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Αγαπητό Μέλος, 
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Mε συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
Βασίλης Κορκίδης 
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Εποικοδομητική η συμμετοχή του Ε.Β.Ε.Π. στην τριμερή συνάντηση Ελλάδος - 

Κύπρου - Αιγύπτου για θέματα Διασποράς, στην Αλεξάνδρεια 

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς 

και Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου (Trade, Retail & Franchise) της 

Ένωσης Μεσογειακών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων 

(ASCAME), κ. Β. Κορκίδης, επισκέφθηκε την Αλεξάνδρεια, έπειτα  από 

προσωπική πρόσκληση του Προέδρου του Εμπορικού Επιμελητηρίου 

Αλεξάνδρειας και Προέδρου της ASCAME, κ. Ahmed M. Al-Wakil, 

συμμετέχοντας στις επίσημες εκδηλώσεις της τριμερούς συνάντησης 

Ελλάδος – Κύπρου - Αιγύπτου για θέματα Διασποράς, στο πλαίσιο του Προγράμματος 

«Νόστος», που έλαβαν χώρα το διήμερο 30 Απριλίου και 1η Μαΐου, παρουσία των τριών 

Προέδρων της Δημοκρατίας των εν λόγω χωρών. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 
Η ΕΣΕΕ και ο ΟΠΕΜΕΔ ενημερώνουν τον επιχειρηματικό κόσμο για την μέχρι στιγμής 

πορεία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών» 

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε σχετικά: 

«Η δεύτερη ευκαιρία για τις μικρές και μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, ιδιαίτερα γι’ αυτές που βρέθηκαν με οφειλές εντός 

της κρίσης, είναι πάγιο και διαχρονικό αίτημα της ΕΣΕΕ.  Είναι 

γεγονός ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός του Ν.4469/2017 έχει 

δυσκολίες και περιορισμένη μέχρι τώρα εφαρμογή, αλλά αυτή τη στιγμή είναι το μόνο 

διαθέσιμο εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας. 

Από την μέχρι σήμερα εμπειρία μας, αυτό που χρειάζεται είναι να χαλαρώσουν οι 

προϋποθέσεις ένταξης και να εισαχθούν πιο ευέλικτα, ρεαλιστικά και ημιαυτοματοποιημένα 

κριτήρια ένταξης, τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη και περισσότερο ποιοτικά στοιχεία της 

επιχείρησης, όπως η μισθωτή απασχόληση που προσφέρουν, οι επενδύσεις κ.λ.π. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 
Xαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στα εγκαίνια του "East Med Yacht 

Show 2018’’ 

Τα εγκαίνια του 17ου East Med Yacht Show, ενός από τα 

μεγαλύτερα σαλόνια του θαλάσσιου τουρισμού, 

πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη, 3 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, 

στην Μαρίνα Ζέας του Πειραιά. Το σαλόνι-θεσμός του κλάδου θα 

διαρκέσει από τις 3 έως τις 6 Μαΐου 2017 και στόχος του είναι η ανάδειξη του θαλάσσιου 

τουρισμού της Ελλάδας σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό διεθνώς, με κύριο σκοπό τη 

δικτύωση και τη διερεύνηση συνεργασιών μέσω των επαγγελματιών του yachting και του 

κλάδου γενικότερα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Β. Κορκίδης, ανέφερε: «Κοινός στόχος όλων των 

εμπλεκομένων φορέων πρέπει να είναι η ανάπτυξη του Πειραιά σε ένα σύγχρονο κόμβο 

επιβατικής και τουριστικής κίνησης, με «αιχμές της τρίαινας» την Ακτοπλοΐα, την Κρουαζιέρα 

και το "Yachting"» 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

http://pcci.gr/evepimages/press020518_F19464.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/pressESEE030518_F21849.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PresEastMed_F3780.pdf


 

 

ΙΝΕΜΥ – ΕΣΕΕ: Εποχικά διορθωμένος Δείκτης Κύκλου Εργασιών & Δείκτης Όγκου στο 

Λιανικό Εμπόριο για το μήνα Φεβρουάριο του 2018 

Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Κύκλου 

Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο του μηνός 

Φεβρουαρίου 2018, (χωρίς τα καύσιμα), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο του Φεβρουαρίου 

2017, εμφάνισε μείωση 1,1%, έναντι αύξησης 7,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη 

σύγκριση του έτους 2017 προς το 2016.  Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Κύκλου Εργασιών 

στο Λιανικό Εμπόριο του μηνός Φεβρουαρίου 2018 (με τα καύσιμα) σε σύγκριση με τον 

αντίστοιχο Δείκτη του Φεβρουαρίου 2017, παρουσίασε υποχώρηση 1,0%, έναντι αύξησης 

10,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2017 προς το 2016. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Events EXPO 2018: Όλος ο κόσμος των εκδηλώσεων μαζί για πρώτη φορά στην 

Ελλάδα, 19 & 20 Μαΐου, ΣΕΦ 
 

Ο στόχος του Events Expo 2018 είναι η διασύνδεση των επιμέρους 

τμημάτων της αγοράς των events, η διάχυση της καινοτομίας με 

σκοπό τη βελτίωση της εξωστρέφεια του κλάδου και η αναβάθμιση 

της ποιότητας των events στην Ελλάδα, μέσω ενός ισχυρού δικτύου 

συνεργασιών. Στο Events EXPO 2018 οι επισκέπτες μπορούν να 

ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις και τις επιτυχημένες πρακτικές του κλάδου, να 

παρακολουθήσουν το συνέδριο, να επισκεφθούν την εμπορική έκθεση, να συμμετέχουν στις 

εταιρικές παρουσιάσεις, τα workshops και τα networking events,  έτσι ώστε να γνωρίσουν 

καλύτερα την αγορά και τις νέες τάσεις σε προϊόντα, εξοπλισμό και υπηρεσίες. Η εκδήλωση 

τελεί υπό την Αιγίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 
Πρόσκληση στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΒΑΠ στις 09.05.18 
 

Ο Πρόεδρος, κ. Δημήτρης Μαθιός και το Δ.Σ. του Συνδέσμου 

Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς σας προσκαλούν την Τετάρτη, 9 

Μαΐου 2018 και ώρα 18:00 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Πειραιώς, Αίθουσα «Γ. Κασιμάτη 1», στην Ανοικτή 

Συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου. Οι κεντρικοί ομιλητές θα 

είναι: Κώστας Φωτάκης αν. Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Χρίστος Δήμας Βουλευτής 

Κορινθίας, αν. Τομεάρχης Οικονομίας και Ανάπτυξης της Ν.Δ., Άννα Διαμαντοπούλου, 

Πρόεδρος του Δικτύου για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και Ευρώπη, Βασίλειος Κορκίδης,  

Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και Δημήτρης Μαθιός 

Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς 

-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/noteINEMY_F21807.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/invEventsEXPO_F21771.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/SvapInv_F21888.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/SvapProgr_F26669.pdf


 

Πειραϊκό μέτωπο για την Ιπποδάμεια Αγορά 

Νέα συνάντηση - σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 2 

Μαΐου, στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά με θέμα τη νέα, 

κλειστή Αγορά του Πειραιά, με τη συμμετοχή όλων των Φορέων, 

μετά την ένταξη της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. στο "Υπερταμείο". Κατά τη 

σύσκεψη επαναβεβαιώθηκε η συμφωνία όλων των πλευρών να 

προχωρήσουν οι διαδικασίες για την αξιοποίηση του Παλαιού 

Αμαξοστασίου της ΣΤΑΣΥ. Στη συνάντηση συμμετείχαν: 

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 

Γιάννης Βουτσινάς, ο Πρόεδρος της ΣΤΑΣΥ Σταύρος Στεφόπουλος, ο Πρόεδρος του Εμπορικού 

Συλλόγου Πειραιώς, Νίκος Μανεσιώτης, το μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΒΕΠ 

Στέφανος Κυρλής και η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών & Αλιείας 

Α.Ε. Στεφανία Γεωργακάκου – Κουτσονίκου. 

Όλοι οι συμμετέχοντας συμφώνησαν να προβούν συντονισμένα στις απαραίτητες ενέργειες για 

την οριστική λύση του ζητήματος στην κατεύθυνση να αξιοποιηθεί το παλαιό αμαξοστάσιο και 

να αποτελέσει τη νέα, κλειστή Αγορά Πειραιά. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Γενική 

Επιχειρηματικότητα» 

Παράταση έως τις 21 Μαΐου 2018 στην προθεσμία για την 

υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον 2ο κύκλο του καθεστώτος του 

Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 «Γενική Επιχειρηματικότητα» 

ενέκρινε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, 

Αλέξης Χαρίτσης, για τη διευκόλυνση του μεγάλου αριθμού 

υποψήφιων επενδυτών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Μετά την ιδιαίτερα θετική 

ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού στους δύο πρώτους κύκλους προκηρύξεων του 

καθεστώτος, το Υπουργείο Οικονομίας προχωρά στην ενεργοποίηση του 3ου κύκλου τον 

Σεπτέμβριο του 2018. 

Επιστροφή 

 

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=26974:ippodameios-agora-peiraia&catid=279&Itemid=290
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