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Το κείμενο: «Πανόραμα Δράσης του Ε.Ε.Α. σε συνθήκες πανδημίας - Μάιος 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 Μαΐου 2021 
 
Σ.Β. 

 
 

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά στην πηγή 
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Η δράση του ΕΕΑ 
 

Μάιος 2021 
 
Η δράση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας σε συνθήκες πανδημίας covid19, 
τον Μάιο του 2021, αποτελεί συνέχεια της δράσης που ξεκίνησε από τον Μάρτιο του 
2020, όταν η επίθεση του κορονοϊού πήρε τη μορφή πανδημίας. Με τη χαλάρωση των 
μέτρων προστασίας, την κατάργηση του lockdown και τη σταδιακή επανεκκίνηση της 
οικονομίας, πολλά προβλήματα εξέλειπαν, νέα δημιουργήθηκαν και η δράση του ΕΕΑ 
προσαρμόστηκε με λιγότερες, αλλά πάντα ουσιαστικές ενέργειες, υπέρ των 
πληττόμενων επιχειρήσεων.  
Το σύνολο της προηγούμενης δράσης εκτέθηκε ήδη σε προηγούμενες αναρτήσεις στο 
eea.gr και μπορείτε να τη βρείτε στις παρακάτω συνδέσεις:  
 
1. Η Δράση του Ε.Ε.Α. σε Συνθήκες Πανδημίας, Μάρτιος 2020 – Μάρτιος 2021 
https://www.eea.gr/arthra-eea/i-drasi-tou-e-e-a-se-sinthikes-pandimias-martios-2020-
martios-2021/ 
 
2. Η Δράση του Ε.Ε.Α. στην πανδημία τον Απρίλιο του 2021 
https://www.eea.gr/arthra-eea/i-drasi-tou-e-e-a-stin-pandimia-ton-aprilio-tou-2021/ 
 

Η κατάργηση του lockdown  
 

Τον Μάιο του 2021, μετά μια μακρά περίοδο ισχυρών περιορισμών και μέτρων προστασίας 
του πληθυσμού, άρχισε μια ραγδαία χαλάρωση των μέτρων με πιο σημαντικές το άνοιγμα της 
εστίασης,  του λιανεμπορίου, του Τουρισμού, των εκπαιδευτηρίων , και πολλών κλάδων για 
τους οποίους η πανδημία ήταν μια καταστροφική περίοδο αδράνειας με αύξηση χρεών και 
μηδενικών εσόδων. 
 

 
 

https://www.eea.gr/arthra-eea/i-drasi-tou-e-e-a-se-sinthikes-pandimias-martios-2020-martios-2021/
https://www.eea.gr/arthra-eea/i-drasi-tou-e-e-a-se-sinthikes-pandimias-martios-2020-martios-2021/
https://www.eea.gr/arthra-eea/i-drasi-tou-e-e-a-stin-pandimia-ton-aprilio-tou-2021/


4 
 

Η οικονομία άρχισε μια «μουδιασμένη» επαναφορά στην καθημερινότητα, στην οποία τα μέτρα 
προστασίας, τα τεστ, το πιστοποιητικό εμβολιασμού, τα κρούσματα και οι νεκροί, θυμίζουν 
διαρκώς ότι τίποτα δεν έχει κατοχυρωθεί ακόμη κατά της πανδημίας αν δεν ξεπεράσουμε τα 
κρίσιμα ποσοστά της «ανοσίας αγέλης» που προσφέρουν τα εμβόλια και η νόσηση που έχει 
συμβεί. Μέχρι τις 31 Μαΐου 2021, είχαν πραγματοποιηθεί 5.570.000 εμβολιασμοί, ενώ 
2.040.000 πολίτες είναι πλήρως εμβολιασμένοι. 
 

Η επανεκκίνηση και τα χρέη 
 
Παρά τη χαλάρωση των μέτρων και την σταδιακή επαναφορά της καθημερινότητας, δεν έγινε 
απολογισμός των απωλειών της πανδημίας από τις επιχειρήσεις. Τα συσσωρευμένα χρέη, οι 
ενέσεις χρηματοδότησης της στοιχειώδους συντήρησης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων 
από το κράτος, η αναστολή πολλών πληρωμών κ.α. δεν έδωσαν τη δυνατότητα οικονομικού 
απολογισμού της περιόδου αυτής.  Όσο ο χρόνος περνάει τόσο οι επιχειρήσεις, και ιδίως οι 
μικρές, θα ανακαλύπτουν το μέγεθος της ζημίας. Πιθανόν τον Σεπτέμβριο θα είναι δυνατός ένας 
απολογισμός. 
 
Στο μεταξύ η αλλαγή του Πτωχευτικού Κώδικα, η πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) 
σε εταιρείες είσπραξης και η απελευθέρωση των πλειστηριασμών είναι πιθανόν να 
δημιουργήσουν πολλά δράματα στις αδύναμες επιχειρήσεις και στα στρώματα του πληθυσμού 
που πτώχευσαν από την οικονομική κρίση και από την πανδημία. 
 
 

 

 
Για το πρόβλημα των συσσωρευμένων χρεών, χαρακτηριστική είναι η 
δήλωση του Προέδρου του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου  στον 
ραδιοφωνικό σταθμό «Το Στίγμα της ΜέΡΑς» στις 27/5/2021, στην 
οποία τόνισε τους λόγους για τους οποίους το κούρεμα των χρεών που 
δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης αποτελεί 
μονόδρομο: 
 

«Η ίδια η Κομισιόν παραδέχεται ότι αν δεν υπάρξει κούρεμα του ιδιωτικού χρέους που 
δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κινδυνεύει με κλείσιμο πάνω από το 30% των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. 
Όμως η χώρα μας έχει ένα πρόβλημα παραπάνω από την υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς 
προέρχεται από μια δεκαετή περίοδο μνημονίων, η οποία ήδη είχε δημιουργήσει τεράστιες 
υποχρεώσεις στις ελληνικές επιχειρήσεις. Σε αυτό έρχεται τώρα να προστεθεί το χρέος που 
δημιουργήθηκε κατά την πανδημία και είναι 7,5 δισ. ευρώ σύμφωνα με την κυβέρνηση, ενώ 
σύμφωνα με τις δικές μας εκτιμήσεις ξεπερνάει τα 15 δισ. Συνολικά, το ιδιωτικό χρέος στην 
Ελλάδα ανέρχεται πλέον σε 255 δισ. 
Κατά συνέπεια, από το ερχόμενο φθινόπωρο, όταν οι επιχειρήσεις θα κληθούν να αρχίσουν να 
πληρώνουν μια σειρά από υποχρεώσεις, όπως φορολογία, εισφορές, χρέη προς τράπεζες και 
τρίτους κλπ, αυτό θα είναι φύσει αδύνατον. 
Μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο, θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να κουρευτεί το χρέος που 
δημιουργήθηκε στην πανδημία, αλλιώς η κυβέρνηση, και η Ευρώπη γενικότερα, θα φέρει την 
ευθύνη της διάλυσης σε μεγάλο βαθμό της μικρομεσαίας τάξης. 
Σύμφωνα με μελέτη του Επιμελητηρίου, 1 στις 4 επιχειρήσεις αδυνατεί να αποπληρώσει τα 
χρέη, ακόμη και σε δόσεις, ενώ ένα 40% θα μπορέσει να τα αποπληρώσει μελλοντικά, μόνο αν 
υπάρξουν σημαντικές διευκολύνσεις». 
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ΤΟ E.E.A. ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ  

(περίοδος 1/1/2021-31/5/2021) 
  
  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 

1-31 ΜΑΪΟΥ 2021 86 872 21 21 1.004 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 472 8.065 205 247 8.993 

 
Η κατάσταση του κορονοϊού στον κόσμο, στις 31/5/2021 
(20 χώρες με τα περισσότερα κρούσματα και  η Ελλάδα) 

 

Θέση  
Χώρα  

 
Σύνολο  

περιπτώσεων 
Συνολικοί  
θάνατοι 

Θάνατοι ανά 
1 εκ.   

Πληθυσμός 

 
Κόσμος 171.269.263 3.561.732 456.9 

 
1 ΗΠΑ 34.043.582 609.556  1.832 332.770.250  

2 Ινδία  28.171.955 331,882  238 1.392.345.967  

3 Βραζιλία 16.515.120 462.092  2.160 213.934.926  

4 Γαλλία 5.677.324 109,528  1.675 65.405.173  

5 Τουρκία 5.249.404 47,527  558 85,164,357  

6 Ρωσία 5.071.917 121,501  832 145,991,530  

7 
Ηνωμένο 
Βασίλειο  

4.487.339 127,782  1,873 68.210.816  

8 Ιταλία 4.217.821 126,128  2.089 60.380.707  

9 Αργεντίνη  3.753.609 77.456  1.700 45.573.096  

10 Γερμανία  3.688.083 89,061  1.060 84.028.088  

11 Ισπανία  3.678.390 79.953  1.709 46.771.294  

12 Κολομβία  3.383.279 88,282  1.718 51.376.102  

13 Ιράν 2.913.136 80,156  943 84,969,990  

14 Πολωνία  2.872.283 73.745  1.950 37.808.794  

15 Μεξικό 2.412.810 223,507  1.717 130,164,714  

16 Ουκρανία  2.202.494 50,536  1.162 43.493.772  

17 Περού  1.955.469 69.342  2.077 33.389.128  

18 Ινδονησία  1.821.703 50,578  183 276,153,999  

19 Νότια Αφρική  1.662.825 56,439  941 59.988.313  

20 Τσεχία  1.661.272 30,108  2.807 10.727.093  

47 Greece 402,306 12,095  1,166 10,376,563  

 
Η Ελλάδα ως προς τους θανάτους ανά 1 εκ. κατοίκους κατείχε την 42η θέση στον κόσμο και 
την 29η στην Ευρώπη. 

 
 

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/argentina/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/world-population/argentina-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/spain/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/world-population/spain-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/iran/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/world-population/iran-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/mexico/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/world-population/mexico-population/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/coronavirus/country/ukraine/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/world-population/ukraine-population/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/coronavirus/country/peru/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/world-population/peru-population/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/coronavirus/country/indonesia/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/world-population/indonesia-population/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/coronavirus/country/south-africa/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/world-population/south-africa-population/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/coronavirus/country/czech-republic/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/world-population/czech-republic-population/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/coronavirus/country/greece/
https://uqslmvduwdyv64jve2w3cnpbae-ac4c6men2g7xr2a-worldometers-info.translate.goog/world-population/greece-population/
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Η εμβληματική δράση του ΕΕΑ τον Μάιο του 2021 
 

Δωρεάν Rapid test από το Ε.Ε.Α. σε επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες – Τι 
πρέπει να γνωρίζετε για τη διαδικασία 
 
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τον 
Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, έδωσε από τη Δευτέρα 10/5 2021, τη δυνατότητα στα μέλη του για 
διενέργεια δωρεάν Rapid test, μία δράση που στόχο είχε να συμβάλει στην τόνωση της 
επιχειρηματικότητας και στον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού. 
Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. 
Γιώργος Πατούλης, συμφώνησαν το Κέντρο Επιχειρήσεων της Περιφέρειας και του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών να οργανώσει στον Κεντρικό, Νότιο, Δυτικό και Βόρειο Τομέα της 
Περιφέρειας Αττικής ειδικό χώρο για την λήψη Αντιγονικών tests (Rapid test) στο πλαίσιο της 
επιδημιολογικής έρευνας και της συνεργασίας με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. 
Ειδικότερα, οι διευθύνσεις των Αντιπεριφερειών όπου θα πραγματοποιηθούν οι 
δειγματοληψίες με Rapid Test ανίχνευσης κορονοϊού ήταν οι ακόλουθες: 
-Κεντρικός Τομέας: Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα (Υπόγειο). 
-Βόρειος Τομέας: Λ. Κηφισίας 20 και Γκύζη, Μαρούσι, είσοδος από Γκύζη, 5ος Όροφος. 
-Νότιος Τομέας: Πολιτιστικό Κέντρο Φλοίσβου, Λεωφόρος Ποσειδώνος. 
-Δυτικός Τομέας: Τρώων 1 και Χαλκίδος, Περιστέρι. 
 

 
 

 
Το παρόν κείμενο παραθέτει σε απλή ημερολογιακή μορφή τη δράση του ΕΕΑ  και 
αφορά 26 δράσεις κάθε μορφής και τύπου που ανέπτυξε στηρίζοντας τους 
επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικό των  δράσεων είναι και η 
αποτύπωσή τους σε 19 αναρτημένα βίντεο στο YouTube, στη σελίδα του ΕΕΑ.  
 

 

https://www.eea.gr/arthra-eea/dorean-rapid-test-apo-to-e-e-a-se-epichirimaties-ke-eleftherous-epangelmaties-ti-prepi-na-gnorizete-gia-ti-diadikasia/
https://www.eea.gr/arthra-eea/dorean-rapid-test-apo-to-e-e-a-se-epichirimaties-ke-eleftherous-epangelmaties-ti-prepi-na-gnorizete-gia-ti-diadikasia/
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Συνοπτική ημερολογιακή παρουσίαση των δράσεων 
 

 ΜΑΪΟΣ 2021 

 
31/05/2021  
Γ. Χατζηθεοδοσίου 
στην «Deal News»: 
Κίνδυνος για 200.000 
επιχειρήσεις  
 

 
 

 
Συνέντευξη του Προέδρου του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου στην 
εφημερίδα Deal News (28/05/2021): 
 
Όταν ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών 
(ΕΕΑ), ενός από τους σημαντικότερους φορείς της 
επιχειρηματικότητας της χώρας μας, ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, 
αναφερόμενος στο «αποτύπωμα» που αφήνει πίσω της η 
πανδημία επισημαίνει τον κίνδυνο ότι «ίσως και 200.000 
επιχειρήσεις δεν θα καταφέρουν να αντέξουν και το προσωπικό 
τους θα αναγκαστεί να αναζητήσει άλλη δουλειά», τότε οι 
αρμόδιοι οφείλουν να αντιληφθούν την κρισιμότητα της 
κατάστασης. Ο Πρόεδρος του ΕΕΑ στη συνέντευξή του στη 
«DEAL» δηλώνει επίσης ότι «δεν έχουμε επιστρέψει σε καθεστώς 
κανονικότητας και αυτό φαίνεται από την ανταπόκριση των 
καταναλωτών. Δεν έχουν ανοίξει ακόμα όλες οι επιχειρήσεις. Ούτε 
της εστίασης, ούτε του λιανεμπορίου, καθώς λείπουν τα 
απαραίτητα κεφάλαια». 
 

 

 
28/05/2021  
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Αν 
δεν υπάρξει κούρεμα 
του ιδιωτικού χρέους, 
θα καταστραφεί σε 
μεγάλο βαθμό η 
μικρομεσαία 
επιχειρηματικότητα 

Τη δεινή θέση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο κόσμος της 
μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας περιέγραψε ο πρόεδρος του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης 
Χατζηθεοδοσίου, σε συνέντευξη που έδωσε στο «Στίγμα της 
ΜέΡΑς» και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους το κούρεμα των 
χρεών που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της υγειονομικής 
κρίσης αποτελεί μονόδρομο: «Η ίδια η Κομισιόν παραδέχεται ότι 
αν δεν υπάρξει κούρεμα του ιδιωτικού χρέους που δημιουργήθηκε 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κινδυνεύει με κλείσιμο πάνω από 
το 30% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. 
Όμως η χώρα μας έχει ένα πρόβλημα παραπάνω από την 
υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς προέρχεται από μια δεκαετή περίοδο 
μνημονίων, η οποία ήδη είχε δημιουργήσει τεράστιες υποχρεώσεις 
στις ελληνικές επιχειρήσεις.» 
 

 

 
27/05/2021  
Μεγάλη επιτυχία 
σημείωσε το webinar 
του ΕΕΑ και της 
ΕΛΑΝΕΤ για την 

 
Ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή από όλη την Ελλάδα είχε το webinar 
που διοργάνωσε το ΕΕΑ, σε συνεργασία με την ΕΛΑΝΕΤ, με 
θέμα «Μάθε πώς μπορείς να λάβεις επιδότηση από το 
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την εστίαση», που πραγματοποιήθηκε 
online στις 26 Μαΐου 2021. 
Κατά τη διάρκεια του webinar παρουσιάστηκε από τα στελέχη της 
ΕΛΑΝΕΤ κ. Χαϊδεμενάκη Μέγκυ και κ. Μπογιαντζή Ανδρέα η 
Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε 
επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών». Σκοπός της 
Δράσης είναι η επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων 
του κλάδου της εστίασης για τη στήριξη μετά την επανεκκίνηση 

https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-stin-deal-news-kindinos-gia-200-000-epichirisis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-stin-deal-news-kindinos-gia-200-000-epichirisis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-stin-deal-news-kindinos-gia-200-000-epichirisis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-stin-deal-news-kindinos-gia-200-000-epichirisis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-an-den-iparxi-kourema-tou-idiotikou-chreous-tha-katastrafi-se-megalo-vathmo-i-mikromesea-epichirimatikotita/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-an-den-iparxi-kourema-tou-idiotikou-chreous-tha-katastrafi-se-megalo-vathmo-i-mikromesea-epichirimatikotita/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-an-den-iparxi-kourema-tou-idiotikou-chreous-tha-katastrafi-se-megalo-vathmo-i-mikromesea-epichirimatikotita/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-an-den-iparxi-kourema-tou-idiotikou-chreous-tha-katastrafi-se-megalo-vathmo-i-mikromesea-epichirimatikotita/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-an-den-iparxi-kourema-tou-idiotikou-chreous-tha-katastrafi-se-megalo-vathmo-i-mikromesea-epichirimatikotita/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-an-den-iparxi-kourema-tou-idiotikou-chreous-tha-katastrafi-se-megalo-vathmo-i-mikromesea-epichirimatikotita/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-an-den-iparxi-kourema-tou-idiotikou-chreous-tha-katastrafi-se-megalo-vathmo-i-mikromesea-epichirimatikotita/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-an-den-iparxi-kourema-tou-idiotikou-chreous-tha-katastrafi-se-megalo-vathmo-i-mikromesea-epichirimatikotita/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-an-den-iparxi-kourema-tou-idiotikou-chreous-tha-katastrafi-se-megalo-vathmo-i-mikromesea-epichirimatikotita/
http://www.radiomera.gr/
http://www.radiomera.gr/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/megali-epitichia-simiose-to-webinar-tou-eea-ke-tis-elanet-gia-tin-estiasi/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/megali-epitichia-simiose-to-webinar-tou-eea-ke-tis-elanet-gia-tin-estiasi/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/megali-epitichia-simiose-to-webinar-tou-eea-ke-tis-elanet-gia-tin-estiasi/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/megali-epitichia-simiose-to-webinar-tou-eea-ke-tis-elanet-gia-tin-estiasi/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/megali-epitichia-simiose-to-webinar-tou-eea-ke-tis-elanet-gia-tin-estiasi/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/megali-epitichia-simiose-to-webinar-tou-eea-ke-tis-elanet-gia-tin-estiasi/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-stin-deal-news-kindinos-gia-200-000-epichirisis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-an-den-iparxi-kourema-tou-idiotikou-chreous-tha-katastrafi-se-megalo-vathmo-i-mikromesea-epichirimatikotita/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/megali-epitichia-simiose-to-webinar-tou-eea-ke-tis-elanet-gia-tin-estiasi/
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εστίαση 
 

της λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου 
COVID-19,  με την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη 
λειτουργία τους. 
 

 

 
26/05/2021  
Γ. Χατζηθεοδοσίου και 
εκπρόσωποι 
Πρακτόρων ΟΠΑΠ στον 
Υπουργό Ανάπτυξης 
 

 
Δύο καίρια για τη λειτουργία των πρακτορείων ΟΠΑΠ ζητήματα 
τέθηκαν στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι 
Γεωργιάδη, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μαζί του, την 
Τρίτη 25/5, με πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών. 
Στη συνάντηση, στο γραφείο του Υπουργού, συμμετείχαν ο 
Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο 
Αντιπρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Νίκος Γρέντζελος, ο Πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρακτόρων ΟΠΑΠ κ. Γιώργος 
Πουλημάς και ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας κ. 
Ιωάννης Παρασίδης, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της 
Επιτροπής Πρακτόρων ΟΠΑΠ του Ε.Ε.Α. 
 

 

 
26/05/2021  
Ε.Ε.Α. και Σωματεία του 
κλάδου των Σχολών 
Χορού στον Άδωνι 
Γεωργιάδη 
 

 
Με πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, 
τέθηκαν στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι 
Γεωργιάδη τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στον κλάδο των 
σχολών χορού, ο οποίος παραμένει κλειστός με κρατική εντολή, 
αντιμετωπίζοντας σοβαρότατες απώλειες λόγω της πανδημίας 
του κορονοϊού. 
Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννης Χατζηθεδοσίου και ο 
Αντιπρόεδρος κ. Νίκος Γρέντζελος, καθώς και οι εκπρόσωποι 
των Σωματείων του κλάδου συναντήθηκαν την Τρίτη 25 Μαΐου 
2021 με τον κ. Γεωργιάδη, στο γραφείο του στο Υπουργείο, 
καταθέτοντας τις θέσεις και τις προτάσεις τους για τη στήριξη των 
χιλιάδων επαγγελματιών που εκπροσωπούν. 
Στη συνάντηση μετείχαν συγκεκριμένα ο κ. Στέφανος 
Χατζηγεωργίου, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης 
Αναγνωρισμένων Σχολών Χορού (ΠΑΣΙΣΧ) και Πρόεδρος της 
Επιτροπής Σχολών Χορού του Ε.Ε.Α., ο κ. Σταύρος 
Καλαματιανός, Γραμματέας της ΠΑΣΙΣΧ και Αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής Σχολών Χορού του Ε.Ε.Α., η κ. Βούλα Ρουτσάκου, 
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αναγνωρισμένων Σχολών 
Χορού (ΠΕΑΣΧΟ), η κ. Αγγελική Ανδριτσοπούλου, Γραμματέας 
της ΠΕΑΣΧΟ, η κ. Ελισάβετ Γεωργούδη, Πρόεδρος του 
Σωματείου Ιδιοκτητών Σχολών Χορού Ελλάδος (ΣΙΣΧΕ) και ο κ. 
Σπύρος Βάκκας, Γραμματέας του ΣΙΣΧΕ. 
 
 

 

 
26/05/2021  

 
Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. 
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, τονίζει, σε συνέντευξή του στο Capital 
TV και τον Στέλιο Κράλογλου, ότι τα δύσκολα 
έρχονται το φθινόπωρο, όταν οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δουν 
πώς θα αποπληρώσουν τις οφειλές τους 
από δόσεις δανείων, ρυθμίσεων, φόρους και τις εισφορές. 

https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/megali-epitichia-simiose-to-webinar-tou-eea-ke-tis-elanet-gia-tin-estiasi/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/megali-epitichia-simiose-to-webinar-tou-eea-ke-tis-elanet-gia-tin-estiasi/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-ke-ekprosopi-praktoron-opap-ston-ipourgo-anaptixis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-ke-ekprosopi-praktoron-opap-ston-ipourgo-anaptixis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-ke-ekprosopi-praktoron-opap-ston-ipourgo-anaptixis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-ke-ekprosopi-praktoron-opap-ston-ipourgo-anaptixis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-ke-ekprosopi-praktoron-opap-ston-ipourgo-anaptixis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-ke-ekprosopi-praktoron-opap-ston-ipourgo-anaptixis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-ke-somatia-tou-kladou-ton-scholon-chorou-ston-adoni-georgiadi/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-ke-somatia-tou-kladou-ton-scholon-chorou-ston-adoni-georgiadi/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-ke-somatia-tou-kladou-ton-scholon-chorou-ston-adoni-georgiadi/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-ke-somatia-tou-kladou-ton-scholon-chorou-ston-adoni-georgiadi/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-ke-somatia-tou-kladou-ton-scholon-chorou-ston-adoni-georgiadi/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-ke-somatia-tou-kladou-ton-scholon-chorou-ston-adoni-georgiadi/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/h-machi-ton-machon-tha-ine-i-pliromi-ton-chreon-tis-pandimias/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/h-machi-ton-machon-tha-ine-i-pliromi-ton-chreon-tis-pandimias/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/g-chatzitheodosiou-ke-ekprosopi-praktoron-opap-ston-ipourgo-anaptixis/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/e-e-a-ke-somatia-tou-kladou-ton-scholon-chorou-ston-adoni-georgiadi/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/h-machi-ton-machon-tha-ine-i-pliromi-ton-chreon-tis-pandimias/
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Γ. Χατζηθεοδοσίου στο 
Capital TV: H «μάχη 
των μαχών» θα είναι η 
πληρωμή των χρεών 
της πανδημίας 
 

Εκτιμά δε πως το 50% των επιχειρήσεων δεν θα καταφέρει να 
ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις του και επανέλαβε 
την ανάγκη για «κούρεμα» του ιδιωτικού χρέους. 
 

 
25/05/2021  
Συνάντηση Γ. 
Χατζηθεοδοσίου και Ν. 
Γρέντζελου με τον 
Υφυπουργό 
Μεταφορών Γ. 
Κεφαλογιάννη 
 
 

 
Θέματα που αφορούν στην ομαλή λειτουργία των Σχολών 
Οδήγησης έθεσαν στον Υφυπουργό Μεταφορών κ. Γιάννη 
Κεφαλογιάννη, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και ο Αντιπρόεδρος κ. Νίκος 
Γρέντζελος, κατά τη διάρκεια συνάντησης τους τη Δευτέρα 24/5, 
στο γραφείο του Υφυπουργού. 
Ειδικότερα, οι κκ Χατζηθεοδοσίου και Γρέντζελος ζήτησαν την 
άμεση επανεκκίνηση των θεωρητικών εξετάσεων Β και Α με 
πλήρεις τις αίθουσες και χωρίς περιορισμό, την επανέναρξη των 
δια ζώσης μαθημάτων και για τις δύο κατηγορίες, καθώς και την 
επέκταση ωραρίου πέραν του ορίου που ισχύσει σήμερα, δηλαδή 
και μετά τις 20:30. 
Ο κ. Κεφαλογιάννης δεσμεύθηκε να μεταφέρει στην Επιτροπή 
Λοιμωξιολόγων τα σχετικά αιτήματα, ώστε να δοθεί μία λύση στα 
θέματα που απασχολούν τους επαγγελματίες του κλάδου. 
 

 
 

 
25/05/2021  
Συνάντηση Γ. 
Χατζηθεοδοσίου με τον 
Σ. Αναστασόπουλο 
 

 
Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών 
& ΕΠΕ, κ. Σίμο Αναστασόπουλο, ο οποίος είναι και Πρόεδρος 
του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, είχε την 
Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. 
Στο επίκεντρο βρέθηκε η συνεργασία των δύο πλευρών προς 
όφελος των επιχειρήσεων – μελών των φορέων που 
εκπροσωπούν αλλά και συνολικά του επιχειρείν και της 
οικονομίας της χώρας, ιδιαίτερα σε αυτήν την τόσο δύσκολη και 
κρίσιμη συγκυρία. 
 

 

 
24/05/2021  
Ν. Κογιουμτσής στο 
Kontra: Να 
συμπεριληφθούν και τα 
εμπορικά τουριστικά 
καταστήματα στο ΕΣΠΑ 
για τον τουρισμό 

 
Υποτονική εξακολουθεί να είναι η εικόνα στην αγορά, όπως 
ανέφερε ο Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών κ. Νίκος Κογιουμτσής, σε συνέντευξή του στο Kontra 
και την εκπομπή «Επί του Πιεστηρίου» (21/05/2021). 
Από την περιοχή της Πλάκας – Μοναστηρακίου, όπου διατηρεί 
και ο ίδιος κατάστημα, ο κ. Κογιουμτσής εξήγησε ότι πολλά 
καταστήματα στο σημείο δεν έχουν ανεβάσει ακόμη ρολά, 
αναμένοντας την αύξηση των τουριστικών ροών, καθώς είναι 
κατά βάση εμπορικά τουριστικά καταστήματα. 
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Κογιουμτσής υπογράμμισε την ανάγκη να 
συμπεριληφθούν και αυτά τα καταστήματα στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 
που ετοιμάζεται για τον τουρισμό. 
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https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/h-machi-ton-machon-tha-ine-i-pliromi-ton-chreon-tis-pandimias/
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https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-sto-kontra-na-simperilifthoun-ke-ta-emporika-touristika-katastimata-sto-espa-gia-ton-tourismo/
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21/05/2021  
Αιγάλεω: Δωρεάν rapid test πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 20/5 με συνεργασία 
Ε.Ε.Α., Δήμου, ΕΟΔΥ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Για δεύτερη φορά σε διάστημα λίγων ημερών, πραγματοποιήθηκαν, την Πέμπτη 20 Μαΐου, 
δωρεάν rapid tests στην Πλατεία Εσταυρωμένου στο Αιγάλεω, μετά από συνεργασία του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με τον Δήμο Αιγάλεω και τον Εθνικό Οργανισμό 
Δημόσιας Υγείας. 
 
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών βρίσκεται σε διαρκή κινητοποίηση και αναλαμβάνει 
πλήθος πρωτοβουλιών για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και τη στήριξη της 
επιχειρηματικότητας. 
 
 

https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/egaleo-dorean-rapid-test-pragmatopiithikan-tin-pempti-20-5-me-sinergasia-e-e-a-dimou-eodi/
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19/05/2021  
Ε.Ε.Α.: Σε «ανοιχτή γραμμή» 
με όλους τους κλάδους 
 

 
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών βρίσκεται διαρκώς 
σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τους εκπροσώπους 
όλων των κλάδων με σκοπό τη στήριξη των μικρομεσαίων 
επιχειρηματιών και των ελεύθερων επαγγελματιών, ειδικά σε 
αυτήν την τόσο δύσκολη και πρωτόγνωρη συγκυρία της 
πανδημίας του κορονοϊού. 
Στο πλαίσιο της στενής αυτής συνεργασίας, ο Πρόεδρος του 
Ε.Ε.Α. κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και μέλη της Διοίκησης 
– οι Αντιπρόεδροι κ.κ. Νίκος Γρέντζελος και Νίκος 
Κογιουμτσής, ο Γενικός Γραμματέας κ. Δημήτρης 
Γαβαλάκης, ο Υπεύθυνος ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης 
Επιχειρήσεων κ. Γιώργος Ζηκόπουλος, και το μέλος της 
Διοικητικής Επιτροπής και Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. 
Γιώργος Καββαθάς, είχαν την Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 
τηλεδιάσκεψη με δεκάδες Προέδρους Σωματείων αλλά και 
των κλαδικών Επιτροπών του Επιμελητηρίου. 
 

 

 
18/05/2021  
Ν. Κογιουμτσής στο Bluesky 
για λιανεμπόριο: Ένδυση, 
υπόδηση και τουριστικά 
εμπορικά καταστήματα 
χρειάζονται στήριξη 
 
 

 
Για την εμπορική κίνηση στην περιοχή της Πλάκας και του 
Μοναστηρακίου, μετά και από το άνοιγμα του τουρισμού, 
μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Bluesky ο Αντιπρόεδρος του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Νίκος 
Κογιουμτσής, την Παρασκευή 14/5/2021. 
Ο κ. Κογιουμτσής, ο οποίος είναι και πρόεδρος των 
καταστηματαρχών της περιοχής, ανέφερε ότι παρά την 
επανεκκίνηση του λιανεμπορίου το 70% των καταστημάτων 
στην Πλάκα δεν είχαν ανοίξει, καθώς βασίζονται σε μεγάλο 
βαθμό στην τουριστική κίνηση. 
Σταδιακά, ωστόσο, ανοίγουν πλέον, μετά τις 14 Μαΐου, 
αναμένοντας και την αύξηση της ροής των τουριστών. 
 

 

 
17/05/2021  
Άρθρο Προέδρου Ε.Ε.Α. 
στην Οικονομική 
Επιθεώρηση: Η επόμενη 
μέρα για το λιανεμπόριο 
 

 
 
 
«Μετά από μήνες αναγκαστικής διακοπής λειτουργίας, 
επιτέλους το λιανεμπόριο άνοιξε, κάτι αναμφίβολα θετικό. 
Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι συνέχισε από εκεί όπου 
σταμάτησε. Οι επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης που 
έφερε η πανδημία έχουν αφήσει πολύ έντονο το 
«αποτύπωμά» τους, όχι μόνο στο λιανεμπόριο αλλά σε όλο 
το επιχειρείν. Και η «επόμενη μέρα» αναμένεται δύσκολη, αν 
δεν φροντίσουμε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για 
τη διάσωση επιχειρήσεων.» 
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https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-sto-bluesky-gia-lianemporio-endisi-ipodisi-ke-touristika-emporika-katastimata-chriazonte-stirixi/
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https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/n-kogioumtsis-sto-bluesky-gia-lianemporio-endisi-ipodisi-ke-touristika-emporika-katastimata-chriazonte-stirixi/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/arthro-proedrou-e-e-a-stin-ikonomiki-epitheorisi-i-epomeni-mera-gia-to-lianemporio/
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17/05/2021  
Ν. Κογιουμτσής: Άμεση 
ανάγκη ενός προγράμματος 
ΕΣΠΑ και για το λιανεμπόριο 
 

 
Την ανάγκη στήριξης του λιανεμπορίου, μέσω ενός 
προγράμματος ΕΣΠΑ ανάλογου εκείνου για την εστίαση, 
υπογράμμισε ο Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Νίκος Κογιουμτσής σε 
συνέντευξή του στο «Ανατρεπτικό Δελτίο» στον τηλεοπτικό 
σταθμό Alert (13/5/2021). 
Ο κ. Κογιουμτσής εξήγησε ότι ένα μήνα μετά τον άνοιγμα 
του λιανεμπορίου η κίνηση στην αγορά παραμένει 
υποτονική και παρά τις πολύ καλές τιμές και τις ενδιάμεσες 
εκπτώσεις, οι τζίροι στα ταμεία των εμπόρων δεν είναι οι 
προσδοκώμενοι, τόσο λόγω του φόβου των καταναλωτών 
όσο και της έλλειψης χρημάτων. 
 
 

 

 
17/05/2021  
Άρθρο. Τα ψιλά γράμματα 
του Προγράμματος ΕΣΠΑ για 
την εστίαση 
 

 
Του Παναγιώτη Παντελή – Φοροτεχνικού, Οικονομικού 
Επόπτη Ε.Ε.Α., σε συνεργασία με τον Ηλία 
Χατζηγεωργίου – Φοροτεχνικό, Αντιπρόεδρο 
Επιτροπής Λογιστών Ε.Ε.Α....  
 
«Ο καιρός έχει αρχίσει και δείχνει τις καλοκαιρινές του 
διαθέσεις και μαζί με αυτόν φαίνεται ότι μπαίνουν στο 
χρονοντούλαπο της ιστορίας, ελπίζουμε μόνιμα κι όχι 
προσωρινά, οι περιορισμοί στις μετακινήσεις, τα sms στο 
13033, αλλά και η ιστορία με τις βεβαιώσεις μετακίνησης 
εργαζομένων, επαγγελματιών και μελών διοίκησης. Πόσες 
διενέξεις είχαμε πολλοί από εμάς με τους πελάτες, 
προκειμένου να τους πείσουμε ότι αυτή η παλαβή 
διαδικασία, δεν είναι υποχρέωσή μας... Για αυτό το 
τελευταίο δεν έχουμε επίσημη κρατική τοποθέτηση μέχρι 
στιγμής, αλλά το θεωρούμε αυτονόητο να καταργηθούν κι 
αυτές, αφού δεν υπάρχει πλέον κανένα νόημα ύπαρξής 
τους.» 
 
 

 

 
17/05/2021  
Γ. Χατζηθεοδοσίου στην 
ΕΡΤ1: Δωρεάν rapid test 
από το Ε.Ε.Α. σε 
επαγγελματίες, τα μέλη των 
οικογενειών τους και τους 
εργαζομένους τους 
 

 
Να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα δωρεάν διενέργειας rapid 
test, που προσφέρει το Ε.Ε.Α. σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια Αττικής και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, κάλεσε 
επιχειρηματίες, επαγγελματίες, τα μέλη των οικογενειών 
τους και τους εργαζομένους τους ο Πρόεδρος του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννης 
Χατζηθεοδοσίου σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ1 και την 
εκπομπή «Κάτι τρέχει με τη Μάριον», την οποία παρουσιάζει 
η Μάριον Μιχελιδάκη, το Σάββατο 15 Μαΐου 2021. 
 
 
Ο κ. Χατζηθεοδοσίου εξήγησε ότι ο τρόπος είναι πολύ 
εύκολος, καθώς αρκεί μία δήλωση στη σχετική πλατφόρμα 
του Επιμελητηρίου στο eea.gr (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ). 
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14/05/2021  
Δωρεάν rapid test στο 
Αιγάλεω με συνεργασία 
Ε.Ε.Α., Δήμου και ΕΟΔΥ 
 

 
Δωρεάν rapid tests πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 12 
Μαΐου 2021 από τις 9:30 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι, 
στην Πλατεία Εσταυρωμένου στο Αιγάλεω, μετά από 
συνεργασία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με 
τον Δήμο Αιγάλεω και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας 
Υγείας. 
Το «παρών» έδωσαν από το Ε.Ε.Α. ο Αντιπρόεδρος κ. 
Ηλίας Μάνδρος, ο οποίος είναι και Αντιδήμαρχος του 
Δήμου Αιγάλεω, και ο Δήμαρχος Αιγάλεω κ. Γιάννης 
Γκίκας. 
 

 
13/05/2021  
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Το 
Φθινόπωρο η… «μάχη των 
μαχών»  

 
 

 
Η «μάχη των μαχών» για την αγορά και το επιχειρείν θα 
δοθεί το Φθινόπωρο, όταν οι τράπεζες θα ζητήσουν από τις 
επιχειρήσεις τις δόσεις των δανείων και το κράτος τους 
φόρους και τις εισφορές. Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο 
πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, 
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου μιλώντας το πρωί της Πέμπτης 
στη Μαρία Σαμολαδά και στην εκπομπή «Θεσσαλονίκη μου, 
καλημέρα», στον Real Fm 107,1. 
 

 
13/05/2021  
Το Ε.Ε.Α. συνεχίζει τη διανομή δωρεάν υγειονομικού υλικού σε επιχειρήσεις και 
επαγγελματίες 

  
Την Πέμπτη 13/5/2021, τρεις ομάδες συνεργατών του Ε.Ε.Α. διένειμαν φιάλες αντισηπτικών 
και ενημερωτικά φυλλάδια σε επιχειρήσεις και καταστήματα του κέντρου της Αθήνας. 
Ειδικότερα, καλύφθηκαν εμπορικοί δρόμοι, όπως η Πανεπιστημίου, η Ακαδημίας, η Σταδίου, η 
Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Χαριλάου Τρικούπη, η Κηφισίας (μέχρι το ύψος της Πανόρμου), η 
Πατησίων (από την Ομόνοια μέχρι το ύψος της Λ. Αλεξάνδρας) καθώς και μέρος της 
Μεσογείων. 
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Η πρωτοβουλία αυτή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών έχει ως στόχο να στείλει το 
μήνυμα για την τήρηση των υγειονομικών μέτρων ώστε να μην ξανακλείσει το λιανεμπόριο, 
ενώ ταυτόχρονα βοηθά τον εμπορικό κόσμο με την παροχή των δωρεάν αντισηπτικών. 
Επίσης, τονίζεται η ανάγκη στήριξης των καταστημάτων της γειτονιάς. 
 

 
13/05/2021  
Επιστολή Προέδρου Ε.Ε.Α. 
προς Χρ. Σταϊκούρα για 
πληττόμενες ατομικές 
επιχειρήσεις με ιδιόκτητο ή 
δωρεάν παραχωρηθέν 
ακίνητο 

 
 
 
Με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο 
Σταϊκούρα ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου 
επισημαίνει  φορολογικό ζήτημα που προκύπτει για 
πληττόμενες ατομικές επιχειρήσεις με ιδιόκτητο ή δωρεάν 
παραχωρηθέν ακίνητο και ζητεί την άμεση εξεύρεση λύσης. 
 

 
12/05/2021  
Το STAR για τα δωρεάν 
rapid test από το Ε.Ε.Α. σε 
επιχειρηματίες και 
ελεύθερους επαγγελματίες  

 
Την πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τον 
Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, για τη δωρεάν διενέργεια rapid test 
σε επιχειρηματίες, επαγγελματίες, τα μέλη των οικογενειών 
τους και τους εργαζομένους τους, προέβαλε ο τηλεοπτικός 
σταθμός STAR σε σχετικό ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων την 
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https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/epistoli-proedrou-e-e-a-pros-chr-staikoura-gia-plittomenes-atomikes-epichirisis-me-idioktito-i-dorean-parachorithen-akinito/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/epistoli-proedrou-e-e-a-pros-chr-staikoura-gia-plittomenes-atomikes-epichirisis-me-idioktito-i-dorean-parachorithen-akinito/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/epistoli-proedrou-e-e-a-pros-chr-staikoura-gia-plittomenes-atomikes-epichirisis-me-idioktito-i-dorean-parachorithen-akinito/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/epistoli-proedrou-e-e-a-pros-chr-staikoura-gia-plittomenes-atomikes-epichirisis-me-idioktito-i-dorean-parachorithen-akinito/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/epistoli-proedrou-e-e-a-pros-chr-staikoura-gia-plittomenes-atomikes-epichirisis-me-idioktito-i-dorean-parachorithen-akinito/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/epistoli-proedrou-e-e-a-pros-chr-staikoura-gia-plittomenes-atomikes-epichirisis-me-idioktito-i-dorean-parachorithen-akinito/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/epistoli-proedrou-e-e-a-pros-chr-staikoura-gia-plittomenes-atomikes-epichirisis-me-idioktito-i-dorean-parachorithen-akinito/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-star-gia-ta-dorean-rapid-test-apo-to-e-e-a-se-epichirimaties-ke-eleftherous-epangelmaties/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-star-gia-ta-dorean-rapid-test-apo-to-e-e-a-se-epichirimaties-ke-eleftherous-epangelmaties/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-star-gia-ta-dorean-rapid-test-apo-to-e-e-a-se-epichirimaties-ke-eleftherous-epangelmaties/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/to-star-gia-ta-dorean-rapid-test-apo-to-e-e-a-se-epichirimaties-ke-eleftherous-epangelmaties/
https://www.eea.gr/paremvaseis-eea/epistoli-proedrou-e-e-a-pros-chr-staikoura-gia-plittomenes-atomikes-epichirisis-me-idioktito-i-dorean-parachorithen-akinito/


15 
 

 
 

Τρίτη 11 Μαΐου 2021. 
Σε δήλωσή του στο STAR ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννης 
Χατζηθεοδοσίου τόνισε ότι στόχος είναι να είναι όλοι υγιείς 
και να επανέλθει σύντομα σε κανονικούς ρυθμούς η 
οικονομία. 
 

 

 
11/05/2021  
Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. 
στον ΣΚΑΪ για τα δωρεάν 
rapid test σε 
επιχειρηματίες, 
επαγγελματίες, τα μέλη των 
οικογενειών τους και τους 
εργαζομένους τους 
 

 
Την πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τον 
Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, για  τη δωρεάν διενέργεια rapid test 
σε επιχειρηματίες, επαγγελματίες, τα μέλη των οικογενειών 
τους και τους εργαζομένους τους, ανέδειξε ο Πρόεδρος του 
Ε.Ε.Α. κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου μιλώντας στον ΣΚΑΪ και 
την εκπομπή «Αταίριαστοι» με τον Γιάννη Ντσούνο και τον 
Χρήστο Κούτρα, την Τρίτη 11 Μαΐου 2021. 
Από το Περιστέρι, ένα από τα τέσσερα σημεία διενέργειας 
των test, ο κ. Χατζηθεοδοσίου τόνισε για ακόμη μία φορά ότι 
«υγεία και οικονομία πάνε μαζί», εξηγώντας πως με την 
πρωτοβουλία αυτή του Ε.Ε.Α. καλύπτεται το κενό που 
υπάρχει μέχρι σήμερα, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι 
δικαιούνται δωρεάν self test, όχι όμως και οι επιχειρηματίες 
και οι ελεύθεροι επαγγελματίες- μεταξύ των οποίων και οι 
καθηγητές των φροντιστηρίων που επανεκκίνησαν τη 
λειτουργία τους. 

 

 
11/05/2021  
N. Κογιουμτσής στο Capital 
TV: Το λιανεμπόριο 
χρειάζεται ένα πρόγραμμα 
ΕΣΠΑ σαν αυτό της 
εστίασης 

 
Ο Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών 
κ. Νίκος Κογιουμτσής, σε συνέντευξή του στο Capital TV και 
τον Στέλιο Κράλογλου, εξηγεί ότι τα μέτρα επανεκκίνησης 
της οικονομίας επικεντρώνονται περισσότερο στην εστίαση 
και λιγότερο στο λιανεμπόριο, με το επιχείρημα ότι κάπως 
λειτουργούσε μέσω του lockdown. 
Όπως όμως ο ίδιος εξηγεί, τα προβλήματα για το εμπόριο 
είναι πολύ μεγάλα με αιχμή το αδιάθετο στοκ, κάτι που οδηγεί 
τους εμπόρους να ξεκινούν τις ενδιάμεσες εκπτώσεις με 
προσφορές που φτάνουν μέχρι και το 80%. 
 

 

 
10/05/2021  
Ν. Κογιουμτσής στο 
Bluesky: Υποτονική η 
κίνηση στην αγορά, παρά 
τις ενδιάμεσες εκπτώσεις 

 
Υποτονικά εξακολουθεί να κινείται η αγορά, ένα μήνα μετά 
την επανεκκίνηση του λιανεμπορίου και παρά τις ενδιάμεσες 
εκπτώσεις, όπως υπογράμμισε ο Αντιπρόεδρος του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Νίκος 
Κογιουμτσής σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό 
Bluesky και την εκπομπή «Αντιπαραθέσεις» με τον Κώστα 
Χαρδαβέλλα. 
Αναφερόμενος ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, ο κ. 
Κογιουμτσής σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι το 70% των 
καταστημάτων στην περιοχή της Πλάκας παραμένει κλειστό, 
εν αναμονή του ανοίγματος του τουρισμού. 
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10/05/2021  
Άρθρο. Αναστολές Μαΐου 
με τα βλέμματα στραμμένα 
στις Φορολογικές 
Δηλώσεις 
Του Παναγιώτη Παντελή – 
Φοροτεχνικού, Οικονομικού 
Επόπτη Ε.Ε.Α. 

 
«Στα δικά μας καθημερινά, το Υπουργείο Εργασίας δεν 
άλλαξε για άλλη μια φορά τις γνωστές του συνήθειες, καθώς 
εξέδωσε μόλις χθες Δελτίο Τύπου αναφορικά με τις 
αναστολές Μαΐου και πως αυτές θα δηλωθούν. Το γεγονός 
ότι καλούμαστε να λειτουργήσουμε άλλη μια φορά με Δελτίο 
Τύπου και όχι με εγκύκλιο, έχει πάψει να αποτελεί έκπληξη, 
αφού πλέον πρέπει να θεωρείται ως η συνήθεια που έγινε 
λατρεία !!! Τώρα, το πώς θα αντιμετωπιστούν όσοι νόμιζαν ότι 
θα είναι σε αναστολή και ξαφνικά έμαθαν ότι δεν μπορούν, 
αφού εκατοντάδες ΚΑΔ εξήλθαν του μέτρου, είναι μια καλή 
ερώτηση… Θεωρούμε ότι θα την «πληρώσουν» οι άδειες 
αναψυχής, αφού αρκετοί μπορεί να έχουν υπόλοιπο από 
πέρυσι.» 
 

 

 
10/05/2021  
Γ. Χατζηθεοδοσίου στο 
insider.gr: Πρέπει να 
συνεχιστούν τα μέτρα 
στήριξης των επιχειρήσεων 

 
Άρθρο του Προέδρου του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου στο 
insider.gr: 
«Το άνοιγμα της εστίασης, ύστερα από «λουκέτο» έξι μηνών, 
είναι ένα βήμα προς την επιστροφή στην κανονικότητα. 
Άλλωστε, όπως φανερώνει πρόσφατη έρευνα που έκανε η 
εταιρεία Pulse RC για λογαριασμό του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών, οι 3 στους 4 αξιολογούν θετικά το 
άνοιγμα της εστίασης που αποτελεί και επιθυμία μεγάλου 
τμήματος της κοινωνίας. 
Ωστόσο, θα χρειαστεί να περάσει πολύς χρόνος μέχρι οι 
επιχειρήσεις και βέβαια η κοινωνία να βρουν τον βηματισμό 
που είχαν πριν ξεσπάσει ο κορονοϊός.» 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ 
 

1.  31/05/2021  
Γ. Χατζηθεοδοσίου στην «Deal News»: Κίνδυνος για 200.000 επιχειρήσεις  

2.  28/05/2021  
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Αν δεν υπάρξει κούρεμα του ιδιωτικού χρέους, θα 
καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα 

3.  27/05/2021  
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το webinar του ΕΕΑ και της ΕΛΑΝΕΤ για την 
εστίαση 

4.  26/05/2021  
Γ. Χατζηθεοδοσίου και εκπρόσωποι Πρακτόρων ΟΠΑΠ στον Υπουργό 
Ανάπτυξης 

5.  26/05/2021  
Ε.Ε.Α. και Σωματεία του κλάδου των Σχολών Χορού στον Άδωνι Γεωργιάδη 

6.  26/05/2021  
Γ. Χατζηθεοδοσίου στο Capital TV: H «μάχη των μαχών» θα είναι η πληρωμή 
των χρεών της πανδημίας 

7.  25/05/2021  
Συνάντηση Γ. Χατζηθεοδοσίου και Ν. Γρέντζελου με τον Υφυπουργό 
Μεταφορών Γ. Κεφαλογιάννη 

8.  25/05/2021  
Συνάντηση Γ. Χατζηθεοδοσίου με τον Σ. Αναστασόπουλο 

9.  24/05/2021  
Ν. Κογιουμτσής στο Kontra: Να συμπεριληφθούν και τα εμπορικά τουριστικά 
καταστήματα στο ΕΣΠΑ για τον τουρισμό 

10.  21/05/2021  
Αιγάλεω: Δωρεάν rapid test πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 20/5 με 
συνεργασία Ε.Ε.Α., Δήμου, ΕΟΔΥ 

11.  19/05/2021  
Ε.Ε.Α.: Σε «ανοιχτή γραμμή» με όλους τους κλάδους 

12.  18/05/2021  
Ν. Κογιουμτσής στο Bluesky για λιανεμπόριο: Ένδυση, υπόδηση και 
τουριστικά εμπορικά καταστήματα χρειάζονται στήριξη 

13.  17/05/2021  
Άρθρο Προέδρου Ε.Ε.Α. στην Οικονομική Επιθεώρηση: Η επόμενη μέρα για το 
λιανεμπόριο 

14.  17/05/2021  
Ν. Κογιουμτσής: Άμεση ανάγκη ενός προγράμματος ΕΣΠΑ και για το 
λιανεμπόριο 

15.  17/05/2021  
Άρθρο. Τα ψιλά γράμματα του Προγράμματος ΕΣΠΑ για την εστίαση 

16.  17/05/2021  
Γ. Χατζηθεοδοσίου στην ΕΡΤ1: Δωρεάν rapid test από το Ε.Ε.Α. σε 
επαγγελματίες, τα μέλη των οικογενειών τους και τους εργαζομένους τους 

17.  14/05/2021  
Δωρεάν rapid test στο Αιγάλεω με συνεργασία Ε.Ε.Α., Δήμου και ΕΟΔΥ 

18.  13/05/2021  
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Το Φθινόπωρο η… «μάχη των μαχών»  

19.  13/05/2021  
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Το Ε.Ε.Α. συνεχίζει τη διανομή δωρεάν υγειονομικού υλικού σε επιχειρήσεις και 
επαγγελματίες 

20.  13/05/2021  
Επιστολή Προέδρου Ε.Ε.Α. προς Χρ. Σταϊκούρα για πληττόμενες ατομικές 
επιχειρήσεις με ιδιόκτητο ή δωρεάν παραχωρηθέν ακίνητο 

21.  12/05/2021  
Το STAR για τα δωρεάν rapid test από το Ε.Ε.Α. σε επιχειρηματίες και 
ελεύθερους επαγγελματίες  

22.  11/05/2021  
Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. στον ΣΚΑΪ για τα δωρεάν rapid test σε επιχειρηματίες, 
επαγγελματίες, τα μέλη των οικογενειών τους και τους εργαζομένους τους 

23.  11/05/2021  
N. Κογιουμτσής στο Capital TV: Το λιανεμπόριο χρειάζεται ένα πρόγραμμα 
ΕΣΠΑ σαν αυτό της εστίασης 

24.  10/05/2021  
Ν. Κογιουμτσής στο Bluesky: Υποτονική η κίνηση στην αγορά, παρά τις 
ενδιάμεσες εκπτώσεις 

25.  10/05/2021  
Άρθρο. Αναστολές Μαΐου με τα βλέμματα στραμμένα στις Φορολογικές 
Δηλώσεις 
Του Παναγιώτη Παντελή – Φοροτεχνικού, Οικονομικού Επόπτη Ε.Ε.Α. 

26.  10/05/2021  
Γ. Χατζηθεοδοσίου στο insider.gr: Πρέπει να συνεχιστούν τα μέτρα στήριξης 
των επιχειρήσεων 

 
 

 
Η Διοκητική Επιτροπή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών 

 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών 
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Από το 1925 στην υπηρεσία των επαγγελματιών και των μικρών επιχειρήσεων 

 
 

 


