
 

Παρασκευή,  7 Απριλίου 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) 
 

 

 

 «ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ 

Ε.Β.Ε.Π.» 

 ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ ΣΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 

ΕΙΔΗΣΕΩΝ: «ΠΑΡΑΘΥΡΟ» ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΤΟ "BREXIT" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 Ε.Σ.Ε.Ε. : ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ 

mailto:studies@pcci.gr


 ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ «ΞΕΚΟΛΛΗΣΕΙ» Η 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ «ΞΕΚΟΛΛΗΣΕΙ» Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 Π.ΣΕ.Π.Ε.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΦΟΡΕΩΝ, Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ, 10-04-17, 

ΣΤΙΣ 17.00, Ε.Β.Ε.Π. 

 ΙΔΡΥΘΗΚΕ Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

 ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Η ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 

 ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ, ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ 

ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΕΝΟΨΕΙ ΠΑΣΧΑ 

 



 

 

 «ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ 

Ε.Β.Ε.Π.» 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας - 

Κίνας, με στόχο την ανάπτυξη του διμερούς εμπορίου και την 

προώθηση ελληνικών προϊόντων στην αγορά της Κίνας, η 

Διοικητική Επιτροπή και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, 

υποδέχθηκαν μία υψηλόβαθμη επιχειρηματική αποστολή, η 

οποία  διοργανώθηκε από το  Εμπορικό Επιμελητήριο της Κίνας (CCCME - China Chamber of 

Commerce for Import/Export of Machinery and Electronic Products), τη Δευτέρα 3 Απριλίου 

2017, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ ΣΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ: 

«ΠΑΡΑΘΥΡΟ» ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΤΟ "BREXIT" ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΠΛΟΥΤΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

«Πιστεύω ότι ο Πειραιάς, που διαθέτει ήδη 

800 διαχειρίστριες εταιρίες και μικρά 

περιφερειακά γραφεία ξένων εταιριών, που 

σχετίζονται με τη ναυτιλία, έχει τις 

δυνατότητες να γίνει η πρώτη δύναμη στο 

ναυτιλιακό κλάδο, ιδίως τώρα, που εξελίσσεται σε μεγάλο διαμετακομιστικό κέντρο. 

Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια, για να καταστεί ο Πειραιάς ναυτιλιακό "City", είναι η 

δημιουργία ενός σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ενός φιλικού κλίματος 

προσέλκυσης των ναυτιλιακών γραφείων, παντός είδους. Το «παράθυρο» ευκαιρίας που 

ανοίγεται στην ελληνική ναυτιλία από το "Brexit" δεν θα πρέπει να το αφήσουμε 

ανεκμετάλλευτο» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Ε.Σ.Ε.Ε. : ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ 

ΒΑΪΩΝ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ 

Ενόψει των επερχόμενων εορτών του Πάσχα, η Ελληνική 

Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ενημέρωσε 

με ειδική εγκύκλιο τα μέλη της για τα λειτουργικά θέματα των 

http://www.pcci.gr/evepimages/press040417_F23852.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/dilosiproedrouevep-brexit_F26619.pdf


επιχειρήσεων, κατά τις ημέρες του Πάσχα, σε ό, τι αφορά το ωράριο, την καταβολή του Δώρου, 

τη λειτουργία την Κυριακή των Βαΐων και άλλα θέματα. Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ «ΞΕΚΟΛΛΗΣΕΙ» Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΓΙΑ ΝΑ «ΞΕΚΟΛΛΗΣΕΙ» Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

«Το ραντεβού στο Eurogroup της 7ης Απριλίου στη Μάλτα, μάλλον, 

χάθηκε ενώ το Εαρινό Συνέδριο του Δ.Ν.Τ., μεταξύ 21-23 Απριλίου, 

δεν είναι μακριά. Η συμφωνία έχει  καταντήσει σίριαλ, αφού πλέον 

ορόσημο είναι το μεθεπόμενο Eurogroup της 22ας Μαΐου. Η 

επικοινωνία της κυβέρνησης με τους δανειστές, αλλά και μεταξύ 

δανειστών είναι πολύ προβληματική για να προκύψει η όποια 

τεχνική συμφωνία μέχρι την Παρασκευή. Όσο για το μονόδρομο που 

έχουμε να διανύσουμε οι Έλληνες, σίγουρα, είναι και μακρύς και δύσκολος. Εάν πάντως θέλουμε 

να ξεκολλήσει η πραγματική οικονομία, το β´ εξάμηνο του 2017, πρέπει να ξεκολλήσει η 

αξιολόγηση !», επισημαίνει σε άρθρο του ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης. Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Π.ΣΕ.Π.Ε.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΦΟΡΕΩΝ, Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ, 10-04-17, ΣΤΙΣ 

17.00, Ε.Β.Ε.Π. 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών 

Πλοίων – Εξαγωγέων σας προσκαλεί σε 

έκτακτη σύσκεψη, με τη συμμετοχή 15 

φορέων, τη Μ. Δευτέρα, στις 17.00, στο 

Ε.Β.Ε.Π. (1ος ορ.). Στη συνάντηση θα 

συζητηθούν τα καίρια και σημαίνοντα προβλήματα, που παρεμποδίζουν τους εφοδιασμούς 

πλοίων, καθώς και οι διαδικασίες που το Υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να εφαρμόσει. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

ΙΔΡΥΘΗΚΕ Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ίδρυσης της Αστικής μη 

Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη». 

Πρόκειται για μία συλλογική πρωτοβουλία μικρών και 

μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων και Περιφερειακών 

Βιομηχανικών Συνδέσμων, που φιλοδοξεί να συμβάλει στην ενδυνάμωση του ρόλου της 

μεταποιητικής Βιομηχανίας και όλων των συνδεδεμένων αλυσίδων αξίας, 

http://www.pcci.gr/evepimages/ESEEPASXA2017_F26945.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ARTHROKORKIDI_F27141.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PROSKLISIFOREON_F13277.pdf


συμπεριλαμβανομένου και του πρωτογενούς τομέα, στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. 

Κυρίαρχο στόχο της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» αποτελεί η ανάδειξη και η ανάπτυξη μιας 

ανταγωνιστικής βιομηχανίας, που διασφαλίζει ισχυρή και βιώσιμη οικονομία, ισόρροπη 

ανάπτυξη, δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, προώθηση της τεχνολογικής προόδου και 

της καινοτομίας, εξωστρέφεια και προστασία του περιβάλλοντος. Ανάμεσα στα ιδρυτικά μέλη 

της συγκαταλέγεται και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής Πειραιώς. Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Η ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 

Απλουστεύεται η διαδικασία αδειοδότησης των επιχειρήσεων 

στον τομέα μεταποίησης τροφίμων και ποτών. Με απόφαση 

που υπέγραψε ο αν. υπ. Οικονομίας, κ. Αλ. Χαρίτσης, οι 

δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και ποτών 

εντάσσονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του νόμου 4442, 

που ψηφίστηκε τέλος του 2016 και δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ξεκινούν άμεσα τη 

λειτουργία τους με μία απλή γνωστοποίηση προς τη διοίκηση για την έναρξη της επιχείρησης. 

Πλέον, τα δικαιολογητικά δεν προσκομίζονται. Τα κρατά η επιχείρηση στο αρχείο της και είναι 

ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα στις ελεγκτικές αρχές. Ταυτόχρονα, προβλέπεται ένα σύστημα 

ελέγχων στην πραγματική λειτουργία της επιχείρησης, μετά την έναρξη και όχι πριν όπως 

γινόταν μέχρι τώρα, που θα διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον, την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων και των πολιτών. 

Επιστροφή 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ, ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ 

ΠΑΙΔΙΟΥ» ΕΝΟΨΕΙ ΠΑΣΧΑ 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκπροσωπώντας τα 

χιλιάδες παιδιά και τις οικογένειές τους, που ζουν στην 

Ελλάδα και βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε 

κατάσταση φτώχειας απευθύνεται σε κάθε πολίτη και 

φορέα ζητώντας υποστήριξη, προκειμένου να 

συγκεντρωθούν τα απαραίτητα τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης και να καλυφτούν οι βασικές 

τους ανάγκες. Ο εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ενόψει Πάσχα, καλεί όλους να 

στηρίξουν την πρωτοβουλία αυτή, με δεδομένο ότι ο αριθμός των οικογενειών, που δεν 

μπορούν να καλύψουν, ούτε τα στοιχειώδη για τα παιδιά τους, αυξάνεται δραματικά. Επίσης, 

προσκαλεί όλους τους μικρούς και μεγάλους φίλους του να επισκεφτούν τα πασχαλινά bazaars, 

http://www.pcci.gr/evepimages/IdrysiELLINIKISPARAGOGIS_F28549.pdf


που διοργανώνει σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα και να στηρίξουν τις δράσεις και το έργο του 

Οργανισμού.  

-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

-ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ BAZAARS 

Επιστροφή 

 

http://www.hamogelo.gr/gr/el/ta-nea-mas/to-chamogelo-tou-paidiou-enopsei-pascha-sigkentronei-trofima-eidi-protis-anagkis-gia-ta-paidia-kai-tis-oikogeneies-pou-zoun-i-apeilountai-na-vrethoun-se-katastasi-ftocheias/
http://www.hamogelo.gr/gr/el/paidia-me-provlimata-igeias/

