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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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Ενημερωτικό σημείωμα Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη: «Ηλεκτρονική πλατφόρμα 

για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών» 

Άνοιξε τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα 

για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών σε έως 120 δόσεις από 

οφειλέτες προς το Δημόσιο και ασφαλισμένους του τέως ΟΑΕΕ, 

στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού. Η ηλεκτρονική 

αίτηση είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Ειδικής 

Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους: 

 http://www.keyd.gov.gr/np_ocw_aithsh-link. Στο συγκεκριμένο σύνδεσμο μπορούν να 

υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης οι συνάδελφοι που επιθυμούν να ρυθμίσουν οφειλές προς την 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.  Η αίτηση 

αφορά οφειλές έως 50.000 ευρώ προς την ΑΑΔΕ και επιπρόσθετα οφειλές έως 50.000 ευρώ 

προς τον ΕΦΚΑ (συνολικά έως 100.000€). 

Περισσότερα…  
Επιστροφή 

 

 
Πρόσκληση στο ανοικτό Συνέδριο: «Εφαρμογές της Πολυκριτήριας Ανάλυσης στη 

Ναυτιλία και τις Μεταφορές»  

Η Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.), το 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. και το 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς 

συνδιοργανώνουν στον Πειραιά, το 15ο Ειδικό Συνέδριο της 

Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών και την 12η 

Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων. Στόχοι της 

12ης Συνάντησης είναι η παρουσίαση των νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων στο χώρο αυτό 

και η περαιτέρω ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου στο χώρο της Πολυκριτήριας Ανάλυσης 

Αποφάσεων. Η σύνδεση και η συνέργεια των μελών της επιστημονικής κοινότητας με τους 

παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς της χώρας στοχεύουν στο όφελος του ελληνικού 

κοινωνικού και οικονομικού συνόλου, μέσω της ανάδειξης των ωφελειών, που θα έχουν οι 

επιχειρήσεις από την χρήση των επιστημονικών μεθόδων υποστήριξης της λήψης αποφάσεων 

και της, ως εκ τούτου, μείωσης του κινδύνου των επιλογών τους. Σημειώνεται ότι, η 

παρακολούθηση του εν λόγω Συνεδρίου θα είναι δωρεάν για όλα τα μέλη του 

Ε.Β.Ε.Π. 

-Πρόσκληση  

-Πρόγραμμα  

-Αφίσα 

Επιστροφή 
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Nέα Διοικητική Επιτροπή στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 

Πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018, οι 

αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Προέδρου και νέας 

Διοικητικής Επιτροπής στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Πρόεδρος επανεξελέγη ο κ. 

Κωνσταντίνος Μίχαλος. Η νέα Διοικητική Επιτροπή της Κ.Ε.Ε.Ε. αποτελείται από 11 μέλη, τα 

οποία εκλέχτηκαν με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. 

Κορκίδης, απέστειλε συγχαρητήριες επιστολές, στις οποίες αναφέρει, μεταξύ άλλων ότι: 

«…Είμαι βέβαιος ότι, η Κ.Ε.Ε.Ε. θα συνεχίσει να μας εκπροσωπεί επάξια, πρωταγωνιστώντας  

με συγκεκριμένες προτάσεις και θέσεις στη μάχη στήριξης του συνόλου της ελληνικής 

επιχειρηματικότητας, προκειμένου να συμβάλει τα μέγιστα στην έξοδο της χώρας μας από την 

πολυετή ύφεση. Με τη διαβεβαίωση πως, το Ε.Β.Ε.Π. στέκεται πάντα πολύτιμος αρωγός στη 

δύσκολη αυτή προσπάθεια,  εύχομαι καλή δύναμη στο υπεύθυνο και υψηλών απαιτήσεων έργο 

των μελών της…».   

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κ.Ε.Ε.Ε. 

Επιστροφή 

 
Συγχαρητήρια επιστολή Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, σε Πρόεδρο Ένωσης 

Ελλήνων Εφοπλιστών, κ. Θ. Βενιάμη 

Με αφορμή την επανεκλογή του κ. Θ. Βενιάμη, ως Προέδρου της 

Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, ο κ. Β. Κορκίδης, απέστειλε 

συγχαρητήρια επιστολή στην οποία επισημαίνει: «…Με την 

ανανέωση της θητείας σας, επιβεβαιώνεται με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο η εμπιστοσύνη της ελληνικής ναυτιλιακής 

οικογένειας, η οποία έχει βρει στο πρόσωπό σας έναν άξιο και ικανό εκπρόσωπο, σε εγχώριο 

και διεθνές επίπεδο, για την προάσπιση των θεσμικών της συμφερόντων. Είμαι πεπεισμένος ότι 

το εν λόγω γεγονός θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε την αγαστή συνεργασία μας, ούτως 

ώστε το ελληνικό ναυτιλιακό Cluster, "Μaritime Hellas", να αποκτήσει την οντότητα που του 

αρμόζει, λαμβάνοντας την απαιτούμενη δυναμική. Με αυτές τις σκέψεις και με γνώμονα τον 

κοινό μας στόχο, την διατήρηση της πρωτοκαθεδρίας της ελληνικής Ναυτιλίας,  σας εύχομαι 

καλή δύναμη στο δύσκολο έργο σας». 

Επιστροφή 

 
Γόνιμη η επιστημονική ημερίδα του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και της Ελληνικής Εταιρείας 

Οικονομικής Ιστορίας για την εμπορική ιστορία του Πειραιά 

Η ιστορική εξέλιξη του εμπορικού κόσμου και του εμπορικού 

συνδικαλισμού στην πόλη του Πειραιά αποτέλεσε το θέμα της 

ημερίδας, που διοργάνωσε τη Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου, το 

Ινστιτούτο Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝΕΜΥ) της ΕΣΕΕ σε συνεργασία με την 

Ελληνική Εταιρεία Οικονομικής Ιστορίας, στο αμφιθέατρο της ΕΣΕΕ. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο 

πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, κ. Νίκος Μανεσιώτης, ενώ τις εργασίες της 

συντόνισαν η κα Έφη Αβδελά, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης και η κα Μαρία Χριστίνα 

Χατζηιωάννου, Διευθύντρια Ερευνών του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών, του ΕΙΕ. 

Περισσότερα…  

Επιστροφή 
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Ο «ΟΜΗΡΟΣ» τίμησε τους άριστους του Πειραιά 

Ανθρώπους και φορείς, που διακρίνονται για το κοινωνικό έργο 

και την προσφορά τους στην πόλη του Πειραιά, τίμησε ο 

Εκπαιδευτικός Όμιλος «ΟΜΗΡΟΣ» Πειραιά σε μια λαμπρή 

εκδήλωση, με τίτλο «Omiros Contribution Awards», που έλαβε 

χώρα την Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου 2018, στο Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς. Μεταξύ των 

βραβευθέντων, ήταν και ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, ο οποίος εξήρε το έργου 

του «ΟΜΗΡΟΥ», ενώ αναφέρθηκε στα «πρωτοποριακά προγράμματα υψηλής ζήτησης», που 

διαθέτει ο μεγάλος εκπαιδευτικός οργανισμός, «όπως για παράδειγμα ειδικότητες, που 

αφορούν στον Τουρισμό και τη Ναυτιλία, τους δύο ισχυρούς πυλώνες της εθνικής μας 

οικονομίας».  

Περισσότερα…  

Επιστροφή 
 

Άλμα των εξαγωγών εν μέσω κρίσης 

Με νέο ιστορικό ρεκόρ έκλεισαν το 2017 οι ελληνικές 

εξαγωγές, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων 

(ΠΣΕ). Η σχετική ανάλυση του ΠΣΕ και του Κέντρου 

Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των 

προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, έδειξε ότι, οι εξαγωγές, 

συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών και στο σύνολο του 2017, δηλαδή στο διάστημα 

Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2017, αυξήθηκαν κατά 13,2% και ανήλθαν στα 28,83 δισ. ευρώ από 

25,46 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Το προηγούμενο ρεκόρ εξωστρέφειας ήταν 

το 2012, όταν η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών είχε φθάσει στα 27,34 δισ. ευρώ. 

Επιστροφή 
 

Πρόσκληση στην εσπερίδα: «Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία των 

Προσωπικών Δεδομένων – GDPR» 

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο της τακτικής Συνεδρίασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού & Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Πειραιώς, θα πραγματοποιηθεί  Εσπερίδα, με 

θέμα «Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία των 

Προσωπικών Δεδομένων – General Data Protection Regulation, 

GDPR)», την  Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018, στις 17:30, στο 

Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. 

-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Επιστροφή 
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