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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 Ανοιχτή πρόσκληση Προέδρου, κ. Βασίλη Κορκίδη και Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Β.Ε.Π. 
στους υποψήφιους επικεφαλής των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών 

 Xαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στην εκδήλωση: «Ρομποτική και 
Ψηφιοποίηση στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης 

 Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη: «Στην εφορία οι λίγοι χρωστούν τα πολλά και 
οι πολλοί τα λίγα» 

 Το Ε.Β.Ε.Π. υποστηρίζει την πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ 

 Επενδυτικό Πρόγραμμα 4 δράσεων υλοποιεί το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας 

 Παρατείνεται από τις 16/02/2019 στις 28/02/2019 η προθεσμία για τη δήλωση από 
τους εργοδότες στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» των μεταβολών στις αποδοχές 
των εργαζομένων 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 Συλληπητηρία επιστολή Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, για την απώλεια του Περικλή 
Παναγόπουλου 
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Ανοιχτή πρόσκληση Προέδρου, κ. Βασίλη Κορκίδη και Διοικητικού Συμβουλίου 

Ε.Β.Ε.Π. στους υποψήφιους επικεφαλής των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών  

Εν όψει των Αυτοδιοικητικών Εκλογών του Μαΐου 2019, ο Πρόεδρος, κ. 

Βασίλης Κορκίδης, και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Β.Ε.Π. 

αποστέλλουν ανοικτή πρόσκληση στους υποψήφιους Δημάρχους της 

ευρύτερης περιοχής και τους επικεφαλής συνδυασμών για τη Περιφέρεια 

Αττικής, να παρευρεθούν στις επόμενες τακτικές Συνεδριάσεις του 

Επιμελητηρίου, προκειμένου να συζητηθούν οι σχεδιασμοί τους, τα προβλήματα και οι τρόποι επίλυσης για 

την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των περιοχών ευθύνης του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Πειραιώς. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 
Xαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στην εκδήλωση: «Ρομποτική και 

Ψηφιοποίηση στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης 

"…Η τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση είναι μία  ιστορική εξέλιξη που κρύβει 

μέσα της και ευκαιρίες και κινδύνους. Το ζήτημα, επομένως, είναι με ποιους 

τρόπους θα αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες και θα αποφύγουμε ή στη χειρότερη 

περίπτωση θα μετριάσουμε τους κινδύνους. Για τις ΜμΕ, αυτό που χρειάζεται, 

είναι ή άρση των εμποδίων εκείνων που φράζουν το δρόμο τους προς τις 
διαδικασίες της τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης. Σε αυτό το σημείο, ο 

ρόλος της Πολιτείας κρίνεται καθοριστικός, όσον αφορά στην στήριξη των 

ΜμΕ, με πολιτικές που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και ανάπτυξή τους σε 

αυτό το άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται. Όλοι μας πάντως πιστεύουμε πως οι 

επιστήμονες μας έχουν τη σωφροσύνη και τη σοφία τα ρομπότ που θα δημιουργήσουν στο μέλλον, να 

εξακολουθούν να ελέγχονται από τον άνθρωπο, για να εξυπηρετούν τον άνθρωπο…" επισήμανε στον 

χαιρετισμό του ο κ. Β. Κορκίδης. 

Περισσότερα… 

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σ.Β.Α.Π. 
Επιστροφή 

 
 
Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη: «Στην εφορία οι λίγοι χρωστούν τα πολλά 

και οι πολλοί τα λίγα» 

«Με τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία να έχουν εκτοξευτεί στα 104,1 δισ. 

ευρώ από 4,2 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις, που έχουν αφήσει 

απλήρωτους φόρους, το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει μία νέα έκτακτη ρύθμιση, 

η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί στις αρχές Απριλίου, μετά και την έγκριση των 

δανειστών. Πρόκειται για μία ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας που θα δίνει τη 

δυνατότητα σε όλους τους οφειλέτες της Εφορίας, ανεξάρτητα από το ύψος των 

χρεών τους, να τα ρυθμίσουν έως και 120 μηνιαίες δόσεις…". 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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Το Ε.Β.Ε.Π. υποστηρίζει την πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ 

Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ αποτελείται από μία κοινότητα εξωστρεφών, 

παραγωγικών-μεταποιητικών επιχειρήσεων, Ελληνικής ιδιοκτησίας και αποσκοπεί στην 
ανάδειξη και την προώθηση του σύγχρονου, επιχειρηματικού και παραγωγικού 

πολιτισμού της χώρας μας. Δυο φορές τον χρόνο, διοργανώνει Ολομέλεια σε έδρες των 

Μελών της, ανά την Ελλάδα. Η επόμενη, η 6η Ολομέλεια, στην οποία θα απευθύνει 

χαιρετισμό, μεταξύ άλλων, και ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, θα διεξαχθεί 

στο Μουσείο της Ακρόπολης, στις 3 Απριλίου 2019 και τελεί υπο την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της 

Δημοκρατίας, κ. Π. Παυλοπούλου. Σε αυτό το πλαίσιο, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, 

υποστηρίζοντας την εν λόγω  πρωτοβουλία, απέστειλε στοιχεία των επιχειρήσεων -μελών του, που 

πληρούν το τρίπτυχο Έδρα, Παραγωγή και Ιδιοκτησία στην Ελλάδα για να προσκληθούν. 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 
Επενδυτικό Πρόγραμμα 4 δράσεων υλοποιεί το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας 

Επενδυτικό πρόγραμμα τεσσάρων δράσεων συνολικής δημόσιας 

συμμετοχής 700 εκατ. ευρώ υλοποιεί το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας 

Οικονομίας ("ΤΑΝΕΟ"), με στόχο να επενδυθούν σε μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, κεφάλαια, που τελικά θα υπερβούν το 1 δισ. ευρώ. Για 

τον σκοπό αυτό το ΤΑΝΕΟ, απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και 

διαχειριστές επενδύσεων, ώστε να υποβάλουν πρόταση στο ΤΑΝΕΟ για ενδεχόμενη συμμετοχή του στα 

επενδυτικά σχήματα αυτά. 
Επιστροφή 

 
 
Παρατείνεται από τις 16/02/2019 στις 28/02/2019 η προθεσμία για τη δήλωση από 

τους εργοδότες στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» των μεταβολών στις 

αποδοχές των εργαζομένων 

Παρατείνεται από τις 16/02/2019 στις 28/02/2019 η προθεσμία για τη 

δήλωση από τους εργοδότες στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» 

των μεταβολών στις αποδοχές των εργαζομένων, λόγω της αύξησης 

του κατώτατου μισθού από την 1η Φεβρουαρίου. Συγκεκριμένα, έως 

τις 28/02/2019 οι εργοδότες και οι επιχειρήσεις οφείλουν να έχουν 

υποβάλει το έντυπο Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένο μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των 

αποδοχών που προκύπτει από την αύξηση του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για 
τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας. 

Επιστροφή 
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

Συλληπητηρία επιστολή Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, για την απώλεια του 

Περικλή Παναγόπουλου 

Με αφορμή το θάνατο του εφοπλιστή Περικλη Παναγόπουλου, ο κ. 

Β. Κορκίδης, απέστειλε συλληπητήρια επιστολή στην οικογένειά 

του στην οποία αναφέρει: "… Με θλίψη μάθαμε ότι «έφυγε» από 

κοντά μας ο Περικλής Παναγόπουλος, ο μεταρρυθμιστής της 

Ελληνικής Κρουαζιέρας και Πατριάρχης της Επιβατηγού Ναυτιλίας. 

Είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε αυτόν τον σπουδαίο Έλληνα και 
υπέροχο άνθρωπο και θα τον θυμόμαστε ως επιχειρηματική ιδιοφυΐα, ενώ θα μνημονεύουμε πάντα την 

σοφή σκέψη και το αγέρωχο πνεύμα του. Ο πρωτοπόρος πλοιοκτήτης και Επίτιμος Πρόεδρος της Ενώσεως 

Ελλήνων Εφοπλιστών Επιβατηγού Ναυτιλίας, δυστυχώς αφού ολοκλήρωσε την αξιοθαύμαστη επίγεια και 

θαλάσσια πορεία του, ξεκίνησε το τελευταίο του και μεγαλύτερο ταξίδι. Του είμαστε όλοι ευγνώμονες για 

τα όσα καλά μας προσέφερε όλα αυτά τα χρόνια…". 

Επιστροφή 
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