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Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019 

Αγαπητό Μέλος, 

Το e-Ενημέρωση συντάσσεται, κάθε εβδομάδα, με τη δημοσιογραφική επιμέλεια  

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

Mε συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Βασίλης Κορκίδης 

Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π. (president@pcci.gr) 
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Συνέδριο με θέμα «Σύγχρονες τεχνολογίες στη ναυτιλιακή βιομηχανία της Ελλάδας και 

της Γερμανίας» 

Με μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων υπουργείων, φορέων 

και επιχειρήσεων της Ελλάδας και της Γερμανίας, 

ολοκληρώθηκε χθες το Συνέδριο με θέμα «Σύγχρονες 

τεχνολογίες στη ναυτιλιακή βιομηχανία της Ελλάδας και 

της Γερμανίας», που πραγματοποιήθηκε στους χώρους του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Τις 

εργασίες του Συνεδρίου άνοιξε ο Υπουργός Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ι. Πλακιωτάκης, ο οποίος ευχαρίστησε το Επιμελητήριο για την 

πρωτοβουλία του να τιμήσει σε ειδική τελετή, που πραγματοποιήθηκε στις 25-09-2019, τα 100 

χρόνια προσφοράς του Λιμενικού Σώματος, τονίζοντας ότι το Λιμενικό Σώμα αποτελεί διοικητικό 

μοντέλο σε παγκόσμιο επίπεδο, που εξυπηρετεί τη ναυτιλία, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά 

της, αλλά και προστατεύοντας τα θαλάσσια σύνορά της. Αναφερόμενος στις νέες ναυτιλιακές 

τεχνολογίες τόνισε τη σημασία της χρήσης του 

«πράσινου καυσίμου» στη ναυτιλία, επιβεβαιώνοντας 

ότι η ελληνική πλοιοκτησία ανανεώνεται και επενδύει 

στην καινοτομία, πάντα και πρωταρχικά στα πλαίσια 

του σεβασμού του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ο 

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Βασίλης Κορκίδης, 

στον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στις νέες 

προηγμένες τεχνολογίες στη ναυτιλιακή βιομηχανία, τονίζοντας ότι αυτές θα μεταμορφώσουν 

στο μέλλον τον σχεδιασμό και την κατασκευή των πλοίων, την ασφάλειά τους, τις εμπορικές και 

τις επιχειρησιακές επιδόσεις τους. «Η ευρεία χρήση ρομπότ, η εξέλιξη των επικοινωνιών, ο 

ψηφιακός μετασχηματισμός, τα εναλλακτικά καύσιμα θα είναι, μεταξύ άλλων, οι καίριοι 

παράγοντες που θα επηρεάσουν δραματικά, μεταλλάσσοντας τη ναυτιλία στο άμεσο μέλλον», 

ανέφερε χαρακτηριστικά. «Το Ε.Β.Ε.Π. με όχημα το Maritime Hellas, από την πλευρά των 

επιχειρήσεων στήριξης και εξυπηρέτησης της ναυτιλίας, επιθυμεί να είναι πρωτοπόρο στην 

ανάπτυξη και στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, με στόχο τη συμβολή για ασφαλέστερη, 

πιο έξυπνη και πιο «πράσινη» ναυτιλία», κατέληξε στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του 

Ε.Β.Ε.Π., ευχαριστώντας ιδιαίτερα, για τη συμβολή και συνεργασία, την Πρεσβεία της 

Γερμανίας, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το Υπ. Οικονομίας και 

Ενέργειας της Γερμανίας για την αιγίδα του, και τα Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Ναυτιλίας 

& Νησιωτικής Πολιτικής της χώρας μας, για τη στήριξή τους. Σημειωτέον ότι, στις 26 

Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας, το Ε.Β.Ε.Π. τίμησε στο πρόσωπο του Υπουργού, την 

ελληνική ναυτιλία, τον πιο εξωστρεφή και ανταγωνιστικό τομέα της οικονομίας μας, που 

στηρίζει διαχρονικά την ευημερία της χώρας, αλλά και χιλιάδες ελληνικές οικογένειες. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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Το Ε.Β.Ε.Π. τίμησε το Λιμενικό Σώμα για τα 100 χρόνια ιστορίας του 

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου εκδήλωση για τα 100 

χρόνια λειτουργίας του Λιμενικού 

Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής 

από το Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Πειραιώς. Το Ε.Β.Ε.Π., 

τιμά το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή που 

φέτος, συμπληρώνει 100 χρόνια ένδοξης ιστορίας και 

προσφοράς στις ελληνικές θάλασσες.  Το «παρών» 

στην εκδήλωση έδωσαν ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος, Αντιναύαρχος κ. Σταμάτιος Ράπτης, 

ο Κεντρικός Λιμενάρχης Πειραιά, Αρχιπλοίαρχος κ. Αλέξανδρος Τσελίκης, οι οποίοι έλαβαν και 

τιμητικές πλακέτες, βουλευτές του Πειραιά, τοπικοί φορείς αλλά και ο εφοπλιστής καπετάν 

Παναγιώτης Τσάκος, ο οποίος απένειμε την τιμητική 

πλακέτα στον Αρχηγό του Λ.Σ. Στον χαιρετισμό του,  ο 

Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, επεσήμανε ότι 

«στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, η Ελληνική 

Πολιτεία έχει εμπιστευθεί τον έλεγχο και την ασφάλεια 

του θαλασσίου χώρου και των ακτών της Πατρίδας μας, 

τη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, την 

έγκαιρη αντιμετώπιση έρευνας και διάσωσης, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την 

υποστήριξη της Εμπορικής Ναυτιλίας και των Ναυτικών μας. Στα χέρια τους έχουμε εναποθέσει 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, την, με ευαισθησία, διαχείριση της κρίσιμης 

συγκυρίας του προσφυγικού ζητήματος και του ζητήματος της παράτυπης μετανάστευσης. Αυτοί 

είναι οι άνθρωποι που με αλτρουισμό και αυταπάρνηση, φέρουν εις πέρας την αποστολή τους 

για την προάσπιση των θαλάσσιων συνόρων μας, που αποτελούν και σύνορα της Ευρώπης. 

Είμαστε πεπεισμένοι ότι το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, χάρη στις άοκνες 

προσπάθειες και τις θυσίες των στελεχών του όχι μόνο έχει κατακτήσει μια θέση στην ιστορία 

της χώρας, αλλά και διεθνώς. Το  Ελληνικό Λιμενικό Σώμα και η Ελληνική Ακτοφυλακή 

βρίσκεται ψηλά στην συνείδηση όλων μας  και απόψε, με περηφάνια και ευγνωμοσύνη, 

εκφράζουμε το ευχαριστώ μας, ευχόμενοι για ακόμα περισσότερα χρόνια προσφοράς.» 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
 

Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κου Β. Κορκίδη: «Το Ε.Β.Ε.Π. με τις επιχειρήσεις-μέλη του 

προσπαθεί να ακολουθήσει την πρόοδο και την εξέλιξη της ελληνικής ναυτιλίας» 

Όλοι γνωρίζουµε ότι η Ελλάδα είναι µία παγκόσµια 

δύναµη στη ναυτιλία και σύμφωνα µε τα επίσημα 

στοιχεία, οι Έλληνες πλοιοκτήτες καταλαµβάνουν επί 

σειρά ετών τη πρώτη θέση σε παγκόσµιο επίπεδο. Τα 

χαρακτηριστικά της ελληνικής ναυτιλίας 

παρουσιάζουν τόσο ποσοτικό, όσο και ποιοτικό 

ενδιαφέρον, αφού η µέση χωρητικότητα ανά 
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ελληνόκτητο πλοίο είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν των άλλων, γεγονός που υποδηλώνει τη 

μοναδικότητά της. Επιπλέον, οι επενδύσεις σε ναυπηγήσεις και αγορές πλοίων από ελληνικά 

συμφέροντα είναι σταθερά υψηλές, κάτι που επιβεβαιώνει ότι η ναυτιλία, είναι µία εξαιρετικά 

σηµαντική, αλλά και ακµάζουσα αγορά, η οποία χρήζει ιδιαίτερης µελέτης και προσοχής από τις 

επιχειρήσεις υποστήριξής της. Είναι μία αγορά με πολλές απαιτήσεις, που οι παραναυτιλιακές 

δραστηριότητες οφείλουν να ανταποκριθούν και να ακολουθήσουν εγκαίρως την εξέλιξή της. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
 

Συνάντηση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. με Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά 

Στο πλαίσιο μιας μακρόχρονης και παραγωγικής συνεργασίας 

της Αντιπεριφέρειας Πειραιά με το Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Πειραιώς, πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 23 

Σεπτεμβρίου 2019, συνάντηση του Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π., 

κου Β. Κορκίδη, με την Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, κα Στ. 

Αντωνάκου, για ζητήματα που αφορούν στην ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας. Ο εκσυγχρονισμός των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών (πρόγραμμα περιφερειών, επιμελητηρίων), η Μελέτη της Ιπποδαμείου αγοράς, η 

κοινή σύσκεψη του Δημάρχου Δραπετσώνας-Κερατσινίου, της Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά και 

του Ε.Β.Ε.Π. για το μητροπολιτικό πάρκο Δραπετσώνας, η ανάδειξη του Κέντρου Καινοτομίας 

Πειραιά (Κ.Κ.Π.), η συνεργασία του Ε.Β.Ε.Π. και της Περιφέρειας για το master plan της Ο.Λ.Π. 

Α.Ε., και η ΟΧΕ, αποτέλεσαν τα καίρια θέματα της συζήτησης. Ακολούθησε διάλογος και 

ανταλλαγή απόψεων όπου αμφότερες οι πλευρές τόνισαν την σημασία συνέχισης της 

εποικοδομητικής συνεργασίας και επικοινωνίας της Αντιπεριφέρειας Πειραιά και του Ε.Β.Ε.Π., με 

σκοπό την ανάδειξη του Πειραιά και την τόνωση της τοπικής αγοράς. 

Επιστροφή 

 

Η Πρεσβεία της Κίνας απονέμει το βραβείο «Φιλίας Κίνας-Ελλάδος» στο Εμπορικό & 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς  

Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί την 70η επέτειο από την 

ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας με τη 

διοργάνωση, από την κινεζική πρεσβεία στην Ελλάδα, 

σχετικής Εθνικής Υποδοχής. Επ’ευκαιρία αυτής, 

απονεμήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Πειραιά το «Βραβείο Φιλίας Κίνας-Ελλάδας», μαζί με εννέα 

άλλα θεσμικά όργανα, σε αναγνώριση της ειδικής 

συνεισφοράς του Επιμελητηρίου στη συνεργασία και τη 

μακροχρόνια φιλία μεταξύ των δύο χωρών. Ο Πρόεδρος, 

κ. Βασίλης Κορκίδης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαβιβάζουν τις ευχαριστίες τους 

στην Πρέσβη της Κίνας, κα Zhang Qiyue, για την τιμή της απονομής του βραβείου αυτού στο 

Ε.Β.Ε.Π. 

Επιστροφή 
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Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει για τις αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας 

Άμεση προτεραιότητα έχει δοθεί από το Υπουργείο 

Εργασίας στην αντιμετώπιση της εκκρεμότητας 

απόδοσης των συντάξεων στους δικαιούχους. Για 

την επίσπευση του έργου της υπηρεσίας έκδοσης 

συντάξεων, ο ΕΦΚΑ ενισχύθηκε με 86 επιπλέον 

υπαλλήλους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται μάλιστα στις ψηφιακές υποδομές «ΗΛΙΟΣ» και «ΑΤΛΑΣ»,  

που είχαν δημιουργηθεί πριν πέντε χρόνια και δεν είχαν αξιοποιηθεί, ώστε το πολύ σε δύο 

χρόνια από τώρα, το 90% των νέων συντάξεων να εκδίδονται άμεσα. Ταυτόχρονα, προωθείται 

η αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ». Επιπλέον, το Υπουργείο σκοπεύει να 

αντιμετωπίσει το φαινόμενο της υποδηλωμένης εργασίας δραστικά, όχι μόνο με συστηματικούς 

και στοχευμένους ελέγχους, οι οποίοι γίνονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας, αλλά και μέσα 

από ένα πλέγμα αντικινήτρων στη μερική απασχόληση, αλλά και κινήτρων για πλήρη 

απασχόληση. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 

 

Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ, κ. Σπυρίδων Πρωτοψάλτης, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του 

Ε.Β.Ε.Π.  

Ο νέος Διοικητής του ΟΑΕΔ, κ. Σπυρίδων 

Πρωτοψάλτης, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Β.Ε.Π., της 25ης 

Σεπτεμβρίου, έθεσε τους νέους στόχους του 

οργανισμού, απάντησε σε ερωτήματα και αναφέρθηκε, 

μεταξύ άλλων, στις δράσεις του ΟΑΕΔ για την 

αντιμετώπιση της ανεργίας και του “brain drain”. Η 

κυβέρνηση δημιουργεί έναν νέο, εξωστρεφή ΟΑΕΔ, 

που θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την 

ενίσχυση της απασχόλησης, μέσω ισχυρών συμπράξεων και συνεργασιών με δημόσιους, 

κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς. Διαμορφώνονται έτσι νέες ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης και ενισχύονται τα προσόντα των ανέργων στο σύγχρονο τεχνολογικό, θεσμικό 

και κοινωνικό περιβάλλον, διασυνδέοντας τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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Στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ, Αύγουστος 2019 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία παρατίθενται τα 

αποτελέσματα της εγγεγραμμένης ανεργίας για τον μήνα 

Αύγουστο: το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με 

κριτήριο την αναζήτηση εργασίας, ανήλθε σε 888.089 άτομα. 

Από αυτά ποσοστό 53,99% είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο 

του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο του ενός 

έτους, ενώ ποσοστό 46,01% για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες 

ανέρχονται σε ποσοστό 34,23% και οι  γυναίκες, σε ποσοστό 65,77%. Το σύνολο των 

εγγεγραμμένων λοιπών, ανήλθε σε 73.660 άτομα. Από αυτά ποσοστό 83,53% είναι 

εγγεγραμμένα στον ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο του έτους, ενώ ποσοστό 

16,47%, για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε ποσοστό 

33,91% και οι γυναίκες σε ποσοστό 66,09%.  

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 

Μήνυμα του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτiκης για την Παγκόσμια Ημέρα 

Ναυτιλίας 2019: «Ενισχύοντας το ρόλο της γυναίκας στη ναυτιλιακή κοινότητα» 

 «Με ιδιαίτερη τιμή, απευθύνομαι σήμερα σε όλους τους 

Έλληνες και Ελληνίδες ναυτικούς αλλά και σε κάθε μέλος 

της μεγάλης ναυτιλιακής μας κοινότητας. Σε ένα από τα 

πλέον δραστήρια και παραγωγικά κομμάτια της ελληνικής 

κοινωνίας, του οποίου η δράση προσφέρει διαχρονικά 

πολλά και σημαντικά οφέλη στη χώρα μας. Η φετινή 

Παγκόσμια Ημέρας Ναυτιλίας έχει ως θέμα την ενίσχυση 

του ρόλου της γυναίκας στη ναυτιλία, αναδεικνύοντας ως υψηλή προτεραιότητα την παροχή 

ισότιμων ευκαιριών στις γυναίκες, ώστε να διευρυνθεί η ενεργός συμμετοχή τους σε έναν ακόμα 

κρίσιμο τομέα της παγκόσμιας οικονομικής ζωής. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής γνωρίζουμε καλά ότι τα οφέλη από τη στελέχωση οργανισμών και επιχειρήσεων με 

μικτό ανθρώπινο δυναμικό είναι πολλά και πολύ σημαντικά. Υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης, 

μεγαλύτερη αποδοτικότητα, περισσότερο θετικό εργασιακό περιβάλλον, μεγαλύτερη 

ικανοποίηση και αφοσίωση στην εργασία. Στόχος και επιθυμία μας είναι να ενισχύσουμε τη 

σημαντική προστιθέμενη αξία που παράγει η  ενίσχυση της απασχόλησης γυναικών στα πλοία, 

στις ναυτιλιακές και παραναυτιλιακές επιχειρήσεις, στο Λιμενικό Σώμα και γενικότερα στη 

ναυτιλιακή κοινότητα…», ανέφερε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννης 

Πλακιωτάκης, τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας, την 26η Σεπτεμβρίου 2019. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/OaedAug19_F28392.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/msgYpErg_F28308.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/msgYpErg_F28308.pdf


Επιστροφή 

 

ΚΑΛΟ  ΜΗΝΑ  ΣΕ  ΟΛΟΥΣ! 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

 

20 - 27 ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ 2019 

 

1. Ενημερωτικό Δελτίο EuroCommerce, Τεύχος 176, 24 Σεπτεμβρίου 2019 

2. Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Δικαιοσύνη στην αλυσίδα τροφίμων: η Επιτροπή 

χαιρετίζει την υποστήριξη» 

3. Δελτίο Τύπου EuroCommerce: « EuroCommerce joins the Circular Plastics Alliance as 

retailers & wholesalers contribute to a more sustainable future» 

4. Θέσεις EuroCommerce: «Towards a Taxation System for the Digitalised Economy» 

http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F28007.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F28053.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F28053.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F28085.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F28085.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F28125.pdf
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