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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη: «Οι τρεις μεγαλύτεροι φόβοι για την 

επιχειρηματικότητα» 

 Ε.Σ.Ε.Ε.: «Ενδιάμεσες εκπτώσεις: Ένα αμφιλεγόμενο μέτρο» 

 Πρόσκληση σε εκδήλωση Υπουργείου Εργασίας και Ο.Α.Ε.Δ. για τις Ενεργητικές  

Πολιτικές Απασχόλησης, Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018, στις 13:00, Ελευσίνα 

 Στη Χίο πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Ε.Ε. με αφορμή τον 
εορτασμό 100 χρόνων του Επιμελητηρίου Χίου 

 Στη Βουλή το Νομοσχέδιο που μειώνει τις ασφαλιστικές εισφορές για επιπλέον 

250.000 μη μισθωτούς 

 Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά: Πρόσκληση σε Συνέδριο για το 

Περιβάλλον και την Ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, Τετάρτη 21 

Νοεμβρίου 2018, 10 π.μ. – 17:00 μ.μ., Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π. 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 Δήλωση του Αναπλ. Υπουργού Βιομηχανίας, κ. Στέργιου Πιτσιόρλα για την απόφαση 

του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.» 

 
 

mailto:studies@pcci.gr
mailto:president@pcci.gr


 

Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη: «Οι τρεις μεγαλύτεροι φόβοι για την 

επιχειρηματικότητα» 

«Η σημασία της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας για την οικονομική 
ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή της ελληνικής κοινωνίας θεωρείται 
αναμφισβήτητη, καθώς το 99,9% των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες, 
οι οποίες απασχολούν το 86,9% των εργαζομένων και προσφέρουν το 
73,2% της συνολικά προστιθέμενης αξίας. Ακόμη και μετά τις 
σημαντικές απώλειες που υπέστησαν από την αρχή της οικονομικής 

κρίσης, κατάφεραν να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και προστιθέμενη αξία, αποδεικνύοντας στην 
πράξη το ειδικό βάρος τους σε εθνικό επίπεδο. Η βελτίωση της ελληνικής οικονομίας, μέσω της βελτίωσης 
βασικών μακροοικονομικών δεικτών, η συρρίκνωση της ανεργίας, η τόνωση της κατανάλωσης, η ενίσχυση 
της εξωστρέφειας και η αναδιάρθρωση της οικονομίας υπέρ των κλάδων παραγωγής εμπορεύσιμων αγαθών 
και υπηρεσιών με εξαγωγικό προσανατολισμό αποτελούν κάποιες θετικές ενδείξεις για τη νέα 
μεταμνημονιακή εποχή…». 
Περισσότερα… 
Επιστροφή 
 
Ε.Σ.Ε.Ε.: «Ενδιάμεσες εκπτώσεις: Ένα αμφιλεγόμενο μέτρο» 

Μεσοσταθμική μείωση τζίρου κατά 7% κατέγραψε σε όλη την επικράτεια η 
λιανική στις ενδιάμεσες εκπτώσεις του Νοεμβρίου συγκριτικά με πέρυσι, 
σύμφωνα με την περιοδική έρευνα για την κίνηση της αγοράς του Ινστιτούτου 
Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και 
Επιχειρηματικότητας. Το 85%  των επιχειρήσεων συμμετείχε στις ενδιάμεσες 

εκπτώσεις, ποσοστό αυξημένο σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2017 (80%).Οι περισσότερες επιχειρήσεις 
(47%) κατέγραψαν χαμηλότερες πωλήσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσυνή περίοδο, ποσοστό 
σημαντικά μεγαλύτερο σε σύγκριση με την αντίστοιχη εκπτωτική περίοδο του προηγούμενου έτους, (37% 
το 2017). Από τις εκτιμήσεις των Εκπροσώπων των Εμπορικών Συλλόγων ενός μεγάλου μέρους των 
εμπορικών αγορών της χώρας, φαίνεται ότι η αγορά κινήθηκε κυρίως πτωτικά. Ειδικότερα, τόσο στην 
Αθήνα, όσο και στον Πειραιά σημειώθηκε μείωση 1-10% στην κίνηση των πωλήσεων. 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 
 

Πρόσκληση σε εκδήλωση Υπουργείου Εργασίας και Ο.Α.Ε.Δ. για τις Ενεργητικές  

Πολιτικές Απασχόλησης, Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018, στις 13:00, Ελευσίνα 

«Το νέο ανοιχτό πλαίσιο Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης και η Πιλοτική 
Εφαρμογή του στην περιοχή της Ελευσίνας» πρόκειται να συζητηθούν στην 
εκδήλωση, που διοργανώνουν το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ο Ο.Α.Ε.Δ. την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018, στη 
13:00, στο ELEFSINA HOTEL, στην Ελευσίνα. Πρόκειται για την πρώτη φάση 

του νέου μοντέλου των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης που θα ξεκινήσει με ένα πιλοτικό πρόγραμμα 
σε τρεις δήμους (Ελευσίνα, Ασπρόπυργος και Μάνδρα) και καλύπτονται από το ΚΠΑ2 – ΟΑΕΔ Ελευσίνας. Η 
επιλογή συνδέεται εκτός των άλλων και με το ιδιαίτερο προφίλ της αγοράς εργασίας στην περιοχή, στην 
οποία εδρεύουν πολλές, μεγάλες και σημαντικές επιχειρήσεις, παράγεται το 17% του ΑΕΠ και 
συγκεντρώνεται το σχεδόν το 70% των επιχειρήσεων  logistics της χώρας. 
-Πρόσκληση 
-Ενημερωτικό Σημείωμα 
Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/Pres091118_F19776.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/pressEseeEkpt_F19812.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/invOAED_F19606.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/noteInvOAED_F19737.pdf


 
 
Στη Χίο πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Ε.Ε. με αφορμή τον εορτασμό 

100 χρόνων του Επιμελητηρίου Χίου 

Με τη γιορτή για τα 100 χρόνια του Επιμελητηρίου Χίου που 
συμπληρώνονται φέτος από την ίδρυσή του, ολοκληρώθηκε το βράδυ 
του Σαββάτου 10 Νοεμβρίου 2018, η "Γενική Συνέλευση της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος" στο μεγάλο αμφιθέατρο του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σύσσωμο το πλήθος των συνέδρων που 
παραβρέθηκε το πρωί στο Ομήρειο για τις εργασίες της διημερίδας, οι 

δυο Βουλευτές του νησιού, η Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου, οι εκπρόσωποι των υπουργείων Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ο 
Δήμαρχος του νησιού, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Ε., ο Πρόεδρος της Γ.Σ.Β.Ε.Ε. και Πρόεδροι Επιμελητηρίων 
από όλη την Ελλάδα τίμησαν και χαιρέτισαν την Εκδήλωση του Εορτασμού των 100 Χρόνων του 
Επιμελητηρίου Χίου. 
-Δελτίο Τύπου Κ.Ε.Ε.Ε. 

Επιστροφή 

 
Στη Βουλή το Νομοσχέδιο που μειώνει τις ασφαλιστικές εισφορές για επιπλέον 

250.000 μη μισθωτούς 

Κατατέθηκε στη Βουλή το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, 
αυτοαπασχολουμένων και αγροτών. Το νομοσχέδιο, διατηρώντας την 
ελάχιστη εισφορά στα επίπεδα που προβλέπει ο Ν. 4387/16, μειώνει τις 
ασφαλιστικές εισφορές για επιπλέον 250.000 μη μισθωτούς. Παράλληλα, 

το Νομοσχέδιο άπτεται και εργασιακών θεμάτων, δίνοντας για πρώτη φορά το δικαίωμα στους 
εργαζόμενους να παρίστανται, ως πολιτικώς ενάγοντες, στις ποινικές δίκες σε βάρος εργοδοτών, λόγω μη 
καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών ή οφειλόμενων αποζημιώσεων. 
Επιστροφή 

 
Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά: Πρόσκληση σε Συνέδριο για το 

Περιβάλλον και την Ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, Τετάρτη 21 

Νοεμβρίου 2018, 10 π.μ. – 17:00 μ.μ., Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π. 

Με θέμα το περιβάλλον και την ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή του 
Πειραιά, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις προοπτικές για τις 
λιμενικές πόλεις διοργανώνεται  Συνέδριο από την Περιφέρεια Αττικής – 
Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά, την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018, από τις 
10:00 π.μ.έως τις 17:00 μ.μ. στο Μέγαρο του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν η Περιφερειάρχης Αττικής, κα Ρ. 
Δούρου, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, κ. Γ. Γαβρίλης, ο Δήμαρχος Πειραιά, κ. Γ. Μώραλης και ο Πρόεδρος 
του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης. 
-Πρόσκληση 
-Πρόγραμμα 
Επιστροφή 
 

http://www.pcci.gr/evepimages/KeeeXios_F19678.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/invPerif_F19642.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ProgrPerif_F19848.pdf


 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 

Δήλωση του Αναπλ. Υπουργού Βιομηχανίας, κ. Στέργιου Πιτσιόρλα για την απόφαση 

του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.» 

«Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά 
ήταν αναμενόμενη και δικαιώνει απόλυτα την επιλογή της κυβέρνησης να θέσει 
τα Ναυπηγεία σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης. Η απόφαση του Δικαστηρίου 
αφορά στη μη συμμόρφωση της χώρας μας ως προς την απόφαση της Επιτροπής 
του 2008 περί κρατικών ενισχύσεων στην ΕΝΑΕ και αναδεικνύει την ευθύνη των 
προηγούμενων κυβερνήσεων. Η εξάμηνη δε προθεσμία που θέτει για την 
εκτέλεσή της αποτελεί αναγνώριση του γεγονότος ότι, η σημερινή κυβέρνηση 

έχει πλέον δρομολογήσει τις διαδικασίες ανάκτησης. Διαδικασίες που θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε αυτό 
το εξάμηνο κι έτσι θα αντιμετωπιστεί ριζικά το όλο θέμα» αναφέρει ο κ. Σ. Πιτσιόρλας. 
Επιστροφή 
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