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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) 
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 
 

• Οδηγίες σε εμπόρους και καταναλωτές για τις αλλαγές των φθινοπωρινών 

ενδιάμεσων εκπτώσεων 

• Παρατηρήσεις επί των διατάξεων του σχεδίου νόμου «Άσκηση υπαίθριων 

Εμπορικών Δραστηριοτήτων» 

• 62ο Διεθνές Συνέδριο και Έκθεση του "International Ship Suppliers & 

Services Association (I.S.S.A.), 10-11 Nοεμβρίου 2017, Aθήνα 

• ΣΒΑΠ: Θετικές επιδόσεις από την ελληνική βιομηχανία 

• Σημεία τοποθέτησης του Προέδρου του ΕΒΕΠ και της ΕΣΕΕ, κου Βασίλη 

Κορκίδη, σε ημερίδα του ΣΕΒ στην ΤτΕ «Το μέλλον της εργασίας μετά το 

μνημόνιο» 

• ΙΟΒΕ: Ανακόπηκε η ανοδική πορεία του οικονομικού κλίματος τον Οκτώβριο 

• Δηλώσεις Προέδρου ΕΒΕΠ για το «ΚΑΛΟ», που αποκτά ο χώρος της 

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» 

• Ένας και μοναδικός συνδυασμός, με επικεφαλής τον κ. Β. Κορκίδη, στις 

εκλογές του Ε.Β.Ε.Π. με πολλούς αξιόλογους υποψηφίους και αρκετές 

δυναμικές κυρίες 
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Οδηγίες σε εμπόρους και καταναλωτές για τις αλλαγές των φθινοπωρινών 

ενδιάμεσων εκπτώσεων 

Οδηγίες και διευκρινίσεις, για την έναρξη των ενδιάμεσων 

εκπτώσεων δίνει η ΕΣΕΕ  με επιστολή της στις Ομοσπονδίες και 

όλους τους Εμπορικούς Συλλόγους της χώρας με την ευκαιρία 

της διενέργειας των ενδιάμεσων χειμερινών εκπτώσεων που 

ξεκίνησαν την 1η Νοεμβρίου και θα λήξουν στις 15 Νοεμβρίου 

2017.  

Περισσότερα…  

Επιστροφή 

 

 

Παρατηρήσεις επί των διατάξεων του σχεδίου νόμου «Άσκηση υπαίθριων Εμπορικών 

Δραστηριοτήτων» 

Αναλυτικό Υπόμνημα κατέθεσε, στην Διαρκή Επιτροπή 

Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, η ΕΣΕΕ, στο πλαίσιο 

του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Άσκηση Υπαίθριων Εμπορικών 

Δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής 

νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».  

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

62ο Διεθνές Συνέδριο και Έκθεση του "International Ship Suppliers & Services 

Association (I.S.S.A.), 10-11 Nοεμβρίου 2017, Aθήνα 

Η Ελλάδα, επελέγη για το 2017, έπειτα από σχετική 

πρόταση του Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών 

Πλοίων, ως τόπος διεξαγωγής του 62ου Διεθνούς 

Συνεδρίου και Έκθεσης του "International Ship 

Suppliers & Services Association (I.S.S.A.)", τα οποία 

θα πραγματοποιηθούν στις 10-11 Νοεμβρίου 2017 στην Αθήνα. Το  εν λόγω Συνέδριο 

αναμένεται να προσελκύσει εκπρόσωπους από τις 2.000 εφοδιαστικές επιχειρήσεις – μέλη του 

I.S.S.A. σε 95 χώρες και επιχειρεί να σηματοδοτήσει την προσπάθεια εξόδου της ελληνικής 

οικονομίας από την κρίση, ιδιαίτερα από την αξιοποίηση της προοπτικής της, ως ναυτιλιακό και 

διαμετακομιστικό κέντρο εμπορίου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. 

Κορκίδης, συμμετέχει στο Συνέδριο, αναδεικνύοντας τη σημασία του 1ου ελληνικού 

ναυτιλιακού Cluster, "Maritime Hellas", παραχωρώντας παράλληλα και την Αιγίδα του 

Επιμελητηρίου.  

Περισσότερα…   

Επιστροφή 
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ΣΒΑΠ: Θετικές επιδόσεις από την ελληνική βιομηχανία 

Σε ετοιμότητα η ελληνική βιομηχανία για να 

μην χαθεί έστω και μια ώρα από την ευκαιρία 

ανάπτυξης της οικονομίας με την επιστροφή 

της στην κανονικότητα, δήλωσε ο Πρόεδρος 

του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και 

Πειραιώς, κ. Δημήτρης Μαθιός, 

ολοκληρώνοντας, με εξαιρετική επιτυχία, στο 

Ε.Β.Ε.Π., διήμερο κύκλο εργασιών με τους 

εκπροσώπους της βιομηχανίας των Ευρωπαϊκών 

Πρωτευουσών, από την πλευρά των οποίων διαπιστώθηκαν θετικά στοιχεία για την 

βιομηχανική και ευρύτερα οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη της Ελλάδας.  

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Σημεία τοποθέτησης του Προέδρου του ΕΒΕΠ και της ΕΣΕΕ, κου Βασίλη Κορκίδη, σε 

ημερίδα του ΣΕΒ στην ΤτΕ «Το μέλλον της εργασίας μετά το μνημόνιο»  

«Οι μισθοί ισοδυναμούν με αγοραστική δύναμη και άρα με 

κατανάλωση. Οι ασφαλείς και σταθερές θέσεις εργασίας δημιουργούν 

πιο παραγωγικούς εργαζόμενους» τόνισε,  μεταξύ άλλων, ο 

Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και της Ε.Σ.Ε.Ε.,  κ.  Β. Κορκίδης, στην 

τοποθέτησή του στην ημερίδα που διοργάνωσε ο ΣΕΒ με θέμα την 

απασχόληση μετά το μνημόνιο. 

 Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

ΙΟΒΕ: Ανακόπηκε η ανοδική πορεία του οικονομικού κλίματος τον Οκτώβριο  

Ανακόπηκε τον Οκτώβριο η ανοδική πορεία του σχετικού δείκτη του 

ΙΟΒΕ, ο οποίος υποχώρησε στις 98,3 μονάδες από 100,6 τον 

Σεπτέμβριο, παραμένοντας πάντως σε υψηλότερο επίπεδο από πέρυσι 

(94,3). Με εξαίρεση ορισμένους κλάδους του Λιανικού Εμπορίου, 

σημειώνεται επιδείνωση προσδοκιών σε όλους τους τομείς και οριακά 

στην καταναλωτική εμπιστοσύνη.  

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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Δηλώσεις Προέδρου ΕΒΕΠ για το «ΚΑΛΟ», που αποκτά ο χώρος της «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» 

«Ο σκοπός της 1ης Έκθεσης «ΚΑΛΟ», που πραγματοποιείται από την 1η 

έως τις 3 Νοεμβρίου, είναι να συστήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στο ευρύτερο κοινό, να 

δικτυώσει τους φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας, αλλά και να φέρει σε 

επαφή τους εκπροσώπους των μεγάλων παραγωγικών κλάδων της 

ελληνικής οικονομίας με την «ΚΑΛΟ». Στην έκθεση της Τεχνόπολης 

συμμετέχουν 150 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ), 

Συνεταιρισμοί Εργαζομένων, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) και 

φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με προϊόντα και υπηρεσίες, που 

εκτείνονται σε όλο το φάσμα της οικονομίας. Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 

Ένας και μοναδικός συνδυασμός, με επικεφαλής τον κ. Β. Κορκίδη, στις εκλογές του 

Ε.Β.Ε.Π. με πολλούς αξιόλογους υποψηφίους και αρκετές δυναμικές κυρίες 

«Ως επικεφαλής του Συνδυασμού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΠΕΙΡΑΙΑ», στις 31/10/17, υπέβαλα την κάτωθι κατάσταση 

δηλώσεων υποψηφιοτήτων στην εκλογική επιτροπή για την 

ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κατά τις εκλογές που θα 

διεξαχθούν στις 1,2 3 & 4  Δεκεμβρίου 2017, οι οποίες 

κατανέμονται κατά τμήμα, ως εξής: 

Α. ΕΜΠΟΡΙΚΟ: 36 Υποψήφιοι 

Β. ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ: 15 Υποψήφιοι 

Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 17 Υποψήφιοι 

Δ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΗΣ: 4 Υποψήφιοι 

Σύνολο υποψηφίων: 72 σε σύνολο 41 εδρών 
 

 ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ (20 ΕΔΡΕΣ) 

 ΤΜΗΜΑ BIOMΗΧΑΝΙΚΟ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ (10 ΕΔΡΕΣ) 

 ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (8 ΕΔΡΕΣ) 

 ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (3 ΕΔΡΕΣ) 
 

Ευχαριστώ πολύ την “dream team“ των υποψηφίων του Ε.Β.Ε.Π. για την εμπιστοσύνη και τη 

συμμετοχή τους στον ενιαίο επιμελητηριακό συνδυασμό μας και εύχομαι σε όλους και τον 

καθένα ξεχωριστά καλή επιτυχία». 

Βασίλης Κορκίδης 

Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π. & επικεφαλής Συνδυασμού 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Επιμελητηριακός Συνδυασμός  

Βασίλη Κορκίδη 

Επιστροφή 
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