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Ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. για το νέο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο  

«Η 11αδα των βασικών αλλαγών σε συντάξεις και εισφορές στο νέο ασφαλιστικό» 

Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, που κατατέθηκε στις αρμόδιες 

επιτροπές της Βουλής, συνοδεύεται από αναλογιστική μελέτη, η 

οποία επιβεβαιώνει τη βιωσιμότητα του συστήματος, μέχρι το 

2070. Σύμφωνα με το Ε.Β.Ε.Π., το νέο ασφαλιστικό υιοθετεί 11 

σημαντικές αλλαγές σε συντάξεις, εισφορές και εφάπαξ, ενώ 

προβλέπει, μεταξύ άλλων, αυξήσεις στις κύριες συντάξεις για 

όσους έχουν περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης, επιστροφή των περικοπών του 2016 σε 

επικουρικές, νέο ενιαίο πλαίσιο απονομής εφάπαξ σε όλους τους ασφαλισμένους, κατάργηση 

της διπλής εισφοράς για εργαζομένους με μπλοκάκι, καθώς και μείωση της παρακράτησης ή της 

ποινής για τους συνταξιούχους που εργάζονται. Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση περιλαμβάνει 

αλλαγές με κοινωνικό πρόσωπο για 4 εκατ. συνταξιούχους και θετικό πρόσημο για περίπου 1,44 

εκατ. νέους και παλαιούς μη μισθωτούς ασφαλισμένους. Αναλυτικότερα, το Ε.Β.Ε.Π. ξεχωρίζει 

11 βασικές αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο και είναι οι ακόλουθες: 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Αττικής, στηρίζει τις 45 νέες ψηφιακές 

υπηρεσίες από την Περιφέρεια Αττικής 

Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των 

επιχειρήσεων, η Περιφέρεια Αττικής επιχειρεί την μετάβασή 

της σε μια νέα ψηφιακή εποχή μέσα από μία ολοκληρωμένη 

στρατηγική, η οποία παρουσιάστηκε πρόσφατα από τον 

Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γιώργο Πατούλη, σε συνεργασία τον 

Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη. Το 

Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο, εκπροσωπώντας όλα τα Επιμελητήρια Αθηνών – 

Πειραιώς, στηρίζει τόσο τις παλαιότερες 120 δράσεις όσο και τις 45 νέες ψηφιακές 

υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής. Η νέα εφαρμογή υπόσχεται με ένα κλικ στο ποντίκι του 

υπολογιστή, του κινητού ή του τάμπλετ, να φέρει την Περιφέρεια Αττικής μέσα στο σπίτι και την 

επιχείρηση του κάθε πολίτη, αντί ο πολίτης και ο επιχειρηματίας να προσφεύγει στα γκισέ της 

Περιφέρειας. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

«Άθλο» χρειάζεται η «Λερναία Ύδρα» του παρεμπορίου  

Την αύξηση των ελέγχων για το παρεμπόριο, τόσο στα σημεία 

πώλησης όσο και στα σημεία διανομής αλλά και στα σημεία 

εισόδου της χώρας, σχεδιάζει το υπουργείο Ανάπτυξης σε μόνιμη 

βάση. Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία του υπουργείου 

από τον Αύγουστο του 2019 έως και τον Φεβρουάριο του 2020 σε 

σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο τη προηγούμενη χρονιά, οι έλεγχοι αυξήθηκαν κατά 197%, 
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οι παραβάσεις κατά 147%, το ύψος των προστίμων κατά 116% και ο αριθμός των 

κατασχεθέντων τεμαχίων κατά 653%. Σημειώνεται ότι το κόστος του παρεμπορίου στοιχίζει 1,3 

δισ. ευρώ ετησίως στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας, ενώ η απώλεια θέσεων εργασίας 

υπολογίζεται σε περίπου 25.000. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Λιανικό και χονδρικό εμπόριο πρέπει να ανταποκριθούν γρήγορα στις επιταγές του 

μέλλοντος 

Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο προσαρμόζεται γρήγορα στις 

μεταβολές για την εξυπηρέτηση των αναγκών των 

καταναλωτών. Στο διήμερο Συνέδριο «Future of Retail», που 

διοργάνωσε με επιτυχία η ΕΣΕΕ και στο οποίο συμμετείχαν 500 

έλληνες λιανοπωλητές και εξαιρετικοί ομιλητές-αναλυτές από 

Ελλάδα και Ευρώπη, αναδείχθηκαν και αναλύθηκαν οι αλλαγές 

που επέρχονται στο εμπόριο γενικότερα. Αν μάλιστα επιχειρήσουμε να προσδιορίσουμε τις 

βασικές τάσεις στο μέλλον, θα επικεντρωνόμασταν, πρώτον στη ψηφιακή μεταρρύθμιση με την 

αλλαγή του προσώπου λιανικής και χονδρικής, δεύτερον στην αντιμετώπιση μιας "δύσκολης 

Ευρώπης", η οποία χαρακτηρίζεται από αργή οικονομική ανάκαμψη και αυξανόμενο 

προστατευτισμό εντός και εκτός ΕΕ και, τρίτον στις παγκόσμιες επιταγές για την υγιεινή 

διαβίωση, τη βιωσιμότητα και τις ποικίλες μετατοπίσεις και νέες ανάγκες θέσεων εργασίας και 

δεξιοτήτων. Η ανάγκη να προσαρμοστούν και να ανταποκριθούν γρήγορα στις τάσεις αυτές οι 

έμποροι λιανικής και χονδρικής πώλησης είναι άμεση.  

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Το Ε.Β.Ε.Π επιχειρεί μια γενική αποτίμηση των οικονομικών σχέσεων Ελλάδος- Κίνας 

Τα τελευταία χρόνια, οι ελληνο-κινεζικές σχέσεις διανύουν 

μία νέα, δυναμική περίοδο, όπως αποδεικνύει και ο μεγάλος 

αριθμός εκατέρωθεν επισήμων επισκέψεων σε υψηλό πολιτικό 

επίπεδο, οι οποίες οδήγησαν στην δημιουργία σταθερών 

διαύλων επικοινωνίας και την διαμόρφωση κοινής προσέγγισης 

σε σειρά ζητημάτων. Παρόλα αυτά, ο όγκος του ελληνο-κινεζικού εμπορίου αντιστοιχεί σε 

μόλις 5,1% του συνόλου του ελληνικού εξωτερικού εμπορίου, γεγονός που δεν 

ανταποκρίνεται, τόσο στις πραγματικές δυνατότητες, όσο και στο εξαιρετικό επίπεδο 

των γενικότερων σχέσεων των δύο χωρών. Είναι προφανές ότι, πρέπει να καταβληθούν 

περαιτέρω προσπάθειες, ώστε οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών να αναπτυχθούν, στο 

μέγιστο δυνατό βαθμό. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 
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Στην εκδήλωση για τα 120 χρόνια του Ε.Σ.Π. παρέστη ο Δήμαρχος Πειραιά 

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, παρευρέθηκε στην 

επετειακή εκδήλωση για τα 120 χρόνια του Εμπορικού 

Συλλόγου της πόλης, που πραγματοποιήθηκε χθες, στο 

φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Ο Δήμαρχος 

Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του σημείωσε  

ότι ο Εμπορικός Σύλλογος έχει μια μακρά και αναπτυξιακή 

πορεία, δημιουργεί  θέσεις εργασίας και προσφέρει  

πολύπλευρα στην πόλη. «Με τον Πρόεδρο, κ. Νίκο Μανεσιώτη, έχουμε μια στενή 

συνεργασία.  Ο Εμπορικός Σύλλογος συμβάλλει στην προσπάθεια που κάνουμε για τον Πειραιά, 

για την ανάπτυξη της πόλης, για τις θέσεις εργασίας, για μια πιο καθαρή και όμορφη πόλη», 

υπογράμμισε ο κ. Μώραλης, σημειώνοντας ότι είναι σημαντικό  ο Εμπορικός Σύλλογος να 

δραστηριοποιείται στην πόλη μας. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

«Καλωσορίζουμε τη μεγάλη επιστροφή του MEGA Channel» 

Η επιστροφή ενός ιστορικού και εμβληματικού καναλιού 

στους δέκτες μας σηματοδοτεί μια «μεγάλη μέρα» για το 

τηλεοπτικό κοινό και τα ΜΜΕ της χώρας. Το «MEGA 

Channel» είναι ο πρώτος, χρονολογικά, ελληνικός ιδιωτικός 

τηλεοπτικός σταθμός πανελλαδικής εμβέλειας, που πλέον 

ανήκει στην Επιχείρηση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης «Alter ego», μετά από πρωτοβουλία και 

μεγάλες προσπάθειες της διοίκησης. Εξέπεμψε για πρώτη φορά στις 20 Νοεμβρίου 1989 και 

μετά το κλείσιμο του τον Οκτώβριο του 2018, επέστρεψε ξανά δυναμικά στις οθόνες μας, από 

τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου του 2020. Το σήμα του νέου MEGA είναι στον αέρα, εκπέμπει 

τόσο σε κανονική όσο και σε υψηλή ανάλυση, με νέο πρόγραμμα, ενημέρωση, αλλά και με 

παλιές καλές σειρές που αγαπήσαμε.  Οι νέοι διαύλοι του Mega και τα κέντρα εκπομπής 

σύμφωνα με τη Digea στη περιοχή της Αττικής είναι από Υμηττό 27 UHF, 40 UHF και από 

Πάρνηθα 31 UHF, 36 UHF. Επίσης εκπέμπει με HD ροή και στις δύο συνδρομητικές 

πλατφόρμες τόσο στη CosmoteTV στη θέση 112, όσο και τη Nova στη θέση 999. 

Προσωπικά, δεν ξεχνώ ότι το Mega ήταν το πρώτο κανάλι το 2004 που με φιλοξένησε σε 

εκπομπές του και έκανα τις πρώτες μου δηλώσεις, για τα «mega γεγονότα», ως νέος 

πρόεδρος τότε του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά. Με μεγάλη χαρά, λοιπόν καλωσορίζουμε την 

«Mega new era», δίνουμε πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της 

επανεκκίνησης του «mega μας», ευχόμαστε καλή επιτυχία στο team της διοίκησης, τους 

εξαίρετους δημοσιογράφους, παρουσιαστές, ρεπόρτερ, τεχνικούς και πιστεύουμε ότι στο 

μέλλον, το «μεγάλο κανάλι» θα είναι για πάντα καλοτάξιδο! 

Επιστροφή 
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Πρότυπα καταστατικά για τη σύσταση ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ((ΦΕΚ Β' 

491/19-02-2020) η απόφαση 11026/30-01-2020 που 

υπογράφει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος 

Παπαθανάσης με την οποία αντικαθίσταται προηγούμενη 

υπουργική απόφαση, σχετικά με τη χρήση πρότυπου 

καταστατικού για τη σύσταση των Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ), των Εταιρειών Περιορισμένης 

Ευθύνης (ΕΠΕ), των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (IKE), των Ομορρύθμων Εταιρειών 

(ΟΕ) και των Ετερορρύθμων Εταιρειών (ΕΕ).  

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 

Γ. Πατούλης: Θα εργαστούμε για την ανάπτυξη του Πειραιά 

 «Με πνεύμα ενότητας και σύνθεσης θα εργαστούμε για την 

ανάπτυξη του Πειραιά», δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. 

Πατούλης, κατά τη συζήτηση - για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων για τα έργα του ΟΛΠ στο λιμάνι του Πειραιά - που 

είχε με εκπροσώπους του ΟΛΠ, των ναυπηγοεπισκευαστικών 

επιχειρήσεων, των ναυπηγείων Περάματος, της Ένωσης 

Μηχανουργών και του ΤΑΙΠΕΔ, στα γραφεία της Περιφέρειας. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν 

οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις όλων των πλευρών προκειμένου να επιτευχθεί η σύνθεση και 

να προχωρήσει η υλοποίηση των έργων «με μόνο στόχο την ανάπτυξη», όπως υπογράμμισε ο κ. 

Πατούλης. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Οι επιπτώσεις του κοροναϊού στη ναυτιλία 

 «Απόνερα» που επηρεάζουν όλους τους κλάδους της 

ναυτιλιακής βιομηχανίας «σηκώνει» η εξάπλωση της 

επιδημίας του κοροναϊού στην Κίνα. Οι Έλληνες εφοπλιστές 

προειδοποιούν ότι δεν μπορεί να γίνουν σαφείς εκτιμήσεις 

αυτή την περίοδο για το εμπόριο, ενώ ένας από τους 

μεγαλύτερους liners στον κόσμο, η Hyundai Merchant 

Marine, σημειώνει ότι ο κοροναϊός θα επηρεάσει -αρνητικά- περαιτέρω το εμπόριο μεταξύ ΗΠΑ 

και Κίνας, το οποίο έχει ήδη πληγεί από τον «εμπορικό πόλεμο» των δύο χωρών που ήταν σε 

εξέλιξη τον τελευταίο χρόνο.  Παράλληλα, περισσότερα από 200 πλοία βρίσκονται στην Κίνα και 

αντιμετωπίζουν προβλήματα καθυστερήσεων στις προγραμματισμένες εργασίες επισκευών ή 

retrofit, ενώ ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες, που «αψηφούν» τον κίνδυνο και παίρνουν 

ναύλους για Κίνα, έρχονται αντιμέτωπες με το ενδεχόμενο «καραντίνας» διάρκειας 14 ημερών. 

Περισσότερα 

http://www.pcci.gr/evepimages/PROTYPAKATASTATIKA_F25703.pdf
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Επιστροφή 

 

Η θαλάσσια σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας στο τραπέζι 

Συνάντηση είχαν στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής αλλά και με την ηγεσία του Υφυπουργείου Ναυτιλίας της 

Κύπρου για θέματα που άπτονται του θαλάσσιου τουρισμού και της 

ακτοπλοϊκής σύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών. Ειδικότερα η κ. 

Πηλείδου παρουσίασε στον κ. Πλακιωτάκη το πλάνο της Κύπρου 

για την επαναλειτουργία της θαλάσσιας σύνδεσης μεταξύ των δύο 

κρατών. Ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε προς την κ. Πηλείδου ότι η ανάπτυξη θαλασσίων συνδέσεων 

μεταξύ των δύο κρατών συνιστά αμοιβαία επιδίωξη, ενώ υπογράμμισε προς την Κύπρια 

Υφυπουργό ότι τόσο ο ίδιος, όσο και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής παραμένουν στην διάθεση της κυπριακής πλευράς για κάθε βοήθεια 

χρειαστεί για την επίτευξη αυτού του στόχου Επίσης, ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης 

Θεοχάρης, 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Πλακιωτάκης: Ξεκίνησε η διαδικασία αξιοποίησης των δέκα λιμένων 

Η αξιοποίηση των 10 μεγάλων περιφερειακών λιμανιών της 

χώρας, τα οποία 100% ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ, με όρους 

«διαφάνειας, σοβαρότητας και μέσα στο Διεθνές και Κοινοτικό 

πλαίσιο» ξεκινά, εντός του 2020, η Κυβέρνηση, τόνισε από την 

Ηγουμενίτσα ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

Γιάννης Πλακιωτάκης. Ο υπουργός, ο οποίος συνοδεύεται από 

τον γενικό γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Ευάγγελο 

Κυριαζόπουλο, είχε διαδοχικές συναντήσεις με θεσμικούς φορείς της Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο 

της επίσκεψής του στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Κατά την συνάντηση με τον 

αντιπερειφερειάρχη, Θωμά Πιτούλη, επισήμανε πως «Το λιμάνι είναι πέρα και πάνω από 

πρόσωπα, κόμματα και πολιτικές», ενώ εξέφρασε την πεποίθηση, πως είναι αυτονόητη η άριστη 

σχέση των θεσμικών παραγόντων με την Διοίκηση του λιμανιού και παρέθεσε την κυβερνητική 

πολιτική στην κατεύθυνση αξιοποίησης των 10 περιφερειακών λιμανιών στα οποία ανήκει και 

αυτό της Ηγουμενίτσας. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 
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