
 

 
 

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, 18 Σεπτεμβρίου 2020 
 

 

 

Δήλωση Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ.Α. Βασίλη Κορκίδη για την ομιλία του πρωθυπουργού 

στην Δ.Ε.Θ.: «Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ικανοποιούν προσδοκίες και ανάγκες της 

επιχειρηματικότητας» 

«Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από «βήματος ΔΕΘ» έγιναν σε μια 

εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, με τρία κρίσιμα ανοικτά μέτωπα για τη 

χώρα μας. Όμως, σε ανταπόκριση των προσδοκιών και αναγκών μας, 

ο Πρωθυπουργός τοποθέτησε ψηλά στο «πακέτο» των 12 

κυβερνητικών βημάτων, την περικοπή των ασφαλιστικών εισφορών 

κατά τρεις μονάδες, με πλήρη επιδότηση εισφορών 100.000 νέων 

θέσεων εργασίας, καθώς και το «ψαλίδι» της εισφοράς αλληλεγγύης για το 2021. Σημαντική είναι επίσης η 

κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε 26 νησιά. Περισσότερα… 

 

Ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π.: «Το πρόγραμμα εθνικής αυτοπεποίθησης» 

Ο πρωθυπουργός αποτύπωσε στη ΔΕΘ το σχέδιο του για τους 

επόμενους κρίσιμους μήνες, το οποίο συμπυκνώνεται στη φράση 

"οικονομική ανάπτυξη με κοινωνική ανάταξη". Ειδικότερα, ο Κ. 

Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα 12 βημάτων σε 12 μήνες 

για την οικονομία, συνολικού ύψους 6,8 δις ευρώ, μέσω του οποίου:  

Περισσότερα… 

 

Το ΠΕΣΑ ενημερώνει τις επιχειρήσεις για τα αυξημένα μέτρα προστασίας και συνιστά την 

αυστηρή συμμόρφωση και εφαρμογή τους 

Η Κυβέρνηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής του 

Υπουργείου Υγείας, αποφάσισε να υιοθετήσει από σήμερα 16/9 αυξημένα 

μέτρα προστασίας στην Αττική που εμφανίζει: α) σταθερά υψηλούς δείκτες 

κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες, β) σταδιακή επιβάρυνση των ΜΕΘ και γ) 

υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, ώστε να αποφύγουμε αυξημένη διασπορά 

του ιού Covid-19. Τα μέτρα κρίνονται αναγκαία…  

Περισσότερα… 
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Μείωση 22% των κόκκινων δανείων 

Σημαντική μείωση των κόκκινων δανείων κατά 22% πέτυχαν οι 

τέσσερις συστημικές τράπεζες στο τέλος του α΄ εξαμήνου του 

τρέχοντος έτους σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, 

μειώνοντας τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν ακόμη στους 

ισολογισμούς τους στα 61,1 δισ. ευρώ από 78,4 δισ. ευρώ το α΄ 

εξάμηνο του 2019 σε επίπεδο ομίλων. Ανάλογη είναι και η μείωση των 

κόκκινων δανείων στην Ελλάδα, το ύψος των οποίων περιορίστηκε από τα 73,2 δισ. ευρώ στα 56,8 δισ. 

ευρώ στο τέλος του α΄ εξαμήνου του έτους… Περισσότερα… 

 

Ανακάμπτει η εργοστασιακή παραγωγή στην ευρωζώνη - Αυξήθηκε 4,1% τον Ιούλιο 

 Η εργοστασιακή παραγωγή στην ευρωζώνη συνέχισε να ανακάμπτει 

τον Ιούλιο, αλλά με βραδύτερο ρυθμό από ότι τους δύο προηγούμενους 

μήνες. Η στατιστική υπηρεσία στην ευρωζώνη ανακοίνωσε ότι η 

βιομηχανική παραγωγή στην ευρωζώνη ήταν 4,1% υψηλότερη τον 

Ιούλιο από ότι τον Ιούνιο, αλλά 7,7% χαμηλότερα από ότι τον 

αντίστοιχο μήνα του 2019… Περισσότερα… 

 

Οδηγός προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις προς τις επιχειρήσεις από την Ε.Α.Κ. 

Οδηγό με μέτρα και βασικές κατευθύνσεις για την αποτελεσματική 

προστασία των πληροφοριακών τους συστημάτων από κυβερνοεπιθέσεις 

δημοσιεύει η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας στο πλαίσιο της διαρκούς 

προσπάθειας για την ενημέρωση των επιχειρήσεων σε θέματα 

ασφάλειας των ψηφιακών υποδομών. Τα μέτρα που περιλαμβάνονται 

στον οδηγό διαμορφώνουν ένα σύνολο ενεργειών που ονομάζεται 

ψηφιακή "άμυνα-σε-βάθος" (defense-in-depth) και περιλαμβάνουν… Περισσότερα… 

 

Η πανδημία αλλάζει τη βιομηχανία των εμπορικών εκθέσεων 

«Αλλαγή της βιομηχανίας των εμπορικών εκθέσεων λόγω της κρίσης 

του κορωνοϊού» είναι ο τίτλος ενημερωτικού εγγράφου του γραφείου 

Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας μας στο 

Βερολίνο στο οποίο καταγράφονται οι τάσεις για τις συγκεκριμένες 

διοργανώσεις. Στο ενημερωτικό έγγραφο αναφέρεται ότι, πριν από την 

πανδημία, η βιομηχανία εμπορικών εκθέσεων ανθούσε παγκοσμίως για 

περισσότερο από δέκα χρόνια… Περισσότερα… 

 

Πεσών εν ώρα υπηρεσίας και ένεκεν ταύτης  

Το Ε.Β.Ε.Π. τιμά τον άνδρα της ομάδας ΔΙΑΣ, τον 33χρονο Βαγγέλη 

Νοΐδη, αστυνομικό της ομάδας ΔΙΑΣ που, στις 09.09.2020, έπεσε 

«μαχόμενος» στο καθήκον, σπεύδοντας να λάβει μέτρα σε πυρκαγιά 

στις εγκαταστάσεις του τέως αεροδρομίου. Ο Βαγγέλης Νοΐδης, 

πατέρας ενός μικρού παιδιού, ήταν αγαπητός σε όλους. Είχε καταγωγή 

από τη Νάουσα και ασχολούνταν με το μπάσκετ και είχε παίξει στην 

ομάδα «Λέων Μοσχάτου».  

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F4064.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F4097.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F4126.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F4162.pdf


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Χρ. Σταϊκούρας: Η κυβέρνηση παρεμβαίνει έγκαιρα, στοχευμένα και αποτελεσματικά για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας 

«Στόχος μας είναι η στροφή της οικονομίας σε ένα νέο, βιώσιμο 

αναπτυξιακό πρότυπο για την Ελλάδα του αύριο. Μια οικονομία 

παραγωγική, τεχνολογικά προηγμένη, καινοτόμο, εξωστρεφή, έξυπνη 

και ανταγωνιστική. Μία οικονομία με αυτοπεποίθηση» ανέφερε στην 

Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, κατά τη 

συζήτηση του νομοσχεδίου με τις κυρώσεις των ΠΝΠ του Αυγούστου. 

Περισσότερα… 

 

Αναπροσαρμόζονται οι αντικειμενικές αξίες 

Προ των πυλών είναι η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, 

διαδικασία που είχε «παγώσει» λόγω της επέλασης της πανδημίας του 

νέου κορωνοϊού. Έτσι, το 2021, και ανάλογα με τις εξελίξεις στο 

μέτωπο της πανδημίας, θα τρέξει το σχέδιο της εξίσωσης των 

αντικειμενικών αξιών με τις εμπορικές τιμές. Μιλώντας σε τηλεοπτική 

εκπομπή, o υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας… 

Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΑΝ. 

 

Παπαθανάσης: Έρχεται τρίτος κύκλος επιστρεπτέας προκαταβολής 

Στα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός από την ΔΕΘ για την τόνωση της 

οικονομίας και την στήριξη των εργαζομένων αναφέρθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ο 

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης. Όπως είπε 

ο κ. Παπαθανάσης, τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός "στοιχίζουν όσο 

επιτρέπει ο δημοσιονομικός χώρος" και πρόσθεσε ότι στόχος του Κυριάκου 

Μητσοτάκη με τα 7 δισ. είναι "να απαλύνει τον πόνο και την αγωνία των ανθρώπων 

που επλήγησαν από την πανδημία"… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Γ. Βρούτσης: H δέσμη των ευεργετικών μέτρων θα ενισχυθεί- Θετικό ισοζύγιο στο «ΕΡΓΑΝΗ» 

«Τo θετικό ισοζύγιο του πληροφοριακού συστήματος "ΕΡΓΑΝΗ" για το μήνα 

Αύγουστο 2020 επιβεβαιώνει ότι τα έκτακτα μέτρα, που λάβαμε από την 

πρώτη ημέρα της πανδημίας έως σήμερα, συγκράτησαν το ισχυρό "κύμα" των 

απολύσεων, που έπληξε άλλες χώρες και λειτούργησαν ως ένα δίχτυ 

προστασίας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Απέναντι στις  πιέσεις 

που δέχεται η αγορά εργασίας από την ύφεση ως αποτέλεσμα της πανδημίας … Περισσότερα… 

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

«Οικονομική ανάπτυξη με κοινωνική ανάταξη» 

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε από βήματος ΔΕΘ, το ενισχυμένο σχέδιο 

της Κυβέρνησης για το επόμενο κρίσιμο διάστημα, το οποίο αποτυπώνεται 

πλήρως στη φράση «οικονομική ανάπτυξη με κοινωνική ανάταξη». 

Ειδικότερα, ανακοίνωσε ένα εμπροσθοβαρές πρόγραμμα 12 βημάτων για 

τους επόμενους 12 μήνες με επιπλέον ενίσχυση της οικονομίας, με μέτρα 

http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F4201.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901_F4240.pdf
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ύψους 6,8 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 4,7 δις ευρώ θα διατεθούν φέτος και τα 2,1 δις του χρόνου. To 

«Σχέδιο Εθνικής Αυτοπεποίθησης», έχει στόχο με 3 μέτρα να τονώσει τη ρευστότητα, με 4 μέτρα να 

προστατεύσει την εργασία και με άλλα 5 μέτρα να ενισχύσει το εισόδημα. Περισσότερα… 

 

Επιστημονικό Συνέδριο στο Ε.Β.Ε.Π., στο πλαίσιο των «ΗΜΕΡΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2020» 

«Θαλάσσια, Πράσινη και Κυκλική Επιχειρηματικότητα στο Νησιωτικό και 

Παράκτιο χώρο» ήταν το θέμα ειδικής εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν, 

με αυστηρά μέτρα προστασίας, το Ε.Β.Ε.Π, ο Σ.Β.Α.Π. και το ΠΑ.ΠΕΙ. 

στο πλαίσιο σειράς εκδηλώσεων, που γίνονται με διοργανωτή τον Δήμο 

Πειραιά, με αφορμή το φετινό εορτασμό των «Ημερών Θάλασσας» που 

αποτελεί θεσμό πλέον για την πόλη του μεγάλου λιμανιού. 

Απευθύνοντας χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης, μεταξύ άλλων, τόνισε τη 

σημασία της κυκλικής επιχειρηματικότητας και την αναγκαιότητα ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για 

πράσινες επενδύσεις στο πεδίο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Περισσότερα… 

 

Τεστ για “Covid-19” έγινε στο Ε.Β.Ε.Π. 

Προληπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κρούσμα κορωνοϊού 

“Covid-19” διενεργήθηκε στη διοίκηση και στο προσωπικό του Εμπορικού 

και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Ο έλεγχος, που 

πραγματοποιήθηκε σε τρείς κύκλους, έγινε στο πλαίσιο των 

προβλεπόμενων του πρωτοκόλλου συνεργασίας με τον Ιατρικό Σύλλογο 

Πειραιώς. Η εν λόγω κίνηση αποτελεί τμήμα των μέτρων ασφαλείας που 

έχει λάβει το Επιμελητήριο με βάση τις υποδείξεις της αρμόδια επιτροπής λοιμωξιολόγων, με σεβασμό 

στους εργαζομένους του, τις οικογένειές τους και τους συναλλασσόμενους. Το Ε.Β.Ε.Π. συνιστά προς τις 

επιχειρήσεις – μέλη του και προς τους εργαζομένους να τηρούν σχολαστικά τα μέτρα πρόληψης κατά του 

“Covid-19”, είτε συναλλάσσονται με κοινό, είτε όχι.  

 

Επιστολή Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. στον Ε.Σ.Π. ενόψει της Γενικής του Συνέλευσης και των 

Αρχαιρεσιών 

Τη Δευτέρα, 21/9/2020 και ώρα 4.30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση 

του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά (Ε.Σ.Π.). στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ε.Β.Ε.Π., 

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ». Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου και τέως πρόεδρος του 

Ε.Σ.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης, απέστειλε ανοιχτή επιστολή στους συναδέλφους του, 

επισημαίνοντας τις προκλήσεις της πανδημίας και τη σημασία της ενεργής συμμετοχής 

όλου του εμπορικού κόσμου της πόλης, τόσο στις διαδικασίες των εκλογών του ΔΣ, όσο και στις 

μελλοντικές αποφάσεις και ενέργειες του ιστορικού εμπορικού συλλόγου, που πάντα θα έχουν την αρωγή 

του Εμπορικού Επιμελητηρίου. Περισσότερα… Πρόσκληση 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

11 – 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

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

Τι επαναλειτουργεί (20.09.20) - Σχέδιο Ανάκαμψης (20.09.20) -  Εύρος Ανάκαμψης (20.09.20) 

▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce: “Retail vital to European Recovery, but needs help – investments and 

the right policies”, 15.09.2020 

▪ Ενημερωτικό Φυλλάδιο EuroCommerce, Τεύχος 196, 15 Σεπτεμβρίου 2020 

▪ Ενημερωτικό Non-food E-news, Σεπτέμβριος 2020 

http://www.pcci.gr/evepimages/1201_F4861.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/press170920_F22865.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1401_F4913.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1402_F4998.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F8789.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0102_F8855.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0103_F8887.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0201_F9178.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0201_F9178.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0301_F9214.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0401_F16891.pdf

