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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

  
 Αγιασμός, βραβεύσεις και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας των  παραγωγικών 

φορέων του Πειραιά στο Ε.Β.Ε.Π. 

 Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης, χαιρετίζει τη νομοθετική 

πρωτοβουλία για τη δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

 Συνάντηση του Προέδρου της Ε.Σ.Ε.Ε. & του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλη Κορκίδη, 

με τον νέο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. 

Δημήτρη Αυλωνίτη 

 Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο: Πρόσκληση σε 

ενημερωτική εκδήλωση για το   Πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω» 

 Ο.Α.Ε.Δ.: Αιτήσεις για προσλήψεις σε επιχειρήσεις νέων 

 Εγκρίθηκαν τα πρώτα 70 επενδυτικά σχέδια του Προγράμματος «Γενική 

Επιχειρηματικότητα» 

 Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών: Πρόσκληση σε 

Διημερίδα, με θέμα: «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και εξελίξεις στην 

Ελλάδα» 

 Πρόσκληση σε Ημερίδα Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Ελληνικό 

Βιομηχανικό Τομέα 

 Πρόσκληση στην παρουσίαση βιβλίων του Ν. Σκορίνη 
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Αγιασμός, βραβεύσεις και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας των  παραγωγικών φορέων 

του Πειραιά στο Ε.Β.Ε.Π.   

Σε κλίμα ενότητας και αισιοδοξίας πραγματοποιήθηκε, την 

Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π., η κοινή 

εκδήλωση των παραγωγικών φορέων του Πειραιά, για τον ετήσιο 

Αγιασμό και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, την οποία 

ευλόγησε ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Νύφων 

Καπογιάννης. Για πέμπτη, συνεχή χρονιά και έπειτα από πρωτοβουλία του Προέδρου του 

Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλη Κορκίδη, αποφασίστηκε η εκδήλωση του Επιμελητηρίου να είναι κοινή και 

με άλλους παραγωγικούς φορείς του Πειραιά, γεγονός που επιβεβαιώνει το πνεύμα σύμπνοιας 

και αλληλεγγύης από το οποίο εμφορείται ο επιχειρηματικός κόσμος της πόλης. Φέτος, οι 

παραγωγικοί φορείς του Πειραιά αποφάσισαν ομόφωνα να απονείμουν τιμητικές διακρίσεις 

στην εταιρεία «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.» και στην εταιρεία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», 

αναγνωρίζοντας την εξέχουσα προσφορά τους, η μεν πρώτη στην ελληνική κοινωνία και 

οικονομία, η δε δεύτερη στον κόσμο της Βιομηχανίας και του επιχειρείν. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης, χαιρετίζει τη νομοθετική 

πρωτοβουλία για τη δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

 «Μέσα από μια συντονισμένη συνεργασία της ευρύτερης 

επιχειρηματικής κοινότητας του Πειραιά και του νέου 

Πανεπιστημίου, είναι δυνατόν να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα 

της έρευνας, να διαχέεται καλύτερα η καινοτομία και, εν τέλει, το 

Πανεπιστήμιο να δράσει καταλυτικά, προς όφελος της ενίσχυσης της απασχόλησης και της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Όφελος, βεβαίως, θα υπάρχει και για το ίδιο το 

Πανεπιστήμιο, καθώς θα βελτιωθούν οι συνθήκες για την προσέλκυση περισσότερων 

επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα προς την έρευνα και καινοτομία, γεφυρώνοντας το χάσμα 

μεταξύ επιστήμης και αγοράς, καθώς η νέα επιστημονική γνώση θα μπορεί να μετατρέπεται 

απρόσκοπτα σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του 

Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, χαιρετίζοντας τη νομοθετική πρωτοβουλία για τη δημιουργία του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

 

 

 

 

http://pcci.gr/evepimages/pressPita18_F27677.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/press180118_F5292.pdf


Συνάντηση του Προέδρου της Ε.Σ.Ε.Ε. & του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλη Κορκίδη, με τον νέο 

Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Δημήτρη Αυλωνίτη 

«Με ιδιαίτερη χαρά συναντήσαμε τον νέο Γενικό Γραμματέα 

Εμπορίου, κ. Δ. Αυλωνίτη, ώστε να ενημερωθεί για τις 

θέσεις μας και να συζητήσει μαζί μας τα κρίσιμα ζητήματα 

για την επιβίωση της εμπορικής μικρομεσαίας 

επιχειρηματικότητας. Η Ε.Σ.Ε.Ε. καθ´ όλη τη διάρκεια της 

μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης, αναζητά από την 

εκάστοτε ελληνική Κυβέρνηση και επίμονα προτείνει στην 

Γενική Γραμματεία Εμπορίου, με τις τεκμηριωμένες θέσεις της, να δημιουργηθεί ένα 

ολοκληρωμένο πλαίσιο, που θα αποτελεί την αναγκαία εθνική πολιτική της Χώρας μας για τις 

Μ.μ.Ε., όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Β. Κορκίδης μετά το 

πέρας της συνάντησης. 

Περισσότερα… 

Υπόμνημα 

Επιστροφή 

 
 
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο: Πρόσκληση σε 

ενημερωτική εκδήλωση για το   Πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω»  

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο   Πειραιώς  

ενημερώνει ότι, το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο,  

αξιοποιώντας το νέο Πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω», 

διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για τη συμμετοχή σε 

Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις, τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου, 

13:00-14:30 στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας-Ελληνικό, 

στο πλαίσιο της Έκθεσης «ΕΞΠΟΤΡΟΦ». Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση: «θα γίνει 

εκτενής αναφορά στο Πρόγραμμα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις διαδικασίες, τις 

προϋποθέσεις, τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, κ.λπ., ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα για 

παροχή πρόσθετων πληροφοριών και διευκρινίσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

ενημερώσουν για την παρουσία τους, συμπληρώνοντας τη συνημμένη δήλωση συμμετοχής 

στο y.patsiavos@ahk.com.gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον 

κ. Γιάννη Πατσιαβό, Senior Consultant, τηλ. 210 6419026, y.patsiavos@ahk.com.gr.» 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 
 Ο.Α.Ε.Δ.: Αιτήσεις για προσλήψεις σε επιχειρήσεις νέων 

Ξεκίνησε την   Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018, η υποβολή αιτήσεων για 

τη συμμετοχή εργοδοτών στο νέο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. 

«Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών από 

αυτοαπασχολούμενους νέους  και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 

ετών», που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. 

Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση σε αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων 

ηλικίας έως 35 ετών, που δεν απασχολούν και δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν 
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προσωπικό, για την πρώτη πρόσληψη ανέργων σε θέσεις μισθωτής εργασίας πλήρους 

απασχόλησης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 
Εγκρίθηκαν τα πρώτα 70 επενδυτικά σχέδια του Προγράμματος «Γενική 

Επιχειρηματικότητα» 

Την υπαγωγή των πρώτων 70 μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, που έχουν 

υποβληθεί στο πλαίσιο του καθεστώτος - προγράμματος «Γενική 

Επιχειρηματικότητα» του νέου αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 ενέκρινε η 

Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης. Τα επενδυτικά αυτά σχέδια (σ.σ. σύμφωνα με τον προσωρινό 

πίνακα - βλέπε συνοδευτικό υλικό) είναι συνολικού προϋπολογισμού 

σχεδόν 519 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος της συνολικής ενίσχυσης που θα λάβουν ανέρχεται στα 

161,5 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, τα 112 εκατ. ευρώ αφορούν ενισχύσεις φορολογικής απαλλαγής 

και τα υπόλοιπα 49,5 εκατ. ευρώ, επιχορήγηση. Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα 

ακολουθήσει η ανακοίνωση και των υπόλοιπων επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υποβληθεί 

στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα», ενώ έως την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου 

θα «αναρτηθούν» και τα αποτελέσματα των καθεστώτων «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και 

«Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού». 

Επιστροφή 

 
 
Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών: Πρόσκληση σε Διημερίδα, 

με θέμα: «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και εξελίξεις στην Ελλάδα» 

O «Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών» (ITS 

Hellas), διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά Διημερίδα, με 

θέμα «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και τις εξελίξεις στην 

Ελλάδα», στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2018, στο Υπουργείο Υποδομών 

και Μεταφορών. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση: «Στόχος και της φετινής 

διοργάνωσης είναι να θέσει στο επίκεντρο του διαλόγου το θέμα της ευρείας εφαρμογής των 

ΕΣΜ στην Ελλάδα, ως μέσο οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας, αλλά και διασφάλισης της 

αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ασφάλειας των μεταφορών, προς όφελος 

τόσο των χρηστών, όσο και του περιβάλλοντος». Σε αυτό το πλαίσιο, το Ε.Β.Ε.Π. έχει θέσει 

υπό την Αιγίδα του την εν λόγω Διημερίδα. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 
Πρόσκληση σε Ημερίδα Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Ελληνικό Βιομηχανικό Τομέα 

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) σε 

συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) σας 

προσκαλούν στην Ημερίδα, που διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου EU-

MERCI (www.eumerci.eu), την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018, στο 

Ξενοδοχείο Crowne Plaza. Η Ημερίδα απευθύνεται στον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα της 
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Ελλάδας, εστιάζοντας στη Βιομηχανία Τροφίμων και επικεντρώνεται σε τρεις καίριους 

πυλώνες, που ενισχύουν την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας στον ελληνικό βιομηχανικό 

τομέα: στα νομοθετικά και οικονομικά εργαλεία, στα υποστηρικτικά έργα της Ε.Ε. και 

τεχνολογίες εξοικονόμησης και τέλος, σε καλές πρακτικές από την εφαρμογή μέτρων ή 

αξιοποίησης εργαλείων εξοικονόμησης. Η Ημερίδα αποσκοπεί στην ευρύτερη ενσωμάτωση και 

προώθηση της Οδηγίας Εξοικονόμησης Ενέργειας (2012/27/EU-EED) στην Ελλάδα. Για το 

σκοπό αυτό, παρουσιάζονται τα ισχύοντα υποστηρικτικά εργαλεία και οι χρηματοδοτικοί 

μηχανισμοί, καθώς και οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης.  Η συμμετοχή είναι δωρεάν, 

κατόπιν εγγραφής εδώ.  

ΑΤΖΕΝΤΑ 

Επιστροφή 

 

 

Πρόσκληση στην παρουσίαση βιβλίων του Ν. Σκορίνη 

«Ο Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στην 

παρουσίαση των βιβλίων του Νίκου Σκορίνη "Ακύμαντοι" και 

"Δυτικοανατολικά της γης", τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 στις 19:30, στο 

Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π.». Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. & της Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Β. 

Κορκίδης, θα παρουσιάσει τα βιβλία, μαζί με τους κ. κ. Γ. Γαβρίλη, 

Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, Θ. Δρίτσα, Βουλευτή, π. Υπουργό, Μ. Μανουσάκη, 

Σκηνοθέτη. 

Επιστροφή 
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