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Αποτελέσματα εσωτερικών αρχαιρεσιών: «ανανεωμένο, σύγχρονο και ισχυρό το νέο 

Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Β.Ε.Π.»  

«Αξίζει να σημειωθεί ότι, η ψηφοφορία διεξήχθη σε κλίμα 

ενότητας μεταξύ των συναδέλφων μου και το τελικό 

αποτέλεσμα δικαιώνει τις προσδοκίες όλων για ένα 

ανανεωμένο, σύγχρονο και ισχυρό επιχειρηματικό σχήμα, 

αποτελούμενο από πρόσωπα, που διαθέτουν έντονη 

προσωπικότητα και επιχειρηματική δραστηριότητα. Εύχομαι 

ολόψυχα μία δημιουργική, παραγωγική θητεία, προς όφελος 

όλων των επιχειρήσεων, καθώς επίσης της τοπικής κοινωνίας 

και της εθνικής μας οικονομίας. Η επόμενη ημέρα στο 

Ε.Β.Ε.Π. σημαίνει Συνέχεια, Συνέπεια, Συνεργασία, 

Σύμπνοια, Συνεννόηση και βεβαίως πολύ δουλειά. Φέραμε το 

καινούργιο και, στη νέα μας θητεία, θα το αξιοποιήσουμε 

υπέρ όλων των επιχειρήσεων. Συνεχίζουμε τις πράξεις που 

αρχίσαμε πριν από τέσσερα χρόνια, ενώνοντας τις γνώσεις, 

τις εμπειρίες και τις δυνάμεις μας. Σε αυτή τη προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς», ανέφερε, 

μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, με αφορμή τη συγκρότηση σε Σώμα 

του νέου Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Ευχές και μήνυμα Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, για τις γιορτές 

Ο Πρόεδρος, κ. Β. Κορκίδης, και τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς, σας εύχονται ολόψυχα Καλές Γιορτές 

Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, με Υγεία, Ευημερία και 

Προσωπική, Οικογενειακή Ευτυχία. «Το 2018 αποτελεί μία 

καθοριστικής σημασίας χρονιά για την ανάπτυξη, τόσο του 

Πειραιά, όσο και του τόπου μας, καθώς πρόκειται να 

αναδυθούν οι προκλήσεις της μεταμνημονιακής εποχής. Πιστεύω ότι, θεσμικοί αντιπρόσωποι και 

φορείς της πόλης μας, θα τις αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί ενωμένοι, προκειμένου να μετατραπεί ο 

Πειραιάς σε αυτό που του αξίζει και δικαιούται: σ΄ ένα δυναμικό "ναυτιλιακό City", με 

εξελιγμένες υπηρεσίες logistics, σε σημαίνοντα κόμβο διεθνούς εισαγωγικού, εξαγωγικού και 

διαμετακομιστικού εμπορίου με τον μεγαλύτερο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων στη Μεσόγειο, σ΄ 

ένα κέντρο σύγχρονης Ναυπηγικής και Ναυπηγοεπισκευής αλλά και ανταγωνιστικής homeport 

Κρουαζιέρας. Χρόνια σας Πολλά» ! 

Επιστροφή 
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Ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. για ενίσχυση των Μ.μ.Ε. στον Τουρισμό 

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει ότι, 

προκήρυξε τη Δράση του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Ενίσχυση 

της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων» με προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ. Η νέα δράση 

για την ενίσχυση της ίδρυσης νέων πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων σχεδιάστηκε με βασικό στόχο 

την επένδυση σε υψηλής ποιότητας τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Επιδοτούνται 

επιχειρηματικά σχέδια ποσού 25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης 

διαμορφώνεται στο 45% των επιλέξιμων δαπανών και στην περίπτωση πρόσληψης νέου 

προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό χρηματοδότησης 

ανέρχεται σε 50%. Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 18/12/17 και θα 

διαρκέσει μέχρι τις 28/03/18. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται  μόνο ηλεκτρονικά στη 

διεύθυνση https://www.ependyseis.gr. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Ενημέρωση Ε.Σ.Ε.Ε. για την καταβολή του δώρου των Χριστουγέννων και για θέματα 

ωραρίου των εργαζομένων 

Η Ε.Σ.Ε.Ε., με εγκύκλιό της προς τους Εμπορικούς Συλλόγους όλης 

της χώρας και τις Ομοσπονδίες τους, ενημέρωσε τον εμπορικό 

κόσμο της χώρας για την καταβολή του Δώρου των Χριστουγέννων 

και για θέματα ωραρίου των εργαζομένων μέσα στις γιορτές. Το 

περιεχόμενο της συγκεκριμένης εγκυκλίου έχει ως ακολούθως: 

«Με την παρούσα και για λόγους γενικότερου προγραμματισμού 

των επερχόμενων εορτών, σας υπενθυμίζουμε ότι μία από τις κύριες οικονομικές υποχρεώσεις 

της επιχείρησής σας, αν όχι η κυριότερη αυτήν την εποχή, είναι η μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 

καταβολή στους εργαζόμενούς σας του δώρου των Χριστουγέννων». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Πρόσκληση Ε.Σ.Ε.Ε. για ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2017 

Ο Πρόεδρος, κ. Βασίλης Κορκίδης, και τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και 

Επιχειρηματικότητας έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στη 

δημόσια παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου 2017, την Τετάρτη 10 

Ιανουαρίου 2018 και ώρα 18:30 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα «Banquet». Την 

εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του η Α.Ε., ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας 

κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Επιστροφή 
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Η Αγορά του Πειραιά υποδέχεται τα Χριστούγεννα με γιορτινές δράσεις και εκπλήξεις 

την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς ενημερώνει ότι, την Κυριακή 17 

Δεκεμβρίου από τις 10.30 έως τις 5.00 μ. μ. διοργανώνει, με τη στήριξη και 

του Δήμου Πειραιά, την μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή της Πειραϊκής 

Αγοράς, που περιλαμβάνει μία σειρά δράσεων, μεταξύ των οποίων είναι 

μαθήματα ποδηλάτου σε μικρά παιδιά, συναυλία, παιδική χορωδία και 

μουσικές χειροτεχνίες κ.ά. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, θα μοιραστούν δωροεπιταγές 

από καταστήματα Πειραιά, συμβολικά δώρα και κεράσματα στους μικρούς πρωταγωνιστές των 

ημερών. «Καλούμε τους καταναλωτές να επισκεφθούν την Αγορά του Πειραιά, να κερδίσουν 

δωροεπιταγές, που προσφέρουν καταστήματα της πόλης μας, να διασκεδάσουν και να κάνουν 

τις γιορτινές αγορές τους σε ένα χαρούμενο και αισιόδοξο κλίμα» καταλήγει η σχετική 

ανακοίνωση. 

Περισσότερα… 

ΑΦΙΣΑ Ε.Σ.Π. 

Επιστροφή 

 

 

Διευκόλυνση του εμπορίου – Προώθηση του θεσμού των Εγκεκριμένων Οικονομικών 

Φορέων 

Η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. ανακοινώνει ότι: «Στο 

πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του οδικού χάρτη για τη 

διευκόλυνση του εμπορίου, στην Εθνική Συντονιστική Επιτροπή 

του οποίου συμμετέχουν και εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα, η Τελωνειακή Υπηρεσία συνέταξε 

προωθητικό υλικό – συγκεκριμένα ενημερωτικό φυλλάδιο – για τον Εγκεκριμένο Οικονομικό 

Φορέα (ΑΕΟ)». 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΕΟ 

Επιστροφή 

 

 

Υπουργείο Εργασίας: «Υποχρεωτική αργία η 26η Δεκεμβρίου»  

Απόφαση με την οποία καθορίζεται, ως ημέρα 

υποχρεωτικής αργίας η 26η Δεκεμβρίου για όλες τις 

επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει, οι 

οποίες αργούν κατά τις Κυριακές, υπέγραψε η Υπουργός 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, κα Έφη Αχτσιόγλου. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου: 

«η κήρυξη της 26ης Δεκεμβρίου, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας, αποτελούσε πάγιο αίτημα 

των εκπροσώπων των εργαζομένων». 

Επιστροφή 
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