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Θέσεις και προτάσεις Ε.Β.Ε.Π. επί του «Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτη 

Διαχείρισης Λιμένων Διεθνούς Ενδιαφέροντος» (Master Plan Λιμένα Πειραιά) 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη διαβούλευση για το "Master 

Plan" του Λιμένα Πειραιά, μεταξύ των φορέων – χρηστών του 

λιμανιού και της Ο.Λ.Π. Α.Ε., η οποία έληξε στις 10 Μαρτίου 

2018, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς 

απέστειλε, σε ένα πλήρες Υπόμνημα, τις σχετικές θέσεις και προτάσεις του, συγκεντρώνοντας 

παράλληλα, τις παρατηρήσεις των υπολοίπων φορέων και εκφράζοντας την αισιοδοξία του, ότι 

αυτό το Επιχειρησιακό Σχέδιο κινείται, ευρύτερα, σε θετική κατεύθυνση. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. καλωσορίζει την άφιξη της νέας πλωτής δεξαμενής στον Πειραιά 

Νέα δεδομένα στη ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα 

δημιουργεί η άφιξη της νέας μεγάλης πλωτής δεξαμενής 

«ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΙΙ» του Ο.Λ.Π., που κατασκευάστηκε σε 

ναυπηγείο της Κίνας και μεταφέρθηκε στο λιμάνι του 

Πειραιά την περασμένη Κυριακή, με το πλοίο μεταφορών 

"XIN GUANG HUA" της COSCO Shipping. Σε επιστολή του 

προς την Ο.Λ.Π. Α.Ε., ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. 

Κορκίδης, καλωσόρισε την άφιξη της νέας πλωτής δεξαμενής, τονίζοντας, μεταξύ άλλων: «Η 

συγκεκριμένη δεξαμενή, εκτιμούμε ότι, θα λύσει το πρόβλημα έλλειψης ικανών υποδομών, 

προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετούνται στην Ελλάδα, και όχι σε γειτονικές χώρες, τα 

μεγάλα πλοία της Ακτοπλοΐας, της Κρουαζιέρας, καθώς και ποντοπόρα πλοία, ενώ θα φέρει 

περισσότερες δουλειές στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά». 

-ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο.Λ.Π. 

Επιστροφή 

 

Παρουσίαση του ελληνικού cluster ''Maritime Hellas'' από τον Πρόεδρο του Ε.Β.Ε.Π. 

στο διεθνές συνέδριο ''The SeaNation-the Global Impact of Shipping'' 

«Χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί σήμερα μου δίνεται η 

ευκαιρία σε αυτό το σημαντικό διεθνές Συνέδριο, να 

παρουσιάσω το πρώτο ελληνικό ναυτιλιακό Cluster, 

το "Maritime Hellas", μία κοινή πρωτοβουλία της 

Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, του Ναυτικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, που ξεκίνησε 

το ταξίδι του, μόλις, στις αρχές του 2017 με ένα 

μικρό ελληνόκτητο πλοίο φορτωμένο με τεχνογνωσία 

και εμπειρία. Νοιώθουμε ότι ακόμα είμαστε ένα μικρό Μεσογειακό “feeder vessel” και 

ευελπιστούμε, σε μία τριετία, να γίνουμε ένα “mega container sea carrier” 20.000+ TEUs 

όπως αυτό που έπιασε πρόσφατα στο λιμάνι του Πειραιά...», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο 

χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του 

στην ενότητα «Το ελληνικό ναυτιλιακό cluster» του διεθνούς συνεδρίου :’’TheSeaNation-the 

Global Impact of Shipping’’, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου 2018, στο Ίδρυμα 

Ευγενίδου. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

http://pcci.gr/evepimages/press120318_F27156.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/DEXAMENIOLP_F6473.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/DTOLP_F6895.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PROEDROSEVEP-SEANATION_F7313.pdf


 

Συνάντηση Ε.Σ.Ε.Ε. με την Υπουργό Εργασίας 

Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε σχετικά: «Μία 

κλαδική σύμβαση δεν σημαίνει αυτόματα και αύξηση των μισθών, ούτε 

η επεκτασιμότητα δημιουργεί προβλήματα στον κλάδο του εμπορίου. 

Σε πολλούς, μάλιστα, κλάδους της αγοράς, μία κλαδική σύμβαση δεν 

επιβαρύνει με κάτι επιπλέον τον εργοδότη από αυτά που πληρώνει 

σήμερα. Σαφέστατα, μετά από τρία μνημόνια, υπάρχουν κάποιες 

τεχνικές δυσκολίες, οι οποίες, όμως, μπορούν να ξεπεραστούν από 

εμάς τους ίδιους τους κοινωνικούς εταίρους. Η επαναφορά των 

συλλογικών διαπραγματεύσεων απαιτεί σύνεση και συναίνεση, ενώ αποτελεί μια ευθύνη, την 

οποία η Ε.Σ.Ε.Ε., ως τριτοβάθμια οργάνωση και κοινωνικός εταίρος, διαθέτει. Η θέση και η 

στάση μας όλα αυτά τα χρόνια ήταν να διορθωθούν τα κακώς κείμενα, αλλά με προσοχή, ώστε 

από την υπερβολή να μην φτάσουμε στην κατάργηση». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Πρόσκληση στην Εσπερίδα της ΟΦΑΕ: "Αεριοκίνηση, υπολογισμός ανθρακικού 

αποτυπώματος και πράσινη εφοδιαστική" 

Η «Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας 

Οδικών Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών» 

(Ο.Φ.Α.Ε.), σας προσκαλεί στην Εσπερίδα, που 

διοργανώνει, με θέμα: «Αεριοκίνηση, Υπολογισμός 

Ανθρακικού Αποτυπώματος & Πράσινη Εφοδιαστική: 

Eργαλεία ανάπτυξης στον κλάδο των εμπορευματικών 

μεταφορών», στις 28 Μαρτίου 2018, στο Μέγαρο του 

Ε.Β.Ε.Π. Κατά τη διάρκεια της Εσπερίδας, θα παρουσιαστούν οι ευρωπαϊκές τάσεις, καθώς και 

η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα (ΚΥΑ Πράσινης Εφοδιαστικής), αναφορικά με τον 

υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος σε στόλους οχημάτων, ενώ παράλληλα θα 

παρουσιαστούν μελέτες περίπτωσης μετασκευής φορτηγών οχημάτων σε διπλό καύσιμο (μέσω 

του πιλοτικού προγράμματος ΔΕΠΑ – OPTILOG,) καθώς και μελέτες υπολογισμού του 

ανθρακικού αποτυπώματος. Η Εσπερίδα, την οποία θα χαιρετίσει ο Β΄ Αντιπρόεδρος του 

Ε.Β.Ε.Π., κ. Κ. Αχλαδίτης,  απευθύνεται σε στελέχη εταιρειών 3PL, μεταφορικών εταιρειών, 

εταιρειών ταχυμεταφορών που έχουν ιδιόκτητο στόλο ή συνεργαζόμενα ΔΧ. 

-ΑΦΙΣΑ 

-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Επιστροφή 

 

Παράταση του Αναπτυξιακού Νόμου ζητά ο Πρόεδρος του Σ.Β.Α.Π., κ. Δ. Μαθιός 

«Το επιχειρηματικό κλίμα μπορεί να γίνει θετικό και περισσότερο 

δεκτικό σε επενδύσεις όταν η Πολιτεία δείχνει διάθεση για 

συνεργασία. Και ως συνεργασία εννοείται κάθε μορφής διευκόλυνση 

της συμμετοχής των επιχειρήσεων σε αναπτυξιακές ευκαιρίες και 

νόμους όταν ζούμε περιόδους αδυναμιών κεφαλαίων λόγω έλλειψης  

ρευστότητας». Τη δήλωση αυτή έκανε ο Πρόεδρος του Σ.Β.Α.Π., κ. 

Δημήτρη Μαθιός, μετά από διαδοχικές συζητήσεις και συναντήσεις 

του με επιχειρήσεις – μέλη του Συνδέσμου. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/SYNANTISIESEEMEFPOURGOERGASIAS_F7548.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/AFISA-OFAE_F22533.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/programaeriokinisi_F13967.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/dtSVAP_F22991.pdf


 

 

Υπουργείο Εργασίας: χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης σε ελεύθερους 

επαγγελματίες με χρέη 

Αλλαγές στις προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής 

ικανότητας, αλλά και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης 

προβλέπει τροπολογία, που κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου, 

του υπουργείου Οικονομίας. Ειδικότερα, βάσει αυτής, μη 

μισθωτοί (ελεύθεροι επαγγελματίες) αποκτούν πλέον 

ασφαλιστική ικανότητα, εφόσον έχουν καταβάλει στον 

ΕΦΚΑ τις ελάχιστες εισφορές από 1/1/2017, ακόμη και αν έχουν χρέη προ του 2016. Ωστόσο, 

προβλέπεται και ότι από 1/3/2019 αυξάνονται σε 75 από 50 οι αναγκαίες ημέρες ασφάλισης, 

προκειμένου μισθωτός να έχει ασφαλιστική κάλυψη. Για φέτος η ικανότητα και κυρίως η 

κάλυψη θα δίνονται για όλους με τη συμπλήρωση 50 ημερών εργασίας εντός του 2017. 

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/dtYPERGASIAS_F23229.pdf

