
 

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) 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 Δελτίο Τύπου: Επιστολή Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στον Πρωθυπουργό, κ. 

Μητσοτάκη, με προτάσεις για τις «επτά θύρες Ανάπτυξης» στην ευρύτερη περιοχή του 

Πειραιά 

 Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς προς τη νέα Κυβέρνηση 

 Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κου Β. Κορκίδη, για το εκλογικό αποτέλεσμα: «Το στοίχημα 

της επόμενης μέρας να κερδηθεί από τη νέα Κυβέρνηση» 

 Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει για τις αλλαγές στα Υπουργεία: νέος καθορισμός αρμοδιοτήτων 

και νέα σειρά τάξης των 17 Υπουργών της Κυβέρνησης 

 Έναρξη των θερινών εκπτώσεων με μετεκλογικές προσδοκίες 

 Νέο Πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης 10.000 ανέργων 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 Παράδοση – παραλαβή στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
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Δελτίο Τύπου: Επιστολή Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στον Πρωθυπουργό, κ. 

Μητσοτάκη, με προτάσεις για τις «επτά θύρες Ανάπτυξης» στην ευρύτερη περιοχή του 

Πειραιά 

Με την ιδιαίτερη συγχαρητήρια επιστολή του 

προς τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, 

ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, τονίζει 

πρωταρχικά τον σύγχρονο ρόλο των 

Επιμελητηρίων και την δυναμική της μετεξέλιξής 

τους ως «κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων» 

και «κέντρα ψηφιακών γνώσεων», που θα 

οδηγήσουν με ασφάλεια στη ψηφιακή οικονομία 

και σε μία βιώσιμη ανάπτυξη, αντίστοιχη των 

οικονομικά ισχυρών ευρωπαϊκών χωρών. 

Aναφερόμενος ειδικά για το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, ο Πρόεδρος του 

Ε.Β.Ε.Π. υπογραμμίζει ότι το Επιμελητήριο ήδη έχει σχεδιάσει και δρομολογήσει “επτά θύρες 

ανάπτυξης”», αναδεικνύοντας τις εξαιρετικές προτεραιότητες που έχει θέσει για την ευρύτερη 

περιοχή του Πειραιά και της Δυτικής Αττικής …..” 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς προς τη νέα Κυβέρνηση 

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, 

απέστειλε συγχαρητήριες επιστολές 

στον Πρωθυπουργό και όλα τα μέλη 

της νέας Κυβέρνησης, με ευχές για 

εποικοδομητική θητεία, ενώ ζητά να 

επισκεφτεί όλους τους αρμόδιους Υπουργούς και Υφυπουργούς στο άμεσο μέλλον.  

Αναφερόμενος στην νέα Κυβέρνηση, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. τόνισε: «Αναντίρρητα, 

επιθυμούμε να συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις στις προτεραιότητες που έχετε θέσει και, 

ιδιαιτέρως, στη δημιουργία σύγχρονων δομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που αποδομούν τη 

γραφειοκρατία, καθώς και στον ταχύτερο και αποδοτικότερο ψηφιακό εκσυγχρονισμό της 

πολυπαθούς σχέσης κράτους και επιχειρηματικότητας».  

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/press110719_F11896.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/press110719_F11896.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PresPrMin_F8253.pdf


 

Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κου Β. Κορκίδη, για το εκλογικό αποτέλεσμα: «Το 

στοίχημα της επόμενης μέρας να κερδηθεί από τη νέα Κυβέρνηση» 

Το στοίχημα της επόμενης μέρας, που είναι η πολιτική 

σταθερότητα και η οικονομική ανάπτυξη σε βάθος 

τετραετίας εκφράζει ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. 

Κορκίδης, σε σχετική δήλωσή του. «Οι προσδοκίες της 

επιχειρηματικής κοινότητας είναι πολλές και 

δικαιολογημένα φθάνουν σε επίπεδα απαιτήσεων», 

αναφέρει ο κ. Β. Κορκίδης, υπογραμμίζοντας ότι το 

Ε.Β.Ε.Π., έχει αποστείλει ήδη στον νέο Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, τις προτάσεις του για 

τη μείωση της γραφειοκρατίας, της παραοικονομίας, των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών 

και πολλών ακόμη μεταρρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν, χωρίς να χαθεί καθόλου χρόνος, 

προκειμένου, και η ελληνική οικονομία, αλλά και οι ελληνικές επιχειρήσεις, να ανακτήσουν την 

ανταγωνιστικότητά τους». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει για τις αλλαγές στα Υπουργεία: νέος καθορισμός 

αρμοδιοτήτων και νέα σειρά τάξης των 17 Υπουργών της Κυβέρνησης 

Σημαντικές τροποποιήσεις στην δομή των 

υπουργείων περιλαμβάνει το Προεδρικό 

Διάταγμα 81/2019 (ΦΕΚ Τεύχος A 

119/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, 

μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - 

Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 

μεταξύ Υπουργείων» που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Περαιτέρω, ο 

Πρωθυπουργός καθόρισε τη σειρά τάξης των 17 νέων Υπουργείων, η οποία περιλαμβάνει 

σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την αντίστοιχη της προηγούμενης κυβέρνησης.  

Το Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. απέστειλε συγχαρητήριες επιστολές στον Πρωθυπουργό και στα μέλη της 

νέας Κυβέρνησης, ενώ θα επισκεφτεί όλα τα αρμόδια Υπουργεία και θα προσκαλέσει όλους τους 

Υπουργούς στα τακτικά συμβούλια του Επιμελητηρίου μας. 

Οδηγός αλλαγών υπουργείων 

Νέα σειρά τάξης υπουργών 

Επιστροφή 
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Έναρξη των θερινών εκπτώσεων με μετεκλογικές προσδοκίες 

«...Οι φετινές θερινές εκπτώσεις, που άρχισαν στις 8 Ιουλίου, 

και θα διαρκέσουν μέχρι 31 Αυγούστου, ελπίζουμε να 

αφήσουν θετικό πρόσημο σε αγοραστική κίνηση και τζίρο στην 

αγορά. Το κλίμα στον εμπορικό κόσμο είναι ανάμικτο, με 

ελπίδες για αύξηση του τζίρου, αλλά και έντονο 

προβληματισμό. Οι φετινές θερινές εκπτώσεις μπορεί να 

πραγματοποιούνται σε ένα αισιόδοξο μετεκλογικό περιβάλλον, 

αλλά και σε συνθήκες αυξημένων φορολογικών 

υποχρεώσεων…Ελπίζω η μετεκλογική αισιοδοξία των καταναλωτών να αποτυπωθεί και στις 

πωλήσεις των εμπορικών επιχειρήσεων...», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ. Αττικής, 

Βασίλης Κορκίδης, για τις φετινές θερινές εκπτώσεις. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Νέο Πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης 10.000 ανέργων 

Νέο πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης «τρέχει» 

από τις 10 Ιουλίου, με στόχο την επιχορήγηση 10.000 

ανέργων, ηλικίας από 18 έως 66 ετών. Βασική προϋπόθεση 

συμμετοχής είναι οι άνεργοι να είναι εγγεγραμμένοι στα 

μητρώα του ΟΑΕΔ μέχρι την ημερομηνία έναρξης της 

επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη ∆ΟΥ. Μάλιστα, θα 

μπορούν να ενταχθούν και όσοι είχαν προηγούμενη 

επιχειρηματική δραστηριότητα αρκεί να την έχουν διακόψει έως 31/12/2011. Περισσότερα… 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 
 

Παράδοση – παραλαβή στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Β.Ε.Π. 

συνεχάρει τον νέο Υπουργό, κ.Γιάννη Πλακιωτάκη, και του 

ευχήθηκε μία παραγωγική θητεία, αναγνωρίζοντας τη 

μεθοδικότητα και σοβαρότητα που αποφασίζει και ενεργεί. «Για 

το Ε.Β.Ε.Π. και πολλούς άλλους παραγωγικούς και 

ναυτιλιακούς φορείς, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής είναι πρωταρχικής σημασίας. Επιπλέον από το γεγονός ότι έχει παραδοσιακά την έδρα 

του στο μεγάλο λιμάνι, ο Υπουργός συνηθίζεται να αποκαλείται «Υπουργός Πειραιά».  

http://www.pcci.gr/evepimages/Press08072019_F5282.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/Press08072019_F5282.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EKTHESITtE_F9380.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/pressOAED_F8710.pdf


Οι 7 άξονες της στρατηγικής για τη ναυτιλία που 

προανήγγειλε ο Υπουργός στην ομιλία του, με 

προτεραιότητα ένα φιλικό πλαίσιο για τις ναυτιλιακές 

επιχειρήσεις και στόχο τη προσέλκυση των επενδύσεων, 

μας δίνει ισχυρά κίνητρα να συμπορευτούμε «πρόσω 

ολοταχώς» στη νέα «ρότα» που δρομολογείται,» ανέφερε 

χαρακτηριστικά σε σχετική του δήλωση, ο Πρόεδρος του 

Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης. 

Επιστροφή 

 

 

Επιστροφή 
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