
 

Παρασκευή,  2 Iουνίου  2017 

 
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) 
 

    

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ Η ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕ «Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ» ΓΙΑ ΤΟ 

Ε.Β.Ε.Π. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  «ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2017» ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 TO E.B.E.Π. ΔΗΛΩΝΕΙ ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΕΠΑΛΗΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 

 ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ, ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΤΗΣ Ν.Δ., κ. Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΣΠΕΡΙΔΑ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ», ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 

2017, 17:00, E.B.E.Π. 

 Ε.Σ.Ε.Ε.: ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 ΕΛ.ΙΝ.Τ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΤΜSA THE OIL MAJOR PERSPECTIVE», 

ΤΕΤΑΡΤΗ, 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017, 18:00, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

 ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

 ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ON – LINE 

 

 

mailto:studies@pcci.gr


 

 

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ Η ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕ «Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ» ΓΙΑ ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  «ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2017» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Με συγκίνηση, ο Πρόεδρος, κ. Βασίλης Κορκίδης 

και τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. μοιράστηκαν ένα 

ξεχωριστό γεγονός, τόσο για το Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς και για 

ολόκληρη την Επιμελητηριακή Κοινότητα, όσο και 

για την πόλη του Πειραιά. Τέσσερα χρόνια μετά το 

θάνατο του προσφιλούς Προέδρου του 

Επιμελητηρίου, Γεώργιου Κασιμάτη, η οδός 

«Λουδοβίκου» μετονομάστηκε και απέκτησε δικαιωματικά το όνομα του, επί 27 χρόνια 

Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π. Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και της Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Βασίλης Κορκίδης δήλωσε στη 

συνέχεια: «...το ζητούμενο είναι να εκμεταλλευτούμε, προς όφελος των επιχειρήσεων μελών μας, 

αλλά και όλων των επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής ευθύνης του Ε.Β.Ε.Π., όλες τις 

ευκαιρίες που αναδύονται, ιδιαίτερα σήμερα, που η χώρα μας δοκιμάζεται και δοκιμάζει τις 

αντοχές μας…» Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

TO E.B.E.Π. ΔΗΛΩΝΕΙ ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΕΠΑΛΗΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και της Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Βασίλης Κορκίδης, 

δήλωσε σχετικά: «...Μεταξύ των 115 νέων μέτρων, που 

ψηφίστηκαν πριν το προηγούμενο Eurogroup και τα 25, που θα 

ψηφιστούν πριν το επόμενο, για να συμπληρώσουν τα 140 

προαπαιτούμενα, υπάρχουν πολλά μέτρα, τα οποία βασανίζουν 

την αγορά και φέρνουν σε αδιέξοδο το ελληνικό εμπόριο. Οι 

συνεχείς περικοπές και μειώσεις εισοδήματος, σε συνδυασμό με 

την άμεση αύξηση της φορολογίας, αφενός, πλήττουν βάναυσα την εγχώρια κατανάλωση, 

αφετέρου, με την έμμεση φορολόγηση, δεν τονώνουν την εισαγόμενη κατανάλωση. Στη 

μνημονιακή Ελλάδα, για τους μικρούς της αγοράς ισχύει, εκτός του “όπου φτωχός” και το “όπου 

μικρός και η μοίρα του”...». Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

 

http://pcci.gr/evepimages/press290517_F7698.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/SYMPL_F30768.FOROL.NOMOSCHEDIO.pdf


 

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ, ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Ν.Δ., 

κ. Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 

Με αφορμή το θάνατο του πρώην Πρωθυπουργού και 

επίτιμου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, 

Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. 

Κορκίδης, απέστειλε στον Κυριάκο Μητσοτάκη 

συλλυπητήρια επιστολή, στην οποία αναφέρει: «…Η 

Ελλάδα είναι πολιτικά φτωχότερη, αφού η ζωντανή 

ιστορία  ενός αιώνα της Χώρας μας, πέρασε στην 

αιωνιότητα. Αναμφίβολα, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν μία ξεχωριστή προσωπικότητα, ο 

τελευταίος από μία γενιά μεγάλων πολιτικών. Πιστός στην ευρωπαϊκή ιδέα, φιλελεύθερος, 

δεινός ρήτορας στη Βουλή, υπέρμαχος της συναίνεσης και της λήψης αποφάσεων, ανεξαρτήτως 

πολιτικού κόστους, αλλά και οπαδός του κοινοβουλευτισμού και της Δημοκρατίας. Ο 

Κωνσταντίνος Μητσοτάκης υπήρξε ένας πολιτικός, που επεδίωξε μεταρρυθμίσεις σε δύσκολες 

εποχές, καθώς από τη δεκαετία του ’90, προειδοποιούσε για τον κίνδυνο να «συρθεί» ο τόπος 

μας στο Δ.Ν.Τ., ζητώντας αναμόρφωση στην οικονομία...». Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΣΠΕΡΙΔΑ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ», ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017, 

17:00, E.B.E.Π. 

Σας γνωρίζουμε ότι,  η Ελληνική Εταιρεία Logistics, δίνοντας 

βαρύτητα στον τομέα της πρόληψης, διοργανώνει την εσπερίδα 

«Διαχείριση Επικινδύνων Εμπορευμάτων: Αποθήκευση, Συσκευασία, 

Μεταφορά, Νομοθεσία», τη Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017, από τις 17.00-

20.30, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς. Στην 

εσπερίδα, την οποία θα χαιρετίσει ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, θα παρουσιαστούν 

αναλυτικά οι τρόποι ασφαλούς διαχείρισης επικίνδυνων εμπορευμάτων, όχι μόνο κατά τη 

φόρτωση/ εκφόρτωση και μεταφορά, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. 

Αναφορά θα γίνει και στις ειδικές διατάξεις της Νομοθεσίας, που διέπουν τα διάφορα στάδια 

πριν και μετά τη διάθεσή τους στην αγορά, αλλά και τον ρόλο των ΣΑΜΕE. Η είσοδος είναι 

ελεύθερη. Η εσπερίδα τελεί υπό την αιγίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς και την υποστήριξη του Πανελλήνιου Συλλόγου Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς 

Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΠΣΣΑΜΕΕ). ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/silipitiriaepistoli_F31016.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PROGRAMMAEEL12062017_F2660.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/FORMASYMMETOCHIS_ADR_F31310.doc


Ε.Σ.Ε.Ε.: ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017, η δημόσια 

ακρόαση, με θέμα «Οι οικογενειακές και παραδοσιακές 

επιχειρήσεις στην ανάπτυξη των περιφερειών» που 

διοργάνωσε η Ε.Ο.Κ.Ε., σε συνεργασία με την Ομοσπονδία 

Εμπορίου, Παραγωγικότητας και Επιχειρηματικότητας Κεντρικής - Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης και την Ομοσπονδία Εμπόρων Θεσσαλονίκης, στην οποία ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε., κ. 

Βασίλης Κορκίδης ήταν κεντρικός ομιλητής. Όπως υπογράμμισε, το «πρόβλημα» της 

μεταβίβασης αποτελεί παράγοντα, που σχετίζεται με την θνησιγένεια των επιχειρήσεων, 

γεγονός που επισημαίνεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που από το 1994 έχει στοιχεία 

ότι ένα ποσοστό 10% των αιτήσεων για κήρυξη πτώχευσης στην επικράτεια της Ε.Ε., οφείλεται 

σε κακή διαχείριση της διαδοχής. Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

ΕΛ.ΙΝ.Τ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΤΜSA THE OIL MAJOR PERSPECTIVE», ΤΕΤΑΡΤΗ, 14 

ΙΟΥΝΙΟΥ 2017, 18:00, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος διαλέξεων του 

Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας, o κ. Αντώνης 

Ιορδανίδης, Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός, Γενικός 

Διευθυντής της ALPHA MARINE CONSULTING LTD, θα αναπτύξει το 

θέμα «TMSA- The Oil Major Perspective». H διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την 14η Ιουνίου 2017, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στο αμφιθέατρο της εταιρείας “Danaos Shipping Co Ltd ”,(Ακτή 

Κονδύλη 14, 185 45 Πειραιάς). Η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Για την καλύτερη οργάνωση της 

εκδήλωσης, μπορείτε να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας στο e-mail (elint@otenet.gr) ή στο 

τηλέφωνο 210 4186062, (από 10:00 – 15:00), έως την Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017». 

Σχετ. Πρόσκληση 

Επιστροφή 

 

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

Μέχρι τις 15 Ιουλίου 2017, θα γίνονται δεκτοί οι ηλεκτρονικοί 

φάκελοι τεκμηρίωσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων 

στα καθεστώτα «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και 

«Επενδύσεις μείζονος μεγέθους» του Αναπτυξιακού Νόμου 

4399/2016. Αυτό ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία 

Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σε 

http://www.pcci.gr/evepimages/dynamikioikog_F31711.epich.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/elint_newsletter_F31979.pdf


συνέχεια της ανακοίνωσης, που εξέδωσε στις 21 Απριλίου 2017, για την παράταση της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα 

καθεστώτα «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους» του 

Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, έως τις 31 Μαΐου 2017. 

Επιστροφή 

 

ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ON – LINE 

Δύο νέες υπηρεσίες πληρωμών on - line πραγματοποιούν οι 

τράπεζες, με αποτέλεσμα να απλοποιείται η διαδικασία και να 

μειώνεται δραστικά ο χρόνος ολοκλήρωσης στις μεταφορές 

χρηματικών ποσών. Όπως διευκρινίζει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ο δικαιούχος πιστώνεται 

σε δευτερόλεπτα ποσά έως 500 ευρώ και σε λιγότερο από δέκα λεπτά για μεγαλύτερα, ακόμα κι 

αν διατηρεί λογαριασμό σε τράπεζα διαφορετική από αυτήν του πληρωτή. Με την πρώτη 

διατραπεζική υπηρεσία οι πληρωτές (φυσικά πρόσωπα) μπορούν να μεταφέρουν ποσά έως 500 

ευρώ την ημέρα, όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες του χρόνου, με πίστωση του λογαριασμού 

του δικαιούχου σε άλλη τράπεζα και άμεση διαθεσιμότητα των πιστούμενων κεφαλαίων σε 

ελάχιστα δευτερόλεπτα. Δικαιούχοι των ποσών μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα, 

επιχειρήσεις ή ελεύθεροι επαγγελματίες. Για τη χρήση της υπηρεσίας χρειάζεται εγγραφή 

πληρωτών και δικαιούχων στην τράπεζα με την οποία συνεργάζονται. Δεν απαιτείται η 

αναγραφή του αριθμού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του δικαιούχου, αλλά μόνον ο αριθμός του κινητού 

τηλεφώνου του ή το Α.Φ.Μ. (εφόσον ο δικαιούχος είναι επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας). 

Στην υπηρεσία συμμετέχουν οι τράπεζες Πειραιώς, Εθνική, Alpha Bank και Eurobank. Με τη 

δεύτερη διατραπεζική υπηρεσία οι πληρωτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μπορούν να 

μεταφέρουν ποσά έως 12.500 ευρώ ανά εντολή, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 08:00 έως 

τις 16:30, με πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου σε άλλη τράπεζα και διαθεσιμότητα 

των κεφαλαίων του το αργότερο σε δέκα λεπτά.  

Επιστροφή 

 

 


