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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
 Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. Β. Κορκίδη, για την ψήφο 

εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση από τη Βουλή 

 Aγιασμός, βραβεύσεις και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας των παραγωγικών 
φορέων του Πειραιά στο Ε.Β.Ε.Π. 

 Απάντηση από τον Πρόεδρο του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, σε ερώτημα της 
EuroCommerce σχετικά με την άρνηση της συμφωνίας "Brexit" 

 POS: Yποχρεωτικά για ακόμη 53 κλάδους 

 Πιλοτικό πρόγραμμα Ελευσίνας – Δράση Κατάρτισης - Υποβολή θέσεων 
πρακτικής άσκησης από τοπικές επιχειρήσεις 

 Βασικά σημεία συνέντευξης Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. στο κινεζικό πρακτορείο Xinhua 
για την επένδυση της COSCO 

 Πρόσκληση στην εκδήλωση "Omiros Contribution Awards" του Ομίλου 
εκπαίδευσης και τεχνολογίας «Όμηρος», Πέμπτη 31.01.2019, στις 17:00, 
Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π. 

 Ομιλία Β΄ Αντιπροέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Κ. Αχλαδίτη, στην επιστημονική Ημερίδα του 
Παν. Αιγαίου, με θέμα: «Παραγωγικός ιστός πόλεων και ανάπτυξη λιμένων: 
αλληλεπιδράσεις, στρατηγικές, στόχοι» 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 Bράβευση του κ. Γ. Ξηραδάκη, Προέδρου του Propeller Club, από το Ε.Β.Ε.Π. 
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Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. Β. Κορκίδη, για την ψήφο 
εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση από τη Βουλή 

«Παρά την ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση μία 

ενδεχόμενη πολιτική αβεβαιότητα θα πλήξει την οικονομία, 

θα παγώσει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις. Η εκτεταμένη 

παροχολογία της προεκλογικής περιόδου είναι πιθανό να 

οδηγήσει σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό το 2019 και εάν 

συνεχιστεί για ακόμα δέκα μήνες θα δημιουργήσει 

πολλαπλούς κινδύνους κατάρρευσης της οικονομίας….» 

αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Β. Κορκίδης και καταλήγει: «… Η απορία όλων μας είναι κατά 

πόσο μία κυβέρνηση με ψήφο ανοχής στη Βουλή εμπνέει συνθήκες εμπιστοσύνης στις αγορές. 

Το συμπέρασμά μας, από την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, είναι ότι το επιχειρείν στην 

Ελλάδα, για πολλοστή φορά, βρίσκεται σε κρίσιμο «πολιτικό σταυροδρόμι». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 
Aγιασμός, βραβεύσεις και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας των παραγωγικών φορέων 
του Πειραιά στο Ε.Β.Ε.Π. 

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Πειραιώς, κ. Β. Κορκίδης, αφού παρουσίασε επτά εφικτές 
προσδοκίες-εξελίξεις για την ανάπτυξη του Πειραιά, 
επισήμανε, μεταξύ άλλων, στο χαιρετισμό του: 
«…Χρειαζόμαστε  ενότητα, αισιοδοξία, πίστη στις δυνάμεις 
μας και συστηματική εργασία για την επίτευξη του μεγάλου 
στόχου μας. Σε αυτή την προσπάθεια, σας διαβεβαιώνω, ως 
Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. μαζί με όλους τους προέδρους των 

παραγωγικών φορέων του Πειραιά, ότι θα σταθούμε αρωγοί δίπλα σε κάθε επιχειρηματία και της πειραϊκής 
κοινωνίας. Ως δείγμα της έμπρακτης στήριξής μας στο θεάρεστο έργο της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιά, με 
πρωτοστάτη τον Σεβασμιότατο, το Ε.Β.Ε.Π. και οι παραγωγικοί φορείς της πόλης μας δεσμευόμαστε μέσα 
στο 2019 να αγοράσουμε ένα σχολικό, εξοπλισμένο για παιδιά με ειδικές ανάγκες». 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 
 
 
Απάντηση από τον Πρόεδρο του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, σε ερώτημα της 
EuroCommerce σχετικά με την άρνηση της συμφωνίας "Brexit" 

«…Σύμφωνα με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, το 
Brexit, χωρίς συντεταγμένη συμφωνία δεν θα είναι απλώς μία καταστροφή για 
τις ΜμΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά θα δημιουργήσει επίσης σημαντικά 
προβλήματα στις ΜμΕ στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως την 
Ελλάδα. Η EuroCommerce πρέπει  λοιπόν  να  εντείνει  τις  προσπάθειές  της  

για  λύσεις  σε περίπτωση, που δεν υπάρξει συμφωνία. Βεβαίως, μετά τις εξελίξεις, αναμένεται μια 

γρήγορη αντίδραση από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία θα πρέπει να 

αποσαφηνίσει πώς, μπορεί να επιτευχθεί μια νέα συμφωνία Brexit. Σαν μια πρώτη αντίδραση 

στην Ελλάδα, στην διπλή ψηφοφορία του βρετανικού κοινοβουλίου, σχετικά με τη συμφωνία 

Brexit και την πρόταση μομφής, θα λέγαμε ότι, λυπούμαστε για την απόρριψη της συμφωνίας, 

που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης, μεταξύ της ΕΕ-27 και της βρετανικής 

http://www.pcci.gr/evepimages/press170119_F22936.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/press150119_F628.pdf


κυβέρνησης, καθώς θα θέσει σε κίνδυνο τις μελλοντικές οικονομικές προοπτικές των 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων…» επισημαίνει ο κ. Β. Κορκίδης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 
POS: Yποχρεωτικά για ακόμη 53 κλάδους 

Τρεις μήνες προθεσμία, έχουν οι επαγγελματίες 53 νέων κλάδων, οι 

οποίοι εντάσσονται στο καθεστώς υποχρεωτικής αποδοχής 

πληρωμών με κάρτα για να τοποθετήσουν μηχανήματα POS. Με 

κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, κ. Γιάννη Δραγασάκη, 

του Αναπλ. Υπουργού Οικονομίας, κ. Στέργιου Πιτσιόρλα και της 

Υφυπουργού Οικονομικών, κας Κ. Παπανάτσιου, καθορίζονται οι 

υπόχρεοι χρήσης συσκευών POS για την αποδοχή πληρωμών μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών 

καρτών. Οι επαγγελματίες υποχρεούνται, επίσης, να αποδέχονται πληρωμές και με άλλα 

ηλεκτρονικά μέσα (e-banking κ.λπ.), ενώ παράλληλα θα πρέπει να δηλώσουν στην 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επαγγελματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στους 

οποίους θα πρέπει να συγκεντρώνουν όλες τις εισπράξεις από τους πελάτες λιανικές, είτε 

αυτές πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα, είτε με μετρητά. 

Φ.Ε.Κ. Β΄ 30/15.01.2019 

Επιστροφή 

 
 
Πιλοτικό πρόγραμμα Ελευσίνας – Δράση Κατάρτισης - Υποβολή θέσεων πρακτικής 
άσκησης από τοπικές επιχειρήσεις   

Ξεκίνησε την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2018, η τρίτη δράση του πιλοτικού  προγράμματος 
Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης ανοιχτού τύπου του ΚΠΑ ΟΑΕΔ Ελευσίνας, που 
αφορά την παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε ανέργους 
ηλικίας 45 ετών και άνω, εγγεγραμμένους τουλάχιστον έξι μήνες στο μητρώο ανέργων 

και οι οποίοι διαμένουν στους δήμους Ελευσίνας, Ασπροπύργου, και Μάνδρας- Ειδυλλίας. Στο πλαίσιο αυτό 
ο ΟΑΕΔ καλεί τις τοπικές επιχειρήσεις να δηλώσουν θέσεις πρακτικής άσκησης στα ακόλουθα επαγγέλματα: 
υπάλληλος γραφείου, πωλητής λιανικού εμπορίου, πωλητής χονδρικού εμπορίου, αποθηκάριος κ.ά. 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 
 
 
Βασικά σημεία συνέντευξης Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. στο κινεζικό πρακτορείο Xinhua για 
την επένδυση της COSCO 

«…H επένδυση της COSCO SHIPPING αποτελεί ένα επιτυχημένο παράδειγμα 
αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας. O στόχος είναι 
κοινός: να ανέβει o Πειραιάς ακόμη περισσότερο στην παγκόσμια κατάταξη 

λιμένων, να συνεχιστούν οι επενδύσεις με ταχύ ρυθμό, ώστε αυτό να μπορέσει να συμβάλλει ακόμη 
περισσότερο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, στην προώθηση των σχέσεων μεταξύ των δύο λαών 
στους τομείς του εμπορίου, του τουρισμού, της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και στην ενίσχυση της νέας 
πρωτοβουλίας της Κίνας για τη διευκόλυνση του παγκόσμιου εμπορίου “One Belt-One Road”…» τονίζει σε 
τηλεοπτική του συνέντευξη ο κ. Β. Κορκίδης. 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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Πρόσκληση στην εκδήλωση "Omiros Contribution Awards" του Ομίλου εκπαίδευσης 
και τεχνολογίας «Όμηρος», Πέμπτη 31.01.2019, στις 17:00, Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π. 

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΟΜΗΡΟΣ Πειραιά διοργανώνει για 2η χρονιά το 
θεσμό OMIROS CONTRIBUTION  AWARDS, που έχει σαν στόχο να 
τιμήσει τους ανθρώπους, οι οποίοι ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους στο 

χώρο του Αθλητισμού και αποτελούν έμπνευση για τους νέους, την Πέμπτη, 31-01-2019 και ώρα 17:00-
21:00, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. Η εκδήλωση, στην οποία θα απευθύνει χαιρετισμό και θα απονείμει 
βραβείο ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, τελεί υπό την Αιγίδα του Επιμελητηρίου. 
-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Επιστροφή 

 
 
Ομιλία Β΄ Αντιπροέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Κ. Αχλαδίτη, στην επιστημονική Ημερίδα του 
Παν. Αιγαίου, με θέμα: «Παραγωγικός ιστός πόλεων και ανάπτυξη λιμένων: 
αλληλεπιδράσεις, στρατηγικές, στόχοι» 

«…Τα λιμάνια σήμερα αντιμετωπίζουν μία διπλή πρόκληση. Την 
εξασφάλιση του συνεχόμενου υψηλού επιπέδου υπηρεσιών 
προς τους πελάτες τους και την διασφάλιση της 
ανταγωνιστικότητάς τους στα επόμενα 20-30 χρόνια. Η 
εφοδιαστική αλυσίδα αναπτύσσεται ραγδαία και προσαρμόζεται 
με τη ροή και τους ρυθμούς ανάπτυξης του διεθνούς εμπορίου. 
Τα λιμάνια παραμένοντας γεωγραφικά σταθερά , θα πρέπει να 

έχουν  τις κατάλληλες  υποδομές, για να παραμείνουν ο πρωτεύον κρίκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η 
θέση του Πειραιά, τον καθιστά το πιο σημαντικό διαμετακομιστικό κέντρο στην Ανατολική Μεσόγειο, αφού 
βρίσκεται στο κεντρικό σημείο της διασταύρωσης των θαλάσσιων οδών, που συνδέουν τη Μεσόγειο με τη 
Βόρεια Ευρώπη…». 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 
 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 
 
Bράβευση του κ. Γ. Ξηραδάκη, Προέδρου του Propeller Club, από το Ε.Β.Ε.Π. 

Στις 14 Ιανουαρίου, με την ευκαιρία της κοπής της πίτας του 
Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και των 
Παραγωγικών Φορέων του Πειραιά, βραβεύθηκε από το Ε.Β.Ε.Π., ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της XRTC και Πρόεδρος του Propeller Club, 
κ. Γιώργος Ξηραδάκης, ο οποίος υπογράμμισε στην ομιλία του: 
«Στο πρόσωπό μου, κ. Πρόεδρε, βραβεύετε την επιρροή, που ασκεί 

η θάλασσα στον Έλληνα. Βραβεύετε μια διαφορετική, μια “μη συνηθισμένη” πορεία ενός ανθρώπου, που 
ξεκίνησε από το ναυτικό επάγγελμα και μετά ολοκλήρωσε τις σπουδές του, για να κατασταλάξει στο 
ναυτιλιακό τεχνοκρατικό περιβάλλον, κάτι σπάνιο για τις περασμένες δεκαετίες». Συνέχισε, σημειώνοντας  
ότι είναι περήφανος που με την εταιρία του XRTC Business Consultants υπηρετεί, όπως και 

πολλές άλλες εταιρίες, μέλη αυτού του Επιμελητηρίου, την Ελληνική Ναυτιλία, η οποία 

αποτελεί το μεγαλύτερο Ελληνικό οικονομικό επίτευγμα παγκοσμίως, και τόνισε ότι η 

εξωστρέφεια αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό, οποιουδήποτε θέλει να δραστηριοποιηθεί 

αξιοπρεπώς σε αυτή την αγορά, καθώς επίσης και ο σεβασμός στους διεθνείς κανόνες και τους 

ανθρώπους απ’ όποιο σημείο του κόσμου κι αν κατάγονται. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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