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«Πέφτει η αυλαία στα μεγαλύτερα «Ποσειδώνια» στην 50χρονη ιστορία τους» 

Με αφορμή το τέλος των φετινών Ποσειδωνίων, 

ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, 

ανέφερε: «Το ραντεβού της παγκόσμιας 

ναυτιλίας κατέρριψε φέτος κάθε ρεκόρ με 

2.010 εκθέτες από 92 χώρες που παρουσιάσαν 

τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε 22.000 

επισκέπτες. Η “έξυπνη’’ τεχνολογία ήταν ο 

μεγάλος πρωταγωνιστής. Εκτός από τους 

ιδιώτες, συμμετείχαν με εθνικά περίπτερα 22 

χώρες. Κεντρικό ρόλο στη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση “Ποσειδώνια” συνεχίζει να παίζει η 

ναυτιλιακή βιομηχανία της χώρας μας, καθώς η Ελλάδα είναι πρώτη δύναμη στα bulkers και 

στα δεξαμενόπλοια, δεύτερη στα πλοία μεταφοράς LNG (υγροποιημένου φυσικού αερίου), 

τρίτη στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και τέταρτη στα πλοία μεταφοράς υγραερίου 

(LPG). Ο ελληνόκτητος στόλος είναι στη κορυφή και αποτελείται από 4.624 πλοία, συνολικού 

tonnage 218.820.527 gt, ενώ σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατα στοιχεία αποτιμάται στα 99,82 

δις δολλάρια, καταλαμβάνοντας σε όλους τους τομείς την πρώτη θέση στον κόσμο». 

-Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη 

Επιστροφή 

 

Β. Κορκίδης: «Η επόμενη μέρα των Μνημονίων και τα 10 "αγκάθια" της ελληνικής 

οικονομίας» 

«…Τα 10 «αγκάθια» της ελληνικής οικονομίας είναι: 1. Υψηλοί 

φορολογικοί συντελεστές, 2. Χαμηλή πρόσβαση Μ.μ.Ε. στην 

ρευστότητα, 3. Ελλειμματικό Ισοζύγιο Πληρωμών με ανεπαρκή 

εξωστρέφεια, 4. Ιδιαίτερα ευμετάβλητο/ασταθές θεσμικό 

επιχειρηματικό πλαίσιο, 5. Φοροδιαφυγή από το λαθρεμπόριο 

και παρεμπόριο, 6. Δυσκολία στην προσέλκυση επενδύσεων,7. 

Βραδύτητα και αναποτελεσματικότητα στη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, 8. 

Υψηλό κόστος εξυπηρέτησης δανείων (επιτόκια), 9.Υποχρέωση συντήρησης υψηλών 

πρωτογενών πλεονασμάτων για μεγάλη χρονική περίοδο και εποπτεία θεσμών, 10.  Χαμηλό 

επίπεδο εμπιστοσύνης στη σχέση κράτους-ιδιωτικού τομέα…» επισημαίνει σε σχετικό άρθρο 

του, ο κ. Β. Κορκίδης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Οι δράσεις του Ε.Β.Ε.Π. για τη «Γαλάζια Ανάπτυξη» 

Με αφορμή την Ημερίδα, με θέμα «Γαλάζια Ανάπτυξη του 

Πειραιά», που διοργάνωσε την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018, ο 

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής-Πειραιώς, σε συνεργασία 

με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής 

και τη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, 

http://www.pcci.gr/evepimages/ARTHROPOSEIDONIA2018_F12830.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/IEPOMENIMERATONMNIMONION_F13101.pdf


στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π., ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς, κ. Β. Κορκίδης, ανέπτυξε στο χαιρετισμό του τις σχετικές δράσεις και θέσεις του 

Επιμελητηρίου. Ειδικότερα, ανέφερε: «…Με ενωμένες τις δυνάμεις μας, μπορούμε να κάνουμε 

πράξη το όραμα: να καταστεί ο Πειραιάς ένα καινοτόμο, ανταγωνιστικό και ανθεκτικό κέντρο 

οργάνωσης και ανάπτυξης δραστηριοτήτων σχετικών με τη Γαλάζια Οικονομία, με διεθνή 

προσανατολισμό και εμβέλεια». 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Κατατέθηκε το Σχέδιο Νόμου «Αναμόρφωση του δικαίου των Α.Ε.» 

Κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου «Αναμόρφωση του 

δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» με το οποίο αναμορφώνεται το 

δίκαιο, που διέπει τη λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών 

(α.ν.2190/1920, όπως ισχύει). Το νέο πλαίσιο που αναθεωρεί 

πλήρως το Νόμο 2190/1920, θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η 

Ιανουαρίου 2019, και από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, όπως 

ορίζει το νομοσχέδιο, οι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες δεν θα 

μπορούν πλέον να εκδίδουν ανώνυμες μετοχές.  Ανώνυμες μετοχές που έχουν εκδοθεί από 

ελληνικές ανώνυμες εταιρείες ονομαστικοποιούνται αυτοδίκαια την 1η Ιανουαρίου 2020. 

Επιστροφή 

 

Ε.Σ.Π.: Συναντήσεις με φορείς του Πειραιά για την καταπολέμηση του παρεμπορίου 

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα συνεργασίας ήταν η συνάντηση που 

πραγματοποίησαν, την Τετάρτη 6 Ιουνίου, ο Πρόεδρος κ. Ν. 

Μανεσιώτης και τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Εμπορικού 

Συλλόγου Πειραιώς με τον Δήμαρχο Πειραιά κ. Γ. Μώραλη, τον 

Διευθυντή της Δ/νσης Αστυνομίας Πειραιά ταξίαρχο κ. Γ. Παππά, 

τον Διοικητή Τροχαίας Πειραιά κ. Φ. Νικολάκη, τον Αστυνομικό 

Διευθυντή Πειραιά κ. Κ. Μαρκόπουλο, τον Γεν. Γραμματέα του Δήμου κ. Β. Ταταρόπουλο, την 

κ. Μ. Δαρζέντα τμηματάρχη του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης Αντιπεριφέρειας 

Πειραιά και την κ. Δ. Πετράκου ειδική σύμβουλο του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά. Αντικείμενο 

της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, 

ήταν η εξάπλωση του παράνομου εμπορίου στον Πειραιά και ιδιαίτερα τις Κυριακές. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Θέσεις του Συλλόγου Εκτελωνιστών Τελωνειακών Αντιπροσώπων Πειραιώς – Αθηνών 

για απεργία στο Λιμάνι του Πειραιά 

 

Με αφορμή τις απεργιακές κινητοποιήσεις στο Λιμάνι 

του Πειραιά, σε έκτακτο Δελτίο Τύπου του, στις 

05.06.18, ο Σύλλογος Εκτελωνιστών Τελωνειακών 

Αντιπροσώπων Πειραιώς – Αθηνών αναφέρει: «… 

διερχόμενοι μία δύσκολη κι ευαίσθητη (οικονομικά και 
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κοινωνικά) περίοδο, επιβάλλεται, σεβόμενοι  τις ανάγκες των αδύναμων κυρίως πολιτών, να 

διατηρήσουμε σε εύρυθμα επίπεδα λειτουργίας τις πύλες δραστηριοποίησης του διεθνούς 

εμπορίου, με πρώτη αυτή του μεγάλου λιμανιού της χώρας από την οποία, πέραν των άλλων, 

εισρέει πολύτιμο συνάλλαγμα εκ των πραγματοποιούμενων εξαγωγών…». Σημειώνεται ότι, σε 

αντίστοιχες ενέργειες, προκειμένου να σταματήσουν οι απεργιακές κινητοποιήσεις, προέβη και 

το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς.  

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ 

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

Επιστροφή 

 

Ξεκινούν πέντε νέες δράσεις του ΕΣΠΑ ύψους 365 εκατ.ευρώ 

Την έναρξη πέντε νέων δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, 

συνολικού προϋπολογισμού 365 εκατ. ευρώ, για την ενίσχυση 

της επιχειρηματικότητας, την ενεργειακή αναβάθμιση των 

νοσοκομείων και τη στήριξη των τοπικών οικονομιών 

ανακοινώνει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

«Προχωρούμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις που 

ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες της οικονομίας και των τοπικών κοινωνιών, 

κάνοντας πράξη τη δέσμευσή μας για δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη» δήλωσε για τα νέα 

προγράμματα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Χαρίτσης. 

Επιστροφή 

 

Πρόσκληση συμμετοχής στην 1η Διεθνή Έκθεση Εισαγωγών Κίνας "1st CHINA 

INTERNATIONAL IMPORT EXPO" 

Το Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιομηχανίας, 

Τουρισμού και Ναυτιλίας σε συνεργασία με το Enterprise 

Greece προσκαλεί Εισαγωγείς, Επιχειρηματίες, 

Κυβερνητικούς εκπροσώπους, Εκθέτες και άμεσα 

ενδιαφερόμενους, στην "1η Διεθνή Έκθεση Εισαγωγών Κίνας", η οποία θα πραγματοποιηθεί 

στη Σαγκάη από 5 έως 10 Νοεμβρίου 2018. Λόγω περιορισμένου χρόνου, για την καλύτερη 

οργάνωση της συμμετοχής, καθώς και για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με τα γραφεία του Επιμελητηρίου στο τηλ. 210 3629445, στο e-mail 

info@chinese-chamber.gr ή στο φαξ 210 3629052 έως τις 12 Ιουνίου». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 

Η παγκόσμια ναυτιλία χαράσσει στα Ποσειδώνια πορεία προς τα καθαρά καύσιμα 

«Τα καθαρά καύσιμα βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας 

της παγκόσμιας ναυτιλίας μόλις δύο χρόνια πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας που έχει δώσει ο Διεθνής Ναυτιλιακός 

Οργανισμός (IMO) για εφαρμογή, από 1/1/2020, ανώτατου 

ορίου 0,5% στην περιεκτικότητα σε θείο στα ναυτιλιακά 
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καύσιμα. Στο όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μηδενικές εκπομπές ρύπων από τις 

μεταφορές έως το 2050 (Vision of Zero Emissions), αναφέρθηκε και η Ευρωπαία Επίτροπος 

Μεταφορών κα Violeta Bulc, με το χαιρετισμό της στα επίσημα εγκαίνια των Ποσειδωνίων 

2018, του πιο σημαντικού ναυτιλιακού γεγονότος στον κόσμο: «Η θέσπιση ανώτατου ορίου 

περιεκτικότητας σε θείο παγκοσμίως δημιουργεί νέες, σημαντικές ευκαιρίες για την ναυπηγική 

βιομηχανία, με την ΕΕ να ηγείται του τομέα της ανάπτυξης του LNG ως καυσίμου για τη 

ναυτιλία, μια καινοτομία η οποία προσελκύει έντονο ενδιαφέρον και από άλλες περιοχές του 

κόσμου…». 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Σημαντικές επαφές Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στο πλαίσιο των 

«Ποσειδωνίων» 

Με την ομάδα της ναυτιλιακής Έκθεσης SMM/Aμβούργου 

και συγκεκριμένα τον Business Unit Director – Maritime 

and Technology Fairs at Hamburg Messe and Congress, Μr. 

Claus Ulrich Selbach συναντήθηκε ο Πρόεδρος του 

Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, στο πλαίσιο των φετινών 

«Ποσειδωνίων». Σημειώνεται ότι, στο Αμβούργο διεξάγεται 

κάθε δυο χρόνια μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις στον κλάδο της ναυτιλίας, η "SMM 

HAMBURG". Στην "SMM 2016" συμμετείχαν η "Hellenic Marine Equipment Manufacturers and 

Exporters - HEMEXPO" και η "Worldwide Industrial & Marine Association - WIMA" με την 

υποστήριξη του Ε.Β.Ε.Π., και κοινό στόχο τη συλλογική δράση και ανάληψη πρωτοβουλιών, 

εξωστρέφειας προς τις διεθνείς αγορές.   

Επιστροφή 
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