
 

 
 

Αγαπητέ συνάδελφε, 

Το e-Ενημέρωση συντάσσεται εβδομαδιαία με τη δημοσιογραφική επιμέλεια του Ε.Β.Ε.Π. 

(επικοινωνία: τηλ.: 210 4170529, e-mail: studies@pcci.gr) 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ 

Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π. 

   Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020 
 

 

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, στην τηλεδιάσκεψη του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. 

       Φλέγοντα θέματα που απασχολούν το Πειραϊκό, και όχι μόνο, επιχειρείν 

βρέθηκαν στο μικροσκόπιο της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, στην οποία έλαβε μέρος ο υπουργός 

Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε… 

Περισσότερα… 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. συμμερίζεται τη νέα ευρωπαϊκή ατζέντα δεξιοτήτων των εργαζομένων 

Η διαθεσιμότητα ειδικευμένου προσωπικού παραμένει μεταξύ των 

κορυφαίων προτεραιοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων. Με τη νέα ατζέντα 

δεξιοτήτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι υπάρχει μια πολιτική 

δυναμική για μια νέα προσέγγιση στις δεξιότητες. Το Ε.Β.Ε.Π. συμμερίζεται 

πλήρως την άποψη ότι είναι καιρός να εντατικοποιήσουμε τις επενδύσεις στις 

δεξιότητες των ανθρώπων. Περισσότερα… 

 

Ταμείο Ανάκαμψης: Εθνική επιτυχία - Η Ελλάδα πήρε όσα χρήματα διεκδίκησε 

Ιστορική ευκαιρία για να κάνει η Ελλάδα το μεγάλο «ποιοτικό άλμα» 

αποτελεί η απόφαση της Συνόδου Κορυφής, κατά την οποία, για πρώτη 

φορά, θεσμοθετείται τέτοιου μεγέθους κοινός δανεισμός της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για λογαριασμό των κρατών-μελών, ώστε να λάβουν τις 

επιχορηγήσεις. Για την Ελλάδα, η απόφαση αποτελεί «εθνική επιτυχία»… 

Περισσότερα… 

 

Αδιάφορη και η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων στην αγορά της Αττικής 

«Αδιάφορη και η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων στην αγορά της Αττικής με 

θερμοκρασία εποχής υψηλή και εμπορική κίνηση χαμηλή», αναφέρει με 

ανάρτησή του στο twitter ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού 

Συμβουλίου Αττικής και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης. Περισσότερα… 

 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/Press21072020_F13726.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/press230720_F22046.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301TamAn_F18517.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401Ekpt_F18546.pdf


 

 

Το Ε.Β.Ε.Π., στην 85η Δ.Ε.Θ., προβάλλει την Πειραϊκή Ναυτιλιακή Κοινότητα με τη συμμετοχή 

επιχειρήσεων - μελών του που συνεργάζονται με Γερμανικές επιχειρήσεις 

Επιστολή-πρόσκληση προς τα μέλη του που δραστηριοποιούνται στον 

ναυτιλιακό τομέα, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. 

Βασίλης Κορκίδης, απέστειλε το Επιμελητήριο γνωστοποιώντας ότι στην 85η 

Δ.Ε.Θ. θα προβάλει την Πειραϊκή Ναυτιλιακή Κοινότητα. Στην επιστολή 

αναφέρονται τα ακόλουθα: Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

ΑΑΔΕ: Παράταση για την απόσυρση των παλαιών ταμειακών μηχανών και δηλώσεων Covid για 

τα ακίνητα 

Στην παράταση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020 της προθεσμίας για την 

απόσυρση των ταμειακών μηχανών, που δεν μπορούν να συνδεθούν online 

με την ΑΑΔΕ, καθώς και της προθεσμίας για την αναβάθμιση των τεχνικών 

προδιαγραφών των ΦΗΜ, προχώρησε η Αρχή.  

Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ. 

 

Η Ελλάδα το 2019 ανέβηκε 6 θέσεις στον δείκτη των άμεσων ξένων επενδύσεων 

Η κυβέρνηση συνολικά και το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως 

καθ' ύλην αρμόδιο, είναι απόλυτα συνεπείς στις δεσμεύσεις τους και 

προωθούν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα μεταρρυθμίσεις και τομές 

για να καταστήσουμε την Ελλάδα μία από τις πλέον φιλικές στην 

επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις χώρες του πλανήτη… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη "Συν-Εργασία" 

Συμπληρωματικές οδηγίες έδωσε το Υπουργείο Εργασίας με ειδικό εγκύκλιο 

για το πλαίσιο εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης 

"ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ". Προκειμένου για τον υπολογισμό της οικονομικής 

ενίσχυσης της βραχυχρόνιας εργασίας, στους εργαζόμενους που 

εντάσσονται στον Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ", οι επιχειρήσεις-εργοδότες 

καλούνται να δηλώσουν… Περισσότερα… 

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

Απάντηση στη γειτονική προκλητικότητα με μποϋκοτάζ στα τουρκικά προϊόντα 

Όπου δράση, υπάρχει αντίδραση και όπου αντίδραση, υπάρχει και κόστος. 

Έτσι για την ανείπωτη ενέργεια της “γείτονος” η ελληνική αγορά 

ανεξαρτήτως κόστους, προχωρά σε μποϋκοτάζ των τούρκικων προϊόντων και 

υπηρεσιών. Ήδη η ελληνική Κυβέρνηση ζήτησε από την ΕΕ μια λίστα 

οικονομικών κυρώσεων για τη τουρκική προκλητικότητα. Περισσότερα… 

 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0501Deth_F18576.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0601TamMix_F18602.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701DiktisEp_F18631.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801Sinerg_F18906.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901TourkPr_F18690.pdf


 

Πρέπει να διαφυλάξουμε την ακτοπλοΐα της χώρας ως «κόρη οφθαλμού» 

Πρέπει να διαφυλάξουμε την ακτοπλοΐα της χώρας ως «κόρη οφθαλμού» 

δεδομένου του ρόλου που αυτή διαδραματίζει στη διασφάλιση της εδαφικής 

συνοχής της νησιωτικής με την ηπειρωτική Ελλάδα.  Ο ρόλος της ακτοπλοΐας σε 

μια πολυνησιακή χώρα, όπως η Ελλάδα, είναι αδιαμφισβήτητος και ζωτικός… 

Περισσότερα… 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ 

 

Covid-19: Ματαίωση της διοργάνωσης των Ποσειδωνίων 2020 

Σε ματαίωση της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης "Ποσειδώνια 2020" 

προχώρησαν οι διοργανωτές της λόγω της πανδημίας του Covid-19. Το 

επόμενο ραντεβού με τους εκθέτες και τα μέλη της παγκόσμιας ναυτιλιακής 

κοινότητας δόθηκε για το καλοκαίρι του 2022. Όπως αναφέρεται στην 

σχετική ανακοίνωση… Περισσότερα… 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

17 - 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

▪ Η αποκλιμάκωση των προστατευτικών μέτρων ενάντια στον COVID-19 στην Ευρώπη, με μία ματιά: Τι 

επαναλειτουργεί (14.07.20) - Σχέδιο Ανάκαμψης (14.07.20) - Εύρος Ανάκαμψης (14.07.20) - 

Προστατευτικές Μάσκες (14.07.20) 

▪ Ενημερωτικό σημείωμα «Ευρωπαϊκή συμφωνία για το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ και τον προϋπολογισμό 

της ΕΕ 2021-27» 

▪ Επιστολή προς τον Επίτροπο Breton: «Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Εμπόριο: Προτεραιότητες ανάκαμψης 

για το οικοσύστημα λιανικής και χονδρικής» 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

17 - 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

 

9 Ιουλίου 2020: 

▪ Συμμετοχή Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη στην τηλεδιάσκεψη με θέμα: «Why are Chambers of 

Commerce in the Mediterranean and Europe so important also during this crisis and the post COVID-

19» 

▪ Έκτακτη Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής ASCAME  

http://www.pcci.gr/evepimages/1001PresTour_F18720.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1101Posid_F18749.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F16349.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F16349.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0102_F16378.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0103_F16411.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0104_F16440.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0201_F4232.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0201_F4232.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0301_F4264.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0301_F4264.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/Asc0101_F2037.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/Asc0101_F2037.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/Asc0101_F2037.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/Asc0101_F2037.pdf

