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Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, για κατάθεση στη Βουλή του κρατικού 

Προϋπολογισμού 2019 

«Λαμβάνοντας υπόψη πως, βρισκόμαστε σε καθεστώς ενισχυμένης 
εποπτείας, ο πρώτος μεταμνημονιακός, όπως αναφέρεται, 
Προϋπολογισμός του 2019 προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 3,6% 
του Α.Ε.Π., που, όμως,  πρέπει να επισημάνουμε, ότι προέρχεται από 
την υπερφορολόγηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Επίσης, 
προβλέπει αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,1% και της 
δημόσιας κατά 0,6%, αύξηση των επενδύσεων κατά 11,9% αύξηση 

των εξαγωγών κατά 5,8% και των εισαγωγών κατά 5,2%, καθώς και μείωση της ανεργίας στο 16,7% από 
18,3% φέτος» σχολιάζει σε δήλωσή του ο κ. Β. Κορκίδης. 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 
Ε.Β.Ε.Π.: « Η περιβαλλοντική προστασία της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά να 

εναρμονίζεται με την επιχειρηματική ανάπτυξη» 

 Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Πειραιώς, κ. Β. Κορκίδης, συμμετείχε, ως ομιλητής, στο 
Συνέδριο της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής 
Ενότητας Πειραιά, με θέμα «Περιβάλλον και Ανάπτυξη στην 
ευρύτερη περιοχή του Πειραιά: περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
και προοπτικές για τις λιμενικές πόλεις», καταθέτοντας 

παράλληλα στην Περιφέρεια υπόμνημα προτάσεων του Επιμελητηρίου, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της 
Στρατηγικής για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2017. 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 
H επόμενη μέρα της πραγματικής οικονομίας στη μεταμνημονιακή εποχή και η 

επιχειρηματική ανάπτυξη στο επίκεντρο ενδιαφέροντος του Ε.Β.Ε.Π. 

 Ο πρώτος μεταμνημονιακός, προεκλογικός 
προϋπολογισμός, το μεγάλο στοίχημα της ανάπτυξης 
και οι κίνδυνοι της ελληνικής οικονομίας, η ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 
επιχειρήσεων, οι παρατηρήσεις του Ε.Β.Ε.Π. για την 
εκπόνηση της Μελέτης, «Περιφερειακή Πολιτική της 
Ελλάδας μετά το 2020» του Ο.Ο.Σ.Α., το νέο 

νομοθετικό πλαίσιο (Ν.4568/2018) για τα υδατοδρόμια, ο Ν.4554/2018 για την αδήλωτη εργασία, η 
λειτουργία του e-Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών, αποτέλεσαν τα βασικά θέματα 
συζήτησης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Πειραιώς, που έλαβε χώρα, την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018, στην ανακαινισμένη αίθουσα Συνεδριάσεών 
του. 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 

http://pcci.gr/evepimages/press221118_F26341.pdf
http://pcci.gr/evepimages/press211118_F16015.pdf
http://pcci.gr/evepimages/Press20112018_F23661.pdf


Ανοικτή επιστολή απερχόμενου Προέδρου Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Β. Κορκίδη, προς όλους του 

εμπόρους 

«Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της τρίτης θητείας μου, ως γνωστό 
αποφάσισα να αποχωρήσω από τον θώκο του προέδρου της Ε.Σ.Ε.Ε., την 
οποία υπηρέτησα με πολλή δουλειά, αγάπη, αφοσίωση και ευσυνειδησία. 
Όλοι μαζί, τα τελευταία δέκα χρόνια, εν μέσω μιας εξαιρετικά δύσκολης 
οικονομικής συγκυρίας για τη χώρα, παλέψαμε ώστε να αναδείξουμε την 
πραγματική συμβολή του εμπορικού κλάδου στην εγχώρια οικονομία και να 
ενισχύσουμε την παρέμβαση του φορέα μας στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων…» αναφέρει σε επιστολή του ο κ. Β. Κορκίδης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 
Η αγορά του Πειραιά συμμετέχει στο θεσμό της "Βlack Friday" 

Kάλεσμα στους καταναλωτές να επισκεφθούν την Αγορά του Πειραιά, να 
κερδίσουν από τις μεγάλες προσφορές των καταστημάτων και να κάνουν τις 
αγορές τους σε ένα χαρούμενο - αισιόδοξο κλίμα απευθύνει σε σχετική 
ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, συμμετέχοντας στον διεθνή 
θεσμό της «Black Friday».  
Περισσότερα… 

Με αφορμή την επέκταση της "Βlack Friday" σε μία εβδομάδα, ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Β. 

Κορκίδης, δήλωσε σχετικά: «...Από του χρόνου, το πιο πιθανό είναι να την αποκαλούμε 

"Greek Black Week", αφού καταφέραμε, μόλις, την τρίτη συνεχόμενη χρονιά εφαρμογής της 

στην Ελλάδα να την ξεχειλώσουμε από ημέρα σε εβδομάδα…». 

Περισσότερα… 
Επιστροφή 

 
 
Νέο Μοντέλο Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης- Το πιλοτικό πρόγραμμα της 

Ελευσίνας 

Το νέο μοντέλο Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης (ΕΠΑ) και 
την πιλοτική εφαρμογή του στην περιοχή της Ελευσίνας 
παρουσίασαν  σε κοινή εκδήλωση ο Υφυπουργός Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αθανάσιος 
Ηλιόπουλος και η Διοικήτρια του Οργανισμού Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού, Καθ. Μαρία Καραμεσίνη.Το πρόγραμμα 
απευθύνεται στους εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ 

ανέργους, ηλικίας 45 ετών και άνω, με διάρκεια ανεργίας τουλάχιστον έξι μήνες, που διαμένουν στους 
Δήμους Μάνδρας, Ασπροπύργου και Ελευσίνας. Η ομάδα στόχος υπολογίζεται σε περίπου 3.000 άτομα. Οι 
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που θα προσφερθούν είναι: Νέες Θέσεις Εργασίας (ΝΘΕ), 
Επιχειρηματικότητα-Αυταπασχόληση, Κατάρτιση, Κοινωφελής Εργασία. Ο σχεδιασμός του βασίζεται τόσο 
στις ανάγκες των ανέργων όσο και στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας. 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 

http://www.pcci.gr/evepimages/APERCHOMENOUPROEDROUESEE_F16660.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ESPBLACKFRIDAY_F18940.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ESEEBlackFriday_F17075.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/Elefsinas_F23838.pdf


Πρόγραμμα της ΕΕ “EU Green Gateway to Japan”, Προγραμματισμός 

επιχειρηματικών αποστολών στην Ιαπωνία 

 Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σας ενημερώνει, σύμφωνα 
με έγγραφο της Β8 Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου 
Εξωτερικών, για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «EU Green Gateway to Japan», το 
οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση www.eu-
gateway.eu/content/japan-0, www.eu-gateway.eu/business-missions, και την 

επιχειρηματική αποστολή που  έχει προγραμματιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος , «HEALTHCARE & 
MEDICAL TECHNOLOGIES», από 17 έως 19 Μαρτίου 2019. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 30 
Νοεμβρίου 2018. 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 
 
 
22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics υπό την Αιγίδα του Ε.Β.Ε.Π., 30 Νοεμβρίου -1 

Δεκεμβρίου 2018, Ίδρυμα Ευγενίδου 

«Μία από τις σημαντικότερες, μέχρι σήμερα, διοργανώσεις της», 
όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, διεξάγει η Ελληνική 
Εταιρεία Logistics στις 29,30 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου 
2018. Πρόκειται για το 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο, που έχει τίτλο: 

«Logistics on the move, Greece in the fast lane», το οποίο τελεί, μεταξύ άλλων φορέων, υπό την αιγίδα 
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, που  συμμετέχει παράλληλα με δικό του 
περίπτερο. 60 και πλέον ομιλητές, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε. και του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. 
Κορκίδης, θα συμμετέχουν στις εργασίες του συνεδρίου, ενώ 4 καταξιωμένοι KeyNote Speakers διεθνούς 
εμβέλειας θα καταθέσουν την εμπειρία και τις απόψεις τους. Περισσότερες πληροφορίες για τις εγγραφές: 
http://www.22logisticscongress.gr/registration 
-Πρόγραμμα Συνεδρίου 

Επιστροφή 

 
 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

Σε λειτουργία τέθηκε το e-Μητρώο πλοίων 

Σε λειτουργία έχει τεθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή με τίτλο «Μητρώο 

Τουριστικών Πλοίων και Μικρών Σκαφών» (e-Μητρώο Πλοίων), όπως 

ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), κατ’ 

εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4256/2014, στον 
δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr), στην ενότητα «Υπηρεσίες προς πολίτες» και στην ενότητα 

«Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις». Η είσοδος των χρηστών στην εφαρμογή πραγματοποιείται μέσω των 

προσωπικών κωδικών TAXISΝET. Η δημιουργία του «e-Μητρώου Πλοίων» έχει ως στόχο την καταχώρηση 

όλων των τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών σε μία ηλεκτρονική  εφαρμογή, στην οποία θα έχουν 

πρόσβαση οι συναλλασσόμενοι, αλλά και οι Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., του υπουργείου Οικονομικών και του 

υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου οι διαδικασίες, που αφορούν στην εγγραφή 

ή/και εκμετάλλευση των τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών να πραγματοποιούνται σε ηλεκτρονικό 

περιβάλλον. 
-Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις 
-Πίνακας αποτύπωσης παραβόλων/προθεσμιών για τα υπόχρεα προς καταχώριση στο e-μητρώο πλοίων 

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/GATEWAYTOJAPAN_F18185.pdf
http://www.22logisticscongress.gr/registration
http://www.pcci.gr/evepimages/PROGRAMMALOGISTICS_F19165.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/faqs_F19354.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PINAKASPARAVOLON-PROTHESMION_0_F19462.pdf
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