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Το Ε.Β.Ε.Π. στηρίζει με δράσεις τη «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα» 

Η ανάπτυξη ενός ευέλικτου πλαισίου δράσεων για την ενίσχυση 

της γυναικείας επιχειρηματικότητας είναι μεταξύ των στόχων 

του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Στο 

πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας 

στην οποία έλαβαν μέρος εκπρόσωποι του «Womanitee», μέλη 

της διοίκησης του Ε.Β.Ε.Π. καθώς και γυναίκες επιχειρηματίες του Πειραϊκού χώρου. 

Συγκεκριμένα, στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση έλαβαν μέρος, από πλευράς Ε.Β.Ε.Π., οι κ. ι. 

Ι. Μπούκη, Μ. Πιττάκη και Τζ. Πολέμη, από πλευράς Ε.Σ.Π., οι κ. Σακελλάρη και Ολ. Ζησιμάτου, 

καθώς και τα μέλη του Womanitee Board, οι κ. Αν. Ψωμιάδη, Ι. Χαϊδά, Β. Αθανάσογλου, Σ. 

Λαζαρίδου – Γερολυμάτου, Αλ. Γκανά και Σ. Χαλιώτη. Η πρώτη αυτή συνάντηση αφορούσε στη 

διαμόρφωση του πλαισίου δράσης του Επιμελητηρίου σε συνεργασία και με πανεπιστημιακά 

ιδρύματα, ενώ παρουσιάστηκε το «project Womaniteee». Το αμέσως προσεχές διάστημα, 

υπό την εποπτεία της Επιτροπής Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου και 

με στόχο την υποστήριξη του γυναικείου επιχειρείν θα γίνει καταγραφή θεμάτων που 

απασχολούν τις γυναίκες επιχειρηματίες προκειμένου να διοργανωθούν άμεσα ειδικά θεματικά 

σεμινάρια, αλλά και να μορφοποιηθεί το πλαίσιο δράσεων το οποίο και θα ανακοινωθεί σε ειδική 

εκδήλωση στο Ε.Β.Ε.Π. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

 

Τα «πλοία φιλοξενίας» μεταναστών προτεινόμενη λύση για τα νησιά μας  

Το Ε.Β.Ε.Π. επισημαίνει πως, στο παρελθόν, επιβατηγά πλοία 

χρησιμοποιήθηκαν για να στεγάσουν σεισμοπαθείς και 

πυρόπληκτους, όπως το 1986, στην Καλαμάτα, και το 2014, στην 

Κεφαλονιά, αλλά και πρόσφυγες από τη Λιβύη. Υπάρχουν σήμερα 

πολλά επιβατηγά πλοία της ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας στην χώρα 

μας, που βρίσκονται σε χειμερινή ακινησία ή βρίσκονται δεμένα για διάφορους λόγους, που θα 

μπορούσαν να ναυλωθούν από την Ε.Ε. ως «πλοία φιλοξενίας» μεταναστών στα νησιά μας. 

Συμπληρωματικά, αυτά τα πλοία θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των 

υφιστάμενων «κλειστών» χερσαίων κέντρων για τις οικογένειες μεταναστών, με λιγότερη 

φύλαξη και, κυρίως, χωρίς εγχώριες αντιδράσεις και εντάσεις στα νησιά μας. Γενικά, ένα πλοίο 

σε δηλωμένη ακινησία, χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε πλοίο τίθεται εκτός εκμετάλλευσης που, 

κατά το κοινώς λεγόμενο, «δένει» για διάφορους λόγους, χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι 

αξιόπλοο. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 
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Συνέντευξη του Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π. για τις εισαγωγές και εξαγωγές της Ελλάδας με 

τις χώρες της Ε.Ε. 

Νέο ρεκόρ εμφάνισαν οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων το 2019, 

με αύξηση προς την ΕΕ κατά +6,9% και μείωση προς Τρίτες 

Χώρες κατά -5,8%. Οι εξαγωγές που κατευθύνονται προς τις 

χώρες της ΕΕ είναι πλέον το 55,5% του συνόλου των ελληνικών 

εξαγωγών, έναντι 44,5% που κατευθύνονται προς Τρίτες Χώρες. 

Παρά τις δυσμενείς συνθήκες που επικράτησαν στο διεθνές 

περιβάλλον όπως εμπορικοί πόλεμοι, γεωπολιτική ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, BREXIT, οι 

ελληνικές εξαγωγές κατάφεραν να ξεχωρίσουν με τις επιδόσεις τους και για μια ακόμη χρονιά, 

διατήρησαν τη δυναμική και διεύρυναν το αποτύπωμά τους στις διεθνείς αγορές, 

συνεισφέροντας τα μέγιστα στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με το Κέντρο 

Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές, 

συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, το 2019, αυξήθηκαν συνολικά κατά 268 εκ. ευρώ ή 

κατά 0,8% και ανήλθαν σε 33,36 δις ευρώ από 33,09 δις ευρώ, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή 

αυξήθηκαν στα 22,68 δις ευρώ από 21,60 δις ευρώ, δηλαδή κατά 1,08 δις ευρώ ή κατά 4,99%. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

 

Δηλώσεις Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη, «Οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ 

Ελλάδας -Τουρκίας επηρεάζονται σοβαρά από τις τουρκικές προκλήσεις» 

Οι οικονομικές γέφυρες συνεργασίας τις περισσότερες φορές 

φαίνεται να αποδίδουν σε περιόδους κρίσεις, μεταξύ Ελλάδας-

Τουρκίας, παρά τις έντονες αντιπαραθέσεις για τις μεταναστευτικές 

ροές και άλλα σοβαρά εθνικά θέματα. Όμως, μετά και τα 

τελευταία γεγονότα, ενδεχομένως να πρέπει να 

αναθεωρήσουμε την επιχειρηματική στάση μας, όσο τουλάχιστον διαρκεί η ασύμμετρη 

επίθεση στα σύνορα της χώρας μας. Αυτό επισημαίνει ο Πρόεδρος του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης και τονίζει ότι το 2019 οι οικονομικές 

σχέσεις των δύο χωρών δεν ενισχύθηκαν, αλλά αποδυναμώθηκαν, αφού το διμερές εμπόριο 

μειώθηκε, παρά το γεγονός ότι ελληνικές επιχειρήσεις επένδυσαν στην γειτονική χώρα, ενώ 

τουρκικά κεφάλαια τοποθετήθηκαν αντίστοιχα στην Ελλάδα, με έμφαση τον τουριστικό τομέα, 

τις μαρίνες, τα ξενοδοχεία και άλλα ακίνητα. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Εγκύκλιος ΑΑΔΕ: Μόνο με αίτηση η «μεταφορά» στις 24 δόσεις 

Μόνο δύο «ευκαιρίες» για ένταξη στην νέα πάγια ρύθμιση των 24-

48 δόσεων θα έχουν οι φορολογούμενοι οι οποίοι θα υπαχθούν, 

αρχίσουν να πληρώνουν αλλά στην πορεία την χάσουν. Όσοι 

είχαν ήδη υπαχθεί στην παλαιά πάγια ρύθμιση μπορούν να 

ζητήσουν την μεταφορά τους στη νέα όχι όμως για οφειλές η 
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οποίες ήταν σε ρύθμιση την 1η Νοεμβρίου 2019. Με βάση εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, από τις 2 

Νοεμβρίου 2019 και μετά, όλα τα χρέη στην εφορία ρυθμίζονται με βάση τις 24-48 δόσεις. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο από την νέα πάγια ρύθμιση εξαιρούνται: 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Σε λειτουργία η πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας  

Σε λειτουργία τέθηκε n διαδικτυακή πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ 

(www.efka.gov.gr/epilego/), μέσω της οποίας οι ασφαλισμένοι 

ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες, 

μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα, έως και τις 13 Μαρτίου 2020, 

την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμούν, ακολουθώντας τα 

αναλυτικά βήματα, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα. 

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, για πρώτη φορά, οι 1,5 εκατομμύριο μη μισθωτοί μπορούν 

να επιλέξουν ελεύθερα την ασφαλιστική τους κατηγορία σε ετήσια βάση, ανεξάρτητα από το 

εισόδημά τους και τα χρόνια εργασίας τους, καθορίζοντας οι ίδιοι το ύψος της μελλοντικής 

σύνταξής τους. Αν κάποιος μη μισθωτός επιλέξει εφέτος να πληρώσει το ελάχιστο ποσό και τον 

επόμενο χρόνο βελτιωθούν τα οικονομικά του, μπορεί να αλλάξει κατηγορία, επιλέγοντας ένα 

από τα υψηλότερα κλιμάκια ασφάλισης και αναβαθμίζοντας τη σύνταξή του. Όσοι δεν επιλέξουν 

ασφαλιστική κατηγορία, θα ενταχθούν αυτομάτως στην ελάχιστη υποχρεωτική κατηγορία για 

όλο το τρέχον έτος. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

ΕΣΠ: Αρνητικό το πρόσημο για την αγορά του Πειραιά κατά την περίοδο των 

χειμερινών εκπτώσεων 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε ο 

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς για την κίνηση της αγοράς του 

Πειραιά κατά την περίοδο των τακτικών χειμερινών εκπτώσεων, το 

73% των καταστημάτων δήλωσε πτώση, το 22% παρέμεινε στα 

ίδια περσινά επίπεδα και μόνο ένα ποσοστό της τάξης του 5% 

σημείωσε άνοδο πωλήσεων.Από τα καταστήματα που κινήθηκαν πτωτικά, το 70% δήλωσε 

πτώση έως 20% και το υπόλοιπο 30% δήλωσε μεγαλύτερο ποσοστό πτώσης στις πωλήσεις του.  

Όσον αφορά στις επιλογές των καταναλωτών, ο κλάδος της ένδυσης – υπόδησης, ήταν πρώτος 

στις προτιμήσεις του. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα αποδεικνύουν, ότι δυστυχώς και οι 

φετινές εκπτώσεις δεν βοήθησαν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του Πειραιά να 

ανακάμψουν οικονομικά και παρά το γεγονός ότι τα καταστήματα υποδέχθηκαν τις εκπτώσεις 

με γενναία ποσοστά, εν τούτοις η  καταναλωτική συμπεριφορά ήταν συγκρατημένη. Για μια 

ακόμη φορά διαπιστώθηκε ότι τα παρατεταμένα έργα τραμ και μετρό, όπως επίσης και το 

κυκλοφοριακό δημιουργούν δυσμενείς συνθήκες και λειτουργούν αποτρεπτικά στην 

επισκεψιμότητα της αγοράς του Πειραιά. Επίσης, μεγάλο ποσοστό καταστηματαρχών 
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αναφέρθηκαν στο θεσμό των ενδιάμεσων εκπτώσεων, δηλώνοντας ότι δημιουργεί σύγχυση και 

αποπροσανατολίζει τους καταναλωτές και για το λόγο αυτό ζητούν την κατάργησή του. 

Επιστροφή 

 

Οι νέες προθεσμίες για την υποχρεωτική εγγραφή στο Μητρώο Πραγματικών 

Δικαιούχων 

Ξεκίνησε στις 3/3/2020, μετά από την προσωρινή αναστολή 

της, η παραγωγική λειτουργία της εφαρμογής του Κεντρικού 

Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, όπως ορίστηκε με το ΦΕΚ 

661 – Τεύχος Β’/28.02.2020. Για είσοδο στην Υπηρεσία 

Καταχώρισης των Πραγματικών Δικαιούχων Νομικών 

προσώπων και Νομικών Οντοτήτων πατήστε εδώ: https://www.gsis.gr/polites-

epiheiriseis/epiheiriseis/mitroo-pragmatikon-dikaioyhon 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, οι 

υπόχρεοι προς καταχώριση οφείλουν να καταχωρίσουν τα στοιχεία εντός των χρονικών 

περιόδων που ορίζονται στο τροποποιημένο άρ. 8 της υπ’ αρ. αρ. 67343ΕΞ 2019/19.6.2019 

απόφασης Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2443), που τροποποιήθηκε με την νεότερη απόφαση 

Αριθμ. 24963 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ 661 – Τεύχος Β’/28.02.2020), ως ακολούθως: 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Μεταφορές και εφοδιαστική στο διευρυμένο πρόγραμμα απασχόλησης του ΟΑΕΔ για 

πτυχιούχους ανέργους 

Στη διεύρυνση, ενίσχυση και απλούστευση του «Προγράμματος 

επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000 ανέργων 

ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε 

κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies 

for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας», 

προχώρησε ο ΟΑΕΔ. Το εν λόγω πρόγραμμα ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2018 και μόλις 947 

θέσεις έχουν καλυφθεί σε διάστημα 15 μηνών. Όπως αναφέρεται στη σχετική του ανακοίνωση ο 

Οργανισμός, για να γίνει πιο ελκυστικό και αποτελεσματικό το πρόγραμμα και να 

απορροφηθούν από τις επιχειρήσεις οι υπόλοιπες 5.000 και πλέον προσφερόμενες θέσεις προς 

όφελος των ανέργων, έγιναν οι εξής αλλαγές: 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Πότε χορηγείται ασφαλιστική κάλυψη σε μισθωτούς, μη μισθωτούς ασφαλισμένους 

του ΕΦΚΑ και άνεργους 

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους 

μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ και στους 

ανέργους παρέχει απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη 

Βρούτση, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια». Σύμφωνα με την 
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υπουργική απόφαση, για τη χορήγηση ή την ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας από τον 

ΕΦΚΑ στους ασφαλισμένους και ανέργους, καθώς και στα μέλη της οικογενείας τους, για την 

περίοδο από την 1η Μαρτίου 2020 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, έχει ήδη συνταχθεί και 

προωθείται διάταξη νόμου, με την οποία προβλέπεται ότι: 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 0,2% του δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τους Δείκτες 

Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, με έτος βάσης 

2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον Δεκέμβριο 2019, η εξέλιξη των 

οποίων, σύμφωνα με στοιχεία προσωρινά και διορθωμένα ως προς 

τον αριθμό εργάσιμων ημερών τυπικού μήνα ίσης χρονικής 

διάρκειας, έχει ως εξής: 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Αυξήθηκαν οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου 

Κατά 34% αυξήθηκαν οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του 

παρεμπορίου κατά το χρονικό διάστημα από 24.02.2020 έως 

01.03.2020 (συνολικά 348 έλεγχοι) σε σύγκριση με την 

προηγούμενη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο 

Ανάπτυξης & Επενδύσεων και η Γενική Γραμματεία 

Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΑΝ, οι παραβάσεις 

παρουσιάζουν αύξηση κατά 22% για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα (συνολικά 44 

βεβαιωμένες παραβάσεις), συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα. Σημειώνεται ότι οι 

επιχειρήσεις ελέγχου για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου έλαβαν χώρα σε Αττική, 

Θεσσαλονίκη, Ξάνθη και Ροδόπη. Ελέγχθηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν χιλιάδες είδη 

παραεμπορίου, κυρίως απομιμητικά, τα οποία θα διακινούνταν παράνομα στην αγορά, θέτοντας 

παράλληλα σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών. Ταυτόχρονα, επιβλήθηκαν πρόστιμα, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για έλλειψη παραστατικών εμπορίας και παράνομης 

διακίνησης, έλλειψη αδείας, κ.α. συνολικού ύψους 28.800 ευρώ. 

Επιστροφή 

 

Νέο εργαλείο επικοινωνίας από τον Οργανισμό Enterprise Greece 

Ένα νέο εργαλείο επικοινωνίας έθεσε σε λειτουργία ο 

Οργανισμός Enterprise Greece. Πρόκειται για το μηνιαίο 

ελληνικό news2know. Ο  Οργανισμός Enterprise Greece, ως 

γνωστόν, αποσκοπεί στην προώθηση των ελληνικών 

προϊόντων και υπηρεσιών στις διεθνείς αγορές, στηρίζοντας τις ελληνικές επιχειρήσεις να 

προσεγγίσουν νέες αγορές και να εντοπίσουν νέους εταίρους. Στο πλαίσιο αυτό, έχοντας θέσει 

του εξαγωγείς στο επίκεντρο των δράσεών του, αποφάσισε να εγκαινιάσει άλλο ένα εργαλείο 

http://www.pcci.gr/evepimages/EFKAASFALISTIKIKALYPSI_F12916.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ELSTALE_F13118.pdf


επικοινωνίας μαζί τους, το μηνιαίο ελληνικό news2know. Η Ελλάδα, σημειώνει ο Οργανισμός 

Enterprise Greece φημίζεται για τα εξαιρετικά προϊόντα της και καθώς ανακάμπτει, το 

αναξιοποίητο δυναμικό των ελληνικών εξαγωγών θα συνεχίσει να αποτελεί βασική κινητήρια 

δύναμη ανάπτυξης.  

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 
 

Επίσκεψη σπουδαστών του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Πανεπιστημίου του IMO (World 

Maritime University) στην Αθήνα (23-29 Φεβρουαρίου 2020)           

Τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε 

επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής, δεκαέξι σπουδαστών του 

Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Πανεπιστημίου του ΙΜΟ (Malmo, 

Sweden) καθώς και ενός συνοδού καθηγητή του εν λόγω 

Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του ετήσιου εκπαιδευτικού 

τους ταξιδιού στην Ελλάδα, διάρκειας μίας εβδομάδας.  

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Σύσκεψη στο ΥΝΑΝΠ για τον κορωνοϊό 

Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής για το θέμα του κορωνοϊού και τα μέτρα που 

λαμβάνονται για την καταπολέμηση του. Στην σύσκεψη 

συμμετείχαν οι δύο Γενικοί Γραμματείς του ΥΝΑΝΠ, Λιμένων και 

Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ε. Κυριαζόπουλος και κυρία 

Χρ. Καλογήρου αντίστοιχα, καθώς και ο Αντιπρόεδρος του Εθνικού 

http://www.pcci.gr/evepimages/ENTERPRISEGREECE-FEB20-2_F13948.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/IMO_F20381.pdf


Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) κ. Γιώργος Παναγιωτακόπουλος. Επίσης συμμετείχαν 

στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αλλά και στελέχη Διευθύνσεων του 

ΥΝΑΝΠ, καθώς και εκπρόσωποι φορέων και οργανισμών της ναυτιλίας. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Επιστροφή 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

28 Φεβρουαρίου – 5 Μαρτίου 2020 

Δελτίο Τύπου EuroCommerce: «European Retail Day – a sector meeting the challenges of 

digital and sustainability transformation» 

http://www.pcci.gr/evepimages/YNANPKORONOIO_F20208.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EUROCOMMERCE-RETAILDAY_F15394.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EUROCOMMERCE-RETAILDAY_F15394.pdf

