
 

 
 

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. 

 

Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Β. Κορκίδη, για το καθολικό lockdown: «Ορατότης 

μηδέν» στην επιχειρηματικότητα της Αττικής 

«Η εφαρμογή του καθολικού lockdown, τύπου Μαρτίου, σχεδόν μηδενίζει 

κάθε οικονομική δραστηριότητα στη Περιφέρεια Αττικής και, κατά συνέπεια, 

περιορίζει τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας, κατά 50%, τουλάχιστον 

μέχρι τέλος του μήνα. Η κατάσταση δείχνει πως τα περισσότερα κρούσματα 

τις τελευταίες ημέρες, αφορούν στην Αττική, ενώ από τα λύματα εκτιμώνται 

100.000 ενεργοί φορείς στο Λεκανοπέδιο… Περισσότερα… 

 

Δήλωση προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλη Κορκίδη, μετά την εξαγγελία νέων μέτρων του Υπ. 

Οικονομικών: «ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ» 

Κατανοούμε πλήρως ότι τα οικονομικά μέτρα στήριξης της Κυβέρνησης προς 

τις πληττόμενες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, δεν είναι ούτε ανεξάντλητα, 

ούτε απεριόριστα. Όμως, πολύ «φοβάμαι», ότι τον 6ο και τον 7ο κύκλο 

επιστρεπτέας, θα πρέπει να ακολουθήσει και ο 8ος και ο 9ος, καθώς οι 

μεταλλάξεις της πανδημίας… Περισσότερα… 

 

Τα 12 βασικά σημεία του εμπορίου σε περίοδο κρίσης και αλλαγών 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, σε συνεργασία με τη 

EuroCommerce, ενημερώνει για την τελευταία επισκόπηση της εφαρμογής των 

αυστηρότερων μέτρων αντιμετώπισης του τρίτου κύματος του COVID-19, σε κάθε 

χώρα της ΕΕ-27. Σε μια περίοδο κρίσης και αλλαγών, το Ε.Β.Ε.Π. επισημαίνει, για το 

ελληνικό λιανικό και χονδρικό εμπόριο, τα παρακάτω 12 βασικά σημεία που αφορούν 

στο σύνολο του ευρωπαϊκού εμπορίου… Περισσότερα… 

 

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής, Γ. Πατούλη, με τον Πρόεδρο του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Β. Κορκίδη 

Οι δυσμενείς συνέπειες της υγειονομικής κρίσης στη μικρομεσαία 

επιχειρηματικότητα αλλά και η ανάγκη στήριξης του εμπορικού κόσμου με 

δεδομένο το οικονομικά ασφυκτικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί, 

βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Αττικής, Γ. 

Πατούλη, με τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιά και Πρόεδρο... Περισσότερα… 

 

 

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021 

http://www.pcci.gr/evepimages/pressPESA100221_F6918.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F9820.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F11463.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F15660.pdf


 

Συντονισμός ενεργειών από Ε.Β.Ε.Π. για ανακύκλωση πλοίων στην Ελλάδα 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, με σχετικές επιστολές, 

το ακριβές περιεχόμενο των οποίων επισυνάπτεται, ζητά τη στήριξη και 

άμεση παρέμβαση των υπουργείων Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Οικονομικών και 

του υπουργού Επικρατείας, … Περισσότερα…  

 

Ε.Β.Ε.Π.: Πως και ποια καταστήματα θα λειτουργούν από 11/2/21 

Από την Πέμπτη θα λειτουργούν καταστήματα τροφίμων, σούπερ μάρκετ 

μίνι μάρκετ, φούρνοι, λαϊκές αγορές, φαρμακεία, Pet Shops, επιχειρήσεις 

τηλεπικοινωνιών αποκλειστικά για την επισκευή συσκευών, την εξόφληση 

λογαριασμών και την ανανέωση υπολοίπου, καταστήματα 

οπτικών/ακουστικών βαρηκοΐας… Περισσότερα… 

 

Διαδικτυακή ημερίδα για τις καινοτόμες δράσεις του «blue lab» και τη συμβολή του στη γαλάζια 

ανάπτυξη την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα 

Διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Blue Lab: Προωθώντας τη 

Γαλάζια Ανάπτυξη, την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα», 

πραγματοποιήθηκε χθες από τον Δήμο Πειραιά και το Κέντρο 

Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη του Δήμου Πειραιά  

«Blue Lab».  Στην ημερίδα παρουσιάστηκε… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Τοποθέτηση στη Βουλή του Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα, για την πορεία 

υλοποίησης των μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων 

Παγκοσμίως, οι περιορισμοί στη λειτουργία της αγοράς, εξαιτίας της 

μετάδοσης και των μεταλλάξεων της νόσου του κορονοϊού, επεκτείνονται, με 

σημαντικές αρνητικές συνέπειες στην πραγματική οικονομία. Στη χώρα μας, 

μετά και τις τελευταίες αποφάσεις στο υγειονομικό πεδίο, το συνολικό 

κόστος της πανδημίας, σε μηνιαία βάση, υπολογίζεται στα 2,4 δισ. ευρώ… 

Περισσότερα… 

 

Θ. Σκυλακάκης: Εντός Μαρτίου η κατάθεση του ελληνικού σχεδίου για το Ταμείο Ανάκαμψης 

Εντός Μαρτίου προγραμματίζει η κυβέρνηση να καταθέσει στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή τον ελληνικό σχεδιασμό για την αξιοποίηση των χρημάτων από το 

Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως ανέφερε από το βήμα της Βουλής ο αναπληρωτής 

υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο στόχος της κυβέρνησης 

είναι, μετά τα μέσα Μαρτίου… Περισσότερα… 

 

 

Ν. Παπαθανάσης: Η έκτη επιστρεπτέα προκαταβολή θα καταβληθεί τον Μάρτιο - Σειρά 

επιπρόσθετων μέτρων ανά κλάδο της οικονομίας μετά τη λήξη της πανδημίας 

«Σε αυτή την κρίση, η οποία είναι ένα δυναμικά εξελισσόμενο γεγονός, 

προσαρμόζεις τη στρατηγική σου. Δεν ισχύει για πάντα μια απόφαση. Σωστά 

άνοιξαν τα σχολεία και το λιανεμπόριο και σωστά τώρα γίνεται αλλαγή της 

στρατηγικής για να αποφύγουμε το τρίτο κύμα» τόνισε ο αναπληρωτής 

υπουργός Ανάπτυξης… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/press110221_F22812.pdf
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Ακυρώνονται πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων του 2014 

Στην ακύρωση των προστίμων που είχαν επιβληθεί στα τέλη του 2020 σε 

χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες για εκπρόθεσμη υποβολή 

συγκεντρωτικών καταστάσεων του 2014 προχωρούν οι Δ.Ο.Υ 

ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων. Με εγκύκλιό του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής… 

Περισσότερα… 

 

Παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myData στο Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. 

Θα πραγματοποιηθεί, παρουσία του Διοικητή της ΑΑΔΕ, κ. Γ. Πιτσιλή, τη 

Δευτέρα 22/2/2021, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ε.Β.Ε.Π., η παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

myData. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Παράταση έως τέλος Φεβρουαρίου των μέτρων στήριξης για τις ευπαθείς ομάδες 

Παρατείνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου τα μέτρα στήριξης για τις ευπαθείς 

ομάδες σύμφωνα με την ΚΥΑ που πήρε ΦΕΚ. Έτσι μπορούν να μπουν σε 

αναστολή οι ευπαθείς ομάδες εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα που 

κατηγοριοποιήθηκαν ως «άτομα υψηλού κινδύνου», εφόσον δεν είναι εφικτή 

για την θέση εργασίας τους η εξ αποστάσεως απασχόληση… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Υ.Ν.Ν.Π. 

 

Παράταση, με απόφαση του ΥΝΑΝΠ κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, η υποβολής αιτήσεων για τη 2η φάση 

2020 του ΜΙ επιχειρήσεων 

Παρατείνεται μέχρι της 31 Μαρτίου 2021 με απόφαση του Υπουργού 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, η δυνατότητα 

υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης της 2ης φάσης 2020 του Μεταφορικού 

Ισοδύναμου επιχειρήσεων. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από σχετικά 

αιτήματα που υπέβαλαν προς το ΥΝΑΝΠ ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης 

Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ), καθώς και το Επιμελητήριο Χανίων… Περισσότερα…  

 

Στοιχεία κίνησης της κρουαζιέρας στα λιμάνια δημοσιοποίησε η ΕΛΙΜΕ 

Η Ένωση Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) ανακοίνωσε τα στατιστικά στοιχεία 

κρουαζιέρας για το 2020, όπως έκανε τα προηγούμενα 10 χρόνια. Όπως 

ανέφερε, τα μέτρα που ελήφθησαν σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση 

της πανδημίας του covid-19, είχαν και δυστυχώς συνεχίζουν να έχουν  

κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις… Περισσότερα… Στοιχεία Κρουαζιερας… 

 

To ΠΜΣ του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του ΠA.ΠEI με ISO 

To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “MSc in Shipping Management” 

του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς 

ολοκλήρωσε με επιτυχία τον απαιτούμενο έλεγχο και πιστοποιήθηκε 

συμφώνα με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015 από το φορέα 

πιστοποίησης Lloyd’s Register… Περισσότερα… 
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ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

Τα «επιχειρηματικά νοικοκυριά» έχουν ανάγκη στοχευμένης στήριξης 

Η δραματική μείωση του εισοδήματος των νοικοκυριών που στηρίζονται στα 

έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας 

του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων, επιβάλλει στοχευμένα μέτρα στήριξης. 

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει τα εισοδήματα των «επιχειρηματικών 

νοικοκυριών» μειώθηκαν… Περισσότερα… 

 

«Μέτρα στήριξης και μεταρρυθμίσεις» 

Πλέον είναι επιτακτική η ανάγκη τα 7,5 δισ. ευρώ που έχουν εγγραφεί στον φετινό 

προϋπολογισμό του κράτους για τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων να 

αυξηθούν και μάλιστα αρκετά, με δεδομένο τη συνεχιζόμενη δυναμική της 

πανδημίας του κορωνοϊού. Μέτρα όπως οι αναστολές εργαζομένων, η απαλλαγή 

από τα ενοίκια, οι επιστρεπτέες προκαταβολές, το πάγωμα πληρωμών… 

Περισσότερα…  

 

Η πολύτιμη ευρωπαϊκή ψηφιακή πλατφόρμα «Access2Markets» 

Έχοντας τα κατάλληλα εργαλεία οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν 

να αναδειχθούν σε στρατηγικό πυλώνα για την Ελλάδα στον τομέα του διεθνούς 

εμπορίου. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς έχει υποστηρίξει 

και υποστηρίζει σθεναρά την αναγκαιότητα αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων… 

Περισσότερα… 

 

 

ΚΕΔΙΠ - Νέα (μικτή) εκπαίδευση Μαρτίου 2021  

Το πρόγραμμα κύκλων βασικής εκπαίδευσης που διδάσκεται στο ΚΕΔΙΠ και οι 

οποίοι είναι προγραμματισμένοι να πραγματοποιηθούν εντός του Μαρτίου 

γνωστοποίησε το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά (ΚΕ.ΔΙ.Π.)…  

Περισσότερα… Πρόγραμμα… Αίτηση… 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

5 ΦΕΒΡ. – 11 ΦΕΒΡ. 2021 

▪ Τα προστατευτικά μέτρα ενάντια στον COVID-19 στην Ευρώπη, με μία ματιά:  
Τι κλείνει (02.02.21) - Σχέδιο Ανάκαμψης (03.02.21) – Ενοίκια (25.01.21) – Εμβολιασμός (02.02.21) 

▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce:«Circularity by design – the best path to sustainable consumption», 
09.02.21 

▪ 4th συνάντηση «European Retail and Wholesale leaders» 
Σημειώσεις - Παρουσίαση 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

5 ΦΕΒΡ. – 11 ΦΕΒΡ. 2021 

▪ Mediterranean Meetings 
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