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Β. Κορκίδης: Mεγάλες δυνατότητες στις επιχειρηματικές σχέσεις Ελλάδας – Γαλλίας 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., επισήμανε, μεταξύ άλλων, στο χαιρετισμό του: 
«…Το σημαντικότερο όμως είναι πως, περισσότερες από 120 γαλλικές 
επιχειρήσεις παρέμειναν «πιστές» στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της 
κρίσης. Έμειναν εδώ, συνέχισαν να συνεισφέρουν στην ελληνική 
οικονομία, συνέχισαν να στηρίζουν την απασχόληση προσφέροντας 

εισόδημα σε 30.000 εργαζόμενους. Συνέχισαν, με τα κεφάλαια και την τεχνογνωσία τους, να συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη κρίσιμων τομέων, όπως οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες κ.ά. Οι γαλλικές επενδύσεις  
φθάνουν σήμερα στην Ελλάδα τα 2,6 δισ. ευρώ…». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 

Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη: «Η ελληνική επιχειρηματικότητα έχει ανάγκη από 

βιώσιμες μεταρρυθμίσεις» 

«Η πραγματική οικονομία της χώρα μας έχει μία ακόμα ευκαιρία έπειτα από 
μια δεκαετή πρωτοφανή οικονομική κρίση που βίωσε να κάνει βήματα 
μπροστά και να ανακτήσει σταδιακά τις τεράστιες απώλειες τζίρου, ύψους 
102 δις ευρώ. Κατά τη διάρκεια των μνημονίων, ως γνωστόν, τα έσοδα 
μειώθηκαν, οι φόροι αυξήθηκαν και τα χρέη 4 εκ. φορολογουμένων 
τριπλασιάστηκαν. Ταυτόχρονα, η πραγματική οικονομία θα πρέπει να 

κατορθώσει να αποπληρώσει ένα εξωτερικό χρέος, που φέτος εκτοξεύτηκε στα 335 δις ευρώ και στο 183% 
του Α.Ε.Π., αλλά και ένα «εσωτερικό» χρέος, που ξεπερνά τα 225 δις ευρώ και το 125% του Α.Ε.Π.» 
τονίζει σε άρθρο του ο κ. Β. Κορκίδης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 
Ε.Σ.Π.: Συνάντηση με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιά 

«Εποικοδομητική και σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα ήταν η συνάντηση που 
πραγματοποίησε την Τρίτη 30 Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος του Εμπορικού 
Συλλόγου Πειραιώς Ν. Μανεσιώτης με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Πειραιά κ. ΄Αγγελο Κότιο, στην οποία παρευρέθηκαν η Β΄Αντιπρόεδρος κ. 
Μ. Πιττάκη και ο Γενικός Γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς 
κ. Θ. Καπράλος. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο σύσφιξης 
της σχέσης επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ του Εμπορικού Συλλόγου 

και του Πανεπιστημίου Πειραιά, που αποτελεί ένα ισχυρό πλεονέκτημα για την πόλη μας, αλλά και 
νευραλγικό κύτταρο στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας…» αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο 
Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς.  

Περισσότερα… 
 

Επίσης, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς συμμετείχε στις «Ανοιχτές 
Πόρτες» του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Τέσσερις θεατρικές ομάδες -
InBetween, Αντιτέχνη, Ραδιατέρ και Quo Vadis, παρουσίασαν μικρά μουσικο 
χορευτικά και θεατρικά δρώμενα μέσα και έξω από τα καταστήματα, που 
συμμετείχαν στη δράση. 

Περισσότερα… 
Επιστροφή 
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Δημοσίευση Φ.Ε.Κ. για Ίδρυση και Λειτουργία Ελευθέρων Ζωνών 

Επισυνάπτεται η Απόφαση υπ’αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ 2018 με 
την οποία καθορίζονται, κατά το μέρος που δεν ρυθμίζονται από τις 
διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας, οι όροι και προϋποθέσεις και επί 
μέρους διαδικασίες του ειδικού καθεστώτος των ελευθέρων ζωνών, που 
αφορούν: α. Στη σύσταση των ελευθέρων ζωνών, β. Στον καθορισμό 

των αρμόδιων τελωνειακών αρχών, γ. Στην εγκατάσταση μιας επιχείρησης εντός της ελεύθερης ζώνης για 
την άσκηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, δ. Στον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και των 
υποχρεώσεων των εμπλεκόμενων προσώπων, ε. Στη διαδικασία εισόδου και εξόδου των εμπορευμάτων 
προς/από την ελεύθερη ζώνη, στ. Στη λειτουργία των ελευθέρων ζωνών, ζ. Στην εκκαθάριση του ειδικού 
καθεστώτος, η.Στον έλεγχο εντός της ελεύθερης ζώνης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 

Ο.Α.Ε.Δ.: Παρατείνεται έως τις 12 Νοεμβρίου η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα διατήρησης 

νέων θέσεων εργασίας 

Παρατείνεται, μέχρι τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 23:59, η προθεσμία 
υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στο «πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για 
τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας 
και της απασχόλησης την περίοδο της οικονομικής κρίσης», όπως ανακοίνωσε ο 
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr) 
Επιστροφή 

 
 
Δεκαπενθήμερο «στοίχημα» για τους εμπόρους οι ενδιάμεσες φθινοπωρινές εκπτώσεις 

Σε νέα προσπάθεια προσέλκυσης αγοραστών επιδίδονται από την 
Πέμπτη 1η Νοεμβρίου 2018 οι έμποροι στο πλαίσιο διενέργειας των 
ενδιάμεσων εκπτώσεων, που θα διαρκέσουν μέχρι και την Πέμπτη 
15 Νοεμβρίου, με ανοιχτά – προαιρετικά - τα καταστήματα την 
πρώτη Κυριακή του ίδιου μήνα. Στη σχετική εγκύκλιο της ΕΣΕΕ 
προς τα μέλη της, ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, κ. Βασίλης 
Κορκίδης, σημειώνει πως, «… Αν και μέχρι σήμερα οι ενδιάμεσες 

εκπτωτικές περίοδοι δεν έχουν αποδειχτεί αποδοτικές, εντούτοις η αγορά βρίσκεται σε διαδικασία 
αναπροσαρμογής, οπότε όλοι ευελπιστούν οι φθινοπωρινές εκπτώσεις να έχουν καλύτερα αποτελέσματα 
και να δώσουν μία σημαντική ανάσα στα ταμεία των εμπορικών καταστημάτων. Το έχουν ανάγκη όλες οι 
μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις της χώρας», αναφέρει χαρακτηριστικά. Εύχομαι σε εμπόρους και 
καταναλωτές, καλές εκπτώσεις, καλές αγορές, καλές δουλειές και καλό μήνα»! 

Επιστροφή 
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 

Ε.Ε.Ν.Μ.Α.: «Σημαντικό βήμα για τη διεύρυνση των ναυπηγικών εργασιών στα αγκυροβόλια 

της χώρας και μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών με θέσπιση ηλεκτρονικής έκδοσης 

αδειών» 

Μετά από πρόταση της Ε.Ε.Ν.Μ.Α., που συμμετέχει δι’ εκπροσώπου της 
στις εργασίες της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου, για τις 
ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες (όροι, προϋποθέσεις) (Ν 3551/07 – ΦΕΚ 

Α76), αποφασίστηκε ομόφωνα: 
- Η διεύρυνση των συναφών εργασιών για τα πλοία λοιπών κατηγοριών (Φ/Γ – Δ/Ξ κλπ) και 

- Η δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών αυτών σε όλα τα αγκυροβόλια της Χώρας. 

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε και η επεξεργασία για την εφαρμογή ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών ναυπήγησης 
/επισκευής /μετασκευής και συντήρησης πλοίων από τις Λιμενικές Αρχές, γεγονός που θα συμβάλλει 

σημαντικά στην μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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