
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

▪ Ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. για προληπτικά μέτρα προστασίας των εργαζόμενων από τον 

“COVID-19” στους χώρους εργασίας όλων των επιχειρήσεων 

▪ Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε «πανδημία» τον Covid-19 

▪ Το Ε.Β.Ε.Π. ζητά από την Ε.Ε. την οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων και άμεσες 

δράσεις διαχείρισης της «υγειονομικής κρίσης» 

▪ Άρθρο Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π.: «Η επιτυχία της Πράσινης Συμφωνίας στην Ε.Ε. έγκειται 

στους μικρομεσαίους» 

▪ Τα θετικά και αρνητικά του νέου Κλιματικού Νόμου για τις ΜμΕ της Ε.Ε. 

▪ Υπουργείο Εργασίας: Τρία μέτρα λόγω κορωνοϊού 

▪ Τι συζήτησε ο πρωθυπουργός με τους ηγέτες της Ε.Ε. και ποια μέτρα ανακοίνωσε η 

κυβέρνηση 

▪ Άνοδος 13,5% των εξαγωγών τον Ιανουάριο 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

▪ Σύσκεψη για μέτρα κατά του κορωνοϊού 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  6 - 12 Μαρτίου 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ &  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

  

 
 

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020  

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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ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ-ΓΕΜΗ 

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων του Ε.Β.Ε.Π. για την προστασία της δημόσιας υγείας 

προτρέπουμε τις επιχειρήσεις-μέλη μας να χρησιμοποιούν  

τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Επιμελητηρίου (Web Ε.Β.Ε.Π.)  και  

τον ιστότοπο  του Γ.Ε.Μ.Η. (https://services.businessportal.gr/) 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Θέματα Μητρώου-ΓΕΜΗ 

Email: registry@pcci.gr, τηλέφωνα: 2104177241-5 επιλογή 1, 2104129395 

Για Πιστοποιητικά Εγγραφής, Πληρωμές Συνδρομών, Προεγγραφές-Εγγραφές Ατομικών 

Επιχειρήσεων  μέσω του  Web Ε.Β.Ε.Π.: https://echamber.pcci.gr/ 

 

Θέματα ΥΜΣ (Υπηρεσία Μιας Στάσης)  

Email: yms@pcci.gr, τηλ. 2104178638 

Ιστοσελίδα Ε.Β.Ε.Π.: www.pcci.gr  

 

Ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. για προληπτικά μέτρα προστασίας των εργαζόμενων από τον 

“COVID-19” στους χώρους εργασίας όλων των επιχειρήσεων 

Ενημερωτικό υλικό για προληπτικά μέτρα προστασίας των 

εργαζόμενων από τον “COVID-19” στους χώρους εργασίας όλων 

των επιχειρήσεων δημοσιοποίησε το Ε.Β.Ε.Π. Ειδικότερα: 1. 

Προμηθευτείτε με όλα τα απαραίτητα είδη προσωπικής υγιεινής. 

Ακολουθήστε τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για λήψη προσωπικών μέτρων 

προφύλαξης από τον ιό COVID-19. Για το προσωπικό της 

επιχείρησης σας προμηθευτείτε υγρό σαπούνι, αντισηπτικό ή οινόπνευμα και όπου απαιτείται 

γάντια και μάσκες.  

- Περισσότερα 

- Οδηγία Υπ. Υγείας: Μέτρα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της 

διασποράς του κορωνοϊου COVID19 σε χώρους εργασίας 

Επιστροφή 

 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε «πανδημία» τον Covid-19 

Πάνω από δύο μήνες μετά την πρώτη εμφάνιση του κοροναϊού 

στην επαρχία Ουχάν της Κίνας και της μετέπειτα σταδιακής 

εξάπλωσης του σε όλον τον κόσμο, o Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας κήρυξε «πανδημία» τον Covid-19. Ο φονικός ιός έχει 

εξαπλωθεί σε 117 χώρες στον κόσμο, με πάνω από 121.000 

κρούσματα, και έχει προκαλέσει τον θάνατο 4.373 ανθρώπων. Όπως δήλωσε ο γενικός 

διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, το απόγευμα της Τετάρτης, μέσα στις 

τελευταίες δύο εβδομάδες ο αριθμός των κρουσμάτων εκτός Κίνας δεκατριαπλασιάστηκε και ο 

αριθμός των χωρών που επηρεάζονται τριπλασιάστηκε. «Πλέον υπάρχουν 118.000 κρούσματα 

σε 114 χώρες και 4.291 άνθρωποι έχουν χάσει τις ζωές τους» είπε σχετικά. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 
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Το Ε.Β.Ε.Π. ζητά από την Ε.Ε. την οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων και άμεσες 

δράσεις διαχείρισης της «υγειονομικής κρίσης» 

Μετά την εκδήλωση του κορωνοϊού στην Ευρώπη και τα 

πρώτα μέτρα που ελήφθησαν για τη συγκράτηση της 

διασποράς του, οι ευρωπαϊκές οργανώσεις ζήτησαν να 

λαμβάνουν πληροφορίες από τα μέλη τους, υποδεικνύοντας 

τις καταστροφικές επιπτώσεις, ιδίως σε συγκεκριμένους τομείς 

της οικονομίας. Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, 

εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που καταβάλλει η ελληνική κυβέρνηση, 

αφενός για τα μέτρα που λαμβάνει συνεχώς για την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και 

για τη λήψη της πρώτης δέσμης εξειδικευμένων οικονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων από την εξάπλωση του κορωνοϊού. Το Υπουργείο Οικονομικών εύστοχα επιδιώκει τη 

μείωση του +3,5% του πρωτογενούς πλεονάσματος και προτείνει να εξαιρεθούν από το 

πρωτογενές πλεόνασμα οι δαπάνες αντιμετώπισης του κορωνοϊού. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Άρθρο Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π.: «Η επιτυχία της Πράσινης Συμφωνίας στην Ε.Ε. 

έγκειται στους μικρομεσαίους» 

Η Στρατηγική για τη συνδυασμένη καταπολέμηση των 

περιβαλλοντικών πιέσεων με νέους τρόπους ανάπτυξης και 

ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη, είναι στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο 

νέος νόμος της Πράσινης Συμφωνίας θα επιτύχει εάν 

δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ΜμΕ, που 

αντιπροσωπεύουν το 99,8% όλων των επιχειρήσεων στην ΕΕ και είναι απαραίτητες για την 

κοινωνία μας. Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη δημιουργία ενός 

κοινωνικού μετασχηματισμού που καθιστά την ΕΕ κατάλληλη για τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. 

Αυτό σημαίνει σημαντικές επενδύσεις σε R&D, στις δεξιότητες και την ψηφιοποίηση, νέες 

υποδομές, μια εσωτερική αγορά με ένα ιδιαίτερα ενοποιημένο ενεργειακό δίκτυο και ισχυρότερη 

ηγετική θέση στην κλιματική αλλαγή παγκοσμίως. Οι ειδικές εκτιμήσεις επιπτώσεων για τις ΜμΕ 

θα πρέπει να εγγυώνται ότι η ΕΕ δεν θα αναπτυχθεί προς λάθος κατεύθυνση. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 
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Τα θετικά και αρνητικά του νέου Κλιματικού Νόμου για τις ΜμΕ της Ε.Ε. 

Ο νέος νόμος για το κλίμα της ΕΕ, στηρίζεται σε υγιείς αρχές, αλλά 

δεν διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για να εξασφαλίσει ότι όλοι οι 

μικρομεσαίοι σε όλες τις χώρες της ΕΕ-27 θα μπορούν να 

ακολουθήσουν τον οδικό του χάρτη. Η παρουσίαση του νέου 

«Κλιματικού Νόμου», επιβεβαιώνει τις βασικές αρχές, που 

υποστηρίζουν την δραστηριότητα της Επιτροπής για την επίτευξη της «κλιματικής 

ουδετερότητας» το αργότερο μέχρι το 2050. Αυτό αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, αξιολογώντας το νέο 

Κλιματικό Νόμο για τις ΜμΕ της ΕΕ. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π.  

λαμβάνοντας υπόψη τον βασικό ρόλο των μικρομεσαίων για την ευημερία και την κοινωνική 

συνοχή στην ΕΕ, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα έπρεπε να προβλέψουν και να εκτιμήσουν τις 

ειδικές επιπτώσεις για τις ΜμΕ στη πορεία τους έως το 2050. Επιπλέον, ο Κλιματικός Νόμος θα 

έπρεπε να διασφαλίζει με μακροπρόθεσμη βεβαιότητα και να συνοδεύεται από συγκεκριμένα 

μέτρα που θα επιτρέπουν στις ΜμΕ να πραγματοποιήσουν με επιτυχία τη μετάβασή τους σε μια 

πιο πράσινη ΕΕ. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Υπουργείο Εργασίας: Τρία μέτρα λόγω κορωνοϊού 

Δέσμη τριών μέτρων ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, ως 

αρμόδιος φορέας προάσπισης των συμφερόντων των 

εργαζομένων, στο πλαίσιο της ενιαίας και συνολικής 

κυβερνητικής προσπάθειας για την ανάσχεση των οικονομικών 

και κοινωνικών επιπτώσεων του κορωνοϊού στην Ελλάδα.  

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: "1. Αναστέλλεται η υποχρέωση του 

εργοδότη να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου και της οργάνωσης του 

χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες να 

οργανώνουν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά το χρόνο εργασίας στις επιχειρήσεις τους, 

προκειμένου να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες συνθήκες που θέτει το φαινόμενο της διάδοσης 

του κορωνοϊού και στη χώρα μας. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 
 

Τι συζήτησε ο πρωθυπουργός με τους ηγέτες της Ε.Ε. και ποια μέτρα ανακοίνωσε η 

κυβέρνηση 

Στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ, ο Πρωθυπουργός, 

μεταξύ άλλων, ζήτησε την απόλυτη προτεραιότητα στη 

προστασία της δημόσιας υγείας, την ανάγκη ενίσχυσης του 

συστήματος υγείας των κρατών μελών σε μέσα και 

προσωπικό, τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο για να 

http://www.pcci.gr/evepimages/KLIMATIKOSNOMOS_F27442.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/YPERGASIAS_F27700.pdf


προστατευτούν όσοι πλήττονται, την ανάγκη λήψης οικονομικών μέτρων για την ενίσχυση της 

ρευστότητας και την στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας που πλήττεται, το κόστος των 

μέτρων αυτών πρέπει να εξαιρεθεί από τους δημοσιονομικούς στόχους των κρατών-μελών, 

όπως προβλέπονται από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ή από το καθεστώς 

ενισχυμένης εποπτείας όπως στην Ελλάδα. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός ζήτησε την ανάληψη 

ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την προμήθεια ειδών προστασίας και αντιμετώπισης σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο και μετά την κατανομή τους, ανάλογα με τις ανάγκες, στα κράτη-μέλη. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Άνοδος 13,5% των εξαγωγών τον Ιανουάριο 

Θετικά ξεκίνησε η νέα χρονιά για τις ελληνικές εξαγωγές, οι οποίες 

συνέχισαν την ανοδική πορεία που διέγραψαν την περασμένη 

χρονιά, στην οποία πέτυχαν νέο ιστορικό ρεκόρ. Η δυναμική που 

έχουν αποκτήσει τα ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό διατηρήθηκε 

και τον Ιανουάριο του 2020, στοιχείο ενθαρρυντικό για την πορεία 

στο υπόλοιπο του τρέχοντος έτους. Στα ενθαρρυντικά στοιχεία είναι και η μείωση του εμπορικού 

ελλείμματος κατά 9,8%, παρά την αύξηση των εισαγωγών. Από την άλλη πλευρά, πηγή έντονου 

προβληματισμού και ανησυχίας αποτελεί το εύρος των επιπτώσεων του κορωνοϊού στην 

παγκόσμια οικονομία και τα προβλήματα που ενδέχεται να δημιουργηθούν στην προσπάθεια 

ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 
 

Σύσκεψη για μέτρα κατά του κορωνοϊού 

Η λήψη πρόσθετων μέτρων για την πρόληψη της εξάπλωσης 

του κορωνοϊού στα πλοία που εκτελούν ακτοπλοϊκά 

δρομολόγια στα νησιά της Αττικής, εξετάστηκε σε συνάντηση 

την περασμένη Δευτέρα στα γραφεία της διοίκησης της 

περιφερειακής ενότητας Νήσων, μετά από πρόσκληση της 

Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, Βάσως Θεοδωρακοπούλου - 

Μπόγρη. Στη σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των ναυτιλιακών εταιρειών 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ «ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», ANESFERRIES, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ε/Γ-Ο/Γ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, AEGEANFLYING DOLPHINS, STRINTZIS, 

SEATZETS, ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΗ Ν.Ε., αποφασίστηκε η λήψη πρόσθετων μέτρων, όπως αυτά 

έχουν καθοριστεί από τις σαφείς οδηγίες που έχει δώσει ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος 

Πατούλης, ώστε να περιοριστεί όσο είναι δυνατόν η κρίση Δημόσιας Υγείας που βιώνουμε. 

Επίσης, αποφασίστηκε η λήψη πρόσθετων μέτρων και η εντατικοποίηση της συνεργασίας των 

εταιρειών με την περιφερειακή ενότητα Νήσων, με στόχο την αποτελεσματική προστασία της 

υγείας των πολιτών που μετακινούνται δια της ακτοπλοΐας. Από την πλευρά της, η 

Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Αττικής Βάσω Θεοδωρακοπούλου – Μπόγρη, αφού ενημέρωσε για 

http://www.pcci.gr/evepimages/NEAMETRAKYVERNISIS_F27952.pdf
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την πρόθεση της Περιφέρειας για τη διενέργεια περισσότερων ελέγχων στα πλοία που εκτελούν 

δρομολόγια από τις υγειονομικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, τόνισε πως η συνάντηση 

με τους εκπροσώπους των πλοιοκτητών είχε ως στόχο τη συζήτηση των μέτρων που πρέπει να 

παρθούν επιπλέον, ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση του κορωνοϊού. 

Επιστροφή 

 

 

Επιστροφή 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

6 - 12 Μαρτίου 2020 

▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce: «Industrial Strategy: don’t forget services, competition in the 

EU – and consumers», 10 Μαρτίου 2020 

▪ Κείμενο Θέσεων EuroCommerce: «Making VAT and Excise Duties Greener, Fairer, Simpler» 

http://www.pcci.gr/evepimages/Industrystrategy_F23047.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/Industrystrategy_F23047.pdf
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