
 

 

 

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, 06 Νοεμβρίου 2020 

 

 

Κυριάκος Μητσοτάκης: Από το πρωί του Σαββάτου και έως 30 Νοεμβρίου το γενικό lockdown   

Από το πρωί του Σαββάτου και έως 30 Νοεμβρίου επιβλήθηκε γενικό 

lockdown για την ανάσχεση της πανδημίας. Ο πρωθυπουργός Κ. 

Μητσοτάκης και ο καθηγητής Σ. Τσιόδρας ανήγγειλαν το lockdown. Σχετική 

δήλωση για τα μέτρα και αντίμετρα του δεύτερου καθολικού lockdown 

έκανε ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης. Περισσότερα… 

 

Δήλωση του Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδη, για τα μέτρα και αντίμετρα του δεύτερου 

καθολικού lockdown 

«Οι εκπτώσεις στην αγορά έρχονται και παρέρχονται, όμως στέλνουμε ένα 

μήνυμα σε όλους, πως εκπτώσεις στην υγεία δεν γίνονται και η ανθρώπινη 

ζωή δεν κοστολογείται. Θα νικήσουμε…» αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος 

του Ε.Β.Ε.Π. κ. Βασίλης Κορκίδης. Ούτε καταφέραμε να ξεπεράσουμε το 

“φαινόμενο του ακορντεόν” στα περιοριστικά μέτρα, ούτε την “κατάσταση on-

off” στην αγορά. Περισσότερα… 

 

«Εργασιακή ειρήνη» μακράς διάρκειας επιθυμεί το Ε.Β.Ε.Π. από το νομοσχέδιο ρύθμισης 

θεμάτων της αγοράς εργασίας 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς εξετάζει με προσοχή το 

νομοσχέδιο που προωθεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων της αγοράς εργασίας» και αναμένει πως οι τελικές 

διατάξεις θα μπορούν να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό του εργατικού 

δικαίου, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων, την αξιοπρεπή απασχόληση, 

τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και, πρωτίστως, μία «εργασιακή ειρήνη» 

μακράς διάρκειας… Περισσότερα… 

 

Ενημέρωση Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής για τα νέα υγειονομικά και 

οικονομικά μέτρα στήριξης 

Από την Τρίτη το πρωί, 3 Νοεμβρίου 2020 και για ένα μήνα, τέθηκε σε ισχύ 

το πρόγραμμα βάσει του οποίου η Επικράτεια χωρίζεται πλέον σε δύο ζώνες, 

αντί για τέσσερις. Η πρώτη ζώνη είναι εκείνη της «Επιτήρησης» στην οποία 

εντάσσονται όλοι οι νομοί που βρίσκονταν στο «πράσινο» και το «κίτρινο». Η 
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δεύτερη ζώνη είναι του «Αυξημένου Κινδύνου» όπου εντάσσονται οι περιοχές, που μέχρι τώρα βρίσκονταν 

στο «κόκκινο» και στο «πορτοκαλί», όπως η Περιφέρεια Αττικής με το 47% της οικονομικής 

δραστηριότητας… Περισσότερα…  

 

Τηλεδιάσκεψη Π.Ε.Σ. Αττικής με τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη για τη στήριξη των 

επιχειρήσεων του Λεκανοπεδίου τη περίοδο της πανδημίας» 

Τα θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις και τις επιπτώσεις της 

πανδημίας του κορωνοϊού στη αγορά της Αττικής, συζητήθηκαν σε 

τηλεδιάσκεψη που έγινε ανάμεσα στη Διοικητική Επιτροπή του 

Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής (ΠΕΣΑ), με τον 

Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη. Από την πλευρά της 

Περιφέρειας το παρών έδωσε και ο προϊστάμενος της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος, Δ. Δρόσης, ενώ από το ΠΕΣ Αττικής συμμετείχαν ο 

πρόεδρος του ΔΣ και πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης 

Κορκίδης, Περισσότερα… 

 

Άνοιξαν οι θυρίδες ΚΕΠ από την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 

Ο κάθε πολίτης έχει πλέον την δική του θυρίδα ΚΕΠ από τις 3 Νοεμβρίου 

στην οποία θα μπορεί να μπαίνει και να παίρνει το πιστοποιητικό που έχει 

ζητήσει. Οι θυρίδες, οι οποίες τίθενται σε παραγωγική λειτουργία από την 

ερχόμενη εβδομάδα, αποτελούν στην ουσία ένα «ψηφιακό 

γραμματοκιβώτιο» μέσα από το οποίο θα γίνεται η επικοινωνία του πολίτη 

με το ΚΕΠ… Περισσότερα… 

 

Ε.Β.Ε.Π.: «Ο Δήμος Πειραιά στηρίζει την επιχειρηματικότητα της πόλης» - Κέντρο Στήριξης 

Επιχειρηματικότητας και από τον Ε.Σ.Π.  

Μια σημαντική πρωτοβουλία για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και 

της τοπικής οικονομίας έλαβε ο Δήμος Πειραιά, με τη λειτουργία του 

Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας. Σκοπός του Κέντρου είναι η 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων του Πειραιά, η βελτίωση της λειτουργίας 

τους, η πρόσβασή τους σε νέες αγορές, καθώς και η παροχή 

εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητάς τους και της εξωστρέφειάς τους. Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, για τα πρόσθετα μέτρα 

οικονομικής στήριξης που ενεργοποιεί η Κυβέρνηση 

Η χώρα βρίσκεται σε μία κρίσιμη, υγειονομικά, καμπή. Η Κυβέρνηση 

λαμβάνει αυστηρά περιοριστικά μέτρα, για να ανακόψει την εξάπλωση της 

πανδημίας. Αυτά τα μέτρα θα έχουν μεγάλη επίπτωση στην πραγματική 

οικονομία και στα δημόσια οικονομικά. Αυτή η επίπτωση μπορεί να 

περιοριστεί, κυρίως, με δημόσιες παρεμβάσεις στήριξης νοικοκυριών και 

επιχειρήσεων. Παρεμβάσεις που, ως Οικονομικό Επιτελείο, υλοποιούμε, με μεθοδικότητα, συνέπεια και 

κοινωνική δικαιοσύνη. Με ψυχραιμία και διορατικότητα. Γιατί πρέπει να ελπίζουμε και να ενεργούμε για το 

καλύτερο, αλλά να είμαστε προετοιμασμένοι και για το χειρότερο. Περισσότερα… Πίνακας ΚΑΔ … 
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Xρ. Σταϊκούρας: Επιπλέον μέτρα, 2,3 δισ. για τη στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών 

Εννέα πρωτοβουλίες για την ενίσχυση εργαζόμενων και επιχειρήσεων και 

την άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών μετά τα νέα μέτρα για την 

πανδημία και τον νέο χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας, 

ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Μεταξύ αυτών, 

η «επιστρεπτέα προκαταβολή 4 & 5» με τη μη επιστροφή του 50% των 

ποσών που θα εισπραχθούν, η υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% στα 

επαγγελματικά ακίνητα και την κύρια κατοικία, καθώς και οι διευκολύνσεις στις φορολογικές 

υποχρεώσεις… Περισσότερα… 

 

Σε δώδεκα άξονες το σχέδιο ανάκαμψης της οικονομίας - 15/11 το προσχέδιο για το Ταμείο 

Ανάκαμψης 

Περιβαλλοντική μετάβαση, ψηφιακός μετασχηματισμός και ενίσχυση 

δεξιοτήτων και παραγωγικότητας, αλλά και ενίσχυση του συστήματος 

υγείας αποτελούν ορισμένους από τους τομείς, στους οποίους θα 

επικεντρωθεί το Σχέδιο Ανάκαμψης που καταρτίζει η ελληνική κυβέρνηση. 

Περισσότερα… 

 

Ως 31/12 οι καταχωρήσεις στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων 

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, αρμόδιου για το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα, Γεωργίου Ζαββού, ορίζεται ότι τα υπόχρεα 

προς καταχώριση πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 

21 του ν. 4557/2018 (Α’ 139) οφείλουν να καταχωρίσουν τα απαραίτητα 

στοιχεία στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2020. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, η μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας 

καταχώρισης έχει ως στόχο την αποσυμφόρηση της επιχειρηματικής κοινότητας και βρίσκει έρεισμα στην 

πρόσφατη τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου με τη δημοσίευση του ν. 4734/2020 (Α’196). 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Γ. Βρούτσης: Χιλιάδες πληττόμενοι επιχειρηματίες μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε 12 

ή 24 δόσεις 

Μία εξαιρετικά σημαντική διάταξη θα προσθέσει ο υπουργός Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, στο νομοσχέδιο «Μέτρα ενίσχυσης 

των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές 

διατάξεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων», με την οποία θα 

δίνεται η δυνατότητα σε πληττόμενους εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και 

ελεύθερους επαγγελματίες, να εξοφλήσουν σε 12 ή 24 δόσεις τις εισφορές, η 

καταβολή των οποίων είχε ανασταλεί, λόγω κορονοϊού. Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ. 

 

ΕΠΑνΕΚ: Αύξηση προϋπολογισμού στη δράση "Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - 

Εστίαση - Εκπαίδευση" 

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννη 

Τσακίρη, αυξάνεται ο προϋπολογισμός για τη δράση "Εργαλειοθήκη 

Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση" του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" 

(ΕΠΑνΕΚ) κατά 20 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας τον συνολικό 
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προϋπολογισμό της στα 80 εκατ. ευρώ. Η δράση χρηματοδοτεί μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, την παροχή υπηρεσιών εστίασης, καθώς και υπηρεσιών ιδιωτικής 

εκπαίδευσης - κοινωνικής μέριμνας, προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης 

και λειτουργίας τους. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.ΕΞ. 

 

Αναθεώρηση εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ - Πρόσκληση συμμετοχής σε 

κοινωνικό διάλογο 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την διαδικασία αναθεώρησης της κοινής εμπορικής και 

επενδυτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), στις 13 Νοεμβρίου 2020, 

πραγματοποιείται εκδήλωση κοινωνικού διαλόγου (Civil Society Dialogue) με 

τον Αντιπρόεδρο της Ε.Επιτροπής και νυν Επίτροπο Εμπορίου της ΕΕ κ. Valdis 

Dombrovskis, μέσω τηλεδιάσκεψης. Περισσότερα… 

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

Ο κίνδυνος της «διπλής αλλεπάλληλης ύφεσης» απειλεί την Ευρώπη 

Ο κίνδυνος της διπλής ύφεσης απειλεί πλέον σοβαρά την Ευρώπη, μετά τη 

ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Η έκρηξη του 

δεύτερου κύματος της πανδημίας, εάν συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό το 

δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, μπορεί να εκτροχιάσει τις προβλέψεις για 

επιστροφή της οικονομίας της Ευρωζώνης στα προ πανδημίας επίπεδα έως 

το 2022. Τα αποτελέσματα του τέταρτου και τελευταίου τριμήνου του έτους θα είναι αρνητικά και θέτουν 

σε κίνδυνο την ΕΕ να εκπέσει σε «διπλή αλλεπάλληλη ύφεση», με αναπόφευκτη τη περαιτέρω μείωση του 

ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Περισσότερα… 

 

«Πώς επηρεάζεται η παγκόσμια ναυτιλία από τις εκλογές στις ΗΠΑ» 

Το ερώτημα αυτό αποτελεί αντικείμενο νέας έκθεσης της VesselsValue για 

τις ναυτιλιακές αγορές, ενόψει και των αμερικανικών εκλογών, την οποία 

μας μετέφεραν οι ναυτιλιακοί συντάκτες με σχετικά διαδικτυακά άρθρα 

τους. Ειδικότερα, στην πρόσφατη ανάλυσή της η VesselsValue κάνει μια 

ανασκόπηση των πεπραγμένων στις ΗΠΑ και πώς αυτά έχουν επηρεάσει την 

ποντοπόρο ναυτιλία. Περισσότερα… 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ 

 

MoU Ε.Β.Ε.Π. με Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών & 

Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων - Δωρεά στο Π.Ν. η ρυμούλκηση του 

«ΚΑΛΛΙΣΤΩ» 

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν  στις 2 Νοεμβρίου το Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς και η Ελληνική Ένωση 

Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών & 

Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων με στόχο την από 

κοινού προσπάθεια για την ενίσχυση της Πειραϊκής ναυτιλιακής 

κοινότητας εν γένει. Στο μεταξύ η Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών 

Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών & Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων 

συνεχάρη… Περισσότερα… Μνημόνιο Συνεργασίας 
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Υπογραφή Σύμφωνου Συνεργασίας μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και  Περιφέρειας Αττικής - Π.Ε. Πειραιώς 

και Νήσων 

Η Διοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε. υποδέχτηκε σήμερα τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. 

Γιώργο Πατούλη και υπέγραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας με βάση τις σχετικές 

Εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας,  α) «Βασικές υγειονομικές απαιτήσεις των 

λιμένων-πυλών εισόδου της χώρας για την ετοιμότητα και ανταπόκριση έναντι 

του νέου στελέχους κορωνοϊού SARS-CoV-2» και β)  «Οδηγίες ετοιμότητας 

διαχείρισης κρουσμάτων COVID-19 σε κρουαζιερόπλοια». Οι δύο πλευρές, 

μεταξύ άλλων, συμφώνησαν στα εξής… Περισσότερα… 

 

«Καμπανάκι» για την ακτοπλοΐα: Ο «βαρύς» χειμώνας και ο «γερασμένος» στόλος  

Δύο καλές χρονιές θα χρειαστεί η ελληνική ακτοπλοΐα, προκειμένου να 

συνέλθει από το ισχυρό «χτύπημα» της πανδημίας και να επιστρέψει στα 

θετικά επίπεδα του 2019, σύμφωνα με επαΐοντες του κλάδου. Όπως 

επισημαίνει στο Reporter ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 

Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), κ. Μιχάλης Σακέλλης, «αναμένουμε μία 

καλύτερη χρονιά το 2021, αλλά σε καμία περίπτωση δε θα προσεγγίσει τα επίπεδα του 2019. 

Περισσότερα… 

 

Με ταχείς ρυθμούς προχωρά το Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης 

(ΕΣΟΘΕ) – Διεθνές ενδιαφέρον με 10 συμμετοχές στην Α' φάση του Διαγωνισμού 

Δέκα αιτήσεις συμμετοχής κατατέθηκαν στην Α' φάση του διαγωνισμού για 

το Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης, καθώς σήμερα 

ήταν η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Υπουργείο 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής…  

Περισσότερα… 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 

 

Διαδικτυακή εκδήλωση για την «Ενίσχυση ΠΜΜΕ που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 

στην Αττική» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/00OlpPerif_F13640.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/Aktoploia_F19371.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/00Esothe_F13454.pdf


 

23η Πανελλήνια Διάσκεψη “Logistics 2020” 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

 Τα προστατευτικά μέτρα ενάντια στον COVID-19 στην Ευρώπη, με μία ματιά:  

Τι επαναλειτουργεί (03.11.20) - Σχέδιο Ανάκαμψης (03.11.20)  

 Ενημερωτικό σημείωμα Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. προς τη EuroCommerce για τα μέτρα της χώρας μας 

εναντίον της πανδημίας (02.11.2020) 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

  Δελτίο Τύπου: «SMEunited disagrees with the EC proposal for a directive on minimum wage» 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

 Ενημερωτικό Δελτίο ASCAME 

http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F15625.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0102_F15668.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0201_F15717.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0201_F15717.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/201028prminimumwage_F11145.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/Asc0101_F15759.pdf


 

 


