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ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 

 

Καταληκτική προθεσμία Υποβολής Εντύπων υποδείξεων εκπροσώπων εταιρειών για να 
ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα: Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 

 
 

Μήνυμα Βασίλη Κορκίδη, Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., επικεφαλής του συνδυασμού «Επιχειρηματική 
Ανάπτυξη Πειραιά», στις επιμελητηριακές εκλογές, 1, 2, 3 και 4 Δεκεμβρίου 2017» 

 
Αγαπητές/οί συνάδελφοι, 
 

Οι επιμελητηριακές εκλογές συνιστούν μοναδική ευκαιρία επιλογής ικανών και αξιόλογων προσώπων, 
που θα μπορούν να εκπροσωπήσουν επαξίως την επιχειρηματικότητα,  σε έναν δοκιμασμένο θεσμό, 
όπως τα Επιμελητήρια. Γι΄ αυτό είναι εξαιρετικά σημαντική η εκλογή των 41 μελών στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, τόσο για την αγορά του 
Πειραιά, όσο και την ευρύτερη περιοχή. 
 

Το έργο που καλείται να επιτελέσει η νέα Διοίκηση του Επιμελητηρίου θα είναι αρκετά απαιτητικό. 
Είναι  απαραίτητη, η πολύτιμη συμμετοχή και βοήθεια όλων σας και στην επόμενη τετραετία, ώστε να 
αντιμετωπισθούν δυναμικά οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις για την πειραϊκή και ελληνική 
επιχειρηματικότητα. 
 

Με επιμονή και υπομονή, στοχευμένες ενέργειες και άξιους συνεργάτες, που εσείς θα επιλέξετε 
στις αρχαιρεσίες, ενώνοντας θέληση και δυνάμεις, θα υπηρετήσουμε με συνέπεια και ευθύνη τα 
συμφέροντα όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης και 
το αντικείμενο δραστηριότητας.  
 

Σας καλούμε, λοιπόν να σταθείτε όλοι δυναμικά δίπλα στο Ε.Β.Ε.Π. και να συμβάλετε ενεργά με τη 
συμμετοχή και την ψήφο σας, σε μία επίπονη, αλλά προς όφελος όλων, κοινή προσπάθεια. 
 

Η συμμετοχή και ψήφος σας μας δίνει τη Δύναμη … 
 

 Για να αντιμετωπίσουμε, σε μία δύσκολη περίοδο, τις μεγάλες προκλήσεις που 
αναδύονται για τις επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά 
 

 Για να διεκδικήσουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στις ελληνικές 
επιχειρήσεις να πρωτοπορούν, να αναπτύσσονται απρόσκοπτα, συμβάλλοντας έτσι στην 
ανάκαμψη της οικονομίας και την οριστική έξοδο από την κρίση 

 

 Για να διαμορφώσουμε τις ευκαιρίες εκείνες στις οποίες έχουν δικαίωμα όλοι να 
ενημερώνονται άμεσα και να συμμετέχουν ισότιμα 

 

 Για να μπορούμε να ελπίζουμε σε καλύτερες ημέρες και να είμαστε όλοι παρόντες στο 
τοπικό, εθνικό και διεθνές επιχειρείν του μέλλοντος. 
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 
 
 
 Ενέργειες Ε.Β.Ε.Π. για όλους τους πληγέντες από τη θεομηνία, νοικοκυριά και  

επιχειρήσεις, στη Δυτική Αττική 

 Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, για τη σημαντική προσφορά του 

Λιμενικού Σώματος 

 Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης Ε.Β.Ε.Π. με κλιμάκιο του Υπ. Εμπορίου και 

Βιομηχανίας Αιγύπτου 

 Ομιλία Προέδρου ΕΒΕΠ & ΕΣΕΕ, Β. Κορκίδη, στο 62ο Παγκόσμιο Συνέδριο του 

Διεθνή Οργανισμού Εφοδιαστών πλοίων & Υπηρεσιών - ISSA 2017 

 Στο TAXISnet ο επαγγελματικός λογαριασμός των κατόχων POS 

 Συμμετοχή και των μικρών στη «Black Friday» θέλει η ΕΣΕΕ 

 Νέες αλλαγές στα capital controls 

 Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων 

 Ξεκινά ο 2ος κύκλος των τεσσάρων καθεστώτων ενισχύσεων του Αναπτυξιακού 

Νόμου 

 



 

Ενέργειες Ε.Β.Ε.Π. για όλους τους πληγέντες από τη θεομηνία, νοικοκυριά και  

επιχειρήσεις, στη Δυτική Αττική  

Με επιστολές στον Πρωθυπουργό, κ. Α. Τσίπρα, τον Υπουργό 

Οικονομικών, κ. Ε. Τσακαλώτο, τον Υπουργό Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, κ. Δ. Παπαδημητρίου, την Υπουργό Εργασίας 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Ε. 

Αχτσιόγλου, την Περιφερειάρχη Αττικής, κα. Ρ. Δούρου, τον 

Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής, κ. Ι. Βασιλείου, καθώς και τους Δημάρχους, ο Πρόεδρος του 

Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, ζήτησε την άμεση λήψη μέτρων για τη βοήθεια των νοικοκυριών και 

επιχειρήσεων, που έχουν πληγεί από τη θεομηνία στη Δυτική Αττική, με γνώμονα την ανάγκη 

να ανακουφιστούν οικογένειες και να διασωθούν οι τοπικές επιχειρήσεις. Το Ε.Β.Ε.Π., 

ευχαρίστησε τις γυναίκες και τους άνδρες της Πυροσβεστικής για τις γενναίες προσπάθειές 

τους και παρακάλεσε την ΕΛ.ΑΣ. να ενισχύσει τη φύλαξη σε εγκαταλειμμένα σπίτια και 

καταστήματα της περιοχής για να αποφευχθεί το «πλιάτσικο» από ασυνείδητους. 

Παράλληλα, ξεκίνησε επικοινωνία με όλες τις επιχειρήσεις στην περιοχή ευθύνης του Ε.Β.Ε.Π. 

για την καταγραφή και την αποτύπωση του μεγέθους των ζημιών, το κόστος και τον χρόνο 

αποκατάστασής τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι, πολλές επιχειρήσεις της Δ. Αττικής και του 

Πειραιά, προσφέρθηκαν να διαθέσουν προσωπικό, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και οχήματα για 

τη διευκόλυνση των κατοίκων και των πληγέντων συναδέλφων τους. 

Σύνολο επιχειρήσεων Δυτικής Αττικής εγγεγραμμένες στο Γ.Ε.ΜΗ.: 3.099  
 

Ανά δραστηριότητα: Εμπορικές 212, Μεταποιητικές 388, Υπηρεσιών 811, Επαγγελματικές 1.555 
& άλλες διάφορες 133  
 

Ανά Δήμο: Μεγαρέων 1.736, Μάνδρας 759, Μαγούλας 263, Νέας Περάμου 341  
 
 

Γραμμές επικοινωνίας Ε.Β.Ε.Π.:210-4170529,  210-4179480, e-mail: evep@pcci.gr 

Επιστροφή 
 

 

Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, για τη σημαντική προσφορά του 

Λιμενικού Σώματος 

«Σε μία κατεξοχήν ναυτική χώρα, το έργο του Λιμενικού 

Σώματος, στα 100 χρόνια λειτουργίας του, είναι πολυδιάστατο και 

πολυσήμαντο, γι’ αυτό όλοι μας οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τη 

τεράστια προσφορά του στην ελληνική κοινωνία, ευχαριστώντας, 

παράλληλα, τους άνδρες και τις γυναίκες του, οι οποίοι αξίζουν 

την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση …», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, με 

αφορμή το τρέχον Σχέδιο Νόμου του ΥΝΝΠ, που αφορά, μεταξύ άλλων, και θέματα 

προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.  

Περισσότερα … 

Επιστροφή 
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Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης Ε.Β.Ε.Π. με κλιμάκιο του Υπ. Εμπορίου και 

Βιομηχανίας Αιγύπτου 

«…Η διαχρονική πορεία των διμερών οικονομικών και εμπορικών 

σχέσεών μας με την Αίγυπτο την τελευταία πενταετία χαρακτηρίζεται από 

μια αξιόλογη δυναμική, που παρουσιάζει διάρκεια και αντοχή, παρά την 

αρνητική συγκυρία την οποία έχουν βιώσει κατά το συγκεκριμένο 

διάστημα οι αντίστοιχες οικονομίες. Ο εντυπωσιακός πενταπλασιασμός του όγκου του διμερούς 

εμπορίου την τελευταία 10ετία και ιδίως η αλματώδης άνοδος κατά το σκέλος των εξαγωγών 

μας, έχει εδραιώσει την Αίγυπτο ως μία εκ των σπουδαιότερων εξαγωγικών αγορών μας…» 

ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, στη συνάντηση στρογγυλής 

τραπέζης με κλιμάκιο του Υπ. Εμπορίου και Βιομηχανίας της Αιγύπτου, που έλαβε χώρα στις 9-

11-2017, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 

Περισσότερα … 

Επιστροφή 
 

Ομιλία Προέδρου ΕΒΕΠ & ΕΣΕΕ, Β. Κορκίδη, στο 62ο Παγκόσμιο Συνέδριο του Διεθνή 

Οργανισμού Εφοδιαστών πλοίων & Υπηρεσιών - ISSA 2017 

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. 

Β. Κορκίδης, κατά την εναρκτήρια ομιλία του, 

παρουσίασε την πρώτη ελληνική ηλεκτρονική 

πλατφόρμα, «MARITIME HELLAS», μία κοινή 

πρωτοβουλία του Ελληνικού Ναυτικού Επιμελητηρίου, 

της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και του Εμπορικού 

και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. «Ελπίζω ότι 

θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους περισσότερους στόχους μας μέσα σε λίγους μήνες, και 

στην Έκθεση των Ποσειδωνίων του 2018 να τις ανακοινώσουμε, ως νέες υπηρεσίες από 

ελληνικές εταιρείες στη διεθνή ναυτιλία. Η προστιθέμενη αξία για μια ελληνική εταιρεία που 

συμμετέχει στη ναυτιλιακή συστάδα είναι το "εμπορικό σήμα" της ίδιας της Ελληνικής 

Ναυτιλίας, της πρώτης και μεγαλύτερης ναυτιλιακής δύναμης στον κόσμο» επεσήμανε ο κ. Β. 

Κορκίδης.  

Περισσότερα … 

Επιστροφή 
 

Στο TAXISnet ο επαγγελματικός λογαριασμός των κατόχων POS 

Στο ΤΑΧΙSnet θα πρέπει να δηλώνουν τον επαγγελματικό λογαριασμό 

τους οι επιχειρήσεις και επαγγελματίες που αποδέχονται συναλλαγές 

με POS. Με απόφαση, που υπογράφουν ο υπουργός Οικονομίας Δ. 

Παπαδημητρίου και  η υφυπουργός Οικονομικών Κατ. Παπανάτσιου, οι 

επιχειρήσεις, που είναι υποχρεωμένες από το Νόμο να αποδέχονται πληρωμές με πλαστικό 

χρήμα και έχουν εγκαταστήσει POS, πλέον υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή 

τους επαγγελματικό/ούς λογαριασμό/ούς τους στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ τη χρήση των 

κωδικών του Taxisnet.  

Περισσότερα … 

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/meetYpEgypt_F4224.pdf
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Συμμετοχή και των μικρών στη «Black Friday» θέλει η ΕΣΕΕ 

Κάλεσμα στους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες του εμπορίου να 

επωφεληθούν της Black Friday απευθύνει η ΕΣΕΕ, καθώς οι εμπορικές 

επιχειρήσεις ετοιμάζονται για την προωθητική ενέργεια της Black 

Friday» της 24ης Νοεμβρίου. Σε εγκύκλιό της προς τις ομοσπονδίες και τους εμπορικούς 

συλλόγους μέλη της, υπενθυμίζει ότι, πέρυσι δοκιμάστηκε για 1η φορά και στην Ελλάδα η 

προερχόμενη από το εξωτερικό "Black Friday" και μάλιστα με επιτυχία, σημειώνοντας: 

"…δεδομένου ότι αυτή η προωθητική ενέργεια πραγματοποιήθηκε πέρυσι, κατά κύριο λόγο, 

από πολυεθνικές επιχειρήσεις, θεωρούμε ότι, δεν πρέπει να αφήσουμε αυτό το πεδίο ελεύθερο 

μόνο για τους μεγάλους, αλλά να το επιφυλάξουμε μόνοι μας και για τους μικρούς και 

μεσαίους επιχειρηματίες…". 

Περισσότερα … 

Επιστροφή 
 

 

Νέες αλλαγές στα capital controls 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. Β’ 3976/14-

11-2017) η απόφαση του υπουργού Οικονομικών, κ. Ευκλείδη 

Τσακαλώτου, με  θέμα «Ρυθμίσεις  θεμάτων περιορισμών στην 

ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων». Στο πλαίσιο του 

Οδικού Χάρτη για τη σταδιακή χαλάρωση των  capital controls, που ανακοίνωσε το υπουργείο 

Οικονομικών στις 17 Μαΐου 2017, η νέα υπουργική απόφαση έχει στόχο την ταχύτερη 

εξυπηρέτηση φυσικών και νομικών προσώπων και επιχειρήσεων. Περισσότερα… 

Περισσότερα … 

Επιστροφή 
 

 

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων 

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την 

προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και 

Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) με προϋπολογισμό 

120 εκατ. €. Η νέα δράση, που συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της 

Ε.Ε. και από εθνικούς πόρους, σχεδιάστηκε με βασικό στόχο την επένδυση σε υψηλής 

ποιότητας τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες.  Επιδοτούνται επιχειρηματικά σχέδια 

προϋπολογισμού από 25.000 € έως 400.000 €.  

Περισσότερα … 

Επιστροφή 
 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/Esee_BlackFr_F4181.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/CapitalControlsFek_F3718.pdf
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Ξεκινά ο 2ος κύκλος των τεσσάρων καθεστώτων ενισχύσεων του Αναπτυξιακού 

Νόμου 

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ενημερώνει το επενδυτικό 

κοινό ότι την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου 2017 ξεκινά  2ος 

κύκλος των τεσσάρων καθεστώτων ενισχύσεων του Αναπτυξιακού 

Νόμου (Ν. 4399/16). Συγκεκριμένα θα ξεκινήσει η διαδικασία 

υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα «Γενική 

Επιχειρηματικότητα», «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και 

«Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» και θα διαρκέσει ως τις 15 Φεβρουαρίου 2018. Η διαδικασία 

υποβολής και οι προδιαγραφές βασίζονται στα ίδια δεδομένα με αυτές του προηγούμενου 

κύκλου, με κάποιες τεχνικές βελτιώσεις. Επισημαίνεται ότι, στον 2ο κύκλο συγχωνεύονται οι 

πρώτες δύο φάσεις υποβολής αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων, δηλ. η υποβολή 

της αίτησης και η υποβολή του οικείου φακέλου τεκμηρίωσης πραγματοποιούνται σε ένα και 

μόνο στάδιο. 

Επιστροφή 
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