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Το Ε.Β.Ε.Π. αναλύει τον τελευταίο «ακριβό λογαριασμό» του Δεκεμβρίου 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς αναλύει τον 

τελευταίο «ακριβό λογαριασμό» του Δεκεμβρίου, με τον 

οποίο κλείνει η χρονιά και μαζί, μια μακρά και επίπονη περίοδος 

υπερφορολόγησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Οι συνολικοί 

φόροι στο τέλος του μήνα ανέρχονται στα 2 δις ευρώ, τα οποία 

προστίθενται στο 1,5 δις ευρώ των φόρων, 

συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας δόσης των φυσικών προσώπων, που κλήθηκαν οι 

φορολογούμενοι να πληρώσουν τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους. Ειδικότερα, μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου, φυσικά και νομικά 
πρόσωπα θα πρέπει να ανταποκριθούν στις ακόλουθες φορολογικές υποχρεώσεις… 
Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

 

Ε.Β.Ε.Π. και KPMG συνεργάζονται για τη βιώσιμη μετάβαση από γενιά σε γενιά των 

Οικογενειακών Επιχειρήσεων  

Το δυναμικό των μικρομεσαίων οικογενειακών και των 

παραδοσιακών επιχειρήσεων για την προώθηση της ανάπτυξης και 

της οικονομικής μεγέθυνσης όλων των ευρωπαϊκών χωρών, 

εξετάζεται πλέον σοβαρά στην Ε.Ε., επισημαίνει ο Πρόεδρος του 
Ε.Β.Ε.Π. Βασίλης Κορκίδης, ο οποίος πιστεύει πως οι 
οικογενειακές επιχειρήσεις είναι μια σταθερή αξία, που δεν 
πρέπει να χαθεί, αλλά να υποστηριχθεί. Το Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, σε συνεργασία με τη KPMG, 

σκοπεύει να αναλύσει και να αναδείξει τα πλεονεκτήματα και τα προβλήματα, αλλά κυρίως να 

δημιουργήσει ένα «tailor made» συμβουλευτικό εργαλείο, με τις ενέργειες που απαιτούνται 

για να βρεθούν οι ενδεδειγμένες  λύσεις.  Τα  μέλη  των  επιχειρήσεων θα έχουν  την  ευκαιρία 

να  συζητήσουν τα θέματα αυτά σε ειδική εκδήλωση που προγραμματίζεται στο Ε.Β.Ε.Π. τον 

Ιανουάριο, όπου ο Ε. Αποστολάκης, Αντιπρόεδρος της KPMG και η Α. Πολυζώη, Διευθύντρια της 

KPMG, εξειδικευμένοι στις οικογενειακές επιχειρήσεις, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις και θα 

παρουσιάσουν συγκεκριμένα παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 
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Αφιέρωμα στην οικογενειακή επιχείρηση ενός αιώνα & τριών γενεών Διαμαντοπούλου 

με τα παραδοσιακά μπαχαρικά «ΗΛΙΟΣ» 

Η οικογένεια Διαμαντοπούλου επί 100 χρόνια έβαλε 

και διατηρεί τη γεύση στη ζωή μας. Η σύσταση της 

βιομηχανίας μπαχαρικών «Ήλιος», παλαιότερης και 

συνάμα ηγέτιδας σήμερα επιχείρησης του κλάδου 

της στην Ελλάδα, σηματοδοτείται το 1919 επί της 

οδού Αθηνών-Πειραιώς 58, έδρα που την εποχή 

εκείνη συνιστά μεσοτοιχία με το εργοστάσιο της 

ΧΡΩΠΕΙ, εξ’αυτού και συγκριτικό πλεονέκτημα ενός 

άριστου στρατηγικού σημείου για τον ιδρυτή της 

Στυλιανό Διαμαντόπουλο, τους συνεχιστές, τον γιο 

του, Βασίλειο, και την εγγονή του, Στέλλα. Η «Ήλιος Μπαχαρικά» είναι ευρύτατα γνωστή για 

την ποιότητα των προϊόντων της που έχουν τιμηθεί με πολλά διεθνή βραβεία ενώ απέσπασε 

«βραβείο ποιότητας» σε ειδική εκδήλωση που συνέπεσε με τις εορταστικές εκδηλώσεις της 

επετείου των  50 ετών από την υπογραφή της συνθήκης της Ρώμης, στο  Fumicino Ιταλίας.  

Συγχαρητήρια από το ΔΣ του ΕΒΕΠ στην οικογένεια Διαμαντοπούλου! 

Επιστροφή 

 

Ταμεία: Πεντάμηνη παράταση για τις 120 δόσεις 

Παρατείνεται κατά 5 μήνες από τη λήξη της, δηλαδή έως τις 31 

Μαΐου 2020 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης για 

την οριστική υπαγωγή στην ρύθμιση οφειλών προς τα ταμεία σε έως 

120 δόσεις, με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε αργά το βράδυ 

της Παρασκευής στη Βουλή και περιλαμβάνει διατάξεις από πολλά 

υπουργεία, που βάσει των κυβερνητικών σχεδίων θα πρέπει να έχουν ψηφιστεί έως το τέλος 

του χρόνου. Βάσει της νέα διάταξης, που κρίθηκε αναγκαία και λόγω της σημαντικής 

καθυστέρησης στον προσδιορισμό των οφειλών από φορείς κοινωνικής ασφάλισης, κυρίως τα 

πρώην Ταμεία ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, δίνεται νέα παράταση ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων, σε 

όσους έκαναν εντός της αρχικής ημερομηνίας την πρώτη αίτηση ένταξης στο διακανονισμό. 

Κατοχύρωσαν έτσι δικαίωμα και πλέον, αναμένουν από τα Ταμεία την εκκαθάριση και την 

βεβαίωση των οφειλών προκείμενου να οριστούν οι δόσεις του διακανονισμού.  

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Χρ. Σταϊκούρας προς Αμερικανούς επενδυτές: Σε τροχιά δυναμικής επανεκκίνησης η 

ελληνική οικονομία 

Για τη δυναμική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας μίλησε ο 

υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, στους Αμερικανούς 

επενδυτές που συμμετείχαν στις εργασίες του 21oυ Ετήσιου 

Επενδυτικού Συνέδριου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Όπως 

μάλιστα εξήγησε, η κυβέρνηση κινείται στη βάση ενός συνεκτικού 

σχεδίου που έχει ως στόχο να αποκαταστήσει, βήμα προς βήμα, 

την οικονομική κανονικότητα στη χώρα. «Στο πλαίσιο αυτό, από τις 7 Ιουλίου η Ελλάδα 

http://www.pcci.gr/evepimages/Par120Doseis_F9353.pdf


αναμφισβήτητα έκανε μια δυναμική επανεκκίνηση. Η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία 

αποκαθίστανται, το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται, τόσο η πολιτική σταθερότητα όσο και η 

ρεαλιστική αισιοδοξία επιστρέφουν στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Γ. Στουρνάρας: Το blockchain μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος των 

συναλλαγών 

Μιλώντας στην ημερίδα που διοργάνωσε η Εθνική Αρχή 

Διαφάνειας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της 

Διαφθοράς ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης 

Στουρνάρας αναφέρθηκε στις νέες δυνατότητες που παρέχει η 

ψηφιακή τεχνολογία στις οικονομικές συναλλαγές (ταυτοποίηση 

του καταναλωτή, έγκριση πληρωμής, ευκολία συναλλαγής, ασφάλεια, πρόσβαση στο ιστορικό 

των συναλλαγών). Σημείωσε δε ότι η τεχνολογία του blockchain μπορεί να επιφέρει σημαντική 

μείωση του κόστους των συναλλαγών αφού δεν θα απαιτείται πλέον η ύπαρξη των ενδιάμεσων 

που υφίστανται σήμερα στις συναλλαγές. Τόνισε ωστόσο ότι χρειάζεται ψηφιακός 

εγγραμματισμός όχι μόνο των καταναλωτών αλλά και των στελεχών των τραπεζών και της 

Κεντρικής Τράπεζας και λήψη μέτρων για να μειωθεί η διαδικτυακή απάτη (που δεν αφορά μόνο 

τις οικονομικές συναλλαγές αλλά και τις ψευδείς ειδήσεις - fake news). Ο κ. Στουρνάρας 

χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη τα κρυπτονομίσματα (διαχωρίζοντάς τα από την τεχνολογία του 

blockchain που χρησιμοποιούν η οποία όπως είπε είναι πολλαπλά χρήσιμη) και προειδοποίησε 

ότι οι τράπεζες πρέπει να προετοιμαστούν για να αντιμετωπίσουν την πρόκληση και τον 

ανταγωνισμό διεθνών κολοσσών όπως η Google και η Amazon που ετοιμάζονται να εκδώσουν 

νομίσματα. Συνέστησε εξάλλου «να τελειώνουμε με την ιστορία των κόκκινων δανείων ώστε οι 

τράπεζες να κοιτάξουν το μέλλον αντί για το παρελθόν» ενώ για τα όρια στις συναλλαγές με 

μετρητά εκτίμησε ότι θα βρεθεί μια ισορροπία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Επιστροφή 

 

Μπαράζ ελέγχων κατά του παρεμπορίου 

Περισσότερους ελέγχους για θέματα παρεμπορίου 

πραγματοποίησαν οι υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης 

& Επενδύσεων την προηγούμενη εβδομάδα σε όλη τη χώρα. 

Συγκεκριμένα: Κατά το διάστημα από 2 έως 7 Δεκεμβρίου 

πραγματοποιήθηκαν 833 έλεγχοι, κατά 79% περισσότεροι 

σε σύγκριση με την εβδομάδα 25.11 έως 30.11.2019. Οι 

παραβάσεις (συνολικά 55) στο ίδιο διάστημα παρουσιάζουν 

αύξηση κατά 17%. Οι επιχειρήσεις ελέγχου για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου 

πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία, το 

Λιμενικό Σώμα, Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και την συνδρομή των τοπικών δημοτικών και 

περιφερειακών αρχών σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Ροδόπη και Έβρο. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/YpOikGrEc_F9098.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ChParemp_F9529.pdf


 

Σε 1,15 δισ. ευρώ τα συνολικά έσοδα από τις μισθώσεις μέσω Airbnb και HomeΑway 

Σε 1,15 δισ. ευρώ έφθασαν τα συνολικά έσοδα από τις 

μισθώσεις καταλυμάτων στην Ελλάδα μέσω των πλατφορμών 

Airbnb και HomeΑway, κατά το 12μηνο Ιουνίου 2018-Μαΐου 

2019. Αυτό αναφέρεται σε μελέτη του Ινστιτούτου του 

Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) 

με θέμα: «Οικονομικά στοιχεία βραχυχρόνιων μισθώσεων 

στην Ελλάδα, μέσω πλατφορμών Airbnb και ΗomeAway».  Στο διάστημα αυτό, διατέθηκαν προς 

μίσθωση στην Ελλάδα από τις δύο πλατφόρμες 170.542 καταλύματα, εκ των οποίων τα 

137.484, δηλαδή το 81%, μισθώθηκαν τουλάχιστον μια φορά.Από αυτά, τα 121.287 ήταν 

αυτόνομα καταλύματα, ενώ στα υπόλοιπα 16.197 υπήρχαν κοινόχρηστοι χώροι εντός του 

ενοικιαζόμενου καταλύματος. Από τα 1,15 δισ. ευρώ συνολικών εσόδων, τα 1,08 δισ. ευρώ 

εισπράχθηκαν από τα αυτόνομα καταλύματα. Για τα καταλύματα αυτά, η μέση πληρότητα 

ανήλθε σε 53%, η μέση τιμή καταλύματος διαμορφώθηκε στα 146 ευρώ, το ημερήσιο έσοδο 

ανά διαθέσιμο κατάλυμα σε 77 ευρώ και το μέσο ετήσιο έσοδο ανά κατάλυμα σε 8.912 ευρώ. Ας 

σημειωθεί πως οι πλατφόρμες αυτές καλύπτουν μόνο ένα μέρος της αγοράς βραχυχρόνιων 

μισθώσεων, ενώ σύμφωνα με την Euromonitor, η συνολική δαπάνη για διαμονή το 2018 

εκτιμάται ότι ανήλθε σε 9,9 δισ. ευρώ. 

Επιστροφή 

 

 

Ενημέρωση του Δήμου Πειραιά για την αποκατάσταση ζημιών από σεισμό 

Ο Δήμος Πειραιά με ανακοίνωσή του ενημερώνει τους κατοίκους  του 

Δήμου Πειραιά, όσων τα κτίρια έχουν πληγεί από τον σεισμό της 19ης 

Ιουλίου 2019, ότι εκδόθηκε σε Φ.Ε.Κ. (αρ. φύλλου 4207/τ Β’/19-11-

2019) η υπ’ αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ,11274/Α321 Υπουργική Απόφαση με 

τίτλο «Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής 

για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων 

πληγέντων από τον σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019, σε περιοχές της 

Περιφέρειας Αττικής». Υπενθυμίζετε ότι το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια από 

τον σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019, που έπληξε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικής 

Αττικής, Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, αναλαμβάνει ο Τομέας 
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Δυτικής Αττικής (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.-
Δ.Α.), Ευαγγέλου Κιούση 14, Μέγαρα, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2296440080. 
Επιστροφή 

 

  



Παρουσιάστηκε στο Ε.Β.Ε.Π. το λεύκωμα «Άγιος Νικόλαος Πειραιά - Η εκκλησία της 

ναυτιλίας και των ναυτικών» 

Παρουσιάστηκε, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης 

που έγινε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Πειραιώς το λεύκωμα «ΑΓΙΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ» παρουσία του 

Μητροπολίτη Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ. 

Απευθύνοντας χαιρετισμό στην εν λόγω εκδήλωση 

ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Βασίλης Κορκίδης 

ανέφερε τα ακόλουθα: «Η έκδοση που αφιερώνεται 

στον μεγαλοπρεπή σήμερα Ιερό Ναό του Αγίου 

Νικολάου στον Πειραιά συμβάλει στην μεταλαμπάδευση συμπυκνωμένης γνώσης στον 

αναγνώστη. Η σημασία της προφανής. Κάθε χριστιανικός ναός, μέσα στον οποίο ορθοτομείται ο 

λόγος τη Αλήθειας, αποτελεί το πνευματικό οχυρό, όπου ανασυντάσσεται ο χριστιανός, ώστε να 

αναλαμβάνει δύναμη και να αντεπεξέρχεται στις καθημερινές μέριμνες. Συνήθεια παλαιότατη 

είναι, να ονοματίζονται οι ναοί προς τιμήν όχι μόνο του χριστού και της Παναγίας Μητέρας του 

αλλά και των πολλών φίλων Του. Ένας εκ των πλέον λαοφίλητων αγίων, είναι ο Θαυματουργός 

Ιεράρχης και Αρχιεπίσκοπος στα Μύρα της Λυκίας, ο Μέγας, ο τρισμέγιστος Νικόλαος.   

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Εκδήλωση με θέμα «Μικρές Επιχειρήσεις - Μεγάλες Προοπτικές» 

Εκδήλωση με θέμα «Μικρές Επιχειρήσεις - Μεγάλες Προοπτικές» 

πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Πειραιώς. Στην εν λόγω εκδήλωση ο πρόεδρος του 

Επιμελητηρίου κ. Βασίλης Κορκίδης απεύθυνε χαιρετισμό. 

Ειδικότερα ανέφερε τα ακόλουθα: «Η είσοδος νέων στο 

επιχειρείν σήμερα εξακολουθεί να αποτελεί ένα στοίχημα για το 

οικονομικό γίγνεσθαι της χώρας. Στοίχημα που πρέπει να 

κερδηθεί για δύο βασικούς λόγους. Η επιχειρηματική κοινότητα πάντα θα χρειάζεται «νέο αίμα» 

αφενός και αφ ετέρου χρειάζεται να επενδύσει στις γνώσεις και τη ζέση των νέων να 

αναπτύξουν – υλοποιήσουν το όνειρό τους.  Από την άλλη, η βελτίωση των συνθηκών εισόδου 

των νέων στο επιχειρείν συμβάλλει ουσιαστικά και στην γενικότερη προσπάθεια αποτροπής της 

φυγής των νέων επιστημόνων και όχι μόνο στο εξωτερικό.  Η χώρα, η οικονομία της αλλά και 

το επιχειρείν δεν πρέπει να χάσουν αυτό το στοίχημα, όπως προανέφερα, και το πρόγραμμα 

CONNECT YOUR BUSINESS, που ξεκινάει από την καρδιά του Πειραιά και έχει Πανελλαδικό 

χαρακτήρα, συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Η Επιμελητηριακή κοινότητα διατηρεί πάντα 

τις «πόρτες ανοικτές» για τους νέους που θα θελήσουν να δοκιμαστούν στον επιχειρηματικό 

στίβο.    

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

  

http://www.pcci.gr/evepimages/AgNikolaos_F9840.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PresIasis_F9265.pdf


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και 

Ποτών«Sial China 2020»  

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να 

συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «Sial China 
2020» που θα πραγματοποιηθεί  από 13–15 Μαΐου 2020 στη 

Σανγκάη της Κίνας. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις της Αττικής με 

εξαγωγικό προσανατολισμό καλούνται να εκδηλώσουν το 

ενδιαφέρον τους έως και την 23η Δεκεμβρίου 2019 με αίτησή τους 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση agrotiki1@patt.gov.gr ή στο fax της υπηρεσίας 2132065020 (Δεν 

θα γίνονται δεκτές, ανυπόγραφες αιτήσεις και χωρίς τη σφραγίδα της επιχείρησης).  

Περισσότερα  

Επιστροφή 

 

 

Τριήμερο Χριστουγεννάτικο Παζάρι στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα 

 

 
Επιστροφή 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 

Μήνυμα Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη για τον 

εορτασμό του προστάτη των ναυτικών Αγίου Νικολάου 

Με την ευκαιρία της σημερινής εορτής του Αγίου Νικολάου, 

προστάτη των θαλασσών και φύλακα των ναυτικών μας, θέλω 

να ευχηθώ σε όλες τις Ελληνίδες και Έλληνες ναυτικούς ανά τον 

κόσμο υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Οι Ελληνίδες 

και οι Έλληνες ναυτικοί έχουν συμβάλει τα μέγιστα στη 

δημιουργία αυτού που ονομάζεται Ελληνικό ναυτιλιακό θαύμα και συνεχίζουν να προσφέρουν 

πολλά. Τους ευχαριστούμε. Η θάλασσα είναι μέσα στο DNA των Ελλήνων και στόχος μας είναι 

όχι μόνο να διατηρήσουμε, αλλά και να ενισχύσουμε την παγκοσμίως γνωστή ναυτοσύνη μας. 

Εύχομαι σε όλες τις γυναίκες και τους άντρες ναυτικούς χρόνια πολλά, καλές θάλασσες και να 

χαράξουν γρήγορα πορεία προς την πατρίδα. 

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/SialChina_F9154.pdf


 

Ομιλία ΥΝΑΝΠ κ. Γιάννη Πλακιωτάκη στο 21ο Capital Link Forum με θέμα τις 

επενδύσεις στην Ελλάδα 

Στις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης στον τομέα της 

ναυτιλίας αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης μιλώντας – ως κεντρικός 

ομιλητής – στο 21ο  Ετήσιο Capital Link Forum “Invest in 

Greece” στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Πλακιωτάκης στην διάρκεια της 

ομιλίας του υπογράμμισε ότι «παρά τις δυσκολίες, η ελληνική ναυτιλία κατάφερε να διατηρήσει 

την κορυφαία διεθνή θέση της, κάτι που οφείλεται τόσο στον επαγγελματισμό όσο και στην 

προσαρμοστικότητα των ανθρώπων της. Πρόκειται, τόνισε, για την παγκοσμίως γνωστή 

ναυτοσύνη των Ελλήνων, την τεχνογνωσία δηλαδή της ναυτικής εργασίας η οποία ακολουθεί 

τους Έλληνες εδώ και αιώνες περνώντας από γενιά σε γενιά ως και τις μέρες μας». Το 

Υπουργείο Ναυτιλίας, επισήμανε, θα κάνει ότι πρέπει ώστε όχι μόνο για να διατηρήσει η Ελλάδα 

αυτή την τεχνογνωσία, αλλά και για την ενδυναμώσει, ενσωματώνοντας την εκπαιδευτική και 

μετεκπαιδευτική διαδικασία, κάθε χρήσιμη σύγχρονη γνώση γύρω από τη ναυτική τέχνη 

βελτιώνοντας και ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τις δεξιότητες των ανθρώπων της 

βιομηχανίας, τόσο στο πλοίο, όσο και στο γραφείο.   

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Lloyd’s List Greek Shipping Awards 2019: Βράβευση του Δήμου Πειραιά για την 

γαλάζια ανάπτυξη και οικονομία 

Μια ακόμα σημαντική διάκριση απέσπασε ο Δήμος Πειραιά για την 

ολοκληρωμένη στρατηγική που αναπτύσσει στο πεδίο της γαλάζιας 

ανάπτυξης και οικονομίας. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Πειραιά τιμήθηκε 

με το Βραβείο του Διεθνούς Κέντρου Πειραιώς (Piraeus International 

Center Award), στην εκδήλωση απονομής βραβείων «Lloyd’s List Greek Shipping Awards 

2019». Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη βράβευση του Δήμου Πειραιά έγινε ειδική μνεία στο 

γεγονός ότι είναι ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα, ο οποίος υλοποιεί έναν ολοκληρωμένο 

στρατηγικό σχεδιασμό στον τομέα της γαλάζιας ανάπτυξης, καινοτομίας και 

επιχειρηματικότητας. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

Επιστροφή 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

 

06 – 12 Δεκεμβρίου 2019 

 Συνέντευξη του Προέδρου EuroCommerce, κ. Christian Verschueren, για το «European 

Supermarket Magazine» 

 Δελτίο Τύπου EuroCommerce: «Risk of return to law of the jungle in blocking WTO» 

 Δελτίο Τύπου EuroCommerce: «Retail Forum for Sustainability 10 years of cooperation» 

http://www.pcci.gr/evepimages/OmYNANP_F9405.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/GrShAwards_F9461.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/01_F10156.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/01_F10156.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/02_F10075.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/03_F9934.pdf
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