
 

Παρασκευή,  28 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) 
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ, ΣΤΟ 

Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. & Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ 

ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ 

 ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 15 ΜΑΪΟΥ ΟΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ "ΘΥΜΑΤΑ" ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 

 ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΤΟ "16ο EAST MED YACHT SHOW", 5-7 ΜΑΪΟΥ ΣΤΗ 

ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ 

 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΥΤΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» 

 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 31 ΜΑΪΟΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 

 

 

 

 

 

 

mailto:studies@pcci.gr


 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ, ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ 

Ε.Β.Ε.Π. 

Το πλάνο της κυβέρνησης για το μέλλον των Ναυπηγείων 

Σκαραμαγκά, καθώς επίσης και τις εξελίξεις γύρω από το εν 

λόγω θέμα, παρουσίασε ο Υφυπουργός Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, κ. Σ. Πιτσιόρλας, ως προσκεκλημένος στο πλαίσιο 

της τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, τη 

Δευτέρα 24 Απριλίου 2017. O Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, μεταξύ άλλων, επεσήμανε: 

«…ο απώτερος στόχος μας είναι να καρπωθεί τον πλούτο του λιμανιού του Πειραιά, τόσο η 

πόλη, όσο και η επιχειρηματικότητα της ευρύτερης περιοχής και όχι να εγκλωβιστεί η 

εφοδιαστική και μεταφορική επιχειρηματικότητα μέσα στο λιμάνι. Όλοι οι επενδυτές, 

επομένως, πρέπει να δείχνουν μία εξωστρέφεια. Παλιά, η Ναυτιλία συνεισέφερε στη χώρα μας 

18 δις, ενώ τώρα μόνο 4 δις. Το γεγονός ότι λείπουν 14 δις, οφείλεται στα προβλήματα, τα οποία 

υφίστανται στη Ναυπηγοεπισκευή και τον εφοδιασμό πλοίων». Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. & Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ 

ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ 

«Η απόφαση του Σ.τ.Ε. στην ουσία απαγορεύει στον 

οποιονδήποτε, είτε λέγεται κυβέρνηση, είτε θεσμοί, να 

αντιμετωπίζουν την ξεχωριστή ημέρα, που είναι η Κυριακή, ως 

μια κοινή "καθημερινή". Στο πλαίσιο αυτό, οποιοσδήποτε νόμος 

απελευθερώσει τις Κυριακές θα είναι εξ ορισμού 

αντισυνταγματικός και μάλιστα με τη βούλα του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου της χώρας, που είναι επιφορτισμένο με την ερμηνεία των Νόμων». Αυτό σημειώνει 

σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και της 

Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, κ. Βασίλης Κορκίδης, με 

αφορμή τη συζήτηση του θέματος στο πλαίσιο της υπογραφής της συμφωνίας με τους θεσμούς. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 15 ΜΑΪΟΥ ΟΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

Την Τρίτη 2 Μαΐου, θα ξεκινήσουν οι ενδιάμεσες εαρινές 

εκπτώσεις στην Αττική και θα διαρκέσουν, έως τη Δευτέρα 15 

Μαΐου. Τα καταστήματα μπορούν προαιρετικά να 

http://www.pcci.gr/evepimages/Press25042017_F15877.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ESEESKyriakes_F1323.pdf


λειτουργήσουν και την Κυριακή 7 Μαΐου, από τις 11:00 έως τις 20:00. Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε. 

και του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε σχετικά: «…σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία 

του Ινστιτούτου της Ε.Σ.Ε.Ε., του ΙΝ.ΕΜ.Υ., οι ενδιάμεσες εκπτώσεις δεν έχουν συμβάλει στην 

τόνωση του τζίρου των καταστημάτων λιανικού εμπορίου.  Ωστόσο, για πρώτη φορά φέτος, 

έχουμε ένα νέο πλαίσιο, το οποίο στηρίχθηκε πάνω στην πρόταση της Συνομοσπονδίας να δοθεί 

στις τοπικές κοινωνίες το δικαίωμα να διαχειριστούν ελεύθερα, δύο ή τρείς εκπτωτικές 

περιόδους σε συνεργασία με τις περιφέρειές τους. Προς το παρόν, λοιπόν, τηρούμε στάση 

αναμονής και περιμένουμε να δούμε εάν μετά τον «ανασχηματισμό του», ο θεσμός «θα πάρει τα 

πάνω του». Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ "ΘΥΜΑΤΑ" ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς 

ενημερώνει τα μέλη του, σύμφωνα με το έγγραφο του Γραφείου 

Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της 

Ελλάδας στο Παρίσι, για τα φαινόμενα απάτης σε βάρος 

ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, που εμφανίζονται να 

πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα.  Συγκεκριμένα, πρόκειται για προσπάθειες εξαπάτησης, με 

τους δράστες να στοχεύουν, κυρίως, σε μικρές και μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, 

υποκρινόμενοι τους εκπροσώπους υπαρκτών, υγιών γαλλικών επιχειρήσεων, με τις οποίες 

ουδεμία σχέση διατηρούν. Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 

Από την εταιρεία "INFODATA Εxport Marketing" 

ανακοινώνεται: «…προετοιμάζουμε ένα εγχείρημα σε 

συνεργασία με έναν πελάτη μας στην Αμερική, 

προκειμένου να συγκεντρώσουμε 100 ελληνικές εταιρείες, 

που δραστηριοποιούνται στον κλάδο τροφίμων – ποτών, για εξαγωγές στο Μαϊάμι. Το project 

προγραμματίζεται για τον Ιούλιο του 2017 με το "1ο ONLINE GREEK BIO SHOP" και στη 

συνέχεια με φυσικό κατάστημα σε κεντρικό σημείο του Μαϊάμι και πώληση χονδρική σε 

επιλεγμένα ΒΙΟ καταστήματα. Δεν υπάρχει κόστος για τη συμμετοχή των εταιριών, μόνο 

χρειαζόμαστε, προς αξιολόγησή, να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο…». Για περισσότερες 

πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Αναστασία Μαρκάρη στο τηλ.: 210 

8101335. Περισσότερα… 

-ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

http://www.pcci.gr/evepimages/ESEEEKPTOSEIS_F1675.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1345b_2017_F7365.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/INFODATA_F13954.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/APPLICATION_F14215.doc


 

ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΤΟ "16ο EAST MED YACHT SHOW", 5-7 ΜΑΪΟΥ ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 

ΖΕΑΣ 

Σαν μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις διεθνώς για τον 

θαλάσσιο τουρισμό, που βοηθά καθοριστικά στην 

ανάδειξη του Πειραιά ως τουριστικού προορισμού, 

περιέγραψαν το "East Med Yacht Show", οι συμμετέχοντες 

στην συνέντευξη, που έλαβε χώρα την περασμένη 

εβδομάδα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Οι ομιλητές 

τόνισαν ότι, μέσω των εκδηλώσεων του "16ου East Med 

Yacht Show", που θα διεξαχθούν από τις 5 έως τις 7 Μαΐου 2017, στη Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά, 

θα δοθεί η δυνατότητα σε χιλιάδες ειδικούς του yachting να επισκεφθούν τον Πειραιά και να 

αξιολογήσουν τις δυνατότητες της πόλης να εξελιχτεί σε διεθνές κέντρο θαλάσσιου τουρισμού. 

«…Είναι ένας συνολικός στρατηγικός σχεδιασμός για την τουριστική ανάπτυξη του Πειραιά, ο 

οποίος με επιμονή και σκληρή δουλειά θα μπορέσει μακροπρόθεσμα να αποδώσει καρπούς για 

την πόλη μας…», σημείωσε ο Δήμαρχος Πειραιά, κ. Γ. Μώραλης. Η Έκθεση, μεταξύ και άλλων 

φορέων, τελεί υπό την Αιγίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΥΤΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» 

Πιλοτικό πρόγραμμα μεικτών ελέγχων από όλους τους 

ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους, με στόχο την 

καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, ξεκινά από τον 

επόμενο μήνα, ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας, κα Ε. 

Αχτσιόγλου. Παράλληλα, όπως είπε, διευρύνεται το μητρώο 

παραβατικότητας των επιχειρήσεων, συστηματοποιούνται 

οι έλεγχοι και ιδρύεται Τμήμα Καταπολέμησης Αδήλωτης Εργασίας. «Έχουμε πλήρη γνώση της 

εκτεταμένης απορρύθμισης της αγοράς και της εργοδοτικής αυθαιρεσίας» ανέφερε η κα 

Αχτσιόγλου, επισημαίνοντας ότι, «θα διευρυνθεί το μητρώο παραβατικότητας επιχειρήσεων, οι 

οποίες πλέον δεν θα έχουν πρόσβαση σε δημόσιο χρήμα ή προγράμματα». 

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/EASTMEDYACHTSHOW_F2332.pdf


 

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 31 ΜΑΪΟΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 

Παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου 2017 η προθεσμία 

υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων 

στα καθεστώτα «Ενισχύσεις Μηχανολογικού 

Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» του 

αναπτυξιακού νόμου. Με ανακοίνωσή του, το υπουργείο 

Οικονομίας αναφέρει ότι, μετά από αιτήματα υποψήφιων επενδυτών, η καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα «Ενισχύσεις 

Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους»  του αναπτυξιακού N. 

4399/2016 παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου 2017, εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο 

προϋπολογισμός τους.  

Eπίσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ependyseis.gr/kataggelies.htm, οι πολίτες 

μπορούν να υποβάλουν καταγγελίες, για περιπτώσεις απάτης και διαφθοράς σχετιζόμενες με 

επενδυτικά σχέδια, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων. 

Επιστροφή 

 

https://www.ependyseis.gr/kataggelies.htm

