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 Η χειμερινή αποτίμηση του Ε.Β.Ε.Π. για την οικονομία και την αγορά 

 Θετική ανταπόκριση στην ανοιχτή πρόσκληση του Ε.Β.Ε.Π. από τους υποψήφιους 

των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών 

 Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Εμπορίου από την Ελληνική Συνομοσπονδία 

Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, παρουσία της Υπουργού Εργασίας και 

εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων 

 Συμμετοχή Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. Β. Κορκίδη, στο Συμπόσιο: 

«Ελλάδα, Ευρώ και Ε.Ε.» και στο Πάνελ: «Τρόποι για την καλυτέρευση του 

επενδυτικού κλίματος στην Ελλάδα» 

 Ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. για τα έγγραφα προετοιμασίας των ελληνικών επιχειρήσεων, 

σχετικά με το Brexit 

 Αύξηση χρηματοδότησης στις δράσεις «Ψηφιακό Βήμα « και Ψηφιακό Άλμα» 

 Πρόσκληση στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευάγγελου Βενιζέλου: ««Η 

Δημοκρατία μεταξύ συγκυρίας και Ιστορίας» 

Ναυτιλιακά νέα 

 Το Ε.Β.Ε.Π. προωθεί τη διμερή, ναυτιλιακή και εμπορική συνεργασία με το κράτος 

του Μαυροβουνίου 

 Συνέντευξη Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στον τηλεοπτικό σταθμό 

Radiotvhongkong για την επένδυση της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά 
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Η χειμερινή αποτίμηση του Ε.Β.Ε.Π. για την οικονομία και την αγορά 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης αναφέρθηκε 

στους κινδύνους που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η 

πραγματική οικονομία και τόνισε την επισφαλή 

ανταγωνιστικότητα, την κόπωση από τις μεταρρυθμίσεις, αλλά 

και τις επικείμενες εκλογές με το ενδεχόμενο να σημειωθούν 

καθυστερήσεις σε τομείς όπως επενδύσεις, ιδιωτικοποιήσεις και 

λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών. Τέλος, δήλωσε πως, τα υπερπλεονάσματα δημιουργούν «υποανάπτυξη», 

ενώ η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος δημιουργεί αβεβαιότητα στο οικονομικό περιβάλλον και 

διαμορφώνει μικτές τάσεις στις μελλοντικές επιχειρηματικές προσδοκίες. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Θετική ανταπόκριση στην ανοιχτή πρόσκληση του Ε.Β.Ε.Π. από τους υποψήφιους των 

δημοτικών και περιφερειακών εκλογών 

Εν όψει των Αυτοδιοικητικών Εκλογών του Μαίου 2019, ο 

Πρόεδρος, κ. Βασίλης Κορκίδης, και το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, ευχαριστεί τους 

υποψήφιους Δημάρχους του Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής 

καθώς και τους επικεφαλής συνδυασμών για τη Περιφέρεια Αττικής, 

που ανταποκρίθηκαν και αποδέχθηκαν την ανοικτή πρόσκληση μας, 

προκειμένου να παρουσιάσουν τους συνδυασμούς τους και να 

συζητήσουν το σχεδιασμό, τα προβλήματα και τους τρόπους 

επίλυσης για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του Πειραιά και 

των περιοχών ευθύνης του Ε.Β.Ε.Π. Εύχομαστε καλή επιτυχία σε 

όλους ανεξαιρέτως τους υποψηφίους δημάρχους, περιφερειάρχες, δημοτικούς και περιφερειακούς 

συμβούλους από όλες τις παρατάξεις. Ελπίζουμε, μάλιστα, αυτή τη φορά, στις δημοτικές και περιφερειακές 

εκλογικές αναμετρήσεις του 2019, να εκλεγούν οι άξιοι και ικανοί υποψήφιοι κάθε συνδυασμού. Το Ε.Β.Ε.Π. 

θα είναι ανοικτό, σε όλους τους επικεφαλής υποψηφίους της τοπικής αυτοδιοίκησης, με τους οποίους ο 

επιχειρηματικός κόσμος προσδοκά έναν εποικοδομητικό διάλογο. 

Επιστροφή 

 

Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Εμπορίου από την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και 

Επιχειρηματικότητας, παρουσία της Υπουργού Εργασίας και εκπροσώπων των κοινωνικών 

φορέων 

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας  (ΕΣΕΕ) 

παρουσίασε το Σάββατο 23-2-2019, την Ετήσια Έκθεση Ελληνικού 

Εμπορίου για το 2018. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και 

απηύθυναν χαιρετισμό η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Έφη Αχτσιόγλου και η βουλευτής της ΝΔ Α’ 

Αθηνών κα Όλγα Κεφαλογιάννη. Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ Γιώργος 

Καρανίκας εξήρε τη «μάχη επιβίωσης» του εμπορικού κόσμου τα χρόνια της κρίσης, σημειώνοντας πως «τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού εμπορίου είναι οι άνθρωποί του, οι επιχειρηματίες που δίνουν τη 

μάχη της καθημερινότητας και αναλαμβάνουν το ατομικό τους ρίσκο». To «παρών» έδω και ο τέως 

http://www.pcci.gr/evepimages/Pres28022019_F17762.pdf


Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Β. Κορκίδης,ο οποίος ανέφερε: «Ένα επιτυχημένο διήμερο για το ελληνικό εμπόριο, 

ένα Σαββατοκύριακο αφιερωμένο στην ΕΣΕΕ. Καλή συνέχεια στο έργο σας»! 

-Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Συμμετοχή Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. Β. Κορκίδη, στο Συμπόσιο: «Ελλάδα, Ευρώ 

και Ε.Ε.» και στο Πάνελ: «Τρόποι για την καλυτέρευση του επενδυτικού κλίματος στην Ελλάδα» 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. Β. Κορκίδης, 

συμμετείχε στο διεθνές Συμπόσιο: «Ελλάδα, Ευρώ και Ε.Ε.», 

που πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2019, στο 

Ζάππειο Μέγαρο και διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο 

Πειραιώς, επισημαίνοντας τους τρόπους με τους οποίους 

μπορεί να βελτιωθεί το επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα. 

Ειδικότερα, ανέφερε: «Οι πολυεθνικές εταιρείες, είναι γεγονός 

ότι, ερευνούν προσεκτικά τις επενδυτικές ευκαιρίες σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας στην Ελλάδα. 

Ωστόσο, οι επενδυτές για να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις εξετάζουν την ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης 

να αποδείξει ότι μπορεί να απομακρύνει τα εμπόδια στις επενδύσεις και να αυξήσει τον ρυθμό της 

οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό μπορεί να καθοριστεί μόνο από τα μηνύματα που στέλνει η ελληνική 

κυβέρνηση σε διεθνείς και εγχώριους επενδυτές, με ειλικρίνεια, αμεσότητα και σαφήνεια στο πλαίσιο ενός 

στρατηγικού διαλόγου με θετική προβολή στους τομείς με περιθώρια επενδύσεων που υπάρχουν στην 

μεταμνημονιακή Ελλάδα». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. για τα έγγραφα προετοιμασίας των ελληνικών επιχειρήσεων, σχετικά με το 

Brexit 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενόψει της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου 

από την ΕΕ η οποία προβλέπεται για την 29/3/2019 και όπως όλα 

δείχνουν θα είναι χωρίς συμφωνία, εξέδωσε ορισμένες χρήσιμες 

πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία των επιχειρήσεων, που 

συναλλάσσονται με το Ηνωμένο Βασίλειο στον τομέα του εμπορίου 

εισάγοντας ή εξάγοντας εμπορεύματα. Μετά την 30/3/2019 τα εμπορεύματα που εισάγονται από το Ηνωμένο 

Βασίλειο θα πρέπει να υποβάλλονται σε  τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής τα δε εμπορεύματα που 

εξάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο θα σε τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής, όπως τα εμπορεύματα που 

εισάγονται ή εξάγονται από/προς κάθε τρίτη χώρα. 

Εάν, έχετε τέτοιες συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να λάβετε όλα τα σχετικά μέτρα για την 

εφαρμογή των τελωνειακών και λοιπών διατυπώσεων εισαγωγής ή εξαγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες, 

μπορείτε να δείτε  τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  www.europa.eu/taxation_customs/withdrawal 

-Factsheet 

-Leaflet 

-Brexit checklist for traders 

Επιστροφή 

https://esee.gr/%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B7-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83/
http://www.pcci.gr/evepimages/symposiumpapei_F24068.pdf
http://www.europa.eu/taxation_customs/withdrawal
http://www.pcci.gr/evepimages/factsheetpreparing_F32500.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/leafletbrexit_F32647.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/brexitchecklist_F32334.pdf


 

Αύξηση χρηματοδότησης στις δράσεις «Ψηφιακό Βήμα « και Ψηφιακό Άλμα» 

 

 

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την αύξηση του 

Προϋπολογισμού για τις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ 

«Ψηφιακό Βήμα» και ‘Ψηφιακό Άλμα». Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Οικονομίας 

και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης, o προϋπολογισμός της δράσης «Ψηφιακό Βήμα» αυξάνεται κατά 

34.400.000 ευρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης διαμορφώνεται στα 84.400.000 ευρώ και 

κατανέμεται ανά ομάδα περιφερειών ως εξής:  

Ομάδα Περιφερειών Δημόσια 

Δαπάνη (σε €) 

Αν. Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Hπειρος, Θεσσαλία, Δυτική 

Ελλάδα 

29.400.000 

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόνησoς, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη  15.200.000 

Αττική 35.600.000 

Στερεά Ελλάδα 2.000.000 

Νότιο Αιγαίο 2.200.000 

Σύνολο  84.400.000 

 

Με άλλη απόφαση αυξάνεται ο Προϋπολογισμός της δράσης «Ψηφιακό Άλμα» κατά  1.600.000 ευρώ και 

διαμορφώνεται σε 51.600.000 ευρώ. 

Επιστροφή 

 

Πρόσκληση στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευάγγελου Βενιζέλου: ««Η Δημοκρατία μεταξύ 

συγκυρίας και Ιστορίας» 

Οι εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και ο Κύκλος Ιδεών για την Εθνική Ανασυγκρότηση διοργανώνουν, στον Πειραιά, την 

παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ευάγγελου Βενιζέλου, «Η  Δημοκρατία μεταξύ συγκυρίας και 

Ιστορίας,Προσδοκίες και κίνδυνοι από την αναθεώρηση του Συντάγματος», την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019, 

ώρα 6:30 μμ στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Γεωργίου Κασιμάτη 1, Πλατεία 

Οδησσού). Την εκδήλωση θα χαιρετίσει και ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης. Η παρουσία σας θα μας 

τιμήσει ιδιαίτερα. 

-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟΥ 

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/pattaki_F24584.pdf


 

Ναυτιλιακά νέα 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. προωθεί τη διμερή, ναυτιλιακή και εμπορική συνεργασία με το κράτος του 

Μαυροβουνίου 

Πραγματοποιήθηκε στις 26/02/2019, στο κεντρικό κτήριο 

ΥΝΑΝΠ, η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του 

Υπουργού Μεταφορών και Θαλασσίων Υποθέσεων του 

Μαυροβουνίου, κ. Osman Nurković και του Διοικητή της 

Δημόσιας Αρχής Λιμένων (Δ.Α.Λ.) κ. Μπακόπουλου 

Δημοσθένη. Από την πλευρά του Μαυροβουνίου, πέραν του 

Υπουργού κ.  Nurković, παρέστη η νέα Πρέσβειρα του 

Μαυροβουνίου κα Ana Vukadinovic, υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Μεταφορών και Θαλασσίων 

Υποθέσεων, καθώς και εκπρόσωποι της εταιρείας INSB ως τεχνικοί σύμβουλοι της αντιπροσωπείας του 

Μαυροβουνίου. Εκ μέρους της ελληνικής πλευράς, εκτός από τον Διοικητή της Δ.Α.Λ. κ. Μπακόπουλο, την 

Γενική Διευθύντρια Δ.Α.Λ. κα Πεντότη Ζωή και λοιπούς υπηρεσιακούς παράγοντες, παρόντες ήταν 

εκπρόσωποι φορέων, όπως ο κ. Θεοδωρόπουλος Γιάννης (ΕΒΕΠ), ο κ. Μαμαλούκας-Φραγκούλης Βασίλης 

(ΒΕΠ), οι κ.κ. Κανακάκης Βασίλης, ο κ. Πράσινος Φώτης και ο κ. Βουδούρης Όμηρος ως εκπρόσωποι του 

Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας (ΣΕΝΑΒΙ), καθώς και ο κ. Μπουρούτης Νίκος ως 

εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ναυπηγείων Περάματος.    

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Συνέντευξη Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στον τηλεοπτικό σταθμό Radiotvhongkong για 

την επένδυση της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά 

’’Any foreign investment is boosting any economy and in Greece we 

require at least 15% of our GDP in investments within the next three 

years in order to be satisfied. A major foreign investment success 

story is the Chinese shipping company COSCO. Following the 

agreement signed in August 2016 between the Greek government 

and COSCO for the assignment of 67% of the Port Authority of 

Piraeus shares, the company committed to mandatory investments of 

350 million €, probable to reach 550 million € within the next five years. It will also assign to world-class 

consultants, the strategy for infrastructures and superstructures, aiming at upgrading existing port services, 

as well as at the creation of new added value services, which will enhance the holistic commercial approach 

of the new management, will improve social cohesion and will reduce unemployment in sectors adjacent to 

the biggest port of Greece, such as the Shipping activity’’. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/modenegro_F23686.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/RADIOTVHONGKONG_F25015.pdf

