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Αγαπητό Μέλος, 
Το e-Ενημέρωση συντάσσεται, κάθε εβδομάδα, με τη δημοσιογραφική επιμέλεια του 

Ε.Β.Ε.Π. (επικοινωνία: τηλ. 210 4170529, e-mail: studies@pcci.gr) 
 

Mε συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
Βασίλης Κορκίδης 

Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π. (president@pcci.gr) 
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Εκλογές Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς 
1, 2, 3 & 4 

Δεκεμβρίου 2017 

 
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 
 
 
 Το Ε.Β.Ε.Π. συμμετέχει στη "Medaweek 2017" στη Βαρκελώνη 

 Συνεχίζεται από το Ε.Β.Ε.Π. η καταγραφή και αποστολή στα αρμόδια Υπουργεία 

των ζημιών των πληγεισών επιχειρήσεων στη Δυτ. Αττική 

 Δήλωση Προέδρου Ε.Σ.Ε.Ε. & Ε.Β.Ε.Π. για τον Προϋπολογισμό 2018 

 Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη: «Το Ε.Β.Ε.Π. φιλοδοξεί να αναδείξει 

τον Πειραιά σε διαμετακομιστικό κόμβο διεθνούς εμβέλειας» 

 "Black Friday" στην Αγορά του Πειραιά, την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 

 «Επιχειρούμε Έξω»: Αναρτήθηκε η Πρόσκληση για τη Δράση στήριξης της 

προβολής Μ.μ.Ε. 

 Δήλωση Προέδρου Σ.Β.Α.Π., κ. Δ. Μαθιού: «Τα επιχειρηματικά πάρκα να 

λειτουργήσουν, ως εστίες προσέλκυσης επενδύσεων» 

 Πρόσκληση στο Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας "GR BOSSIBLE" 

 Ε.Φ.Κ.Α.: Διευκρινίσεις για χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας 

 Πρόσκληση στην 4η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού, "Greek Tourism Expo" 

 



Το Ε.Β.Ε.Π. συμμετέχει στη "Medaweek 2017" στη Βαρκελώνη 

 «Δύναμη στη πολυμορφία: Η οικονομική δύναμή μας», είναι το 

θέμα της φετινής "MedaWeek", που λαμβάνει χώρα στις 22-24 

Νοεμβρίου 2017, στη Βαρκελώνη και στην οποία συμμετέχει 

ενεργά το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, ως 

ιδρυτικό μέλος της ASCAME. Συγκεκριμένα, η «MedaWeek 2017» 

θα συγκεντρώσει κορυφαίους περιφερειακούς παράγοντες και 

βασικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι από κοινού, θα καλύψουν με παρεμβάσεις και ομιλίες 

τους διάφορους τομείς της περιοχής της Μεσογείου.   Σε  αυτό το πλαίσιo, ο Πρόεδρος του 

Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, στην ενότητα με θέμα: «Μεσογειακά Λιμάνια: Case Studies and 

Success Stories», αναδεικνύει τις επιδόσεις του λιμανιού του Πειραιά και παρουσιάζει το 

ελληνικό Ναυτιλιακό Cluster "Maritime Hellas". Περισσότερα…  

Επισυνάπτεται η ομιλία του κ. Β. Κορκίδη 

Επιστροφή 

 
Συνεχίζεται από το Ε.Β.Ε.Π. η καταγραφή και αποστολή στα αρμόδια Υπουργεία των 

ζημιών των πληγεισών επιχειρήσεων στη Δυτ. Αττική 

Από την πρώτη στιγμή, μετά το πέρας της καταστροφικής 

πλημμύρας, που έπληξε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη Δυτική 

Αττική, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, ως 

όφειλε, ανέλαβε δράση, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων για 

την αποτελεσματική στήριξη και ανακούφιση των πληγεισών επιχειρήσεων, προχωρώντας 

παράλληλα στην καταγραφή του συνόλου των ζημιών σε υποδομές και εμπορεύματα. 

Στο πλαίσιο αυτό, ήδη έχει αποσταλεί στα αρμόδια Υπουργεία η πρώτη λίστα των πληγεισών 

από τη θεομηνία επιχειρήσεων, ενώ συνεχίζεται η σχετική καταγραφή. Αναλυτικότερα:  

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

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  

Επιστροφή 

 
Δήλωση Προέδρου Ε.Σ.Ε.Ε. & Ε.Β.Ε.Π. για τον Προϋπολογισμό 2018 

Με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή του Προϋπολογισμού για το 

2018, ο κ. Β. Κορκίδης, δήλωσε: «ο νέος Προϋπολογισμός φέρνει 

παλιά μέτρα, τα οποία ήδη έχουν ψηφιστεί από τον Μάιο του 

2016, ωστόσο, πρόκειται να εφαρμοστούν από την έναρξη της 

καινούργιας χρονιάς. Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά, νοικοκυριά 

και επιχειρήσεις, παρόλο που τα χρόνια των Μνημονίων έχουν 

εξαντλήσει τη φοροδοτική τους ικανότητα, θα βρεθούν αντιμέτωπα με νέες φορολογικές 

επιβαρύνσεις, που προσεγγίζουν το 1 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 478 εκατ. ευρώ θα 

προέλθουν από την άμεση φορολογία και άλλα 473 εκατ. ευρώ από την έμμεση φορολογία». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

http://pcci.gr/evepimages/press221117_F14291.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PresMedWeek_F32652.pdf
mailto:evep@pcci.gr
http://www.pcci.gr/evepimages/PresBudget18_F27303.pdf


 

 

Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη: «Το Ε.Β.Ε.Π. φιλοδοξεί να αναδείξει τον 

Πειραιά σε διαμετακομιστικό κόμβο διεθνούς εμβέλειας» 

Σε άρθρο του για το Newsletter "Logistics News", ο κ. Β. 

Κορκίδης, επισημαίνει: «…η ενίσχυση του εμπορίου και η 

ικανοποίηση των απαιτήσεων των επιχειρήσεων για έγκαιρη, 

αξιόπιστη και φθηνότερη παράδοση των εμπορευμάτων τους, 

λαμβάνοντας υπόψη και το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, 

που αναπτύσσεται στον Πειραιά, καθώς εξελίσσεται από κόμβο 

θαλάσσιων συγκοινωνιών, μεταξύ Ανατολής και Δύσης σε κόμβο συνδυασμένων μεταφορών, 

αποτελούν τεράστιες προκλήσεις για το Ε.Β.Ε.Π., το οποίο σε συνεργασία με τις Τελωνειακές 

Αρχές της Χώρας μας, αλλά και με όλους τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, θα συνεχίσει να 

εργάζεται εντατικά προς αυτή την κατεύθυνση». Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

"Black Friday" στην Αγορά του Πειραιά, την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 

Την Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017, η "BLACK FRIDAY", θα διεξαχθεί για 

δεύτερη φορά στην αγορά του Πειραιά. Σύμφωνα με την ειδική έρευνα του 

Ινστιτούτου μικρομεσαίων της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & 

Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΕΜ.Υ.), η περυσινή δοκιμαστική εφαρμογή της 

αποδείχθηκε επιτυχημένη, καθώς συνέβαλε στην αύξηση του τζίρου των 

συμμετεχουσών επιχειρήσεων και στην τόνωση της αγοράς. Περισσότερα… 

ΑΦΙΣΑ 

Επιστροφή 

 

«Επιχειρούμε Έξω»: Αναρτήθηκε η Πρόσκληση για τη Δράση στήριξης της προβολής 

Μ.μ.Ε. 

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 

χρηματοδότησης σχεδίων στη Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη 

Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» του Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

(ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση 

της εξωστρέφειας των ελληνικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

μεταποιητικών επιχειρήσεων, που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική 

δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην 

Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες. Η ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών σχεδίων θα ξεκινήσει στις 

8 Ιανουαρίου και η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων, μέχρι 

εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 

18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.  

ΑΦΙΣΑ 

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/PresLogistics_F8318.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/pressEspBlackFri_F8364.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/AfissaBlackFri_F9072.pdf
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A84%CE%9B%CE%96465%CE%A7%CE%998-%CE%9D%CE%918?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A84%CE%9B%CE%96465%CE%A7%CE%998-%CE%9D%CE%918?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A84%CE%9B%CE%96465%CE%A7%CE%998-%CE%9D%CE%918?inline=true
http://www.naftemporiki.gr/k/espa-%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B1
http://www.pcci.gr/evepimages/AfissaEpiExo_F8138.pdf


Δήλωση Προέδρου Σ.Β.Α.Π., κ. Δ. Μαθιού: «Τα επιχειρηματικά πάρκα να 

λειτουργήσουν, ως εστίες προσέλκυσης επενδύσεων» 

«Να λυθεί, μια και έξω, το απαράδεκτο ιδιόμορφο καθεστώς για τις 

βιομηχανίες της Αττικής οι οποίες, χρόνια τώρα, ενώ βρίσκονται 

συγκεντρωμένες σε συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής και λειτουργούν 

υπό την μορφή ζωνών παραγωγικής δράσεως δεν καλύπτονται 

χωροταξικά από τους νομοθετημένους θεσμούς των Βιομηχανικών 

Πάρκων ή των ειδικών ΒΙΠΑ». Τη δήλωση αυτή έκανε ο Πρόεδρος του 

Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς, κ. Δημήτρης Μαθιός, αναφερόμενος σε 

περιπτώσεις, όπως στο Αιγάλεω, στον Ελαιώνα και άλλα σημεία της βιομηχανικής και 

βιοτεχνικής Αττικής. Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Πρόσκληση στο Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας "GR BOSSIBLE" 

Tο Skywalker.gr σας καλεί στη 2η συνάντηση του ελληνικού επιχειρηματικού 

οικοσυστήματος σε μία ενιαία φυσική πλατφόρμα επικοινωνίας και 

αλληλεπίδρασης με τους νέους και εν δυνάμει επιχειρηματίες. Το Φεστιβάλ 

Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας "GRBossible", θα διεξαχθεί στις 25 και στις 

26 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Divani Caravel (Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 

2, Αθήνα) και σκοπός του είναι η διερεύνηση των αναγκών και των 

δυνατοτήτων, των ευκαιριών και των αποφάσεων, που αφορούν στη γέννηση, στην 

υποστήριξη και στην ανάδειξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Σε αυτό το πλαίσιο, το 

Ε.Β.Ε.Π. συμμετέχει στο εν λόγω Φεστιβάλ, παραχωρώντας την Αιγίδα του, ενώ ο οικονομικός 

επόπτης του Επιμελητηρίου και Πρόεδρος του Ε.Σ.Π., κ. Ν. Μανεσιώτης, θα αναπτύξει το θέμα 

«Επιχειρηματικότητα και Δεύτερη Ευκαιρία». 

ΑΦΙΣΑ 

Επιστροφή 

 

 

Ε.Φ.Κ.Α.: Διευκρινίσεις για χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας  

Διευκρινίσεις για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας παρέχει 

ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης με σχετική εγκύκλιο. 

Συγκεκριμένα, από 1-1-2017, ημερομηνία ένταξης στον Ε.Φ.Κ.Α. 

των προϋφιστάμενων φορέων κύριας ασφάλισης, η ασφαλιστική ενημερότητα χορηγείται από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες τους, οι οποίες λειτουργούν ως υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. Συνεπώς, οι 

εργοδότες και οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι (ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και 

αγρότες) εξακολουθούν να λαμβάνουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τις αρμόδιες, 

κατά την 31-12-2016, υπηρεσίες κάθε εντασσόμενου φορέα. 

Επιστροφή 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/pressSvap201117_F8462.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/invBossible_F8275..pdf


Πρόσκληση στην 4η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού, "Greek Tourism Expo" 

To Eμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σας 

ενημερώνει ότι, στις 8-10 Δεκεμβρίου 2017, θα πραγματοποιηθεί 

στο Metropolitan Expo, η 4η Greek Tourism Expo, με κύριο στόχο 

την ανάδειξη του ελληνικού Τουρισμού. Το μεγάλο πλεονέκτημα 

της Έκθεσης είναι η συμμετοχή κορυφαίων Διεθνών Hosted Byers 

από όλο τον κόσμο, οι οποίοι θα καλύπτουν όλους τους τομείς του Τουρισμού και τα B2B 

meetings με τους Εκθέτες θα ξεπεράσουν τις 6.000 αποτελώντας τη βάση για νέες συμφωνίες.    

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

http://www.greektourismexpo.gr/el/ekthesi/profil-ekthesis/
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