α. -αποτελούμενη από 
τον Πρόεδρο κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου, τους Αντιπροέδρους κ.κ. Ν. Γρέντζελο και Ηλία Μάνδρο, 
και τον κ. Γ. Καββαθά, μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου και Πρόεδρο της 
ΓΣΕΒΕΕ και της ΠΟΕΣΕ- μαζί με τον Δήμαρχο Ραφήνας – Πικερμίου κ. 
Ευάγγελο Μπουρνούς, τον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και Υποδομών κ. Σάββα 
Αραπκιλή, τον Αντιδήμaρχο Διαχείρισης Απορριμμάτων -Ανακύκλωσης και Πολιτικής 
Προστασίας  κ. Δημήτρη Κατσουλάκη, τον Πρόεδρο της Ένωσης Εμπόρων Ραφήνας-
Πικερμίου κ. Γρηγόρη Τσίρου, τον Πρόεδρο της Ένωσης Εστιατόρων Εξοχικών και Συναφών 
Αττικής κ. Γιάννη Δαβερώνη και τον Αντιπρόεδρο του Σωματείου Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
Εμπόρων Αρτέμιδος (ΣΕΒΕΑ) κ. Σάββα Ιωαννίδη, επισκέφθηκαν καταστήματα στο κέντρο της 
Ραφήνας και το Λιμάνι. Κατά την επίσκεψη στα καταστήματα του λιμανιού παρούσα ήταν και η 
Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΟΛΡ κ. Δέσποινα Γκικάκη. 
 

 
 

https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-stous-dimous-rafinas-pikermiou-ke-pallinis-sinechistike-i-drasi-stirixis-ton-topikon-agoron/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-stous-dimous-rafinas-pikermiou-ke-pallinis-sinechistike-i-drasi-stirixis-ton-topikon-agoron/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-stous-dimous-rafinas-pikermiou-ke-pallinis-sinechistike-i-drasi-stirixis-ton-topikon-agoron/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-stous-dimous-rafinas-pikermiou-ke-pallinis-sinechistike-i-drasi-stirixis-ton-topikon-agoron/
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Δήμος Παλλήνης 
 
Αμέσως μετά, στις 12 το μεσημέρι, η αντιπροσωπεία του Ε.Ε.Α. -κ.κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου, Ν. 
Γρέντζελος και Γ. Καββαθάς- βρέθηκε στην τοπικά αγορά του Δήμου Παλλήνης, παρουσία 
του Δημάρχου κ. Αθανάσιου Ζούτσου και του Αντιδημάρχου κ. Βασίλη Δημητριάδη, και 
μοίρασαν μάσκες, αντισηπτικά και ενημερωτικά φυλλάδια, σε μία συμβολική κίνηση για τη 
στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων. Το μήνυμα εξάλλου της πρωτοβουλίας αυτής είναι 
«Ψωνίζουμε με ασφάλεια, στηρίζουμε τα καταστήματα της γειτονιάς μας». 
Υποδεχόμενοι τους εκπροσώπους του Ε.Ε.Α. και του Δήμου, καταστηματάρχες και 
εργαζόμενοι εξέφρασαν την αγωνία τους, ζητώντας να μην ξανακλείσει το λιανεμπόριο, και 
επιβεβαίωσαν ότι η κίνηση των πρώτων ημερών δεν ήταν υψηλή, με τους καταναλωτές να είναι 
ακόμη «μουδιασμένοι». 
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12/04/2021  
Ε.Ε.Α.: Νέα διανομή υγειονομικού – ενημερωτικού υλικού στα καταστήματα των Δήμων 
Μεταμόρφωσης και Λυκόβρυσης – Πεύκης (3 βίντεο) 
 
Τα καταστήματα των Δήμων Μεταμόρφωσης και Λυκόβρυσης – Πεύκης επισκέφθηκε την 
Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 αντιπροσωπεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με 
επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, στο πλαίσιο της Δράσης του Ε.Ε.Α., σε 
συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, για τη διανομή υγειονομικού και ενημερωτικού υλικού 
σε όλους τους Δήμους της Αττικής, μετά την επαναλειτουργία του λιανεμπορίου. 
Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α., το κεντρικό μήνυμα της συμβολικής αυτής δράσης του 
Επιμελητηρίου είναι «Ψωνίζουμε με ασφάλεια, στηρίζουμε τα καταστήματα της γειτονιάς μας», 
με στόχο αφενός την προάσπιση της δημόσιας υγείας και αφετέρου την αποφυγή ενός νέου 
κλεισίματος που θα ήταν καταστροφικό για τις επιχειρήσεις και την οικονομία. 
 
Δήμος Μεταμόρφωσης 
 
Στις 10 το πρωί της Παρασκευής 9 Απριλίου, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. και μέλη της Διοίκησης – 
ο Αντιπρόεδρος κ. Ν. Γρέντζελος, ο Γενικός Γραμματέας κ. Δ. Γαβαλάκης, ο Οικονομικός 
Επόπτης κ. Π. Παντελής και τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Δ. Βαρδακώστας και Κλ. Δημαρχιάδης- 
μαζί με την Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Αττικής κ. Λουκία Κεφαλογιάννη, τον Δήμαρχο 
Μεταμόρφωσης κ. Eυστράτιο Σαραούδα και τον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας του Πολίτη κ. 
Αδάμ Αδαμίδη βρέθηκαν στην τοπική αγορά της Μεταμόρφωσης και μοίρασαν σε 
καταστηματάρχες, εργαζόμενους και καταναλωτές μάσκες, αντισηπτικά και ενημερωτικά 
φυλλάδια για τη σωστή τήρηση των υγειονομικών μέτρων. 

 
 

 
 
Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης 
 
Αμέσως μετά, η Δράση του Ε.Ε.Α. συνεχίστηκε στον Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης, παρουσία 
του Δημάρχου κ. Αναστάσιου Μαυρίδη και της Αντιδημάρχου Εκπαίδευσης, Κοινωνικής 

https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-nea-dianomi-igionomikou-enimerotikou-ilikou-sta-katastimata-ton-dimon-metamorfosis-ke-likovrisis-pefkis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-nea-dianomi-igionomikou-enimerotikou-ilikou-sta-katastimata-ton-dimon-metamorfosis-ke-likovrisis-pefkis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-nea-dianomi-igionomikou-enimerotikou-ilikou-sta-katastimata-ton-dimon-metamorfosis-ke-likovrisis-pefkis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-nea-dianomi-igionomikou-enimerotikou-ilikou-sta-katastimata-ton-dimon-metamorfosis-ke-likovrisis-pefkis/
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Πολιτικής & Εθελοντισμού κ. Δέσποινας Μεντεσίδου, ενώ παρούσα ήταν και η 
Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Αττικής κ. Λουκία Κεφαλογιάννη.  Από το Ε.Ε.Α. 
παρέστησαν οι Αντιπρόεδροι κ.κ. Νίκος Γρέντζελος και Ηλίας Μάνδρος, καθώς και ο κ. 
Δημήτρης Παπαγιαννόπουλος, μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου. 
 

 
 

 

 
 
09/04/2021  
Ε.Ε.Α.: Υγειονομικό και ενημερωτικό υλικό στα καταστήματα των Δήμων Κηφισιάς και 
Διονύσου (5 βίντεο) 
 
 
Τις τοπικές αγορές των Δήμων Κηφισιάς και Διονύσου επισκέφθηκε την Πέμπτη 8 Απριλίου 
2021 αντιπροσωπεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. 
Με το μήνυμα «Ψωνίζουμε με ασφάλεια, στηρίζουμε τα καταστήματα της γειτονιάς μας», η 
συμβολική αυτή κίνηση του Ε.Ε.Α. έχει ως στόχο τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και την 
πιστή τήρηση των μέτρων προστασίας από επιχειρήσεις και καταναλωτές. 
Συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Νίκος Γρέντζελος, ο Γενικός Γραμματέας κ. 
Δημήτρης Γαβαλάκης, ο Πρόεδρος της Αστικής Εταιρίας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα 
«ΑΡΩΓΟΣ Ε.Ε.Α.» και μέλος του Δ.Σ.  του Ε.Ε.Α. κ. Δημήτρης Βαρδακώστας- και οι 
εκπρόσωποι των Δήμων, της Περιφέρειας και των τοπικών Εμπορικών Συλλόγων. 
 
Δήμος Κηφισιάς 
. 

https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-igionomiko-ke-enimerotiko-iliko-sta-katastimata-ton-dimon-kifisias-ke-dionisou/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-igionomiko-ke-enimerotiko-iliko-sta-katastimata-ton-dimon-kifisias-ke-dionisou/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-igionomiko-ke-enimerotiko-iliko-sta-katastimata-ton-dimon-kifisias-ke-dionisou/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-igionomiko-ke-enimerotiko-iliko-sta-katastimata-ton-dimon-kifisias-ke-dionisou/
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Δήμος Διονύσου 
 
Στις 12 το μεσημέρι τα μέλη της Διοίκησης του Ε.Ε.Α. – ο Αντιπρόεδρος κ. Ν. Γρέντζελος, ο 
Γενικός Γραμματέας κ. Δ. Γαβαλάκης και ο Πρόεδρος της Αστικής Εταιρίας Μη 
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «ΑΡΩΓΟΣ Ε.Ε.Α.» και μέλος του Δ.Σ. του Ε.Ε.Α. κ. Δ. 
Βαρδακώστας- επισκέφθηκαν καταστήματα του Δήμου Διονύσου στον Άγιο Στέφανο, την 
Άνοιξη και τη Δροσιά. 
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08/04/2021  
Το Ε.Ε.Α. στις τοπικές αγορές Αγίου Δημητρίου και Παλαιού Φαλήρου – Διανομή 
υγειονομικού & ενημερωτικού υλικού (2 βίντεο) 
 
Στους Δήμους Αγίου Δημητρίου και Παλαιού Φαλήρου συνεχίστηκε την Τετάρτη 7 Απριλίου η 
διανομή υγειονομικού και ενημερωτικού υλικού σε καταστηματάρχες, εργαζόμενους και 
καταναλωτές από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.  
 
Άγιος Δημήτριος 
 
Την Τετάρτη 7 Απριλίου, στις 10 το πρωί, αντιπροσωπεία του Ε.Ε.Α., με επικεφαλής τον 
Πρόεδρο κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου, παρουσία της Δημάρχου Αγίου Δημητρίου κ. Μαρίας 
Ανδρούτσου και της Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα κ. Δήμητρας Νάνου, επισκέφθηκε τα 
καταστήματα της περιοχής, διανέμοντας μάσκες, αντισηπτικά και ενημερωτικά φυλλάδια για τη 
σωστή τήρηση των μέτρων. 
 

 
  
Από το Ε.Ε.Α. στη διανομή παρέστησαν -πέραν του Προέδρου- οι Αντιπρόεδροι κ.κ. Νίκος 
Γρέντζελος και Νίκος Κογιουμτσής, ο κ. Γιώργος Καββαθάς, μέλος της Διοικητικής 
Επιτροπής και Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ και της ΠΟΕΣΕ, και ο κ. Θεόδωρος Μάλλιος, μέλος του 
Δ.Σ. του Ε.Ε.Α., ενώ από τον Δήμο συμμετείχαν επίσης ο Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα 
Τοπικής Ανάπτυξης κ. Σούλης Σοφιανόπουλος και η Γενική Γραμματέας κ. Λένα Χαλβατζά. 
 
Παλαιό Φάληρο 
 
Στις 12 το μεσημέρι τα μέλη της Διοίκησης του Ε.Ε.Α. επισκέφθηκαν τα καταστήματα του 
εμπορικού κέντρου του Παλαιού Φαλήρου, όπου παρουσία του Δημάρχου κ. Ιωάννη 
Φωστηρόπουλου, διένειμαν υγειονομικό και ενημερωτικό υλικό, συνομιλώντας με τους 
επαγγελματίες και τους εργαζόμενους για τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τον 
τελευταίο χρόνο, την κίνηση στα καταστήματα μετά την επαναλειτουργία και την ανάγκη να 
παραμείνει ανοιχτή η αγορά. 
 
 

https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-e-e-a-stis-topikes-agores-agiou-dimitriou-ke-paleou-falirou-dianomi-igionomikou-enimerotikou-ilikou/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-e-e-a-stis-topikes-agores-agiou-dimitriou-ke-paleou-falirou-dianomi-igionomikou-enimerotikou-ilikou/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-e-e-a-stis-topikes-agores-agiou-dimitriou-ke-paleou-falirou-dianomi-igionomikou-enimerotikou-ilikou/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-e-e-a-stis-topikes-agores-agiou-dimitriou-ke-paleou-falirou-dianomi-igionomikou-enimerotikou-ilikou/
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Από πλευράς  Ε.Ε.Α. παρόντες ήταν ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, οι 
Αντιπρόεδροι κ.κ. Νίκος Γρέντζελος και Ηλίας Μάνδρος, καθώς και ο κ. Θεόδωρος 
Μάλλιος, μέλος του Δ.Σ., ενώ τον Εμπορικό Σύλλογο του Παλαιού Φαλήρου εκπροσώπησαν ο 
Πρόεδρος κ. Εδμόνδος Κασιμάτης και ο Ταμίας κ. Πέτρος Ευθυμίου. 
 
 
 

 
 
 

 
07/04/2021  
Το Ε.Ε.Α. στα καταστήματα του Δήμου Αχαρνών – Διανομή υγειονομικού & 
ενημερωτικού υλικού (2 βίντεο)  
 
Μέλη της Διοίκησης του Ε.Ε.Α. βρέθηκαν την Τρίτη 6 Απριλίου στον Δήμο Αχαρνών, 
όπου, παρουσία του Δημάρχου κ. Σπύρου Βρεττού, διένειμαν στις επιχειρήσεις του 
εμπορικού κέντρου της πόλης μάσκες, αντισηπτικά και ενημερωτικά φυλλάδια για τη σωστή 
τήρηση των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό. 
 

https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-e-e-a-sta-katastimata-tou-dimou-acharnon-dianomi-igionomikou-enimerotikou-ilikou/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-e-e-a-sta-katastimata-tou-dimou-acharnon-dianomi-igionomikou-enimerotikou-ilikou/
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Από το Ε.Ε.Α. παρέστησαν οι Αντιπρόεδροι κ.κ. Νίκος Γρέντζελος και Ηλίας Μάνδρος και 
από τον Δήμο Αχαρνών, πέραν του Δημάρχου, το «παρών» έδωσαν ο Αντιδήμαρχος Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας και Αντιδήμαρχος Θρακομακεδόνων κ. 
Δημήτρης Κωφός και ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Προστασίας Αδέσποτων Ζώων  κ. Άγγελος Αραμπαντζής. 
 

 
 

 
 
05/04/2021  
Διανομή υγειονομικού-ενημερωτικού υλικού από το Ε.Ε.Α. στο κέντρο της Αθήνας με 
στόχο τη στήριξη του λιανεμπορίου 
 
(10 βίντεο αναρτημένα στην σελίδα του ΕΕΑ στο youtube) 
 
Το μήνυμα «Ψωνίζουμε με ασφάλεια, στηρίζουμε τις τοπικές αγορές» έστειλε το Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο Αθηνών σήμερα, πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας του λιανεμπορίου. Η Διοίκηση 
του Ε.Ε.Α., με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, καθώς και ο 
Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης, διένειμαν, σε καταστήματα του κέντρου της 
Αθήνας, μάσκες, αντισηπτικά και ενημερωτικά φυλλάδια για τη σωστή τήρηση των 
υγειονομικών μέτρων, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. 
Νίκου Παπαθανάση. Ο κ. Χατζηθεοδοσίου σε σχετική του δήλωση αναφέρθηκε στην 
πρωτοβουλία του Ε.Ε.Α., σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, και στο ξεκάθαρο μήνυμα 
που θέλει να φτάσει σε επιχειρηματίες, εργαζόμενους και καταναλωτές. 
 

https://www.eea.gr/arthra-eea/dianomi-igionomikou-enimerotikou-ilikou-apo-to-e-e-a-me-stocho-ti-stirixi-tou-lianemporiou/
https://www.eea.gr/arthra-eea/dianomi-igionomikou-enimerotikou-ilikou-apo-to-e-e-a-me-stocho-ti-stirixi-tou-lianemporiou/
https://www.eea.gr/arthra-eea/dianomi-igionomikou-enimerotikou-ilikou-apo-to-e-e-a-me-stocho-ti-stirixi-tou-lianemporiou/
https://www.eea.gr/arthra-eea/dianomi-igionomikou-enimerotikou-ilikou-apo-to-e-e-a-me-stocho-ti-stirixi-tou-lianemporiou/
https://www.youtube.com/user/2103380200/videos
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Συνοπτική ημερολογιακή παρουσίαση των δράσεων AV 
 

 
29/04/2021  
Η νέα απόφαση για τους 
ΚΑΔ που θα καταβάλλουν 
μηδενικό ή μειωμένο 
μίσθωμα για τον μήνα 
Απρίλιο 
 

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός 
Συνεργάτης Ε.Ε.Α. 
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1761/28-4-2021 η υπ. αριθμ. 
Α.1101/2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την 
οποπια γίνεται ο προσδιορισμός των πληττόμενων 
επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την 
υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, ή του 
40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2021. 
Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση 
επιχείρησης, η οποία εδρεύει, ή έχει υποκατάστημα στην 
Ελληνική Επικράτεια και για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και 
έκτακτα μέτρα περί αναστολής, ή προσωρινής απαγόρευσης 
λειτουργίας για προληπτικούς, ή κατασταλτικούς λόγους που 
σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, ή η οποία πλήττεται 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19 

 

 
 

 
29/04/2021  
Γ. Βαφειαδάκης: Τα 
φροντιστήρια έπρεπε να 
έχουν ήδη ανοίξει  

Την ανάγκη να ανοίξουν άμεσα τα φροντιστήρια μέσης 
εκπαίδευσης υπογραμμίζει σε δήλωσή του στο eea.gr ο 
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών 
Ελλάδος (ΟΕΦΕ), μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης 
Βαφειαδάκης. Συγκεκριμένα, ο κ. Βαφειαδάκης δηλώνει: 
«Τα φροντιστήρια είναι κλειστά από τις 6 Νοέμβρη. Είναι η 
ώρα να ανοίξουν όπως θα ανοίξει και όλη η οικονομία. 
Έπρεπε ήδη να έχουν ανοίξει. Εκείνο που μας απασχολεί 
ιδιαίτερα είναι και το μορφωτικό αποτύπωμα που θα αφήσει η 
κρίση στα παιδιά, όπου δύο χρόνια τώρα κάνουν μαθήματα σε 
προβληματικές συνθήκες σε πολλές περιπτώσεις». 

https://www.eea.gr/arthra-eea/i-nea-apofasi-gia-tous-kad-pou-tha-katavalloun-mideniko-i-miomeno-misthoma-gia-ton-mina-aprilio-2/
https://www.eea.gr/arthra-eea/i-nea-apofasi-gia-tous-kad-pou-tha-katavalloun-mideniko-i-miomeno-misthoma-gia-ton-mina-aprilio-2/
https://www.eea.gr/arthra-eea/i-nea-apofasi-gia-tous-kad-pou-tha-katavalloun-mideniko-i-miomeno-misthoma-gia-ton-mina-aprilio-2/
https://www.eea.gr/arthra-eea/i-nea-apofasi-gia-tous-kad-pou-tha-katavalloun-mideniko-i-miomeno-misthoma-gia-ton-mina-aprilio-2/
https://www.eea.gr/arthra-eea/i-nea-apofasi-gia-tous-kad-pou-tha-katavalloun-mideniko-i-miomeno-misthoma-gia-ton-mina-aprilio-2/
https://www.eea.gr/arthra-eea/i-nea-apofasi-gia-tous-kad-pou-tha-katavalloun-mideniko-i-miomeno-misthoma-gia-ton-mina-aprilio-2/
https://www.eea.gr/arthra-eea/i-nea-apofasi-gia-tous-kad-pou-tha-katavalloun-mideniko-i-miomeno-misthoma-gia-ton-mina-aprilio-2/
https://www.eea.gr/arthra-eea/i-nea-apofasi-gia-tous-kad-pou-tha-katavalloun-mideniko-i-miomeno-misthoma-gia-ton-mina-aprilio-2/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-vafiadakis-ta-frontistiria-eprepe-na-echoun-idi-anixi/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-vafiadakis-ta-frontistiria-eprepe-na-echoun-idi-anixi/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-vafiadakis-ta-frontistiria-eprepe-na-echoun-idi-anixi/
https://www.eea.gr/arthra-eea/i-nea-apofasi-gia-tous-kad-pou-tha-katavalloun-mideniko-i-miomeno-misthoma-gia-ton-mina-aprilio-2/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-vafiadakis-ta-frontistiria-eprepe-na-echoun-idi-anixi/
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28/04/2021  
Ν. Κογιουμτσής: Δεν 
επαρκούν τα 
αντισταθμιστικά μέτρα – 
Μονόδρομος το «κούρεμα» 
οφειλών 

Παρά τις προσδοκίες των εμπόρων μετά από 2 μήνες 
lockdown, η κίνηση στην αγορά τις πρώτες 20 ημέρες μετά 
την επανεκκίνηση του λιανεμπορίου, είναι υποτονική, ανέφερε 
ο Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών 
κ. Νίκος Κογιουμτσής, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό 
σταθμό Alert και το «Ανατρεπτικό δελτίο» (26/04/2021). 
Ο κ. Κογιουμτσής απέδωσε την χαμηλή κατανάλωση στην 
έλλειψη χρημάτων, στην κακή ψυχολογία λόγω των 
επιδημιολογικών στοιχείων, στις δυσκολίες που δημιουργεί το 
σύστημα των ραντεβού και των sms, αλλά και στο γεγονός ότι 
παραμένει κλειστή η εστίαση. 
 

 

 
28/04/2021  
Γ. Χατζηθεοδοσίου στο 
Kontra: Χρειάζεται να 
συνεχιστούν τα μέτρα 
στήριξης 
 

Την ανάγκη συνέχισης των μέτρων στήριξης -ενοίκια, 
αναστολές εργασίας, Επιστρεπτέα Προκαταβολή κ.ά.- 
υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, σε 
συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra και την 
εκπομπή «Επί του Πιεστηρίου», τη Μ. Τρίτη 27/04/2021. 
Ο κ. Χατζηθεοδοσίου εξήγησε ότι ακόμη και μετά το άνοιγμα, 
οι επιχειρήσεις χρειάζονται ενίσχυση, καθώς θα αργήσει, 
όπως φαίνεται, η επιστροφή στην κανονικότητα. 
Ενδεικτική είναι η υποτονική εικόνα στην αγορά, μετά την 
επανεκκίνηση του λιανεμπορίου, τόσο λόγω του φόβου των 
καταναλωτών δεδομένης της επιδημιολογικής κατάστασης 
στη χώρα, όσο και λόγω της έλλειψης χρημάτων, αλλά και της 
ανασφάλειας για το αύριο. 
 

 

 
27/04/2021  
Ν. Κογιουμτσής στο 
Bluesky: Χρειάζονται 
ουσιαστικά αντισταθμιστικά 
μέτρα από την Πολιτεία 
 

Για υποτονική κίνηση στην αγορά κάνει λόγο ο Αντιπρόεδρος 
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Νίκος 
Κογιουμτσής σε συνέντευξή του στον Bluesky και την 
εκπομπή «Αντιπαραθέσεις» με τον Κώστα Χαρδαβέλλα 
(25/04/2021), αποδίδοντας την χαμηλή κατανάλωση στην 
έλλειψη χρημάτων, τις δυσκολίες λόγω click away – click 
inside και τον φόβο λόγω των επιδημιολογικών δεδομένων. 
Ο κ. Κογιουμτσής ζητεί να αρθεί άμεσα η διαδικασία των 
ραντεβού και των sms στο λιανεμπόριο, αλλά και να ληφθούν 
ουσιαστικά αντισταθμιστικά μέτρα από την Πολιτεία, μεταξύ 
των οποίων ένα στοχευμένο πρόγραμμα στήριξης, με 
κεφάλαια κίνησης, για τους κλάδους ένδυσης και υπόδησης 
που επλήγησαν βαρύτατα από τα αλλεπάλληλα lockdown. 
 
 

 

 
26/04/2021  

Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε η 
εταιρεία Pulse RC για λογαριασμό του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς και 
τις συνέπειες της ύφεσης για επιχειρήσεις και επαγγελματίες 
παρουσίασε στον ΣΚΑΪ ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννης 
Χατζηθεοδοσίου. 
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Αταίριαστοι», τη Δευτέρα 
26/4/2021, ο κ. Χατζηθεοδοσίου σημείωσε πως στην έρευνα 

https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-den-eparkoun-ta-antistathmistika-metra-monodromos-to-kourema-ofilon/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-den-eparkoun-ta-antistathmistika-metra-monodromos-to-kourema-ofilon/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-den-eparkoun-ta-antistathmistika-metra-monodromos-to-kourema-ofilon/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-den-eparkoun-ta-antistathmistika-metra-monodromos-to-kourema-ofilon/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-den-eparkoun-ta-antistathmistika-metra-monodromos-to-kourema-ofilon/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-den-eparkoun-ta-antistathmistika-metra-monodromos-to-kourema-ofilon/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-den-eparkoun-ta-antistathmistika-metra-monodromos-to-kourema-ofilon/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-sto-kontra-chriazete-na-sinechistoun-ta-metra-stirixis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-sto-kontra-chriazete-na-sinechistoun-ta-metra-stirixis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-sto-kontra-chriazete-na-sinechistoun-ta-metra-stirixis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-sto-kontra-chriazete-na-sinechistoun-ta-metra-stirixis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-sto-kontra-chriazete-na-sinechistoun-ta-metra-stirixis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-sto-kontra-chriazete-na-sinechistoun-ta-metra-stirixis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/efches-e-e-a-gia-kalo-pascha/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/efches-e-e-a-gia-kalo-pascha/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-sto-bluesky-chriazonte-ousiastika-antistathmistika-metra-apo-tin-politia/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-sto-bluesky-chriazonte-ousiastika-antistathmistika-metra-apo-tin-politia/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-sto-bluesky-chriazonte-ousiastika-antistathmistika-metra-apo-tin-politia/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-sto-bluesky-chriazonte-ousiastika-antistathmistika-metra-apo-tin-politia/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-sto-bluesky-chriazonte-ousiastika-antistathmistika-metra-apo-tin-politia/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-sto-bluesky-chriazonte-ousiastika-antistathmistika-metra-apo-tin-politia/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/i-erevna-tou-e-e-a-ston-skai-fovos-gia-tin-epomeni-mera-ke-sissorevmena-chrei-ta-agkathia-gia-tous-mikromeseous/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/i-erevna-tou-e-e-a-ston-skai-fovos-gia-tin-epomeni-mera-ke-sissorevmena-chrei-ta-agkathia-gia-tous-mikromeseous/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-den-eparkoun-ta-antistathmistika-metra-monodromos-to-kourema-ofilon/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-sto-kontra-chriazete-na-sinechistoun-ta-metra-stirixis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-sto-bluesky-chriazonte-ousiastika-antistathmistika-metra-apo-tin-politia/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/i-erevna-tou-e-e-a-ston-skai-fovos-gia-tin-epomeni-mera-ke-sissorevmena-chrei-ta-agkathia-gia-tous-mikromeseous/
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Η έρευνα του Ε.Ε.Α. στον 
ΣΚΑΪ: Φόβος για την 
επόμενη μέρα και 
συσσωρευμένα χρέη τα 
«αγκάθια» για τους 
μικρομεσαίους 
 

αποτυπώνεται ξεκάθαρα ότι η συντριπτική πλειονότητα των 
πολιτών ήθελε το άνοιγμα και του λιανεμπορίου και της 
εστίασης. Αξιοσημείωτο είναι επίσης πως οι καταναλωτές 
επικροτούν το click away και το click in shop, με τον Πρόεδρο 
του Ε.Ε.Α. να το αποδίδει στην επιδημιολογική κατάσταση 
που επικρατεί στη χώρα. 
 

 

 
26/04/2021  
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Τα 
προβλήματα των 
επιχειρήσεων δεν 
τελειώνουν, μακρύς ακόμη ο 
δρόμος 
 

Για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, 3 εβδομάδες 
μετά το άνοιγμα του λιανεμπορίου, μίλησε ο Πρόεδρος του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννης 
Χατζηθεοδοσίου σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό 
Bluesky και την εκπομπή «Αντιπαραθέσεις» με τον Κώστα 
Χαρδαβέλλα, στις 25/4/2021. 
Έχοντας επισκεφθεί σε αυτό το διάστημα τις τοπικές αγορές 
περισσότερων από 20 Δήμων, μαζί με τους Δημάρχους, και 
έχοντας συνομιλήσει με εκατοντάδες επιχειρηματίες και 
επαγγελματίες ο κ. Χατζηθεοδοσίου ανέφερε ότι η κίνηση είναι 
υποτονική, με τον εμπορικό κόσμο να ευελπιστεί ότι η εικόνα 
θα βελτιωθεί τη Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά και μετά την 
επαναλειτουργία της εστίασης στις 3 Μαΐου. 
 

 

 
26/04/2021  
Ν. Κογιουμτσής: Οι 
προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας και της 
οικονομίας 
 
 

 
«Μετά από μία δεκαετή κρίση και διανύοντας πια και την 
εποχή της πανδημίας, το λιανεμπόριο βρίσκεται σε μία 
εξαιρετικά δύσκολη μεταβατική περίοδο. Ενώ περιμέναμε να 
κλείσουμε τις πληγές που άφησαν τα μνημόνια και να μπούμε 
–και ως κλάδος και ως οικονομία– σε μία διαδικασία 
ανάκαμψης, ξέσπασε η πανδημία. Και όχι απλώς φρέναρε την 
κάπως ανοδική πορεία που είχε ξεκινήσει το 2019, αλλά 
άνοιξε και νέες πληγές με το αναγκαστικό κλείσιμο των 
επιχειρήσεών μας για σχεδόν έξι μήνες. 
Όμως, και για όσο λειτουργήσαμε κατά τη διάρκεια αυτών των 
14 μηνών της περιπέτειας, η κατανάλωση ήταν υποτονική. 
Μάλιστα, όπως έδειξαν και σχετικές έρευνες του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας αλλά και του 
Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας, κινήθηκε στο μείον 50% και 
στις τουριστικές επιχειρήσεις έφτασε στο μείον 80%.»  

23/04/2021  
Τι θα γίνει φέτος με τα 
τεκμήρια και τις αποδείξεις  

 
Του Παναγιώτη Παντελή – 
Φοροτεχνικού, Οικονομικού 
Επόπτη Ε.Ε.Α., σε 
συνεργασία με τον Ηλία 

 
Η Μεγάλη Εβδομάδα πλησιάζει και μαζί με αυτή ήρθαν 
αρκετά νέα γύρω από τα φορολογικά ζητήματα που μας 
απασχολούν ή θα μας απασχολήσουν το ερχόμενο διάστημα. 
Η αρχή έγινε με το θέμα των φετινών φορολογικών 
δηλώσεων και τι θα γίνει με το ζήτημα των τεκμηρίων, των 
αποδείξεων, αλλά και των προθεσμιών υποβολής. 
Το ζήτημα των τεκμηρίων και των αποδείξεων το είχαμε 
αναδείξει και στο παλαιότερο άρθρο μας «Σοφόν το σαφές», 
τονίζοντας ότι εάν δεν γίνουν διορθώσεις σε αυτά τα δύο 
ζητήματα, υπάρχει μεγάλος φόβος να έχουμε φορολογικές 
διαστρεβλώσεις στα αποτελέσματα των εκκαθαρίσεων των 
φορολογικών δηλώσεων. 
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Χατζηγεωργίου – 
Φοροτεχνικό, Αντιπρόεδρο 
Επιτροπής Λογιστών Ε.Ε.Α. 

 

 
23/04/2021  
Πρόεδρος Ε.Ε.Α. στο 
Bluesky: Χρειάζεται στήριξη 
και μετά το άνοιγμα της 
αγοράς 
 

Την ανάγκη συνέχισης της στήριξης επιχειρήσεων και 
επαγγελματιών και μετά το άνοιγμα της αγοράς υπογράμμισε 
ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. 
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, σε συνέντευξή του στον 
τηλεοπτικό σταθμό Bluesky (22/04/2021). 
Ο κ. Χατζηθεοδοσίου σημείωσε πως η αγορά υποδέχθηκε με 
ανακούφιση το επικείμενο άνοιγμα της εστίασης, εκτιμώντας 
πως θα επηρεάσει θετικά και το λιανεμπόριο. Επισήμανε, 
ωστόσο, ότι θα πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα η μόχλευση 
των κεφαλαίων κίνησης που έχουν ανακοινωθεί για την 
εστίαση, προκειμένου οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να 
ανταπεξέλθουν μετά από 6 μήνες lockdown. 
 

 

 
23/04/2021  
Γ. Χατζηθεοδοσίου στον 
ΑΝΤ1 για τις φορολογικές 
ελαφρύνσεις 
 

Στις φορολογικές ελαφρύνσεις που ανακοίνωσε την Πέμπτη 
22/4/2021 ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννης 
Χατζηθεοδοσίου, σε δήλωσή του στο πλαίσιο σχετικού 
ρεπορτάζ, το οποίο προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο 
ειδήσεων του ΑΝΤ1 την ίδια ημέρα. 
Ο κ. Χατζηθεοδοσίου υπογράμμισε ότι τόσο η μείωση φόρου 
για τις επιχειρήσεις όσο και η μείωση της προκαταβολής 
φόρου αποτελούσε απαίτηση της αγοράς, ενώ εκτίμησε ότι 
«σε βάθος χρόνου θα έχουν πολύ σημαντικά αποτελέσματα 
στην ελληνική οικονομία». 
 

 

 
23/04/2021  
Π. Παντελής στον ΑΝΤ1 για 
Δώρο Πάσχα, φορολογικές 
δηλώσεις, τεκμήρια, τέλη 
κυκλοφορίας 

 
 
 
Ο Οικονομικός Επόπτης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών, φοροτεχνικός, κ. Παναγιώτης Παντελής αναλύει 
στην εκπoμπή «Καλημέρα Ελλάδα» με τον Γιώργο 
Παπαδάκη, όλα όσα αφορούν σε Δώρο Πάσχα, φορολογικές 
δηλώσεις, τεκμήρια, τέλη κυκλοφορίας. 

 
22/04/2021  
Το Ε.Ε.Α. δίνει το λόγο σε 
μικρομεσαίους και 

 
«Όλη η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω 
της πανδημίας του κορονοϊού. Η εστίαση είναι ο πιο 
πληττόμενος κλάδος και είναι απαιτητική η ανάγκη να 
στηριχθεί άμεσα ο κλάδος, για να μπορέσει να ανακάμψει και 
να αποφευχθούν χιλιάδες μόνιμα λουκέτα. Το παρατεταμένο 
lockdown έχει συσσωρεύσει προβλήματα και χρέη στις 
επιχειρήσεις εστίασης και η ανησυχία των συναδέλφων για 
την επερχόμενη τουριστική σεζόν είναι έντονη. Οι 
επιχειρηματίες έχουν έρθει αντιμέτωποι με πολύ σοβαρά 
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επαγγελματίες – Ιωάννης 
Δαβερώνης, Πρόεδρος 
Ένωσης Εστιατορίων και 
Συναφών Αττικής 

προβλήματα ρευστότητας, και θα πρέπει η κυβέρνηση να 
δώσει άμεσα λύση.» 

 

 
22/04/2021  
Ν. Κογιουμτσής στο OPEN: 
Να καταργηθούν τα 
ραντεβού και τα sms για το 
λιανεμπόριο τη Μ. 
Εβδομάδα 
 

 
Υποτονική έως ανύπαρκτη είναι η κίνηση στην αγορά τις 
πρώτες 18 ημέρες επαναλειτουργίας του λιανεμπορίου, όπως 
επισήμανε ο Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Νίκος Κογιουμτσής σε 
συνέντευξή του στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του 
τηλεοπτικού σταθμού OPEN με τον Άκη Παυλόπουλο και 
την Ντόρα Κουτροκόη (22/04/2021). 
Ο κ. Κογιουμτσής εξήγησε ότι σύστημα των ραντεβού και του 
μηνύματος στο 13032 δημιουργεί σύγχυση στο καταναλωτικό 
κοινό και το αποτρέπει από αγορές, και ζήτησε των 
κατάργησή τους τη Μ. Εβδομάδα. 
 

 

 
22/04/2021  
Γ. Χατζηθεοδοσίου στη 
διαδικτυακή εκδήλωση της 
Νάντιας Γιαννακοπούλου: 
Απαιτείται περαιτέρω 
στήριξη μικρομεσαίων και 
επαγγελματιών 

Για τις συνέπειες της πανδημίας στην επιχειρηματικότητα και 
την οικονομία μίλησε ο  Πρόεδρος του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, σε 
διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε η Βουλευτής του 
Κινήματος Αλλαγής στο Δυτικό Τομέα της Αθήνας, κ. Νάντια 
Γιαννακοπούλου, την Τετάρτη 21 Απριλίου. Κατά την 
τοποθέτησή του στην εκδήλωση με θέμα: «Πανδημία: 
Υγειονομικές – Οικονομικές και Κοινωνικές Προκλήσεις», ο κ. 
Χατζηθεοδοσίου, αφού υπογράμμισε ότι η υγεία αποτελεί το 
πρώτιστο αγαθό και είναι δεδομένη η ταύτιση με τις απόψεις 
των ειδικών, ανέλυσε την οικονομική διάσταση της 
πανδημίας, με επίκεντρο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
τους ελεύθερους επαγγελματίες. 
 

 

 
22/04/2021  
Γ. Χατζηθεοδοσίου: «Στην 
προσπάθεια επιβίωσης των 
επιχειρήσεων βοηθά η 
μείωση της φορολογίας 
αλλά δεν επαρκεί» 
 
 

 
«Είδαμε με ικανοποίηση την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού 
για τις πέντε φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις. 
Αποτελεί πάγια θέση μας ότι οι μειώσεις φόρων όχι μόνο 
ενισχύουν την επιχειρηματικότητα αλλά σε βάθος χρόνου 
προσφέρουν σημαντικά οφέλη στην ελληνική οικονομία. 
Οπότε μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι αυτή η κίνηση 
της κυβέρνησης είναι προς την σωστή κατεύθυνση.Όμως 
σήμερα που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δίνουν αγώνα 
επιβίωσης για να ξεπεράσουν τις αρνητικές οικονομικές 
συνέπειες της πανδημίας, απαιτούνται πολλά περισσότερα 
από αυτές τις φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις. 
Πρέπει να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση της ρευστότητας, 
καθώς λείπουν τα αναγκαία κεφάλαια από τους μικρομεσαίους 
για κάνουν την επανεκκίνηση.» 
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21/04/2021  
Με μεγάλη συμμετοχή το 
Webinar Ε.Ε.Α. – 
Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών για «Επιλογή, 
εκπαίδευση ανθρωπίνου 
δυναμικού για ΜμΕ & 
ελεύθερους επαγγελματίες» 
 

Με μεγάλη συμμετοχή μελών του Ε.Ε.Α. αλλά και 
επαγγελματιών από όλη την Ελλάδα διεξήχθη στις 20 
Απριλίου το εκπαιδευτικό webinar «Επιλογή, αξιολόγηση, 
εκπαίδευση ανθρωπίνου δυναμικού για μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες». Το 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με το 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργάνωσαν το webinar 
με στόχο να βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
τους ελεύθερους επαγγελματίες να κατανοήσουν τα μυστικά 
της επιλογής και εκπαίδευσης συνεργατών. Εισηγητές στο 
webinar ήταν η επίκουρος Καθηγήτρια Διοίκηση Ανθρωπίνου 
Δυναμικού του ΟΠΑ κ. Παναγιωτοπούλου Λήδα και η 
υποψήφια διδάκτωρ κ. Μπλίκα Εύη. Την εκδήλωση 
χαιρέτησε ο Πρόεδρος του ΕΕΑ κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. 
Στον χαιρετισμό του ανέλυσε την Στρατηγική του ΕΕΑ για την 
υποστήριξη των μελών του. 
 

 

 
21/04/2021  
Ν. Κογιουμτσής στο Kontra: 
Υποτονική έως ανύπαρκτη η 
κατανάλωση στο κέντρο της 
Αθήνας, με εξαίρεση το 
Σάββατο 
 

 
Υποτονική έως ανύπαρκτη είναι, με εξαίρεση το Σάββατο, η 
κατανάλωση στο κέντρο της Αθήνας, μετά την επανεκκίνηση 
του λιανεμπορίου, όπως ανέφερε ο Αντιπρόεδρος του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Νίκος 
Κογιουμτσής σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό 
Kontra (19/04/2021). Αναφερόμενος μάλιστα ειδικά στην 
περιοχή της Πλάκας, ο κ. Κογιουμτσής σημείωσε ότι το 70% 
των καταστημάτων -στην πλειονότητά τους τουριστικά 
εμπορικά μαγαζιά- δεν έχουν ανοίξει, αναμένοντας 
ενδεχομένως το άνοιγμα του τουρισμού στις 14 Μαΐου. 
 

 

  
20/04/2021  
Η νέα Υπουργική Απόφαση 
για την αναστολή της 
προθεσμίας λήξης-
εμφάνισης και πληρωμής 
αξιόγραφων για τον Απρίλιο 
 

Δημοσιεύτηκε η υπ. αριθμ. Α.1088/2021 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών, 
με την οποία και σε συνέχεια προηγουμένων ομοίων 
αποφάσεων, καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων, για την εφαρμογή 
της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 78 του Ν. 4790/2021 
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας 
υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική 
προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και 
άλλα ζητήματα» (ΦΕΚ Α’ 48) και ειδικότερα για την επί 
τριάντα ημέρες αναστολή όλων των προθεσμιών λήξης, 
εμφάνισης και πληρωμής των αξιογράφων, που φέρουν 
ημερομηνίες από την 1/4/2021 μέχρι και την 30/4/2021. 

  
Τα κενά στο πλαίσιο επαναλειτουργίας των σχολών οδηγών 
που δημιουργούν προβλήματα σε εκπαιδευτές και 
εκπαιδευόμενους επισήμανε ο Αντιπρόεδρος του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και Πρόεδρος του 
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20/04/2021  
Ν. Γρέντζελος στο OPEN: Να 
χορηγούνται δωρεάν τα self 
test σε εκπαιδευόμενους και 
εκπαιδευτές των σχολών 
οδηγών 
 
 

Σωματείου Εκπαιδευτών Οδηγών Δυτικής Αττικής κ. Νίκος 
Γρέντζελος, σε συνέντευξή του στην πρωινή ενημερωτική 
εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού OPEN με τον Άκη 
Παυλόπουλο και την Ντόρα Κουτροκόη (20/4/2021). 
Ο κ. Γρέντζελος υπογράμμισε ότι προκειμένου να 
αποφεύγονται οι αστοχίες, στην Επιτροπή των ειδικών που 
αξιολογεί και εισηγείται την επανεκκίνηση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων θα έπρεπε να συμμετέχει και εκπρόσωπος 
των επαγγελματιών. 
 

 

 
20/04/2021  
«Θα πρέπει το κράτος να 
συνεχίσει να είναι μαζί σας 
και το επόμενο διάστημα» 
τόνισε στην τηλεδιάσκεψη 
του Ε.Ε.Α ο Χρ. Σταϊκούρας 
 

 
Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, 
απευθυνόμενος στα μέλη του ΔΣ του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών, τόνισε την πρόθεση της κυβέρνησης 
να συνεχίσει να είναι δίπλα στους μικρομεσαίους και 
απάντησε σε όλα τα ερωτήματα που δέχθηκε κατά τη 
τηλεδιάσκεψη που διοργάνωσε το Ε.Ε.Α. τη Δευτέρα 19 
Απριλίου. Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννης 
Χατζηθεοδοσίου, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, 
μίλησε για την ανάγκη στήριξης της μικρομεσαίας 
επιχειρηματικότητας και κυρίως των κλάδων του 
λιανεμπορίου και του τουρισμού, καθώς έχουν πληγεί 
βαρύτατα από τις συνέπειες της πανδημίας. Επίσης εστίασε 
στην πρόταση που έχει καταθέσει το Ε.Ε.Α. για διαγραφή 
οφειλών και αποπληρωμή των υπόλοιπων υποχρεώσεων σε 
δόσεις.  
 

 

 
20/04/2021  
«Δείγμα άνισης μεταχείρισης 
το θέμα του κόστους των 
self-test» 
 

Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι η απόλυτη 
προτεραιότητα για επιχειρήσεις και ελεύθερους 
επαγγελματίες, καθώς μόνο με την πιστή εφαρμογή των 
υγειονομικών πρωτοκόλλων μπορούμε να πετύχουμε την 
επιστροφή στην κανονικότητα και την ομαλή επαναλειτουργία 
της αγοράς. Και κυρίως να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει 
κίνδυνος «πισωγυρίσματος» στο θέμα της πανδημίας και νέο 
lockdown. Γι΄αυτό το λόγο το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Αθηνών, μέσω δημόσιων τοποθετήσεων του Προέδρου του κ. 
Γιάννη Χατζηθεοδοσίου αλλά και άλλων μελών της 
Διοίκησης, χαιρέτισε την απόφαση της κυβέρνησης για την 
υποχρεωτική χρήση self-test των εργαζομένων σε διάφορους 
επαγγελματικούς κλάδους.  
 
 

 
19/04/2021  
Ν. Γρέντζελος: Αναγκαίο ένα 
ειδικό «πακέτο» για τις 
σχολές οδηγών  

 
Στον τρόπο με τον οποίο ανοίγουν από σήμερα οι 
σχολές οδηγών, καθώς και στα προβλήματα του κλάδου 
αναφέρθηκε ο Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών και πρόεδρος του Σωματείου 
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https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/tha-prepi-to-kratos-na-sinechisi-na-ine-mazi-sas-ke-to-epomeno-diastima-tonise-stin-tilediaskepsi-tou-e-e-a-o-chr-staikouras-2/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/tha-prepi-to-kratos-na-sinechisi-na-ine-mazi-sas-ke-to-epomeno-diastima-tonise-stin-tilediaskepsi-tou-e-e-a-o-chr-staikouras-2/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/digma-anisis-metachirisis-to-thema-tou-kostous-ton-self-test-2/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/digma-anisis-metachirisis-to-thema-tou-kostous-ton-self-test-2/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/digma-anisis-metachirisis-to-thema-tou-kostous-ton-self-test-2/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/digma-anisis-metachirisis-to-thema-tou-kostous-ton-self-test-2/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/digma-anisis-metachirisis-to-thema-tou-kostous-ton-self-test-2/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/digma-anisis-metachirisis-to-thema-tou-kostous-ton-self-test-2/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-grentzelos-anagkeo-ena-idiko-paketo-gia-tis-scholes-odigon/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-grentzelos-anagkeo-ena-idiko-paketo-gia-tis-scholes-odigon/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-grentzelos-anagkeo-ena-idiko-paketo-gia-tis-scholes-odigon/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-grentzelos-sto-open-na-chorigounte-dorean-ta-self-test-se-ekpedevomenous-ke-ekpedeftes-ton-scholon-odigon/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/tha-prepi-to-kratos-na-sinechisi-na-ine-mazi-sas-ke-to-epomeno-diastima-tonise-stin-tilediaskepsi-tou-e-e-a-o-chr-staikouras-2/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/digma-anisis-metachirisis-to-thema-tou-kostous-ton-self-test-2/
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Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων Δυτικής Αττικής, Νίκος 
Γρέντζελος μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στη Μαρία 
Σαμολαδά και στην εκπομπή «Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα», 
στον Real Fm 107,1. Ο κ. Γρέντζελος υπογράμμισε ότι οι 
εκπαιδευτές πήραν ελάχιστες ενισχύσεις μέχρι σήμερα για τις 
τεράστιες απώλειες που υπέστησαν λόγω του 
παρατεταμένου lockdown, με αποτέλεσμα να υπάρχει 
πρόβλημα επιβίωσης για τις οικογένειές τους.  

 

 
19/04/2021  
Έφτασαν και τα self-tests… 
Του Παναγιώτη Παντελή – 
Φοροτεχνικού, Οικονομικού 
Επόπτη Ε.Ε.Α., σε 
συνεργασία με τον Ηλία 
Χατζηγεωργίου 
 

 
«Η αγορά προσπαθεί σιγά σιγά να έρθει στην όποια 
κανονικότητά της, με όποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό, με 
τα νούμερα στα κρούσματα του ιού δυστυχώς να παραμένουν 
σε υψηλά επίπεδα, μαζί με τα υπόλοιπα νούμερα που 
συνεπάγονται αυτών. Βέβαια, όπως έχουμε πει κι άλλες 
φορές, η ζυγαριά είναι πάρα πολύ δύσκολο να γείρει προς 
την όποια μεριά, κάτι που μετατρέπει σε περισσότερο 
αναγκαία την ατομική ευθύνη όλων μας. Ατομική ευθύνη 
είπαμε; Εύκολο να το λες, αλλά πολύ δύσκολο να το 
κάνεις στην πράξη, ειδικά όταν υπάρχουν υποχρεώσεις 
που τρέχουν. Τι εννοούμε λέγοντας αυτό; Ας πάμε στον δικό 
μας τομέα. Το επάγγελμά μας είναι ένα επάγγελμα γεμάτο 
υποχρεώσεις με ασφυκτικές προθεσμίες και ημερομηνίες.» 
 

 

 
19/04/2021  
Άρθρο Γ. Χατζηθεοδοσίου 
στη «Real News»: Μέτρα 
στήριξης για την επόμενη 
ημέρα 
 

 
«Πολλοί καταναλωτές, λόγω φόβου, διστάζουν να ξεκινήσουν 
τις αγορές τους. Αλλοι δεν έχουν το εισόδημα για να βγουν 
στα μαγαζιά. Σχεδόν όλοι ανησυχούν για την «επόμενη 
ημέρα», που αναμένεται δύσκολη, και αρκούνται μόνο στα 
απολύτως απαραίτητα. Επίσης, δεν διευκολύνει καθόλου και 
το σύστημα του click away και του click inside. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα η κίνηση στο λιανεμπόριο να είναι υποτονική, 
κάτι που μας επιβεβαιώνουν καθημερινά δεκάδες 
επιχειρηματίες διαφόρων δήμων της Αττικής που 
επισκεπτόμαστε ως Επιμελητήριο, για να διανείμουμε δωρεάν 
υγειονομικό υλικό και ενημερωτικά φυλλάδια.» 
 

 
16/04/2021 
Το Ε.Ε.Α. δίνει το λόγο σε 
μικρομεσαίους και 
επαγγελματίες – 
Παναγιώτης Γιαννόπουλος, 

 
Μιλώντας στο eea.gr ο κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών, που δραστηριοποιείται στον χώρο 
του λιανεμπορίου, υπογραμμίζει την πολύ μεγάλη ζημιά που 
έχει προκληθεί λόγω της πανδημίας και των αλλεπάλληλων 
lockdown. Όπως εξηγεί, «η επιλογή του «άνοιξε-κλείσε» ήταν 
καταστροφική για τα καταστήματα, ενώ και όταν αυτά 
αποφασιζόταν να επαναλειτουργήσουν, με μεθόδους όπως 
το click away, τα αποτελέσματα ήταν πενιχρά, καθώς στον 
τρόπο αυτό λειτουργίας μπορούσαν να ανταποκριθούν μόνο 
οι επιχειρήσεις που είχαν δομημένα eshop -μικρό δηλαδή 
ποσοστό του συνόλου των επιχειρήσεων λιανεμπορίου.» 

https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/eftasan-ke-ta-self-tests/
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https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/eftasan-ke-ta-self-tests/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/arthro-g-chatzitheodosiou-sti-real-news-metra-stirixis-gia-tin-epomeni-imera/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/arthro-g-chatzitheodosiou-sti-real-news-metra-stirixis-gia-tin-epomeni-imera/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/arthro-g-chatzitheodosiou-sti-real-news-metra-stirixis-gia-tin-epomeni-imera/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/arthro-g-chatzitheodosiou-sti-real-news-metra-stirixis-gia-tin-epomeni-imera/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/arthro-g-chatzitheodosiou-sti-real-news-metra-stirixis-gia-tin-epomeni-imera/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/arthro-g-chatzitheodosiou-sti-real-news-metra-stirixis-gia-tin-epomeni-imera/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-panagiotis-giannopoulos-melos-d-s-e-e-a/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-panagiotis-giannopoulos-melos-d-s-e-e-a/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-panagiotis-giannopoulos-melos-d-s-e-e-a/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-panagiotis-giannopoulos-melos-d-s-e-e-a/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-grentzelos-anagkeo-ena-idiko-paketo-gia-tis-scholes-odigon/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/eftasan-ke-ta-self-tests/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/arthro-g-chatzitheodosiou-sti-real-news-metra-stirixis-gia-tin-epomeni-imera/
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μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Α. 
 
  

 

 
16/04/2021  
Ν. Κογιουμτσής: Θετικό το 
μέτρο των self test, να 
καταργηθούν τα ραντεβού 
στο λιανεμπόριο 
 

 
Θετικό χαρακτηρίζει το μέτρο της υποχρεωτικής διενέργειας 
self test για τους εργαζόμενους στο λιανεμπόριο ο 
Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. 
Νίκος Κογιουμτσής σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό 
σταθμό Attica TV (14/04/2021). 
Όπως αναφέρει, ήταν και ζητούμενο του εμπορικού κόσμου, 
καθώς με αυτόν τον τρόπο θωρακίζεται η υγεία 
καταστηματαρχών, εργαζομένων και πολιτών. «Βάζουμε 
ανάχωμα στην εξάπλωση του κορονοϊού γιατί δεν θέλουμε να 
ξανακλείσουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κογιουμτσής. 
 

 

 
15/04/2021  
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Τα 
καταστήματα πρέπει να 
παραμείνουν ανοιχτά με 
ασφάλεια, χωρίς όμως 
ραντεβού 
 
 

 
 
Για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά μετά την 
επαναλειτουργία του λιανεμπορίου μίλησε ο Πρόεδρος του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννης 
Χατζηθεοδοσίου σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό 
Kontra και την εκπομπή «Επί του Πιεστηρίου» την Τετάρτη 
14 Απριλίου 2021. 

 
14/04/2021  
Γ. Χατζηθεοδοσίου 
απευθυνόμενος στον Αλ. 
Τσίπρα: «Πάνω από το 50% 
των επιχειρήσεων δεν θα 
μπορέσει να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις του 
χωρίς στήριξη» 
 

 
Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. 
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος συμμετείχε στην 
συζήτηση με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξη Τσίπρα 
κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του οικονομικού 
προγράμματος του κόμματος της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, αναφέρθηκε στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι και κατέθεσε προτάσεις για 
την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της 
πανδημίας. Δίνοντας την πραγματική εικόνα της αγοράς και 
μεταφέροντας τις αγωνίες των μικρομεσαίων μετά και το 
άνοιγμα του λιανεμπορίου, ο κ. Χατζηθεοδοσίου τόνισε τη 
δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται το σύνολο των 
επιχειρήσεων. 

 
13/04/2021  
Ο Γ. Χατζηθεοδοσίου και ο 
Γ. Καββαθάς μεταξύ των 
συμμετεχόντων στην 

 
Για υποτονική κίνηση στο λιανεμπόριο κατά το πρώτο 
δεκαήμερο επαναλειτουργίας των καταστημάτων, έκανε λόγο 
στον Αθήνα 9.84, ο πρόεδρος Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, σημειώνοντας 

https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-panagiotis-giannopoulos-melos-d-s-e-e-a/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-thetiko-to-metro-ton-self-test-na-katargithoun-ta-rantevou-sto-lianemporio/
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https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-thetiko-to-metro-ton-self-test-na-katargithoun-ta-rantevou-sto-lianemporio/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-thetiko-to-metro-ton-self-test-na-katargithoun-ta-rantevou-sto-lianemporio/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-thetiko-to-metro-ton-self-test-na-katargithoun-ta-rantevou-sto-lianemporio/
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https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-ta-katastimata-prepi-na-paraminoun-anichta-me-asfalia-choris-omos-rantevou/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-apefthinomenos-ston-al-tsipra-pano-apo-to-50-ton-epichiriseon-den-tha-boresi-na-antapokrithi-stis-ipochreosis-tou-choris-stirixi/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-apefthinomenos-ston-al-tsipra-pano-apo-to-50-ton-epichiriseon-den-tha-boresi-na-antapokrithi-stis-ipochreosis-tou-choris-stirixi/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-apefthinomenos-ston-al-tsipra-pano-apo-to-50-ton-epichiriseon-den-tha-boresi-na-antapokrithi-stis-ipochreosis-tou-choris-stirixi/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-apefthinomenos-ston-al-tsipra-pano-apo-to-50-ton-epichiriseon-den-tha-boresi-na-antapokrithi-stis-ipochreosis-tou-choris-stirixi/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-apefthinomenos-ston-al-tsipra-pano-apo-to-50-ton-epichiriseon-den-tha-boresi-na-antapokrithi-stis-ipochreosis-tou-choris-stirixi/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-apefthinomenos-ston-al-tsipra-pano-apo-to-50-ton-epichiriseon-den-tha-boresi-na-antapokrithi-stis-ipochreosis-tou-choris-stirixi/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-apefthinomenos-ston-al-tsipra-pano-apo-to-50-ton-epichiriseon-den-tha-boresi-na-antapokrithi-stis-ipochreosis-tou-choris-stirixi/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-apefthinomenos-ston-al-tsipra-pano-apo-to-50-ton-epichiriseon-den-tha-boresi-na-antapokrithi-stis-ipochreosis-tou-choris-stirixi/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-apefthinomenos-ston-al-tsipra-pano-apo-to-50-ton-epichiriseon-den-tha-boresi-na-antapokrithi-stis-ipochreosis-tou-choris-stirixi/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-apefthinomenos-ston-al-tsipra-pano-apo-to-50-ton-epichiriseon-den-tha-boresi-na-antapokrithi-stis-ipochreosis-tou-choris-stirixi/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/o-g-chatzitheodosiou-ke-o-g-kavvathas-metaxi-ton-simmetechonton-stin-parousiasi-tou-ikonomikou-programmatos-tou-siriza/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/o-g-chatzitheodosiou-ke-o-g-kavvathas-metaxi-ton-simmetechonton-stin-parousiasi-tou-ikonomikou-programmatos-tou-siriza/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/o-g-chatzitheodosiou-ke-o-g-kavvathas-metaxi-ton-simmetechonton-stin-parousiasi-tou-ikonomikou-programmatos-tou-siriza/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-thetiko-to-metro-ton-self-test-na-katargithoun-ta-rantevou-sto-lianemporio/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-ta-katastimata-prepi-na-paraminoun-anichta-me-asfalia-choris-omos-rantevou/
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παρουσίαση του 
οικονομικού προγράμματος 
του ΣΥΡΙΖΑ  

 
 

πως «σύνθημα μας είναι να ψωνίζουμε τοπικά και με 
ασφάλεια». 
«Υπάρχει μία κατηγορία ανθρώπων που δεν έχει λεφτά να 
ψωνίσει, υπάρχει μία κατηγορία ανθρώπων που έχει λεφτά, 
αλλά λόγω της ανασφάλειας που υπάρχει, δεν θέλει να 
ξοδέψει και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και ο φόβος της 
πανδημίας» ανέφερε, μιλώντας στο Γιάννη Λαυράνο. 
 

 

 
13/04/2021  
Ο Προέδρος του Ε.Ε.Α. στη 
Διαρκή Επιτροπή 
Παραγωγής και Εμπορίου 
της Βουλής για την 
απλοποίηση διαδικασιών 
αδειοδότησης επιχειρήσεων 
 

Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. 
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου μίλησε το πρωί της Τρίτης 13 
Απριλίου, στην συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής της 
Βουλής, με θέμα: «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης 
οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών 
και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά 
σήματα και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» 
Ο κ. Χατζηθεοδοσίου αναφέρθηκε στην απλοποίηση των 
διαδικασιών που απαιτούνται ώστε να αδειοδοτηθεί μία 
επιχείρηση, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα θέμα που έχει 
πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο το Ε.Ε.Α. 
 

 
 12/04/2021 

Το Ε.Ε.Α. δίνει το λόγο σε 
μικρομεσαίους και 
επαγγελματίες – Δημήτρης 
Παπαγιαννόπουλος, 
Αντιπρόεδρος Ο.Ε.Φ.Ε., 
μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Α. 

 
  

 
«Οι Έλληνες Φροντιστές, εδώ και πάνω από ένα χρόνο, 
βιώνουν, μαζί με ολόκληρη την Ελληνική κοινωνία, μια 
πρωτόγνωρη υγειονομική, και κατ΄ επέκταση κοινωνική και 
οικονομική κρίση, η οποία δημιουργήθηκε από τη ξαφνική 
εμφάνιση της πανδημίας. Μια κρίση, η οποία κυριολεκτικά 
άλλαξε τη ζωή μας και μας υποχρέωσε να αναθεωρήσουμε 
πολλά από όσα θεωρούσαμε δεδομένα. 
Από την πρώτη στιγμή, το νόμιμο Ελληνικό Φροντιστήριο, 
δείχνοντας αξιοθαύμαστη προσαρμοστικότητα, στάθηκε στο 
πλευρό των χιλιάδων μαθητών του και των οικογενειών τους. 
Έθεσε ως προτεραιότητα τη διασφάλιση της υγείας των 
παιδιών, των καθηγητών και του διοικητικού προσωπικού, 
τηρώντας στο ακέραιο τις οδηγίες των ειδικών και τις κρατικές 
εντολές.» 
 

 
 

 

 
Υπέρ της χρήσης self test τάσσεται ο πρόεδρος του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης 
Χατζηθεοδοσίου, σε δήλωσή του στο mononews.gr. 
Ο κ. Χατζηθεοδοσίου τονίζει πως κάθε μέτρο που διασφαλίζει 
τη λειτουργία των καταστημάτων κινείται προς τη σωστή 
κατεύθυνση. 
«Θέλουμε τα καταστήματά μας να παραμείνουν ανοιχτά, και 

https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/o-g-chatzitheodosiou-ke-o-g-kavvathas-metaxi-ton-simmetechonton-stin-parousiasi-tou-ikonomikou-programmatos-tou-siriza/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/o-g-chatzitheodosiou-ke-o-g-kavvathas-metaxi-ton-simmetechonton-stin-parousiasi-tou-ikonomikou-programmatos-tou-siriza/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/o-g-chatzitheodosiou-ke-o-g-kavvathas-metaxi-ton-simmetechonton-stin-parousiasi-tou-ikonomikou-programmatos-tou-siriza/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/o-proedros-tou-e-e-a-sti-diarki-epitropi-paragogis-ke-emporiou-tis-voulis-gia-tin-aplopiisi-diadikasion-adiodotisis-epichiriseon/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/o-proedros-tou-e-e-a-sti-diarki-epitropi-paragogis-ke-emporiou-tis-voulis-gia-tin-aplopiisi-diadikasion-adiodotisis-epichiriseon/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/o-proedros-tou-e-e-a-sti-diarki-epitropi-paragogis-ke-emporiou-tis-voulis-gia-tin-aplopiisi-diadikasion-adiodotisis-epichiriseon/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/o-proedros-tou-e-e-a-sti-diarki-epitropi-paragogis-ke-emporiou-tis-voulis-gia-tin-aplopiisi-diadikasion-adiodotisis-epichiriseon/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/o-proedros-tou-e-e-a-sti-diarki-epitropi-paragogis-ke-emporiou-tis-voulis-gia-tin-aplopiisi-diadikasion-adiodotisis-epichiriseon/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/o-proedros-tou-e-e-a-sti-diarki-epitropi-paragogis-ke-emporiou-tis-voulis-gia-tin-aplopiisi-diadikasion-adiodotisis-epichiriseon/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/o-proedros-tou-e-e-a-sti-diarki-epitropi-paragogis-ke-emporiou-tis-voulis-gia-tin-aplopiisi-diadikasion-adiodotisis-epichiriseon/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/o-proedros-tou-e-e-a-sti-diarki-epitropi-paragogis-ke-emporiou-tis-voulis-gia-tin-aplopiisi-diadikasion-adiodotisis-epichiriseon/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-dimitris-papagiannopoulos-antiproedros-o-e-f-e-melos-d-s-e-e-a/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-dimitris-papagiannopoulos-antiproedros-o-e-f-e-melos-d-s-e-e-a/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-dimitris-papagiannopoulos-antiproedros-o-e-f-e-melos-d-s-e-e-a/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-dimitris-papagiannopoulos-antiproedros-o-e-f-e-melos-d-s-e-e-a/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-dimitris-papagiannopoulos-antiproedros-o-e-f-e-melos-d-s-e-e-a/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-dimitris-papagiannopoulos-antiproedros-o-e-f-e-melos-d-s-e-e-a/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-stous-dimous-rafinas-pikermiou-ke-pallinis-sinechistike-i-drasi-stirixis-ton-topikon-agoron/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-stous-dimous-rafinas-pikermiou-ke-pallinis-sinechistike-i-drasi-stirixis-ton-topikon-agoron/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/o-proedros-tou-e-e-a-sto-mononews-gr-gia-ta-self-test-sto-lianemporio/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/o-g-chatzitheodosiou-ke-o-g-kavvathas-metaxi-ton-simmetechonton-stin-parousiasi-tou-ikonomikou-programmatos-tou-siriza/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/o-proedros-tou-e-e-a-sti-diarki-epitropi-paragogis-ke-emporiou-tis-voulis-gia-tin-aplopiisi-diadikasion-adiodotisis-epichiriseon/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/o-proedros-tou-e-e-a-sto-mononews-gr-gia-ta-self-test-sto-lianemporio/


39 
 

12/04/2021  
Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. στο 
mononews.gr για τα self test 
στο λιανεμπόριο 
 

σε καμία περίπτωση να μην ξανακλείσουν γιατί αυτό 
ισοδυναμεί με καταστροφή», υπογραμμίζει για να 
συμπληρώσει πως η διαδικασία των τεστ για την ανίχνευση 
του κορονοϊού πρέπει να είναι απλή και γρήγορη. 
 

 

 
12/04/2021  
Τα deadlines του Απριλίου 
και των λογιστών! 
Του Παναγιώτη Παντελή – 
Φοροτεχνικού, Οικονομικού 
Επόπτη Ε.Ε.Α., σε 
συνεργασία με τον Παναγιώτη 
Τσουκαλά-Τζίκα – 
Φοροτεχνικό..  
 

 
Συνήθως, τα προηγούμενα χρόνια, οι πρώτες μέρες του 
Απριλίου σηματοδοτούσαν και το άνοιγμα της αυλαίας για την 
υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του εκάστοτε έτους. 
Ωστόσο, το φετινό ξεκίνημα των φορολογικών δηλώσεων τον 
Απρίλιο, μόνο πρωταπριλιάτικο αστείο θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί, αφού υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία θα 
πρέπει να διευθετηθούν εντός των επόμενων ημερών 
σχετικά με τα στοιχεία που θα πρέπει να συλλεχθούν, για να 
μπορέσουν να διεξαχθούν ομαλά και χωρίς ευτράπελα. 
Τη χρονιά που πέρασε, η πλειοψηφία των φορολογούμενων 
είδε μια ραγδαία πτώση των εισοδημάτων της, με 
αποτέλεσμα αυτό να δημιουργήσει σε αρκετούς αδυναμία να 
καταφέρουν να χτίσουν το αφορολόγητό τους, ενώ σε άλλους 
να μην μπορούν να καλύψουν τη διαφορά τεκμηρίων που 
μπορεί να προκύψει. 
 

 

 
09/04/2021  
Αίτημα του Ε.Ε.Α. στον 
Υπουργό Ανάπτυξης για 
κατάργηση του 
τηλεφωνικού ραντεβού στο 
λιανεμπόριο 
 

 
Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. 
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου επισκέφθηκε την Παρασκευή 9/4 
τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι 
Γεωργιάδη. Σκοπός της επίσκεψης του κ. Χατζηθεοδοσίου η 
κατάθεση αιτήματος προς το Υπουργείο Ανάπτυξης για την 
κατάργηση του τηλεφωνικού ραντεβού στο λιανεμπόριο, 
καθώς –λόγω και της τρίωρης προθεσμίας που έχουν στη 
διάθεση τους οι πολίτες- αποτρέπει τους καταναλωτές από 
αγορές και δεν δίνει την απαιτούμενη ώθηση στο εμπόριο. 
Όπως λένε και οι έμποροι, η κίνηση κατά τις πρώτες ημέρες 
λειτουργίας του μέτρου δεν ήταν η αναμενόμενη. 
Ο κ. Γεωργιάδης άκουσε το αίτημα και δεσμεύθηκε να το 
θέσει προς συζήτηση στην Επιτροπή των επιδημιολόγων, 
ενώ αναγνώρισε ότι το λιανεμπόριο δεν έχει ευθύνη για την 
έξαρση της πανδημίας. 
 

09/04/2021  
Ν. Κογιουμτσής στο Kontra 
για τις πρώτες ημέρες 
επαναλειτουργίας της 
αγοράς 

 

 
Για την κίνηση στην αγορά τις πρώτες ημέρες 
επαναλειτουργίας του λιανεμπορίου μίλησε ο Αντιπρόεδρος 
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Νίκος 
Κογιουμτσής στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra και την 
εκπομπή «Επί του Πιεστηρίου» (7/4/2021). 
Ο κ. Κογιουμτσής ανέφερε ότι η κίνηση δεν ανταποκρίνεται 
στις προσδοκίες που είχαν οι έμποροι, αποδίδοντας το 
γεγονός αυτό τόσο στην ψυχολογία των καταναλωτών όσο 
και στις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητές τους. 
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09/04/2021  
Εγκαίνια της συνεργασίας 
του Ε.Ε.Α. με το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο με το webinar 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο  

 
 

 
Με μεγάλη συμμετοχή από μέλη του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών αλλά και από επιχειρήσεις από την 
υπόλοιπη Ελλάδα διεξήχθη το Webinar του EEA, σε 
συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το 
Ηλεκτρονικό Εμπόριο με τίτλο «Σημαντικές ερωτήσεις που 
πρέπει να απαντήσω για να δημιουργήσω ένα eshop». 
Το webinarήταν το πρώτο της σειράς στο πλαίσιο 
συνεργασίας ανάμεσα στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Αθηνών και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως 
αυτό προσδιορίστηκε στο Μνημόνιο Συνεργασίας που 
υπέγραψαν τα δυο μέρη το 2020. 
 

 
08/04/2021 

 
 
Το Ε.Ε.Α. δίνει το λόγο σε 
μικρομεσαίους και 
επαγγελματίες – Χρήστος 
Λούσης, Πρόεδρος 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Εμπόρων & Βιοτεχνών 
Υαλοπινάκων 
 

 
Μιλώντας στο eea.gr ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων 
(ΠΟΕΒΥ) κ. Χρήστος Λούσης και Υπεύθυνος 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων του ΒΕΑ 
αναλύει τα μέτρα που εκτιμά ότι πρέπει να ληφθούν για τη 
στήριξη εμπόρων, επιχειρηματιών, βιοτεχνών και 
παραγωγών. 
«Λόγω της πανδημίας, μεσοσταθμικά η ζημία την οποία έχει 
υποστεί ο κλάδος μας είναι πάνω από 40% (...) Δυστυχώς, τα 
προηγούμενα χρόνια, οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν και η 
υπερφορολόγηση, έκανε τους επιχειρηματίες να μην 
δηλώνουν ουσιαστική κερδοφορία,  με συνέπεια τα μέτρα τα 
οποία έχουν ληφθεί, παρ’ όλο που είναι μέτρια προς καλά, 
δεν κατάφεραν να ανακουφίσουν ουσιαστικά τους 
περισσότερους επαγγελματίες, λόγω της προηγούμενης 
συνθήκης που επικρατούσε.» 
 

 

 
08/04/2021  
Με 80 χιλιάδες ευρώ από τις 
τράπεζες το ΕΕΑ θα στηρίξει 
την ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση 
 

 
Με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα για τον κλάδο της 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ολοκληρώθηκε ένας πρώτος 
κύκλος διαπραγματεύσεων, περίπου έξι μηνών μεταξύ του 
προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και 
των CEO των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. 
Επιτεύχθηκε συμφωνία που προβλέπει ότι η κάθε τράπεζα 
θα καταβάλει στο Ε.Ε.Α. ετησίως με αναδρομική εκκίνηση 
από το 2020, το ποσό των 10 χιλιάδων ευρώ λόγω 
δραστηριοποίησής της στον κλάδο της ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης. Οι συζητήσεις έγιναν στο πλαίσιο της 
τήρησης του Ειδικού Μητρώου ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης των τραπεζών στο Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο Αθηνών οπότε και έως σήμερα κατέβαλλαν ως 
ετήσια συνδρομή την προβλεπόμενη για τις Ανώνυμες 
Εταιρείες. 
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08/04/2021  
Με επιτυχία το webinar της 
Επιτροπής Λογιστών του 
Ε.Ε.Α. για την πλατφόρμα 
myDATA 

 
«Εκατοντάδες φοροτεχνικοί και λογιστές από όλη την Ελλάδα 
παρακολούθησαν το 4ωρο webinar που διοργάνωσε η 
Επιτροπή Λογιστών του Ε.Ε.Α. για την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ 
myDATA. Το ζήτημα εκκίνησης και εφαρμογής της 
πλατφόρμας myDATA είναι εξαιρετικά σημαντικό για όλο τον 
κλάδο των λογιστών αλλά και για όλες τις επιχειρήσεις καθώς 
είναι καθολικό το αίτημα της μεταβολής των Κυβερνητικών 
αποφάσεων και της πλήρους εφαρμογής της ηλεκτρονικής 
καταχώρησης των δεδομένων των επιχειρήσεων από το 2022 
και μετά». Αυτό το αίτημα εξέφρασε και ο Πρόεδρος του ΕΕΑ 
κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου κατά τον χαιρετισμό του στην 
εκδήλωση.  

 

 
08/04/2021  
Γ. Χατζηθεοδοσίου στο 
tvxs.gr: Τα μισά 
καταστήματα στο κέντρο 
δεν άνοιξαν – Θα ζητήσουμε 
άρση του ραντεβού ανά 
κατάστημα 

 
«Οι μισές περίπου επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας δεν 
άνοιξαν τις δύο πρώτες ημέρες επαναλειτουργίας του 
λιανεμπορίου», σύμφωνα με τον πρόεδρο του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννη 
Χατζηθεοδοσίου. Μιλώντας στο tvxs.gr ο κ. Χατζηθεοδοσίου 
ερμηνεύει την επιλογή επιχειρηματιών να παραμείνουν 
κλειστοί και περιγράφει τις ανάγκες τους μετά από ένα χρόνο 
διαδοχικών lockdown και με συσσωρευμένα χρέη. 
 

 

 
07/04/2021  
Επιστολή του Ε.Ε.Α. προς 
την ηγεσία του Υπ. 
Εσωτερικών για τη μη 
τήρηση των προαναγγελιών 
της σχετικά με τη διάρκεια 
παράτασης των 
μισθωμάτων ακινήτων του 
Δημοσίου 
 

 
Σε τηλεδιάσκεψη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών στις 17/3/2021, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης 
Βορίδης είχε προαναγγείλει την απόφαση του για παράταση 
τριών ετών στα μισθώματα ακινήτων του Δημοσίου. Την 
ανακοίνωση του Υπουργού είχε χαιρετίσει η Διοίκηση του 
Ε.Ε.Α., καθώς αποτελούσε βασικό αίτημα της με στόχο την 
στήριξη των επιχειρήσεων εν μέσω της πανδημίας και 
ανέμενε την τυπική ανακοίνωση του Υπουργείου για την 
εφαρμογή της σχετικής απόφασης. Όμως με έκπληξη 
διαπίστωσε ότι στο κατατεθειμένο Σχέδιο Νόμου του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του 
Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια 
διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την 
τοπική αυτοδιοίκηση» και δη στο άρθρο 49 αυτού (που 
αφορά στις παρατάσεις μισθώσεων δημοτικών ακινήτων και 
κυλικείων) δεν υπάρχει η σχετική πρόβλεψη για τριετή 
παράταση αλλά για διετή. 
 

  
 
Την εικόνα στην αγορά κατά τις πρώτες ημέρες ανοίγματος 
του λιανεμπορίου παρουσιάζει, σε συνέντευξή του στο 
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07/04/2021  
Ν. Κογιουμτσής στο Capital 
TV: Διπλασιάστηκε ο 
αριθμός των μη βιώσιμων 
επιχειρήσεων εν μέσω 
πανδημίας 
 

Capital TV, ο Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Νίκος Κογιουμτσής. Όπως 
αναφέρει ο κ. Κογιουμτσής, ο οποίος είναι επίσης μέλος του 
Δ.Σ. της ΕΣΕΕ και Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου 
Αθηνών, ο τζίρος ήταν χαλαρός και δεν επιβεβαιώνει τις 
προβλέψεις για αναβαλλόμενη ζήτηση. 
 

 
06/04/2021  
Ν. Κογιουμτσής: Σε οριακή 
κατάσταση η αγορά – Να 
σωθεί τουλάχιστον η 
πασχαλινή περίοδος  

 
 

 
«Η κατάσταση στην αγορά και στην οικονομία είναι πλέον 
οριακή. Χάθηκαν 7,5 δισ. ευρώ την περίοδο του lockdown. 
Μετά τη χαμένη εορταστική και εκπτωτική περίοδο 
τουλάχιστον να διασωθεί η πασχαλινή περίοδος ώστε οι 
καταστηματάρχες να μπορέσουν να πάρουν κάποιες ανάσες 
για να αποπληρωθούν επιταγές, οφειλές που έχουν πάρει 
παράταση μέχρι το τέλος της χρονιάς», τονίζει ο 
Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. 
Νίκος Κογιουμτσής, στη ραδιοφωνική εκπομπή 
«Αποχρώσεις» του Μεσόγειος 105,4. Εκτιμά πως πολλές 
επιχειρήσεις δεν θα καταφέρουν δυστυχώς να ανεβάσουν 
ρολά. 
 

 
 

 
05/04/2021  
Το Ε.Ε.Α. δίνει το λόγο σε 
μικρομεσαίους και 
επαγγελματίες – Χρήστος 
Κοντούρης, Μέλος Δ.Σ. ΕΕΑ, 
Αντιπρόεδρος Σωματείου 
Περιπτέρων Αθήνας 
 

 
«Το περίπτερο είναι ένας από τους κλάδους που έχουν 
υποστεί μεγάλο πλήγμα από την πανδημία, με τους πληγέντες 
να φτάνουν το 20% με 30% των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στις τουριστικές περιοχές της Αθήνας και 
του κέντρου, οι οποίοι είτε έχουν κλείσει είτε υπολειτουργούν. 
Το πλήγμα είναι σημαντικότερο από αυτό που φαίνεται με τη 
πρώτη ανάγνωση καθώς υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό 
επιχειρήσεων, οι οποίες παρότι εμφανίζουν τζίρο με μείωση 
μικρότερη του 20%, αυτός οφείλεται ως επί το πλείστον σε μη 
κερδοφόρα προϊόντα, όπως τσιγάρα και κάρτες, κάτι που 
σημαίνει ότι η κερδοφορία τους έχει μειωθεί σημαντικά (άνω 
του 20%). Παραταύτα, αυτός ο τζίρος θέτει τις 
προαναφερόμενες επιχειρήσεις εκτός των τελευταίων 
κρατικών ενισχύσεων βάζοντας ένα μεγάλο ερωτηματικό στην 
ευημερία τους.» 
 

 

 
Την άμεση επαναλειτουργία των σχολών οδηγών ζήτησε ο 
Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών 
και Πρόεδρος του Σωματείου Επαγγελματιών Εκπαιδευτών 
Οδηγών Αυτοκινήτων Δυτικής Αττικής κ. Νίκος Γρέντζελος 
σε συνέντευξή του στο ΑΡΤ TV (2/4/2021). 
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05/04/2021  
Ν. Γρέντζελος στο ΑΡΤ TV: 
Να ανοίξουν άμεσα οι 
σχολές οδηγών 

 
 

Ο κ. Γρέντζελος υπογράμμισε τη μεγάλη ζημία που έχει 
υποστεί ο κλάδος στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, 
εξηγώντας ότι τον τελευταίο χρόνο οι σχολές οδηγών έχουν 
λειτουργήσει μόλις τέσσερις μήνες. Την ίδια ώρα, όπως 
ανέφερε, οι επαγγελματίες εκπαιδευτές έμειναν εκτός των 
Επιστρεπτέων Προκαταβολών και ενδεχομένως να 
αποκλειστούν επίσης από την επιδότηση των παγίων 
δαπανών αν δεν ενταχθούν σε αυτήν οι 
αυτοαπασχολούμενοι, κατηγορία στην οποία ανήκει το 90% 
του κλάδου. 
 

Ηλεκτρονική λήψη 
αντιγράφου Ποινικού 
Μητρώου Γενικής Χρήσης – 
ΚΥΑ 9317/18-3-2021 ( ΦΕΚ Β 
1250/31-3-2021)  

 
 

 
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1250/31-3-2021, η υπ. αριθμ. οικ. 
9317/19.3.2021 κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού 
Δικαιοσύνης και του Υπουργού Επικρατείας, με την οποία 
καθορίζεται για πρώτη φορά η διαδικασία για την χορήγηση 
αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης  (gov.gr-ΕΨΠ). 
Έτσι για πρώτη φορά παρέχεται η δυνατότητα στον 
ενδιαφερόμενο πολίτη να αιτηθεί και να λάβει άμεσα και χωρίς 
την ανάγκη για φυσική παρουσία του σε ΚΕΠ, ή στην 
αντίστοιχη Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου των κατά τόπους 
Εισαγγελιών, αντίγραφο γενικής χρήσης του ποινικού του 
μητρώου, το οποίο συχνά απαιτείται, είτε για την συμμετοχή 
του σε διάφορους δημόσιους  διαγωνισμούς, είτε και για την 
έκδοση, ή την ανανέωση κάποιας διοικητικής άδειας. 
 
 

 

 
02/04/2021  
Επιστολή Προέδρου και 
Αντιπροέδρου Ε.Ε.Α. προς 
Υφυπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών κ. Γ. 
Κεφαλογιάννη για άμεσο 
άνοιγμα των σχολών 
οδήγησης 
 
 

 
 
 
Το άμεσο άνοιγμα των σχολών οδήγησης και την επανέναρξη 
των εκπαιδευτικών μαθημάτων ζητεί το Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο Αθηνών με επιστολή του προς τον Υφυπουργό 
Υποδομών και Μεταφορών κ. Γ. Κεφαλογιάννη, την οποία 
υπογράφουν ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου 
και ο Αντιπρόεδρος του Ε.Ε.Α. και Πρόεδρος του Σωματείου 
Επαγγελματιών Εκπαιδευτών Οδήγησης Δυτικής Αττικής, κ. 
Ν. Γρέντζελος. 

Το Ε.Ε.Α. δίνει το λόγο σε 
μικρομεσαίους και 
επαγγελματίες – Ν. 
Παναγιωτάκης, Μέλος Δ.Σ. 
Ε.Ε.Α.  

 
Για τον τρόπο και τον βαθμό επίδρασης της πανδημίας και 
στην ασφαλιστική αγορά μιλά στο eea.gr ο κ. Νίκος 
Παναγιωτάκης, μέλος του Δ.Σ. του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών, ο οποίος δραστηριοποιείται στον 
χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.  
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«Η πανδημία άλλαξε άρδην τα δεδομένα της αγοράς έχοντας 
σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία την κοινωνική συνοχή και 
στο σύνολο της οικονομίας στην χώρα. Φυσικά η ζημιά που 
έχει γίνει δεν μπορεί να εκτιμηθεί εύκολα γιατί η πανδημία είναι 
ένα πρωτόγνωρο γεγονός. H ασφαλιστική αγορά επλήγη από 
την πανδημία κατ’ αναλογία με τη μείωση εισοδημάτων και 
κατανάλωσης, αλλά μέχρι σήμερα η ζημιά είναι διαχειρίσιμη.» 
 

 

 
01/04/2021  
Γ. Χατζηθεοδοσίου στον 
ΣΚΑΪ: Ψωνίζουμε με 
ασφάλεια, ψωνίζουμε από 
τις τοπικές επιχειρήσεις 
 

 
Ιδιαίτερα θετική χαρακτήρισε ο Πρόεδρος του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννης 
Χατζηθεοδοσίου την απόφαση της κυβέρνησης για άνοιγμα 
του λιανεμπορίου από τη Δευτέρα 5 Απριλίου, αποδίδοντάς 
την αφενός στο γεγονός ότι πλέον τα οικονομικά της 
κυβέρνησης δεν αντέχουν περαιτέρω στήριξη των 
επιχειρήσεων και αφετέρου στην κόπωση της κοινωνίας από 
το παρατεταμένο lockdown. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή 
«Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ, με τον Χρήστο Κούτρα και τον 
Γιάννη Ντσούνο, ο κ. Χατζηθεοδοσίου επισήμανε ότι εδώ και 
μήνες η αγορά ζητούσε να ανοίξει και όπως φάνηκε τον 
τελευταίο μήνα, που το λιανεμπόριο ήταν κλειστό, δεν ήταν 
αυτό υπεύθυνο για τη μεγάλη διασπορά του κορονοϊού. 
 

 

 
01/04/2021  
Γ. Χατζηθεοδοσίου στο 
Mega: Το λιανεμπόριο 
άνοιξε, γιατί δεν άντεχε άλλο 
η οικονομία το lockdown 
 

 

 
Για το άνοιγμα του λιανεμπορίου από τη Δευτέρα 5 Απριλίου 
μίλησε ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου στην πρωινή 
ενημερωτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Mega με τον 
Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη 
(1/4/2021). 
Ο κ. Χατζηθεοδοσίου χαιρέτισε την απόφαση της 
κυβέρνησης, εκτιμώντας ότι οδηγήθηκε σε αυτήν τόσο λόγω 
της κόπωσης των πολιτών όσο και λόγω των περιορισμένων 
δυνατοτήτων συνέχισης των μέτρων στήριξης επιχειρήσεων 
και εργαζομένων. 
Υπενθύμισε παράλληλα πως το άνοιγμα της αγοράς αποτελεί 
αίτημα του Ε.Ε.Α. εδώ και αρκετούς μήνες, καθώς είναι 
τεράστια η ζημία που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις 
 

 

 
01/04/2021  
Γ. Χατζηθεοδοσίου: 
«Καθυστέρησε πολύ το 
άνοιγμα, πρέπει να 

 
«Χαιρετίζουμε την απόφαση της κυβέρνησης να ανοίξει 
επιτέλους το λιανεμπόριο από τη Δευτέρα 5 Απριλίου. 
Πρόκειται για μία εξέλιξη που μπορεί να δώσει πνοή στο 
επιχειρείν και την οικονομία, προστατεύοντας παράλληλα τη 
δημόσια υγεία, καθώς το άνοιγμα θα γίνει υπό αυστηρά 
υγειονομικά πρωτόκολλα. Δεν μπορούμε όμως να 
παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι η επαναλειτουργία του 
λιανεμπορίου καθυστέρησε σημαντικά. Το Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο Αθηνών είχε ζητήσει εδώ και μήνες τη λήψη 
αυτής της απόφασης. Αν είχε ανοίξει από τότε, είναι βέβαιο ότι 
θα αντιμετώπιζαν λιγότερα προβλήματα σήμερα οι 
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αναπληρωθεί ο χαμένος  
 
 

επιχειρήσεις του κλάδου, ενώ εκτιμώ ότι θα ήταν μειωμένος 
και ο αριθμός των κρουσμάτων. Με συντεταγμένο τρόπο 
λειτουργίας της αγοράς, δεν υπήρχε περίπτωση διασποράς 
του κορονοϊού. Αντίθετα, προτιμήθηκε να παραμείνουν 
κλειστά τα καταστήματα και ο ιός να κάνει «πάρτι» σε 
πλατείες, παραλίες και πολυσύχναστους δρόμους. Υπάρχει 
πιο τρανή απόδειξη ότι το επιχειρείν δεν είχε την παραμικρή 
ευθύνη για την έξαρση της πανδημίας;» 

 
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ AVI 
 
 

1.   
29/04/2021  
Η νέα απόφαση για τους ΚΑΔ που θα καταβάλλουν μηδενικό ή μειωμένο 
μίσθωμα για τον μήνα Απρίλιο 

2.  29/04/2021  
Γ. Βαφειαδάκης: Τα φροντιστήρια έπρεπε να έχουν ήδη ανοίξει  

3.   
28/04/2021  
Ν. Κογιουμτσής: Δεν επαρκούν τα αντισταθμιστικά μέτρα – Μονόδρομος το 
«κούρεμα» οφειλών 

4.   
28/04/2021  
Γ. Χατζηθεοδοσίου στο Kontra: Χρειάζεται να συνεχιστούν τα μέτρα στήριξης 

 

5.   
27/04/2021  
Ν. Κογιουμτσής στο Bluesky: Χρειάζονται ουσιαστικά αντισταθμιστικά μέτρα 
από την Πολιτεία 

6.   
26/04/2021  
Η έρευνα του Ε.Ε.Α. στον ΣΚΑΪ: Φόβος για την επόμενη μέρα και 
συσσωρευμένα χρέη τα «αγκάθια» για τους μικρομεσαίους 

7.   
26/04/2021  
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Τα προβλήματα των επιχειρήσεων δεν τελειώνουν, μακρύς 
ακόμη ο δρόμος 

8.   
26/04/2021  
Ν. Κογιουμτσής: Οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 
και της οικονομίας 

9.  23/04/2021  
Τι θα γίνει φέτος με τα τεκμήρια και τις αποδείξεις  
Του Παναγιώτη Παντελή – Φοροτεχνικού, Οικονομικού Επόπτη Ε.Ε.Α., σε 
συνεργασία με τον Ηλία Χατζηγεωργίου – Φοροτεχνικό, Αντιπρόεδρο Επιτροπής 
Λογιστών Ε.Ε.Α. 

10.   
23/04/2021  

https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-kathisterise-poli-to-anigma-prepi-na-anaplirothi-o-chamenos-chronos-2/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-kathisterise-poli-to-anigma-prepi-na-anaplirothi-o-chamenos-chronos-2/
https://www.eea.gr/arthra-eea/i-nea-apofasi-gia-tous-kad-pou-tha-katavalloun-mideniko-i-miomeno-misthoma-gia-ton-mina-aprilio-2/
https://www.eea.gr/arthra-eea/i-nea-apofasi-gia-tous-kad-pou-tha-katavalloun-mideniko-i-miomeno-misthoma-gia-ton-mina-aprilio-2/
https://www.eea.gr/arthra-eea/i-nea-apofasi-gia-tous-kad-pou-tha-katavalloun-mideniko-i-miomeno-misthoma-gia-ton-mina-aprilio-2/
https://www.eea.gr/arthra-eea/i-nea-apofasi-gia-tous-kad-pou-tha-katavalloun-mideniko-i-miomeno-misthoma-gia-ton-mina-aprilio-2/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-vafiadakis-ta-frontistiria-eprepe-na-echoun-idi-anixi/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-den-eparkoun-ta-antistathmistika-metra-monodromos-to-kourema-ofilon/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-den-eparkoun-ta-antistathmistika-metra-monodromos-to-kourema-ofilon/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-den-eparkoun-ta-antistathmistika-metra-monodromos-to-kourema-ofilon/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-den-eparkoun-ta-antistathmistika-metra-monodromos-to-kourema-ofilon/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-sto-kontra-chriazete-na-sinechistoun-ta-metra-stirixis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-sto-kontra-chriazete-na-sinechistoun-ta-metra-stirixis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-sto-kontra-chriazete-na-sinechistoun-ta-metra-stirixis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-sto-kontra-chriazete-na-sinechistoun-ta-metra-stirixis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-sto-bluesky-chriazonte-ousiastika-antistathmistika-metra-apo-tin-politia/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-sto-bluesky-chriazonte-ousiastika-antistathmistika-metra-apo-tin-politia/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-sto-bluesky-chriazonte-ousiastika-antistathmistika-metra-apo-tin-politia/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-sto-bluesky-chriazonte-ousiastika-antistathmistika-metra-apo-tin-politia/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/i-erevna-tou-e-e-a-ston-skai-fovos-gia-tin-epomeni-mera-ke-sissorevmena-chrei-ta-agkathia-gia-tous-mikromeseous/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/i-erevna-tou-e-e-a-ston-skai-fovos-gia-tin-epomeni-mera-ke-sissorevmena-chrei-ta-agkathia-gia-tous-mikromeseous/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/i-erevna-tou-e-e-a-ston-skai-fovos-gia-tin-epomeni-mera-ke-sissorevmena-chrei-ta-agkathia-gia-tous-mikromeseous/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/i-erevna-tou-e-e-a-ston-skai-fovos-gia-tin-epomeni-mera-ke-sissorevmena-chrei-ta-agkathia-gia-tous-mikromeseous/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-ta-provlimata-ton-epichiriseon-den-telionoun-makris-akomi-o-dromos/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-ta-provlimata-ton-epichiriseon-den-telionoun-makris-akomi-o-dromos/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-ta-provlimata-ton-epichiriseon-den-telionoun-makris-akomi-o-dromos/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-ta-provlimata-ton-epichiriseon-den-telionoun-makris-akomi-o-dromos/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-i-proipothesis-gia-tin-anaptixi-tis-epichirimatikotitas-ke-tis-ikonomias/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-i-proipothesis-gia-tin-anaptixi-tis-epichirimatikotitas-ke-tis-ikonomias/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-i-proipothesis-gia-tin-anaptixi-tis-epichirimatikotitas-ke-tis-ikonomias/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-i-proipothesis-gia-tin-anaptixi-tis-epichirimatikotitas-ke-tis-ikonomias/
https://www.eea.gr/arthra-eea/ti-tha-gini-fetos-me-ta-tekmiria-ke-tis-apodixis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/proedros-e-e-a-sto-bluesky-chriazete-stirixi-ke-meta-to-anigma-tis-agoras/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/proedros-e-e-a-sto-bluesky-chriazete-stirixi-ke-meta-to-anigma-tis-agoras/
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Πρόεδρος Ε.Ε.Α. στο Bluesky: Χρειάζεται στήριξη και μετά το άνοιγμα της 
αγοράς 

11.   
23/04/2021  
Γ. Χατζηθεοδοσίου στον ΑΝΤ1 για τις φορολογικές ελαφρύνσεις 

12.   
23/04/2021  
Π. Παντελής στον ΑΝΤ1 για Δώρο Πάσχα, φορολογικές δηλώσεις, τεκμήρια, 
τέλη κυκλοφορίας 

13.   
22/04/2021  
Ν. Κογιουμτσής στο OPEN: Να καταργηθούν τα ραντεβού και τα sms για το 
λιανεμπόριο τη Μ. Εβδομάδα 

14.   
22/04/2021  
Ν. Κογιουμτσής στο OPEN: Να καταργηθούν τα ραντεβού και τα sms για το 
λιανεμπόριο τη Μ. Εβδομάδα 

15.   
22/04/2021  
Γ. Χατζηθεοδοσίου στη διαδικτυακή εκδήλωση της Νάντιας Γιαννακοπούλου: 
Απαιτείται περαιτέρω στήριξη μικρομεσαίων και επαγγελματιών 

16.   
22/04/2021  
Γ. Χατζηθεοδοσίου: «Στην προσπάθεια επιβίωσης των επιχειρήσεων βοηθά η 
μείωση της φορολογίας αλλά δεν επαρκεί» 

17.   
22/04/2021  
Ε.Ε.Α.: Διανομή υγειονομικού και ενημερωτικού υλικού στα καταστήματα των 
Δήμων Μαραθώνα και Μαρκοπούλου Μεσογαίας 

18.   
21/04/2021  
Με μεγάλη συμμετοχή το Webinar Ε.Ε.Α. – Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
για «Επιλογή, εκπαίδευση ανθρωπίνου δυναμικού για ΜμΕ & ελεύθερους 
επαγγελματίες» 

19.   
21/04/2021  
Ν. Κογιουμτσής στο Kontra: Υποτονική έως ανύπαρκτη η κατανάλωση στο 
κέντρο της Αθήνας, με εξαίρεση το Σάββατο 

20.   
21/04/2021  
Το Ε.Ε.Α. στις αγορές των Δήμων Παπάγου – Χολαργού και Ζωγράφου  

21.   
20/04/2021  
Η νέα Υπουργική Απόφαση για την αναστολή της προθεσμίας λήξης-εμφάνισης 
και πληρωμής αξιόγραφων για τον Απρίλιο 

22.   
20/04/2021  
Ν. Γρέντζελος στο OPEN: Να χορηγούνται δωρεάν τα self test σε 
εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές των σχολών οδηγών 

23.   
20/04/2021  

https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/proedros-e-e-a-sto-bluesky-chriazete-stirixi-ke-meta-to-anigma-tis-agoras/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/proedros-e-e-a-sto-bluesky-chriazete-stirixi-ke-meta-to-anigma-tis-agoras/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-ston-ant1-gia-tis-forologikes-elafrinsis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-ston-ant1-gia-tis-forologikes-elafrinsis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-ston-ant1-gia-tis-forologikes-elafrinsis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/p-pantelis-ston-ant1-gia-doro-pascha-forologikes-dilosis-tekmiria-teli-kikloforias/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/p-pantelis-ston-ant1-gia-doro-pascha-forologikes-dilosis-tekmiria-teli-kikloforias/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/p-pantelis-ston-ant1-gia-doro-pascha-forologikes-dilosis-tekmiria-teli-kikloforias/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/p-pantelis-ston-ant1-gia-doro-pascha-forologikes-dilosis-tekmiria-teli-kikloforias/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-sto-open-na-katargithoun-ta-rantevou-ke-ta-sms-gia-to-lianemporio-ti-m-evdomada/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-sto-open-na-katargithoun-ta-rantevou-ke-ta-sms-gia-to-lianemporio-ti-m-evdomada/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-sto-open-na-katargithoun-ta-rantevou-ke-ta-sms-gia-to-lianemporio-ti-m-evdomada/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-sto-open-na-katargithoun-ta-rantevou-ke-ta-sms-gia-to-lianemporio-ti-m-evdomada/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-sto-open-na-katargithoun-ta-rantevou-ke-ta-sms-gia-to-lianemporio-ti-m-evdomada/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-sto-open-na-katargithoun-ta-rantevou-ke-ta-sms-gia-to-lianemporio-ti-m-evdomada/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-sto-open-na-katargithoun-ta-rantevou-ke-ta-sms-gia-to-lianemporio-ti-m-evdomada/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-sto-open-na-katargithoun-ta-rantevou-ke-ta-sms-gia-to-lianemporio-ti-m-evdomada/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-sti-diadiktiaki-ekdilosi-tis-nantias-giannakopoulou-apetite-peretero-stirixi-mikromeseon-ke-epangelmation/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-sti-diadiktiaki-ekdilosi-tis-nantias-giannakopoulou-apetite-peretero-stirixi-mikromeseon-ke-epangelmation/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-sti-diadiktiaki-ekdilosi-tis-nantias-giannakopoulou-apetite-peretero-stirixi-mikromeseon-ke-epangelmation/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-sti-diadiktiaki-ekdilosi-tis-nantias-giannakopoulou-apetite-peretero-stirixi-mikromeseon-ke-epangelmation/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-stin-prospathia-epiviosis-ton-epichiriseon-voitha-i-miosi-tis-forologias-alla-den-eparki/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-stin-prospathia-epiviosis-ton-epichiriseon-voitha-i-miosi-tis-forologias-alla-den-eparki/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-stin-prospathia-epiviosis-ton-epichiriseon-voitha-i-miosi-tis-forologias-alla-den-eparki/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-stin-prospathia-epiviosis-ton-epichiriseon-voitha-i-miosi-tis-forologias-alla-den-eparki/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-dianomi-igionomikou-ke-enimerotikou-ilikou-sta-katastimata-ton-dimon-marathona-ke-markopoulou-mesogeas/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-dianomi-igionomikou-ke-enimerotikou-ilikou-sta-katastimata-ton-dimon-marathona-ke-markopoulou-mesogeas/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-dianomi-igionomikou-ke-enimerotikou-ilikou-sta-katastimata-ton-dimon-marathona-ke-markopoulou-mesogeas/
https://www.eea.gr/arthra-eea/webinar-gia-diachirisi-anthropinou-dinamikou-gia-mikres-epichirisis/
https://www.eea.gr/arthra-eea/webinar-gia-diachirisi-anthropinou-dinamikou-gia-mikres-epichirisis/
https://www.eea.gr/arthra-eea/webinar-gia-diachirisi-anthropinou-dinamikou-gia-mikres-epichirisis/
https://www.eea.gr/arthra-eea/webinar-gia-diachirisi-anthropinou-dinamikou-gia-mikres-epichirisis/
https://www.eea.gr/arthra-eea/webinar-gia-diachirisi-anthropinou-dinamikou-gia-mikres-epichirisis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-sto-kontra-ipotoniki-eos-aniparkti-i-katanalosi-sto-kentro-tis-athinas-me-exeresi-to-savvato/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-sto-kontra-ipotoniki-eos-aniparkti-i-katanalosi-sto-kentro-tis-athinas-me-exeresi-to-savvato/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-sto-kontra-ipotoniki-eos-aniparkti-i-katanalosi-sto-kentro-tis-athinas-me-exeresi-to-savvato/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-sto-kontra-ipotoniki-eos-aniparkti-i-katanalosi-sto-kentro-tis-athinas-me-exeresi-to-savvato/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-e-e-a-stis-topikes-agores-ton-dimon-papagou-cholargou-ke-zografou/
https://www.eea.gr/arthra-eea/i-nea-ipourgiki-apofasi-gia-tin-anastoli-tis-prothesmias-lixis-emfanisis-ke-pliromis-axiografon-gia-ton-aprilio-2/
https://www.eea.gr/arthra-eea/i-nea-ipourgiki-apofasi-gia-tin-anastoli-tis-prothesmias-lixis-emfanisis-ke-pliromis-axiografon-gia-ton-aprilio-2/
https://www.eea.gr/arthra-eea/i-nea-ipourgiki-apofasi-gia-tin-anastoli-tis-prothesmias-lixis-emfanisis-ke-pliromis-axiografon-gia-ton-aprilio-2/
https://www.eea.gr/arthra-eea/i-nea-ipourgiki-apofasi-gia-tin-anastoli-tis-prothesmias-lixis-emfanisis-ke-pliromis-axiografon-gia-ton-aprilio-2/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-grentzelos-sto-open-na-chorigounte-dorean-ta-self-test-se-ekpedevomenous-ke-ekpedeftes-ton-scholon-odigon/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-grentzelos-sto-open-na-chorigounte-dorean-ta-self-test-se-ekpedevomenous-ke-ekpedeftes-ton-scholon-odigon/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-grentzelos-sto-open-na-chorigounte-dorean-ta-self-test-se-ekpedevomenous-ke-ekpedeftes-ton-scholon-odigon/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-grentzelos-sto-open-na-chorigounte-dorean-ta-self-test-se-ekpedevomenous-ke-ekpedeftes-ton-scholon-odigon/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/tha-prepi-to-kratos-na-sinechisi-na-ine-mazi-sas-ke-to-epomeno-diastima-tonise-stin-tilediaskepsi-tou-e-e-a-o-chr-staikouras-2/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/tha-prepi-to-kratos-na-sinechisi-na-ine-mazi-sas-ke-to-epomeno-diastima-tonise-stin-tilediaskepsi-tou-e-e-a-o-chr-staikouras-2/
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«Θα πρέπει το κράτος να συνεχίσει να είναι μαζί σας και το επόμενο διάστημα» 
τόνισε στην τηλεδιάσκεψη του Ε.Ε.Α ο Χρ. Σταϊκούρας 
 

24.   
20/04/2021  
«Δείγμα άνισης μεταχείρισης το θέμα του κόστους των self-test» 

25.   
20/04/2021  
Αντιπροσωπεία του E.E.A. στα καταστήματα των Δήμων Ελληνικού – 
Αργυρούπολης και Βύρωνα 

26.  19/04/2021  
Ν. Γρέντζελος: Αναγκαίο ένα ειδικό «πακέτο» για τις σχολές οδηγών  

27.   
19/04/2021  
Ε.Ε.Α.: Στους Δήμους Βριλησσίων και Πεντέλης συνεχίστηκε την Παρασκευή 
16/4 η Δράση στήριξης των τοπικών αγορών 

28.   
19/04/2021  
Άρθρο Γ. Χατζηθεοδοσίου στη «Real News»: Μέτρα στήριξης για την επόμενη 
ημέρα 

29.  16/04/2021 
Το Ε.Ε.Α. δίνει το λόγο σε μικρομεσαίους και επαγγελματίες – Παναγιώτης 
Γιαννόπουλος, μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Α. 

30.    
16/04/2021  
Ν. Κογιουμτσής: Θετικό το μέτρο των self test, να καταργηθούν τα ραντεβού 
στο λιανεμπόριο 

31.   
16/04/2021  
Το Ε.Ε.Α. στα καταστήματα των Δήμων Παιανίας και Κρωπίας – Διανομή 
υγειονομικού & ενημερωτικού υλικού 

32.   
15/04/2021  
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Τα καταστήματα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά με 
ασφάλεια, χωρίς όμως ραντεβού 

33.   
15/04/2021  
Το Ε.Ε.Α. στους Δήμους Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και Σαρωνικού για τη 
στήριξη των τοπικών αγορών – Διανομή υγειονομικού & ενημερωτικού υλικού 

34.   
14/04/2021  
Γ. Χατζηθεοδοσίου απευθυνόμενος στον Αλ. Τσίπρα: «Πάνω από το 50% των 
επιχειρήσεων δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του χωρίς 
στήριξη» 

35.   
14/04/2021  
Το Ε.Ε.Α. στις τοπικές αγορές των Δήμων Φυλής και Πετρούπολης 

36.   
13/04/2021  
Ο Γ. Χατζηθεοδοσίου και ο Γ. Καββαθάς μεταξύ των συμμετεχόντων στην 
παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ  

https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/tha-prepi-to-kratos-na-sinechisi-na-ine-mazi-sas-ke-to-epomeno-diastima-tonise-stin-tilediaskepsi-tou-e-e-a-o-chr-staikouras-2/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/tha-prepi-to-kratos-na-sinechisi-na-ine-mazi-sas-ke-to-epomeno-diastima-tonise-stin-tilediaskepsi-tou-e-e-a-o-chr-staikouras-2/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/digma-anisis-metachirisis-to-thema-tou-kostous-ton-self-test-2/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/digma-anisis-metachirisis-to-thema-tou-kostous-ton-self-test-2/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/digma-anisis-metachirisis-to-thema-tou-kostous-ton-self-test-2/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/antiprosopia-tou-e-e-a-sta-katastimata-ton-dimon-ellinikou-argiroupolis-ke-virona/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/antiprosopia-tou-e-e-a-sta-katastimata-ton-dimon-ellinikou-argiroupolis-ke-virona/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/antiprosopia-tou-e-e-a-sta-katastimata-ton-dimon-ellinikou-argiroupolis-ke-virona/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/antiprosopia-tou-e-e-a-sta-katastimata-ton-dimon-ellinikou-argiroupolis-ke-virona/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-grentzelos-anagkeo-ena-idiko-paketo-gia-tis-scholes-odigon/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-stous-dimous-vrilission-ke-pentelis-sinechistike-tin-paraskevi-16-4-i-drasi-stirixis-ton-topikon-agoron/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-stous-dimous-vrilission-ke-pentelis-sinechistike-tin-paraskevi-16-4-i-drasi-stirixis-ton-topikon-agoron/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-stous-dimous-vrilission-ke-pentelis-sinechistike-tin-paraskevi-16-4-i-drasi-stirixis-ton-topikon-agoron/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-stous-dimous-vrilission-ke-pentelis-sinechistike-tin-paraskevi-16-4-i-drasi-stirixis-ton-topikon-agoron/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/arthro-g-chatzitheodosiou-sti-real-news-metra-stirixis-gia-tin-epomeni-imera/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/arthro-g-chatzitheodosiou-sti-real-news-metra-stirixis-gia-tin-epomeni-imera/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/arthro-g-chatzitheodosiou-sti-real-news-metra-stirixis-gia-tin-epomeni-imera/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/arthro-g-chatzitheodosiou-sti-real-news-metra-stirixis-gia-tin-epomeni-imera/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-panagiotis-giannopoulos-melos-d-s-e-e-a/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-panagiotis-giannopoulos-melos-d-s-e-e-a/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-thetiko-to-metro-ton-self-test-na-katargithoun-ta-rantevou-sto-lianemporio/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-thetiko-to-metro-ton-self-test-na-katargithoun-ta-rantevou-sto-lianemporio/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-thetiko-to-metro-ton-self-test-na-katargithoun-ta-rantevou-sto-lianemporio/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-thetiko-to-metro-ton-self-test-na-katargithoun-ta-rantevou-sto-lianemporio/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-e-e-a-sta-katastimata-ton-dimon-peanias-ke-kropias-dianomi-igionomikou-enimerotikou-ilikou/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-e-e-a-sta-katastimata-ton-dimon-peanias-ke-kropias-dianomi-igionomikou-enimerotikou-ilikou/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-e-e-a-sta-katastimata-ton-dimon-peanias-ke-kropias-dianomi-igionomikou-enimerotikou-ilikou/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-e-e-a-sta-katastimata-ton-dimon-peanias-ke-kropias-dianomi-igionomikou-enimerotikou-ilikou/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-ta-katastimata-prepi-na-paraminoun-anichta-me-asfalia-choris-omos-rantevou/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-ta-katastimata-prepi-na-paraminoun-anichta-me-asfalia-choris-omos-rantevou/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-ta-katastimata-prepi-na-paraminoun-anichta-me-asfalia-choris-omos-rantevou/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-ta-katastimata-prepi-na-paraminoun-anichta-me-asfalia-choris-omos-rantevou/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-e-e-a-stous-dimous-varis-voulas-vouliagmenis-ke-saronikou-gia-ti-stirixi-ton-topikon-agoron-dianomi-igionomikou-enimerotikou-ilikou/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-e-e-a-stous-dimous-varis-voulas-vouliagmenis-ke-saronikou-gia-ti-stirixi-ton-topikon-agoron-dianomi-igionomikou-enimerotikou-ilikou/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-e-e-a-stous-dimous-varis-voulas-vouliagmenis-ke-saronikou-gia-ti-stirixi-ton-topikon-agoron-dianomi-igionomikou-enimerotikou-ilikou/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-e-e-a-stous-dimous-varis-voulas-vouliagmenis-ke-saronikou-gia-ti-stirixi-ton-topikon-agoron-dianomi-igionomikou-enimerotikou-ilikou/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-apefthinomenos-ston-al-tsipra-pano-apo-to-50-ton-epichiriseon-den-tha-boresi-na-antapokrithi-stis-ipochreosis-tou-choris-stirixi/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-apefthinomenos-ston-al-tsipra-pano-apo-to-50-ton-epichiriseon-den-tha-boresi-na-antapokrithi-stis-ipochreosis-tou-choris-stirixi/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-apefthinomenos-ston-al-tsipra-pano-apo-to-50-ton-epichiriseon-den-tha-boresi-na-antapokrithi-stis-ipochreosis-tou-choris-stirixi/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-apefthinomenos-ston-al-tsipra-pano-apo-to-50-ton-epichiriseon-den-tha-boresi-na-antapokrithi-stis-ipochreosis-tou-choris-stirixi/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-apefthinomenos-ston-al-tsipra-pano-apo-to-50-ton-epichiriseon-den-tha-boresi-na-antapokrithi-stis-ipochreosis-tou-choris-stirixi/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-e-e-a-stis-topikes-agores-ton-dimon-filis-ke-petroupolis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-e-e-a-stis-topikes-agores-ton-dimon-filis-ke-petroupolis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-e-e-a-stis-topikes-agores-ton-dimon-filis-ke-petroupolis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/o-g-chatzitheodosiou-ke-o-g-kavvathas-metaxi-ton-simmetechonton-stin-parousiasi-tou-ikonomikou-programmatos-tou-siriza/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/o-g-chatzitheodosiou-ke-o-g-kavvathas-metaxi-ton-simmetechonton-stin-parousiasi-tou-ikonomikou-programmatos-tou-siriza/
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37.   
13/04/2021  
Ο Προέδρος του Ε.Ε.Α. στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της 
Βουλής για την απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων 

38.   
13/04/2021  
Ε.Ε.Α.: Στους Δήμους Ραφήνας – Πικερμίου και Παλλήνης συνεχίστηκε η 
Δράση στήριξης των τοπικών αγορών 

39.   12/04/2021 
Το Ε.Ε.Α. δίνει το λόγο σε μικρομεσαίους και επαγγελματίες – Δημήτρης 
Παπαγιαννόπουλος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.Φ.Ε., μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Α. 

40.   
12/04/2021  
Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. στο mononews.gr για τα self test στο λιανεμπόριο 

41.   
12/04/2021  
Τα deadlines του Απριλίου και των λογιστών! 
Του Παναγιώτη Παντελή – Φοροτεχνικού, Οικονομικού Επόπτη Ε.Ε.Α., σε 
συνεργασία με τον Παναγιώτη Τσουκαλά-Τζίκα – Φοροτεχνικό. 

42.   
12/04/2021  
Ε.Ε.Α.: Νέα διανομή υγειονομικού – ενημερωτικού υλικού στα καταστήματα 
των Δήμων Μεταμόρφωσης και Λυκόβρυσης – Πεύκης 

43.   
09/04/2021  
Αίτημα του Ε.Ε.Α. στον Υπουργό Ανάπτυξης για κατάργηση του τηλεφωνικού 
ραντεβού στο λιανεμπόριο 

44.   
09/04/2021  
Ν. Κογιουμτσής στο Kontra για τις πρώτες ημέρες επαναλειτουργίας της 
αγοράς 

45.  09/04/2021  
Εγκαίνια της συνεργασίας του Ε.Ε.Α. με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο με το 
webinar για το ηλεκτρονικό εμπόριο 

46.   
09/04/2021  
Ε.Ε.Α.: Υγειονομικό και ενημερωτικό υλικό στα καταστήματα των Δήμων 
Κηφισιάς και Διονύσου 

47.  08/04/2021  
Το Ε.Ε.Α. δίνει το λόγο σε μικρομεσαίους και επαγγελματίες – Χρήστος 
Λούσης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπόρων & Βιοτεχνών 
Υαλοπινάκων 

48.   
08/04/2021  
Με 80 χιλιάδες ευρώ από τις τράπεζες το ΕΕΑ θα στηρίξει την ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση 

49.   
08/04/2021  
Το Ε.Ε.Α. στις τοπικές αγορές Αγίου Δημητρίου και Παλαιού Φαλήρου – 
Διανομή υγειονομικού & ενημερωτικού υλικού 

50.   

https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/o-proedros-tou-e-e-a-sti-diarki-epitropi-paragogis-ke-emporiou-tis-voulis-gia-tin-aplopiisi-diadikasion-adiodotisis-epichiriseon/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/o-proedros-tou-e-e-a-sti-diarki-epitropi-paragogis-ke-emporiou-tis-voulis-gia-tin-aplopiisi-diadikasion-adiodotisis-epichiriseon/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/o-proedros-tou-e-e-a-sti-diarki-epitropi-paragogis-ke-emporiou-tis-voulis-gia-tin-aplopiisi-diadikasion-adiodotisis-epichiriseon/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/o-proedros-tou-e-e-a-sti-diarki-epitropi-paragogis-ke-emporiou-tis-voulis-gia-tin-aplopiisi-diadikasion-adiodotisis-epichiriseon/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-stous-dimous-rafinas-pikermiou-ke-pallinis-sinechistike-i-drasi-stirixis-ton-topikon-agoron/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-stous-dimous-rafinas-pikermiou-ke-pallinis-sinechistike-i-drasi-stirixis-ton-topikon-agoron/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-stous-dimous-rafinas-pikermiou-ke-pallinis-sinechistike-i-drasi-stirixis-ton-topikon-agoron/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-stous-dimous-rafinas-pikermiou-ke-pallinis-sinechistike-i-drasi-stirixis-ton-topikon-agoron/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-dimitris-papagiannopoulos-antiproedros-o-e-f-e-melos-d-s-e-e-a/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-dimitris-papagiannopoulos-antiproedros-o-e-f-e-melos-d-s-e-e-a/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/o-proedros-tou-e-e-a-sto-mononews-gr-gia-ta-self-test-sto-lianemporio/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/o-proedros-tou-e-e-a-sto-mononews-gr-gia-ta-self-test-sto-lianemporio/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/o-proedros-tou-e-e-a-sto-mononews-gr-gia-ta-self-test-sto-lianemporio/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-nea-dianomi-igionomikou-enimerotikou-ilikou-sta-katastimata-ton-dimon-metamorfosis-ke-likovrisis-pefkis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-nea-dianomi-igionomikou-enimerotikou-ilikou-sta-katastimata-ton-dimon-metamorfosis-ke-likovrisis-pefkis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-nea-dianomi-igionomikou-enimerotikou-ilikou-sta-katastimata-ton-dimon-metamorfosis-ke-likovrisis-pefkis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-nea-dianomi-igionomikou-enimerotikou-ilikou-sta-katastimata-ton-dimon-metamorfosis-ke-likovrisis-pefkis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/etima-tou-e-e-a-ston-ipourgo-anaptixis-gia-katargisi-tou-tilefonikou-rantevou-sto-lianemporio-2/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/etima-tou-e-e-a-ston-ipourgo-anaptixis-gia-katargisi-tou-tilefonikou-rantevou-sto-lianemporio-2/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/etima-tou-e-e-a-ston-ipourgo-anaptixis-gia-katargisi-tou-tilefonikou-rantevou-sto-lianemporio-2/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/etima-tou-e-e-a-ston-ipourgo-anaptixis-gia-katargisi-tou-tilefonikou-rantevou-sto-lianemporio-2/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-sto-kontra-gia-tis-protes-imeres-epanalitourgias-tis-agoras/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-sto-kontra-gia-tis-protes-imeres-epanalitourgias-tis-agoras/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-sto-kontra-gia-tis-protes-imeres-epanalitourgias-tis-agoras/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-sto-kontra-gia-tis-protes-imeres-epanalitourgias-tis-agoras/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/egkenia-tis-sinergasias-tou-e-e-a-me-to-ikonomiko-panepistimio-me-to-webinar-gia-to-ilektroniko-emporio/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/egkenia-tis-sinergasias-tou-e-e-a-me-to-ikonomiko-panepistimio-me-to-webinar-gia-to-ilektroniko-emporio/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-igionomiko-ke-enimerotiko-iliko-sta-katastimata-ton-dimon-kifisias-ke-dionisou/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-igionomiko-ke-enimerotiko-iliko-sta-katastimata-ton-dimon-kifisias-ke-dionisou/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-igionomiko-ke-enimerotiko-iliko-sta-katastimata-ton-dimon-kifisias-ke-dionisou/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-igionomiko-ke-enimerotiko-iliko-sta-katastimata-ton-dimon-kifisias-ke-dionisou/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-christos-lousis-proedros-panellinias-omospondias-emporon-viotechnon-ialopinakon/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-christos-lousis-proedros-panellinias-omospondias-emporon-viotechnon-ialopinakon/
https://www.eea.gr/arthra-eea/to-e-e-a-dini-to-logo-se-mikromeseous-ke-epangelmaties-christos-lousis-proedros-panellinias-omospondias-emporon-viotechnon-ialopinakon/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/me-80-chiliades-evro-apo-tis-trapezes-to-eea-tha-stirixi-tin-asfalistiki-diamesolavisi-2/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/me-80-chiliades-evro-apo-tis-trapezes-to-eea-tha-stirixi-tin-asfalistiki-diamesolavisi-2/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/me-80-chiliades-evro-apo-tis-trapezes-to-eea-tha-stirixi-tin-asfalistiki-diamesolavisi-2/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/me-80-chiliades-evro-apo-tis-trapezes-to-eea-tha-stirixi-tin-asfalistiki-diamesolavisi-2/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-e-e-a-stis-topikes-agores-agiou-dimitriou-ke-paleou-falirou-dianomi-igionomikou-enimerotikou-ilikou/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-e-e-a-stis-topikes-agores-agiou-dimitriou-ke-paleou-falirou-dianomi-igionomikou-enimerotikou-ilikou/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-e-e-a-stis-topikes-agores-agiou-dimitriou-ke-paleou-falirou-dianomi-igionomikou-enimerotikou-ilikou/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-e-e-a-stis-topikes-agores-agiou-dimitriou-ke-paleou-falirou-dianomi-igionomikou-enimerotikou-ilikou/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/me-epitichia-to-webinar-tis-epitropis-logiston-tou-e-e-a-gia-tin-platforma-mydata/
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08/04/2021  
Με επιτυχία το webinar της Επιτροπής Λογιστών του Ε.Ε.Α. για την 
πλατφόρμα myDATA 

51.   
08/04/2021  
Γ. Χατζηθεοδοσίου στο tvxs.gr: Τα μισά καταστήματα στο κέντρο δεν άνοιξαν – 
Θα ζητήσουμε άρση του ραντεβού ανά κατάστημα 

52.   
07/04/2021  
Επιστολή του Ε.Ε.Α. προς την ηγεσία του Υπ. Εσωτερικών για τη μη τήρηση 
των προαναγγελιών της σχετικά με τη διάρκεια παράτασης των μισθωμάτων 
ακινήτων του Δημοσίου 

53.   
07/04/2021  
Ν. Κογιουμτσής στο Capital TV: Διπλασιάστηκε ο αριθμός των μη βιώσιμων 
επιχειρήσεων εν μέσω πανδημίας 

54.   
07/04/2021  
Το Ε.Ε.Α. στα καταστήματα του Δήμου Αχαρνών – Διανομή υγειονομικού & 
ενημερωτικού υλικού 

55.   
06/04/2021  
Ν. Κογιουμτσής: Σε οριακή κατάσταση η αγορά – Να σωθεί τουλάχιστον η 
πασχαλινή περίοδος 

56.   
05/04/2021  
Το Ε.Ε.Α. δίνει το λόγο σε μικρομεσαίους και επαγγελματίες – Χρήστος 
Κοντούρης, Μέλος Δ.Σ. ΕΕΑ, Αντιπρόεδρος Σωματείου Περιπτέρων Αθήνας 

57.   
05/04/2021  
Διανομή υγειονομικού-ενημερωτικού υλικού από το Ε.Ε.Α. με στόχο τη στήριξη 
του λιανεμπορίου 

58.   
05/04/2021  
Ν. Γρέντζελος στο ΑΡΤ TV: Να ανοίξουν άμεσα οι σχολές οδηγών 

59.  Ηλεκτρονική λήψη αντιγράφου Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης – ΚΥΑ 
9317/18-3-2021 ( ΦΕΚ Β 1250/31-3-2021)  

60.   
02/04/2021  
Επιστολή Προέδρου και Αντιπροέδρου Ε.Ε.Α. προς Υφυπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών κ. Γ. Κεφαλογιάννη για άμεσο άνοιγμα των σχολών οδήγησης 
 

61.  Το Ε.Ε.Α. δίνει το λόγο σε μικρομεσαίους και επαγγελματίες – Ν. 
Παναγιωτάκης, Μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Α.  

62.   
01/04/2021  
Γ. Χατζηθεοδοσίου στον ΣΚΑΪ: Ψωνίζουμε με ασφάλεια, ψωνίζουμε από τις 
τοπικές επιχειρήσεις 

63.   
01/04/2021  
Γ. Χατζηθεοδοσίου στο Mega: Το λιανεμπόριο άνοιξε, γιατί δεν άντεχε άλλο η 
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οικονομία το lockdown 

64.   
01/04/2021  
Γ. Χατζηθεοδοσίου: «Καθυστέρησε πολύ το άνοιγμα, πρέπει να αναπληρωθεί ο 
χαμένος  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 
Από το 1925 στην υπηρεσία των επαγγελματιών και των 

μικρών επιχειρήσεων 
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