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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 Οι θέσεις του Ε.Β.Ε.Π. στην εκδήλωση της Ε.Ε., με θέμα: «Συζήτηση για το 

μέλλον της Βιομηχανίας - Industry 4.0» 

 Συνεργασία Ε.Β.Ε.Π. με τον Ο.Α.Ε.Δ. για το Πρόγραμμα Δεύτερης 

Επιχειρηματικής Ευκαιρίας 

 Συμμετοχή Προέδρου ΕΒΕΠ, κ. Β. Κορκίδη στη συζήτηση στο Δημοτικό Θέατρο 

Πειραιά: «Αναζητώντας τη σύγχρονη πειραϊκή ταυτότητα και τι σημαίνει να 

είσαι Πειραιώτης» 

 Πρόσκληση στην επιστημονική εκδήλωση: «Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση, η 

επιστημονική έρευνα και η επαγγελματική κατάρτιση στο Λιμενικό τομέα, τις 

Εμπορευματικές Μεταφορές και την Εφοδιαστική – Μία συνδυασμένη 

πρωτοβουλία», Πέμπτη 28.03.19., Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π. 

 E.Φ.Κ.Α.: Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας έως 30 Ιουνίου 

Ναυτιλιακά Νέα 

 Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και κατάρτισης «e-Learning στις 

Ναυτιλιακές Σπουδές», «e-learning in Maritime Studies» διενεργείται από το 

ΠΑ.ΠΕΙ. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EuroCommerce 
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Οι θέσεις του Ε.Β.Ε.Π. στην εκδήλωση της Ε.Ε., με θέμα: «Συζήτηση για το μέλλον της 

Βιομηχανίας - Industry 4.0» 

«…Η έννοια της λεγόμενης 4ης Βιομηχανικής 

Επανάστασης, έχει αρχίσει να αναφέρεται όλο και 

συχνότερα, αποτυπώνοντας τον εκσυγχρονισμό και την 

απόλυτη ψηφιοποίηση όλων των δομών παραγωγής, 

υπηρεσιών και διαδικασιών, με βασικό πυλώνα το σύνολο 

των νέων και προηγμένων τεχνολογιών, που επιφέρουν 

μια επανάσταση στο τρόπο λειτουργίας των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων, των δημόσιων οργανισμών και των κοινωνιών. Η βάση για το Industry 4.0 είναι 

το “πάντρεμα” του φυσικού και ψηφιακού κόσμου. Η διασύνδεση δηλαδή, των μηχανών με τα 

συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών και η πλήρης ψηφιοποίηση των φυσικών 

διαδικασιών μέσα από την υιοθέτηση και τον συνδυασμό των υφιστάμενων αλλά και 

αναδυόμενων τεχνολογικών τάσεων …» αναφέρει στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., 

κ. Β. Κορκίδης. 

Περισσότερα… 

-Δελτίο Τύπου Σ.Β.Α.Π. 

Επιστροφή 

 

Συνεργασία Ε.Β.Ε.Π. με τον Ο.Α.Ε.Δ. για το Πρόγραμμα Δεύτερης Επιχειρηματικής 

Ευκαιρίας 

Την στρατηγική προσέγγιση του Ο.Α.Ε.Δ. για τις 

επιχειρήσεις, η οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει το 

Πρόγραμμα Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας, 

παρουσίασε η Διοικητής του Οργανισμού Απασχολήσεως 

Εργατικού Δυναμικού, κα Μαρία Καραμεσίνη, ως 

προσκεκλημένη στη Συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 

2019. Στόχος του Προγράμματος, για το οποίο η υποβολή των αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει από 

τις 20 Φεβρουαρίου, είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας 5.000 ανέργων πρώην 

αυτοαπασχολουμένων, που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους 

οποίους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να 

επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, μέσω της δημιουργίας μιας νέας οικονομικής 

οντότητας.  

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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Συμμετοχή Προέδρου ΕΒΕΠ, κ. Β. Κορκίδη στη συζήτηση στο Δημοτικό Θέατρο 

Πειραιά: «Αναζητώντας τη σύγχρονη πειραϊκή ταυτότητα και τι σημαίνει να είσαι 

Πειραιώτης» 

«Οι Πειραιώτες, μπορεί να ξεχωρίζουν από φύση, θέση  και 

φυγή, δηλαδή να είναι γέννημα-θρέμμα κάτοικοι, να είναι 

μόνιμοι κάτοικοι της πόλης από επιλογή τους και τέλος να 

είναι μεγαλωμένοι εδώ, αλλά σήμερα να κατοικούν στα 

βόρεια και νότια προάστια. Για μένα πάντως, δεν υπάρχει 

καμία διάφορα για τους εντός και εκτός Πειραιά. Πολλοί, λένε 

ότι, ο Πειραιάς είναι χωριό και άλλοι, ότι είναι νησί. 

Συμφωνώ και στα δύο. Αν κάποιος σταθεί στη φυσική ομορφιά της πόλης, τη θάλασσα, το λόφο 

της Καστέλας, τη θέα και τη βόλτα στο Πασαλιμάνι, το Μικρολίμανο και τη Ζέα δεν θα καταλάβει 

όλο το νόημα του Πειραιά…» υπογραμμίζει ο κ. Β. Κορκίδης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, 

«Αναζητώντας τη σύγχρονη πειραϊκή ταυτότητα και τι σημαίνει να είσαι Πειραιώτης», που έλαβε 

χώρα την Δευτέρα 18.03.19, στο Δημοτικό Θέατρο. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Πρόσκληση στην επιστημονική εκδήλωση: «Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση, η 

επιστημονική έρευνα και η επαγγελματική κατάρτιση στο Λιμενικό τομέα, τις 

Εμπορευματικές Μεταφορές και την Εφοδιαστική – Μία συνδυασμένη πρωτοβουλία», 

Πέμπτη 28.03.19., Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π. 

Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και 

Δικτύων Μεταφορών κ. Ευάγγελος Μπεκιάρης,ο Πρόεδρος 

του Ινστιτούτου Λιμενικής Κατάρτισης ΕΞΑΝΤΑΣ κ. Σωτήρης 

Θεοφάνης καιο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Καθηγητής Άγγελος Κότιος, με την ευκαιρία της υπογραφής 

Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των τριών φορέων έχουν 

τη χαρά να σας προσκαλέσουν στην ενημερωτική εκδήλωση με θέμα “Η πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση, η επιστημονική έρευνα και η επαγγελματική κατάρτιση στο Λιμενικό τομέα, τις 

Εμπορευματικές Μεταφορές και την Εφοδιαστική –Μια Συνδυασμένη Πρωτοβουλία”  την Πέμπτη 

28 Μαρτίου 2019, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. Την εκδήλωση θα χαιρετίσει, μεταξύ άλλων ομιλητών και ο 

Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης. 

-Πρόγραμμα και Πρόσκληση 

Επιστροφή 

 

E.Φ.Κ.Α.: Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας έως 30 Ιουνίου 

Στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να χορηγηθεί παράταση της 

ασφαλιστικής ικανότητας, έως τις 30 Ιουνίου 2019 στους ασφαλισμένους με 

παράλληλη ασφάλιση μισθωτών- μη μισθωτών, προχώρησε ο Ενιαίος Φορέας 

Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. 

Επίσης, έχει ήδη προχωρήσει στην παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας, 

http://www.pcci.gr/evepimages/PIRAEUSID_F26952.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/Inv28Mar2019_F30010.pdf


μέχρι τις 31 Μαΐου 2019, των μη μισθωτών που έχουν καταβάλει τις ελάχιστες προβλεπόμενες κατώτατες 

ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2018, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ανεξόφλητες δόσεις για τη δεύτερη 

εκκαθάριση του 2017. 

Επιστροφή 

 

 

Ναυτιλιακά Νέα 

 

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και κατάρτισης «e-Learning στις Ναυτιλιακές 

Σπουδές», «e-learning in Maritime Studies» διενεργείται από το ΠΑ.ΠΕΙ. 

Το Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Κατάρτισης εντάχθηκε 

στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής προσπάθειας που ξεκίνησε το Κέντρο 

Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς, από την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-19, υπό την οργάνωση και 

επίβλεψη του Καθηγητή κ. Κ. Ι. Χλωμούδη και Κοσμήτορα της Σχολής 

Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Επιστημονικού 

Υπευθύνου του συγκεκριμένου Προγράμματος, απαντώντας με τον 

τρόπο αυτό στις σύγχρονες και αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας, για 

μάθηση σε αντικείμενα περί την θαλάσσια οικονομία, με ιδιαίτερη αναφορά στη Ναυτιλία, μέσω εναλλακτικών 

προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EuroCommerce  

15-21 Μαρτίου 2019 

1.  EuroCommerce 
BusinessEurope μανιφέστο: “A Europe 
with opportunities for all – A business 

ambition for 2030” 

final_ambition_for_europe_2030.pdf 

2.  EuroCommerce 

Κοινή δήλωση ενόψει του τριμερούς 
διαλόγου σχετικά με την πρόταση για τον 
εκσυγχρονισμό του κοινοτικού δικαίου περί 
καταναλωτών (EU Consumer Law) 

Industry Omnibus Trilogue Statement.pdf 

3.  
Non Food 

Committee 

Πρακτικό συνάντησης 13/3/19 και σχετικές 

παρουσιάσεις  

_NON FOOD action points 13 march 2019 

DRAFT.pdf 
 
2019-03-13 EuroCommerce Market 
Surveillance.pdf 
f 
AISE_Eurocommerce.pdf 
 
Eurocommerce-presentation chemicals-
explosives precursors-PPS130319.pdf 
 
NON FOOD UPDATE – FINAL.pdf 

4.  
Environmental 
Committee 

Σύνοψη των  workshops σχετικά με την 
καθοδήγηση της ΕΕ για EPR, αναθεώρηση 
βασικών απαιτήσεων και επόμενα βήματα 

Workshops on EU guidance on EPR, 
summary-Requirements, revision.doc 

5.  
European 

Commission 

Συνέδριο για τη λιανική πώληση σε 
συνέχεια της ανακοίνωσης: "Ένας 

ευρωπαϊκός τομέας λιανικής πώλησης 
κατάλληλος για τον 21ο αιώνα", 
19/06/2019 

 

6.  EuroCommerce 

Ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στο 
θέμα των περιορισμών στους χερασαίους 
εφοδιασμούς, ζήτημα το οποίο το ΔΣ της 
EuroCommerce όρισε ως πρώτη 
προτεραιότητα το 2017 

ABInbev competition case and Territorial 
Supply Constraints.doc 

7.  EuroCommerce Νέο Οργανόγραμμα 

EuroCommerce team structure - March 
2019.pdf 

8.  
European 

Commission 

Πληροφορίες για την αντιμετώπιση 

καταστάσεων σχετικά με το Brexit χωρίς 
συμφωνία 

ANNEX I Brexit Transit Business Scenarios 
- No deal - CTC final.pdf 
 
ANNEX II Brexit Export Business Scenarios 

- No deal_final.pdf 
 
Brexit guidance - customs procedures.pdf 
 
TCG 8 March 2019_.pdf 

9.  
Supchain 
Committee 

UTPs – Αναφορά μετά τη συζήτηση της 
Ολομέλειας και κατευθύνσεις De Castro για 
την οδηγία 

De Castro guide to the UTP directive.pdf 
 
Paolo de Castro guide on UTP rev.pdf 
 
UTP plenary debate 11 03 19 fina.pdfl 

10.  EuroCommerce 
Μανιφέστο “Serving Europe’s citizens 
better every day – Retail and Wholesale in 
times of change” 

https://www.eurocommerce.eu/media/16

3606/EuroCommerce_Manifesto_Main.pdf  

11.  EuroCommerce 
Ενημερωτικό Δελτίο 165 | 19 Μαρτίου 
2019 

IN BRIEF-ISSUE 165.pdf 

12.  
International 

Trade Committee 

Προτάσεις για κανονιστικές δράσεις 

συνεργασίας ΕΕ – ΗΠΑ 

Proposals for EU - US Regulatory 

Cooperation Activities.doc 

13.  IMCO  

Ιταλία: Προστασία και Φορητότητα 
δεδομένων 
Ιταλός επιχειρηματίας απηύθυνε ερώτημα 
σχετικά με τη φορητότητα δεδομένων σε 
ιταλούς λιανοπωλητές. 
 

Data portability_Italy.docx 
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http://www.pcci.gr/evepimages/0302_F18834.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0303_F18870.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0304_F18919.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0304_F18919.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0305_F18955.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F15621.doc
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F15621.doc
http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F15650.doc
http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F15650.doc
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F15696.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F15696.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F20408.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F20408.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0802_F20454.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0802_F20454.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0803_F20493.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0804_F20539.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901_F21714.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0902_F21776.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0903_F21812.pdf
https://www.eurocommerce.eu/media/163606/EuroCommerce_Manifesto_Main.pdf
https://www.eurocommerce.eu/media/163606/EuroCommerce_Manifesto_Main.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F15310.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1201_F15856.doc
http://www.pcci.gr/evepimages/1201_F15856.doc
http://www.pcci.gr/evepimages/1301_F15885.docx


Επιστροφή 

Επισυνάπτεται σχετική περίληψη (στην 

ιταλική γλώσσα, με αυτόματη μετάφραση, 
στην αγγλική) 


