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Αγαπητό Μέλος, 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 Παρέμβαση Π.Ε.Σ. Αττικής για ένταξη των εταιρειών franchise στα 

προγράμματα ΕΣΠΑ 

 Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. Βασίλη Κορκίδη, για την 

αύξηση του κατώτατου μισθού 

 Οι προκλήσεις της Συμφωνίας για την προστασία του όρου «Μακεδονία» και 

κατοχύρωσης ελληνικών εμπορικών σημάτων 

 Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. Β. Κορκίδη,  για τα θετικά και 

αρνητικά της «μίνι» εξόδου στις αγορές 

 Το Ε.Β.Ε.Π. βράβευσε τον Δήμαρχο Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη, κ. Γ. Ιωακειμίδη 

 Πρόσκληση σε Διεπιστημονικό Συμπόσιο: «Ρομποτική και Ψηφιοποίηση στην 

εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης», Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019, 

στις 17:30, Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π. 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 Παρέμβαση  Ε.Β.Ε.Π. για διατήρηση του υφιστάμενου φορολογικού 

καθεστώτος των ρυμουλκών πλοίων 
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Παρέμβαση Π.Ε.Σ. Αττικής για ένταξη των εταιρειών franchise στα προγράμματα 

ΕΣΠΑ  

 

O Πρόεδρος του Π.Ε.Σ. Αττικής και του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, δήλωσε 

σχετικά: «Για το Π.Ε.Σ. Αττικής,  η έμπρακτη στήριξη της εγχώριας 

επιχειρηματικότητας αποτελεί μονόδρομο για τη βελτίωση του οικονομικού 

περιβάλλοντος στην μεταμνημονιακή περίοδο και, ιδιαίτερα, ενόψει της 

αβεβαιότητας που δημιουργείται λόγω των τριπλών εκλογών. Η προώθηση 

της πρότασής μας, πιστεύουμε πως θα αποτελέσει μία καλή βάση για την περαιτέρω ενίσχυση 

των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, πως οι συγκεκριμένες 

επιχειρήσεις είναι στο σύνολό τους υγιείς και ενήμερες, δεδομένου ότι υπόκεινται σε αυστηρούς 

ελέγχους από τους δικαιοπαρόχους…». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. Βασίλη Κορκίδη, για την αύξηση 

του κατώτατου μισθού 

 «Αναμφίβολα, πρόκειται για  μία θετική απόφαση, που θα συμβάλει 

στην τόνωση της ενεργούς ζήτησης, ενώ δεν πρέπει να μας διαφεύγει 

ότι, οι αυξήσεις αυτές θα ενσωματωθούν αυτόματα σε 24 επιδόματα, 

μεταξύ των οποίων είναι το επίδομα ανεργίας, οι παροχές 

μητρότητας, το ειδικό εποχικό επίδομα, το επίδομα επίσχεσης 

εργασίας. Επομένως, από την αύξηση του κατώτατου μισθού θα 

ωφεληθούν σημαντικά, όχι μόνο όσοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, αλλά και άνεργοι, 

σπουδαστές, εργαζόμενες μητέρες, οι οποίες λαμβάνουν αυτά τα επιδόματα. Οφείλουμε, όμως, 

να επισημάνουμε ότι, εκτός από την αντίστοιχη αύξηση του μη μισθολογικού κόστους, 

επιβαρύνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών, που ως γνωστό, 

υπολογίζονται βάσει του κατώτατου μισθού...». Περισσότερα… 

 

Για το ίδιο θέμα, ο Πρόεδρος του Σ.Β.Α.Π., κ. Δ. Μαθιός, τόνισε: 

«…Οι δίκαιες αμοιβές των εργαζομένων και οι απαραίτητες 

προσαυξήσεις αποδίδουν περισσότερο με τις απαραίτητες εντός 

των επιχειρήσεων συζητήσεις, καθώς οι εργαζόμενοι είναι 

συνεργάτες των επιχειρήσεων  και οι επιχειρήσεις γνωρίζουν 

καλύτερα από την πολιτική να συνεννοούνται μαζί τους…». Περισσότερα… 

 Επιστροφή 
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Οι προκλήσεις της Συμφωνίας για την προστασία του όρου «Μακεδονία» και 

κατοχύρωσης ελληνικών εμπορικών σημάτων 

 

Ο Προέδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης 

αναφορικά με την πρόκληση της 

«Μακεδονικότητας» ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων, δήλωσε: «... Από σήμερα, οι 

εκπρόσωποι της επιχειρηματικότητας του τόπου, θα πρέπει να διαβάσουμε πολύ προσεκτικά τα 

άρθρα 13 και 14, που αφορούν στην οικονομική συνεργασία μας με τους γείτονες, ώστε να μην 

υποτιμήσουμε το μέγεθος του προβλήματος, από τις ασάφειες και τις σημαντικές παραλήψεις 

της “Συμφωνίας των Πρεσπών”. Όσες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν εμπορικό συμφέρον θα 

πρέπει να σπεύσουν πλέον να κατοχυρώσουν το σήμα τους, αφού για τα επόμενα τρία χρόνια 

που θα διαρκέσουν οι εργασίες της διακρατικής επιτροπής για τα εμπορικά σήματα, θα ισχύσει 

το “όποιος προλάβει, τον Κύριον είδε…”. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. Β. Κορκίδη,  για τα θετικά και 

αρνητικά της «μίνι» εξόδου στις αγορές 

«Η Ελλάδα με την πρόσφατη έξοδο προσπαθεί να πείσει τις αγορές ότι 

ξεπερνά τον χρηματοδοτικό αποκλεισμό της χώρας που διατηρείται, 

εξαιτίας των capital  controls, του προβληματικού τραπεζικού 

συστήματος και του ελλειμματικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. 

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, ότι πρώτη προτεραιότητα για την ελληνική 

οικονομία είναι η ευστάθεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος και η 

μείωση των «κόκκινων» δανείων των τραπεζών…», αναφέρει σε άρθρο του ο κ. Β. Κορκίδης. 

Περισσότερα… 

  Επιστροφή 

 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. βράβευσε τον Δήμαρχο Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη, κ. Γ. Ιωακειμίδη 

Στο πλαίσιο κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Εμπορικού 

Συλλόγου Νίκαιας, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, απένειμε 

τιμητική διάκριση στον Δήμαρχο Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη για τη σημαντική 

συνεισφορά του στην ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας. 

Επίσης, αναφέρθηκε στον χαιρετισμό του στα οφέλη του Project 

"Aνοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Νίκαιας-Ρέντη" την οποία, ως Επιμελητήριο, «στηρίζουμε ένθερμα με 

την υποβολή κοινής πρότασης χρηματοδότησής της από το  ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ…». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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Πρόσκληση σε Διεπιστημονικό Συμπόσιο: «Ρομποτική και Ψηφιοποίηση στην εποχή 

της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης», Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019, στις 17:30, 

Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π. 

Ο Πρόεδρος, κ. Δημήτρης Μαθιός και το Δ.Σ. του Συνδέσμου 

Βιομηχανιών Αττικής-Πειραιώς, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Βασίλης Κορκίδης και ο 

Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθ. Άγγελος Κότιος, στο 

πλαίσιο της "Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιομηχανίας 2019" έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν 

στο διεπιστημονικό συμπόσιο: «Ρομποτική και Ψηφιοποίηση στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής 

Επανάστασης», τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 17:30, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. 

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Επιστροφή 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

Παρέμβαση  Ε.Β.Ε.Π. για διατήρηση του υφιστάμενου φορολογικού καθεστώτος των 

ρυμουλκών πλοίων 

Με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό 

Οικονομίας και Ανάπτυξης και τον Υπουργό Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, ο Πρόεδρος, κ. Β. Κορκίδης, εξέφρασε 

την αντίθεση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς, αναφορικά με το μείζον ζήτημα που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα και 

παραμένει, δυστυχώς, ακόμα σε εκκρεμότητα, το οποίο αφορά στην ενδεχόμενη αλλαγή του 

καθεστώτος φορολόγησης των ρυμουλκικών υπηρεσιών στη χώρα μας. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/Robotics_F28844.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/tax_F11061.pdf

