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Πειραιάς, 30 Δεκεμβρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Οι στόχοι του Ε.Β.Ε.Π. θα συνεχιστούν το 2021 από εκεί που σταμάτησαν το 2020, με
περισσότερες εγγραφές και λιγότερες διαγραφές επιχειρήσεων»
Το Ε.Β.Ε.Π. επιβεβαιώνει με επίσημα στοιχεία, τόσο του Γ.Ε.ΜΗ., όσο και του μητρώου του
Επιμελητηρίου, πως η επιχειρηματικότητα της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά
αντιστάθηκε σθεναρά στο «πανδημικό» 2020. Η γενική εικόνα των επιχειρήσεων-μελών του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, με έδρα τη πόλη του Πειραιά, τους Δήμους πέριξ του
μεγάλου λιμανιού, των νησιών του Σαρωνικού, της Λαυρεωτικής, αλλά και όλης της Δυτικής
Αττικής, δείχνει ότι πάλεψαν και άντεξαν στα δύο επώδυνα lockdown μιας εφιαλτικής χρονιάς.
Αναφορικά με το ισοζύγιο εγγραφών και διαγραφών στο Γ.Ε.ΜΗ., το 2020 για το Ε.Β.Ε.Π.,
παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες, ήταν άλλη μια χρονιά με θετικό πρόσημο και με επιπλέον 775
νέες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, από 1/1/20 έως και 30/12/20 στο Ε.Β.Ε.Π εγγράφηκαν 992
επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 928 ήταν νέες συστάσεις. Σύμφωνα με τη αναλυτική βάση
δεδομένων, οι επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν ήταν 510 ΙΚΕ, 116 ΕΕ, 88 ΑΕ, 71 ΟΕ, 67 ΕΠΕ και λοιπών
νομικών μορφών. Οι περισσότερες μάλιστα εγγραφές (298), πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο
τρίμηνο του έτους. Το 2020, είχαμε 217 επιχειρήσεις που λύθηκαν, μετέτρεψαν τη νομική τους
μορφή ή μετέφεραν την έδρα τους, ενώ οι 141 από αυτές διέκοψαν οριστικά τη λειτουργία τους,
λύθηκαν ή συγχωνεύτηκαν. Το 2020, καταγράφεται μια αύξηση 12% των εγγραφών και
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αντίστοιχη μείωση 51% των διαγραφών, συγκριτικά με το 2019, που οι εγγραφές ήταν 888
και οι διαγραφές 327. Αντίστοιχα, σε πανελλαδικό επίπεδο, σύμφωνα με το Γ.Ε.ΜΗ., παρατηρήθηκε
υποχώρηση των διαγραφών κατά 40%, αλλά και κάμψη των εγγραφών κατά 9%.
Η αναλογία 4 προς 1 των εγγραφών-διαγραφών στο μητρώο του Ε.Β.Ε.Π. και, ιδιαιτέρως, των
«start-ups» έναντι των «λουκέτων», εύλογα δημιουργεί αισιοδοξία για το νέο οικονομικό έτος. Η
πειραϊκή επιχειρηματικότητα, σε πείσμα των καιρών, ξεκινά αριθμητικά τουλάχιστον, ενισχυμένη το
2021 και αναμένεται να ανακάμψει τη νέα χρονιά, ακολουθώντας τη θετική εξέλιξη του λιμανιού,
των ναυπηγείων αλλά, κυρίως, τη δυναμική της παγκόσμιας πρωτοκαθεδρίας της ελληνικής
εμπορικής ναυτιλίας.
Το Ε.Β.Ε.Π., ξεκινά τη νέα χρονιά συνεχίζοντας με τους ίδιους στόχους, από εκεί που τους άφησε,
ελέω πανδημίας. Οι προσπάθειες εντείνονται στη στήριξη και μεγέθυνση, αλλά και την
ψηφιοποίηση κάθε μορφής επιχειρήσεων του εμπορίου, της βιομηχανίας, της ναυτιλίας, των
logistics και των υπηρεσιών. Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στην επίτευξη όλων των
επενδύσεων, αλλά και την επίσπευση των εμβληματικών έργων προς όφελος της τοπικής
επιχειρηματικότητας. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ολοκλήρωση των έργων ανάπλασης στη
περιοχή «Παπαστράτου - Αγίου Διονυσίου», τις εργασίες αξιοποίησης του «Πύργου» και τον
περιορισμό των ανοικτών επιφανειών των εργοταξίων του μετρό. Καθοριστικές αποφάσεις
αναμένονται για τη δημιουργία της «Ιπποδάμειας» Αγοράς Τροφίμων, μετά και τη σχετική μελέτη,
καθώς και για το «πάρκο της Δραπετσώνας». Επιδίωξη είναι το 2021 να είναι το τελευταίο έτος
περιπλάνησης του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά και της αξιοποίησης του Μεγάρου της «Ραλλείου».
Η αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού, συνδέεται με τη σημαντική απόφαση για την υπογειοποίηση
των γραμμών του ηλεκτρικού στη περιοχή του «Κεράνη». Επιδίωξη παραμένει η ευρύτερη
συνεργασία της Cosco με τις ΜμΕ επιχειρήσεις της περιοχής και η τήρηση του χρονοδιαγράμματος
επενδύσεων 293 εκατ. ευρώ υποχρεωτικών και άλλων 200 εκατ. ευρώ προαιρετικών έργων της
ΟΛΠ ΑΕ. Το Επιμελητήριο στηρίζει το σχέδιο «Τρίαινα» για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, με τον
διαγωνισμό για το στρατιωτικό και εμπορικό σκέλος να ενοποιείται και να ολοκληρώνεται με
επιτυχία. Σε ισχύ είναι η απόφαση συγχρηματοδότησης για λειτουργία ενός ολοκληρωμένου
πληροφοριακού συστήματος GIS στα πρότυπα των έξυπνων ευρωπαϊκών πόλεων, με δυνατότητες
επιχειρηματικής ευφυίας, διασύνδεσης «business intelligence», καθώς και του «digital Open Mall».
Τέλος, το Ε.Β.Ε.Π. ως οφείλει, θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται, στο κοινωνικό του έργο σε
συνεργασία πάντα με άλλους φορείς, την Πειραϊκή Εκκλησία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και
να εορτάσει με λαμπρότητα, όπως άλλωστε αρμόζει, την επέτειο των 200 χρόνων από την
απελευθέρωση του έθνους.
Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, επισημαίνει: «Συνεχίζουμε το 2021, από εκεί

που αφήσαμε το 2020, εστιάζοντας την προσοχή μας στις προκλήσεις μιας μεταβατικής χρονιάς
τιθάσευσης της πανδημίας και της οικονομίας. Είναι ενθαρρυντικό που στο Επιμελητήριο μας, το
2020 οι εγγραφές ήταν περισσότερες και οι διαγραφές λιγότερες από το 2019.
Γνωρίζουμε πως το 2021 θα είναι μια δύσκολη χρονιά, με αρκετά σκαμπανεβάσματα πριν την
σταθεροποίηση και την ανάκαμψη. Εάν μάλιστα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν τρεις ευχές για
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την αγορά με την ευκαιρία του νέου έτους, θα επέλεγα την παράταση και επέκταση των μέτρων
στήριξης για την αποτροπή πτωχεύσεων, την μη επιστροφή του 50% των πρώτων κύκλων της
Επιστρεπτέας Προκαταβολής και ένα μορατόριουμ οφειλών και πληρωμών με όλες τις υποχρεώσεις
σε 120 δόσεις. Η αρχή του τέλους της φονικής πανδημίας στη χώρα μας ξεκίνησε με τον
εμβολιασμό και όλοι προσδοκούμε να επιδράσει το συντομότερο στην υγεία και την οικονομία.»

Γ. Κασιμάτη 1, Πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς, Τηλ: 210 4177241-5, Φαξ: 210 4178680
Website: www.pcci.gr, E-Mail: evep@pcci.gr

