
 

 
 

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, 10 Ιουλίου 2020 
 

        

 

Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να αναπτύξει πιο «ετερογενή οικονομία» 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, στο πλαίσιο της δημόσιας 

ηλεκτρονικής διαβούλευσης του σχεδίου για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, 

κατέθεσε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προτάσεις σχετικά με τις ανάγκες, 

τις προκλήσεις, τους στόχους, την κατανομή και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του 

«ΕΠΑ 2021-2025». Περισσότερα… 

 

Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη, μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Βουλή 

Δήλωση με αφορμή τις εξαγγλίες του πρωθυπουργού κ. Κυριακού 

Μητσοτάκη στην Βουλή για θέματα οικονομίας έκανε ο πρόεδρος του 

Ε.Β.Ε.Π. κ. Βασίλης Κορκίδης. Στη δήλωση αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Περισσότερα… 

 

 

Ε.Β.Ε.Π.: Νέο πρόγραμμα τελωνειακού ελέγχου και ασφάλειας πριν την άφιξη εμπορευμάτων 

στην ΕΕ με το «Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγής 2» 

Ενημέρωση  σχετικά με το νέο ευρωπαϊκό τελωνειακό πρόγραμμα ασφάλειας 

Import Control System 2 «ΙCS2» για τον έλεγχο πριν από την άφιξη 

εμπορευμάτων σε χώρα της ΕΕ παρείχε το Ε.Β.Ε.Π.. Στο πλαίσιο του κοινού 

πλαισίου διαχείρισης κινδύνου (CRMF) …  

Περισσότερα… 

 

Τακτικές Θερινές εκπτώσεις 2020 

Ενημερωτική επιστολή για την διενέργεια των τακτικών θερινών εκπτώσεων 

που θα διαρκέσουν από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως και  τη Δευτέρα 31 

Αυγούστου απέστειλε στα μέλη του ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά. Στην 

επιστολή αναφέρονται τα ακόλουθα:  

Περισσότερα… 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/press090720_F27695.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/press030720_F26477.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F7066.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F7066.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F7095.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F7095.pdf


 

       Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. στο FORUM «Ενέργεια & Οικονομία Επενδύσεις Υγεία» 

Δεν αποτελεί πρωτοτυπία η άποψη ότι η καινοτομία μπορεί να βοηθήσει 

οποιαδήποτε επιχείρηση, είτε υφιστάμενη είτε startup, ώστε να μπορέσει να 

ανταποκριθεί στις σύγχρονες δύσκολες συνθήκες ανταγωνισμού. Η πρόκληση 

όμως είναι το πώς αυτή η άποψη μπορεί να μετουσιωθεί … 

Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Άνοιξε η πλατφόρμα για τον δεύτερο γύρο – Τρίτος γύρος τον 

Αύγουστο 

Άνοιξε στο ΜyBusinessSupport η πλατφόρμα, στην οποία πάνω από 100.000 

δικαιούχοι του δεύτερου γύρου της επιστρεπτέας προκαταβολής μπορούν να 

κάνουν την αίτησή τους για να λάβουν τα χρήματα έως τις 15 Ιουλίου. 

Περισσότερα… 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

«ΕΡΓΑΝΗ»: Θετικό ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων τον Ιούνιο 

Θετικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 37.568 θέσεις εργασίας 

καταγράφηκε τον μήνα Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία του πληροφοριακού 

συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ». Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών 

μισθωτής απασχόλησης του Ιουνίου 2020, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν 

σε 238.353, ενώ οι αποχωρήσεις σε 200.785. Περισσότερα… 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

Χαιρετίζει τη συμφωνία για την αξιοποίηση του «Πύργου» Πειραιά το Ε.Β.Ε.Π. 

Χαιρετίζει την υπογραφή της επωφελούς συμφωνίας για την αξιοποίηση του 

Πύργου από τον Δήμο Πειραιά το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Πειραιά. Ο εμβληματικός, αλλά εγκαταλελειμμένος, Πύργος του Πειραιά είναι 

το δεύτερο υψηλότερο κτίριο στην Ελλάδα, μετά τον Πύργο των Αθηνών… 

Περισσότερα…  

 

Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει για τα έργα αστικής ανάπλασης της περιοχής Αγίου Διονυσίου στον 

Πειραιά 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει για την 

έναρξη και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών για την αστική ανάπλαση της 

περιοχής του Αγίου Διονυσίου στον Δήμο Πειραιά. Το έργο έχει 

προϋπολογισμό μελέτης 15 εκατ. ευρώ, προθεσμία εκτέλεσης 16 μήνες και 

αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2021… Περισσότερα… 

 

Ξεκίνησε η εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Πειραιά 

Ο Δήμος Πειραιά εκπονεί το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

(Σ.Β.Α.Κ.), ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο θα οργανώσει το πλαίσιο 

ανάπτυξης των απαραίτητων και επιθυμητών παρεμβάσεων για τη μετάβαση 

στη βιώσιμη κινητικότητα, ακολουθώντας την ίδια στρατηγική πρότυπων 

ευρωπαϊκών πόλεων. Περισσότερα…  

http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F7118.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F7147.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F7173.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/press060720_F4813.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/Press07072020_F28485.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1001_F7203.pdf


 

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

Σημαντικά κενά στον κανονισμό IFR της ΕΕ για τις χρεώσεις καρτών 

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία του 

κανονισμού για την ανταλλαγή τελών δεν έλαβε τελικώς υπόψη τις 

αυξανόμενες αποδείξεις και τις μαζικές αυξήσεις των τελών των καρτών, που 

δεν καλύπτονται από τον κανονισμό της ΕΕ…  

Περισσότερα… 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ 

 

«Κατασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισμού: Τάσεις, προοπτικές και συνεισφορά στην οικονομία 

της Ελλάδας» 

Τη σημαντική συνεισφορά του τομέα της κατασκευής ναυτιλιακού εξοπλισμού 

στην εγχώρια οικονομία σε όρους ΑΕΠ και απασχόλησης, αλλά και τη σημασία 

του στην προσπάθεια ανάδειξης ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου της 

ελληνικής οικονομίας που θα βασίζεται στην εξωστρέφεια, τη γνώση και την 

τεχνολογία επισημαίνει μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών 

Ερευνών (IOBE). Περισσότερα… 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

02 - 09 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

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

(06.07.20): Τι επαναλειτουργεί,  Σχέδιο Ανάκαμψης,  Εύρος Ανάκαμψης  

 Δελτίο Τύπου EuroCommerce: “Retailers cautiously welcome the new European payment initiative”, 

03.07.2020 

 Δελτίο Τύπου  EuroCommerce: “Ecommerce Report 2020”, 08.07.2020 

 Ενημέρωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π.: “A coronavirus success story in Greece” 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

02 - 09 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

 Προτάσεις Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. 

http://www.pcci.gr/evepimages/1101_F7229.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1201_F7255.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F3653.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0102_F3696.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0103_F3728.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0201_F3758.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0201_F3758.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0301_F3797.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0401_F3823.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PresAscame_F3865.pdf

