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Το Ε.Β.Ε.Π. καλεί τον επιχειρηματικό κόσμο να ψηφίσει για μία καλύτερη και 

ισχυρότερη Ευρώπη     

Οι άνθρωποι της επιχειρηματικότητας μπορούν να 

διαμορφώσουν ένα κοινό ευρωπαϊκό μέλλον, ψηφίζοντας στις 

Ευρωεκλογές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι περισσότερο από 

μία οικονομική ολοκλήρωση και ενιαία αγορά. Έχει προσφέρει 

μακροχρόνια ειρήνη στην ευρωπαϊκή ήπειρο και έχει φέρει μαζί 

μια κοινότητα, που μοιράζεται θεμελιώδεις αξίες της 

δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας, της 

ισότητας και του κράτους δικαίου. Οι ελληνικές επιχειρήσεις  μπορούν να επωφεληθούν από μια ισχυρότερη, 

ενοποιημένη και προσανατολισμένη προς το μέλλον Ευρώπη, η οποία είναι το όραμα όλης της 

επιχειρηματικότητας. Για να γίνει αυτό πράξη, το Ε.Β.Ε.Π. καλεί όλους τους επιχειρηματίες και εργαζόμενους 

στις επιχειρήσεις να διαμορφώσουμε ένα κοινό μέλλον, ψηφίζοντας στις εκλογές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στις 26 Μαΐου.  

      Περισσότερα… 

      Επιστροφή 

 

 

 

Ε.Β.Ε.Π.: Προτάσεις βελτίωσης της επιχειρηματικότητας του Πειραιά  

Συγκεκριμένες αναπτυξιακές προτάσεις για την τόνωση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη βελτίωση του 

επενδυτικού κλίματος στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας 

συζητήθηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Πειραιώς, στην οποία έκαναν σχετικές 

τοποθετήσεις, ο Δήμαρχος Πειραιά και Επικεφαλής του 

Συνδυασμού «Πειραιάς Νικητής», κ. Γ. Μώραλης, ο ηγέτης της 

ΠΑΕ Ολυμπιακός και υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τον «Πειραιά Νικητή», κ. Β. Μαρινάκης, καθώς 

επίσης και η υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, κα Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Παραγωγικοί φορείς, με πρωτοβουλία του Ε.Β.Ε.Π., παρέδωσαν σχολικό λεωφορείο 

στη Μητρόπολη Πειραιώς 

Ένα υπερσύγχρονο σχολικό λεωφορείο, που θα εξυπηρετεί τις 

ανάγκες των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, 

προσέφεραν οι παραγωγικοί φορείς του Πειραιά με πρωτοβουλία 

του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Πειραιώς.  

Ευχαριστώντας θερμά ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς, 

κ.κ. Σεραφείμ, τον Πρόεδρο του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλειο Κορκίδη, 

σημείωσε πως «τα παιδιά αυτά είναι οι κήρυκες της ζωής μας, 

αλλά ταυτόχρονα και το μέλλον μας. Το χρυσό μέλλον μας». 

«Πολύ δύσκολα βλέπουν ότι, εμείς οι επιχειρηματίες, δίνουμε προτεραιότητα στην κοινωνία αλλά, για να 
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υπάρχει επιχειρηματικότητα, πρέπει να υπάρχει κοινωνία», σημείωσε ο κ. Κορκίδης, αναφέροντας παράλληλα 

τη συμβολή και συνδρομή και των άλλων φορέων του Πειραιά. «Υπήρχε θερμή ανταπόκριση και εύχομαι στο 

μέλλον να μπορέσουμε να κάνουμε πάλι πράγματα τα οποία θα είναι πραγματικά χρήσιμα. Είμαστε από 

αυτούς που θέλουμε να κάνουμε και να μην τα λέμε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κορκίδης. 

Περισσότερα… 

-Ευχαριστήρια Επιστολή Ιεράς Μητρόπολης Πειραιά 

Επιστροφή 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει για τις νέες αλλαγές στα εργασιακά (Ν. 4611/2019) 

Με το νόμο 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α’ /17-5-2019) επήλθαν σοβαρές 

αλλαγές και στην εργατική νομοθεσία, από τις οποίες το Εμπορικό 

και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, σας παρουσιάζει τις 

κυριότερες. Κάποιες από τις νέες διατάξεις, ισχύουν από 17/5/2019 

με τη δημοσίευση του Ν. 4611/2019, ενώ για τις υπόλοιπες 

απαιτείται η έκδοση υπουργικής απόφασης για να τεθούν σε ισχύ. 

Περισσότερα… 

-Νόμος 4611/2019 

Επιστροφή 

 

Υπομνηστικό προς τους οικονομικούς φορείς, σχετικά με τη χορήγηση δασμολογικών 

ποσοστώσεων/αναστολών από 1.1.2020 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το υπ’ αριθμ. 54457 - 22/05/2019 

έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχετικά με τη 

χορήγηση δασμολογικών ποσοστώσεων/αναστολών από 1.1.2020. 

-Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

 

 

Οδηγός ΕΦΚΑ για τις 120 δόσεις 

Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει ότι, τέθηκε σε λειτουργία στον ιστότοπο του 

Φορέα (www.efka.gov.gr), η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης 

για «Ρύθμιση οφειλών προς ΕΦΚΑ για Ελ. Επαγγελματίες,  

Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες ν. 4611/2019». Οι ασφαλισμένοι μπορούν να ενημερώνονται για τους 

όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ένταξης στη ρύθμιση από τη σχετική εγκύκλιο (24/2019). 

Επιπλέον έχουν αναρτηθεί σύντομο ενημερωτικό έντυπο, οδηγίες και συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις. 

-Περισσότερα 

Επιστροφή 
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Το Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. εύχεται καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους των 

αυτοδιοικητικών και ευρωπαϊκών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 

«Καθώς οι Έλληνες πολίτες ετοιμαζόμαστε να ψηφίσουμε 

στις αυτοδιοικητικές και ευρωεκλογές της 26ης Μαίου, 

είναι μια καλή ευκαιρία οι άνθρωποι της 

επιχειρηματικότητας να θυμηθούμε μερικά κρίσιμα 

διακυβεύματα, που αφορούν στην πραγματικότητα και 

βεβαίως στη θέση και αντιμετώπιση των ελληνικών επιχειρήσεων από το κάθε κόμμα, παράταξη και 

υποψήφιο. Το Ε.Β.Ε..Π καλεί τον επιχειρηματικό κόσμο να ψηφίσει στις Ευρωεκλογές τους άριστους για μία 

καλύτερη και ισχυρότερη Ευρώπη, καθώς επίσης και τους πλέον αξιόλογους για τη τοπική Αυτοδιοίκηση 

πρώτου και δευτέρου βαθμού. Είναι πρακτικά αδύνατο να διαβάσουμε και να αξιολογήσουμε, ως ψηφοφόροι, 

τα περίπου 70.000 βιογραφικά των υποψηφίων των τριπλών εκλογών της Κυριακής. Επιπλέον, δύσκολα 

μπορούμε να εξηγήσουμε την ύπαρξη 40 ψηφοδελτίων στην Ελλάδα για τις ευρωεκλογές, που θα πρέπει να 

ενταχθούν την επόμενη μέρα στις 9 πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ως προς τις δημοτικές 

και περιφερειακές εκλογές ο «Κλεισθένης» απαιτεί συνεννοήσεις, συνεργασίες και συνέργιες, γι’ αυτό 

χρειάζεται να εκλεγούν από όλες τις παρατάξεις υποψήφιοι, εξωστρεφείς, με αντίληψη, γνώση και με 

πρόθεση να προσφέρουν στα κοινά του τόπου τους. Το Ε.Β.Ε.Π. δεν τοποθετείται βεβαίως στο, πως και 

ποιούς θα ψηφίσουν οι πολίτες, άλλωστε αυτό είναι στη κρίση, αλλά και την ευθύνη του καθενός μας, όμως 

ως Δ..Σ, ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία σε όλους τους άξιους και ικανούς υποψηφίους». 

Επιστροφή 

 

 

NΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

Μεταφορικό Ισοδύναμο και στα αεροπλάνα για τους νησιώτες 

Επεκτείνεται το Μεταφορικό Ισοδύναμο και στην Κρήτη, ενώ 

πλέον θα ισχύει και για τις αεροπορικές μεταφορές, όπως 

ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας, Νεκτ. 

Σαντορινιός. Συγκεκριμένα, στον απολογισμό του μέτρου ο κ. 

Νεκ. Σαντορινιός ανέφερε ότι, τα ποσά επιδότησης είναι ακατάσχετα και αφορολόγητα, ο προϋπολογισμός 

του μέτρου είναι 570 εκατ. ευρώ για την πρώτη 4ετία εφαρμογής, ενώ για πρώτη φορά διατίθενται για τα 

νησιά εθνικοί πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Για τις επιχειρήσεις επιδοτείται η 

μεταφορά εμπορευμάτων, είτε με φορτηγό είτε με επαγγελματικό όχημα, με το μέσο ποσοστό επιστροφής 

του κόστους μεταφοράς να είναι στο 44%, ενώ έχουν εγγραφεί πάνω από 11.000 επιχειρήσεις.   

Επιστροφή 

 

 

    

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EuroCommerce (17 – 23  Μαΐου 2019) 

1.   Φυλλάδιο EuroCommerce: «Διασφαλίζοντας την ασφάλεια των καταναλωτών»  
      Leaflet - Keeping consumers safe 

http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F60.pdf


Επιστροφή 

 

   2.   Ευρωεκλογές 2019:  
- τελική πρόβλεψη των εθνικών καταλόγων για τα 18 μεγαλύτερα κράτη μέλη της ΕΕ 
- Περιλήψεις και αναλύσεις των βασικών, σχετικών με τους τομείς αρμοδιότητας της EuroCommerce, 

μανιφέστο και προτεραιοτήτων των πολιτικών ομάδων 
a. EU Elections 2019 - Final Forecast by EuroCommerce 
b. Political Groups Manifestos 

3. Δελτίο Τύπου: «Οι έμποροι λιανικής και χονδρικής πώλησης χαιρετίζουν την υιοθέτηση της οδηγίας για 
τις Πλαστικές Ύλες Μιας Χρήσης, αλλά ζητούν πιο ισχυρή υποδομή διαχείρισης αποβλήτων» 
2019.05.21 - SUP 

4. Ενημερωτικό Δελτίο EuroCommerce για τα Τρόφιμα, Μάιος 2019 
EuroCommerce | Food E-news | May 2019 

5. Αναθεωρημένη έκδοση του εγγράφου σχετικά με τις άμεσες εισαγωγές και τους ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού για το λιανικό εμπόριο (μέλη και Γραμματεία EuroCommerce) 
Digital level playing field May 2019 

6. Η EuroCommerce υπέγραψε, μαζί με 56 άλλες ευρωπαϊκές και εθνικές βιομηχανικές ενώσεις, μια κοινή 
δήλωση του Φόρουμ για την Αλυσίδα Συσκευασίας. 
Packaging Supply Chain principles and recommandations on EPR-ER- May 2019 
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