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Mε συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 Συνέντευξη Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στην Ιταλική Τηλεόραση RAI και στο 

Ιαπωνικό δίκτυο KYODO NEWS, με θέμα τη πρωτοβουλία της Κίνας «One Belt-One 

Road» για το παγκόσμιο εμπόριο και την ανάπτυξη του λιμανιού του Πειραιά 

 Οι ευρωπαϊκές οικονομικές εξελίξεις στο επίκεντρο του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. 

 Συνάντηση επιχειρήσεων- μελών Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς 

και Εμπορικού Επιμελητηρίου Κοσόβου 

 Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. Β. Κορκίδη: «Ανάγκη για "φιλελληνικό" 

επιχειρηματικό περιβάλλον 

 Χαιρετισμός και παρουσίαση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, της Ρυθμιστικής Αρχής 

Λιμένων σε συνέδριο για τον θαλάσσιο τουρισμό 

 Aπλουστευμένες διαδικασίες στο πλαίσιο του καθεστώτος διαμετακόμισης 

 Πρόσκληση σε Εσπερίδα  της εταιρείας Golden Cargo SA, Πέμπτη 9 Μαΐου 2019, στις 

18:00, Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π. 

Ναυτιλιακά νέα 

 Eκδηλώσεις Ε.Β.Ε.Π. στις «Ημέρες Θάλασσας 2019» 
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Συνέντευξη Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στην Ιταλική Τηλεόραση RAI και στο 

Ιαπωνικό δίκτυο KYODO NEWS, με θέμα τη πρωτοβουλία της Κίνας «One Belt-One 

Road» για το παγκόσμιο εμπόριο και την ανάπτυξη του λιμανιού του Πειραιά 

«…Όσον αφορά την επένδυση της Cosco Shipping στο λιμάνι του Πειραιά 

είναι ένα επιτυχημένο παράδειγμα αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας 

μεταξύ Ελλάδας και Κίνας. Ο στόχος είναι κοινός: η άνοδος του Πειραιά 

στην παγκόσμια κατάταξη των λιμένων, η συνέχιση της επένδυσης με 

ταχείς ρυθμούς, ώστε να συμβάλει ακόμη περισσότερο στην ανάπτυξη της 

ελληνικής οικονομίας, να προωθήσει τις σχέσεις στον τομέα του εμπορίου, 

του τουρισμού, την αλυσίδα εφοδιασμού καθώς και την ενίσχυση της νέας πρωτοβουλίας παγκόσμιου 

εμπορίου “One Belt-One Road” της Κίνας…» επισήμανε ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Οι ευρωπαϊκές οικονομικές εξελίξεις στο επίκεντρο του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. 

Οι διαπιστώσεις και οι προβλέψεις για την ευρωπαϊκή 

οικονομία και ανάπτυξη, η συμβολή του χονδρικού 

εμπορίου στην ευρωπαϊκή οικονομία, οι εξελίξεις σχετικές 

με την απόφαση του ΚΑΣ της κήρυξης του Πειραιά σε 

αρχαιολογικό χώρο, οι προτάσεις του Ε.Β.Ε.Π. για τη 

διευκόλυνση της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας 

και του εφοδιασμού πλοίων, τα νομοσχέδια ρύθμισης 

ληξιπρόθεσμων οφειλών σε Εφορία, Ταμεία και Δήμους αποτέλεσαν τα βασικά θέματα 

συζήτησης κατά τη διάρκεια της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, την Δευτέρα 15 Απριλίου 2019, την οποία 

τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος του "International Propeller Club" των Η.Π.Α., του 

Λιμένα Πειραιά, και υποψήφιος ευρωβουλευτής της Ν.Δ., κ. Γιώργος Ξηραδάκης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Συνάντηση επιχειρήσεων- μελών Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς και Εμπορικού Επιμελητηρίου Κοσόβου 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, αναφερόμενος 

αρχικά στο πολύπλευρο έργο και την συνεισφορά του 

Επιμελητηρίου στην επιχειρηματική κοινότητα, την πειραϊκή 

οικονομία και την κοινωνία, παρουσίασε στη συνέχεια τα 

βασικά στοιχεία στις εμπορικές σχέσεις Ελλάδας- Κοσόβου, 

επισημαίνοντας:: «…Η Ελλάδα έχει σημαντικές επενδύσεις 

στο Κόσοβο, ιδίως στους κλάδους των τροφίμων, ποτών, 

δομικών υλικών, πετρελαιοειδών και της διαχείρισης 

αποβλήτων. Ο όγκος του διμερούς εμπορίου δεν είναι 

http://www.pcci.gr/evepimages/Press18042019_F2905.pdf
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ιδιαίτερα μεγάλος αλλά υφίστανται προοπτικές σημαντικής ενίσχυσης  των ελληνικών εξαγωγών. Δεν 

ασχολούμαστε με πολιτικά και διπλωματικά θέματα, που εκκρεμούν, αλλά επικεντρωνόμαστε στα οικονομικά 

και  σε θέματα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων…». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. Β. Κορκίδη: «Ανάγκη για 

"φιλελληνικό" επιχειρηματικό περιβάλλον  

«…Θα ήθελα να επισημάνω ωστόσο, ότι πρέπει να διαμορφωθούν 

και εκείνα τα χρηματοοικονομικά εργαλεία, προκειμένου να 

ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, χωρίς 

να αναγκάζονται να πωλούνται σε ξένες εταιρείες. Σημειωτέον ότι, 

οι ξένοι επενδυτές προτιμούν να αγοράζουν φθηνά μεγάλες 

ελληνικές εταιρείες με χαμηλές επιδόσεις, αλλά με μακροπρόθεσμη 

προοπτική, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στο μέγεθος των 

εταιρειών παρά στα κέρδη. Είναι προφανές πως,  κανένας δεν έρχεται σε μία ξένη χώρα, με στόχο να κλείσει 

την επιχείρηση που αγοράζει ή να την καταστήσει μη ανταγωνιστική. Κατ’ επέκταση, οφείλουμε να 

αναζητήσουμε τους λόγους που το επιχειρηματικό περιβάλλον στη χώρα μας είναι πιο ελκυστικό για τους 

ξένους επενδυτές, αντί για τους Έλληνες και να τους θεραπεύσουμε…» υπογραμμίζει ο κ. Β. Κορκίδης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Χαιρετισμός και παρουσίαση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, της Ρυθμιστικής Αρχής 

Λιμένων σε συνέδριο για τον θαλάσσιο τουρισμό  

 «…Ο ρόλος, η συνεισφορά και ο στόχος της Ρυθμιστικής Αρχής 

Λιμένων είναι να μπει μία τάξη σε ένα αρρύθμιστο επιχειρηματικό 

περιβάλλον στη Χώρα μας και πιστεύω ότι η παρουσίαση μας βοήθησε 

όλους να κατανοήσουμε τις ελλείψεις και τα κενά που πρέπει να 

καλύψουμε. Η Ρ.Α.Λ. δεν είναι μία ακόμα εποπτική Αρχή, αλλά μία 

ρυθμιστική Αρχή που μπορεί να βοηθήσει τον κλάδο των μαρινών και 

του yachting, να εξασφαλίσει επενδύσεις, να εξομαλύνει θέματα 

ανταγωνισμού, να διευκρινίσει τη νομοθετική εξουσία, να προστατέψει 

από συμβάσεις δημοσίου, να βελτιώσει τη λειτουργία των λιμένων, να λειτουργήσει ως εγγυητής μεταξύ 

διαχειριστών και χρηστών, να επιλύσει προβλήματα με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και λιμενικά 

ταμεία…» ανέφερε ο κ. Β. Κορκίδης, ως μέλος του Δ.Σ. της Ρ.Α.Λ. σε συνέδριο για τον θαλάσσιο τουρισμό, 

στο πλαίσιο του 2ου Athens Yachting Festivals. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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Aπλουστευμένες διαδικασίες στο πλαίσιο του καθεστώτος διαμετακόμισης 

Σας κοινοποιούμε την αριθ. Α 1098/2019 (ΦΕΚ 1193/Β) 

Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με την οποία 

καθορίζονται οι όροι εφαρμογής των απλουστευμένων 

διαδικασιών Ενωσιακής Διαμετακόμισης, Κοινής 

Διαμετακόμισης, Διαμετακόμισης με TIR και Απόδειξης του ενωσιακού χαρακτήρα των εμπορευμάτων. Οι 

απλουστεύσεις αυτές είναι γνωστές με τις ονομασίες: Εγκεκριμένου Αποστολέα Ενωσιακής και Κοινής 

Διαμετακόμισης, Εγκεκριμένου Παραλήπτη Ενωσιακής και Κοινής Διαμετακόμισης, Εγκεκριμένου Παραλήπτη 

TIR, Εγκεκριμένου Εκδότη αποδεικτικού ενωσιακού χαρακτήρα. 

-ΦΕΚ Β΄1193/09-04-19 

Επιστροφή 

 

 

Πρόσκληση σε Εσπερίδα της εταιρείας Golden Cargo SA, Πέμπτη 9 Μαΐου 2019, στις 

18:00, Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π. 

«Η GOLDEN CARGO SA σας προσκαλεί στην εσπερίδα, η 

οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 στις 

18:00 στο ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ (2ο όροφο). Στην εσπερίδα θα αναπτυχθούν 

θέματα, που αφορούν :1. Στις αλλαγές του τελωνειακού 

καθεστώτος και τις δυνατότητες, που προκύπτουν για την διακίνηση των ανταλλακτικών από και προς την 

Ελλάδα, 2. Στην ανάπτυξη της στρατηγικής συνεργασίας της Golden Cargo με την LH Cargo, 3. Στην 

ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας και συνεργασίας με Marine Traffic και 4. Στην δραστηριοποιήση των 

γραφείων μας στη Κύπρο, Σιγκαπούρη και Παναμά». 

-Πρόσκληση 

Επιστροφή 

 

 

Ναυτιλιακά νέα 

Eκδηλώσεις Ε.Β.Ε.Π. στις «Ημέρες Θάλασσας 2019» 

Για πέμπτη συνεχή χρονιά, ο Δήμος Πειραιά διοργανώνει 

και φέτος, από 3 έως και 12 Μαΐου 2019, τις «ΗΜΕΡΕΣ 

ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2019», ένα γεγονός μοναδικό που αναδεικνύει, 

με ξεχωριστό τρόπο, τις πολύπλευρες δυνατότητες που 

διαθέτει η πόλη του Πειραιά. Με επίκεντρο τη Θάλασσα, τη 

Ναυτιλία, τον Πολιτισμό και, ευρύτερα το γίγνεσθαι του Πειραιά, οι «Ημέρες Θάλασσας 2019», 

συγκεντρώνουν πληθώρα φορέων, οι οποίοι συμμετέχουν με ποικίλες δράσεις. Μεταξύ αυτών 

είναι και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, το οποίο, όπως κάθε χρονιά, έτσι 

και φέτος δίνει δυναμικά το «παρόν» στον εν λόγω θεσμό, συνδυάζοντας, μέσα από ημερίδες, 

εκθέσεις, ξεναγήσεις και άλλα γεγονότα, την προβολή θεμάτων αφιερωμένων στην πόλη του 

Πειραιά, με καίριο θέμα τη Θάλασσα και την Ναυτιλία. 

-Πλάνο δράσεων Ε.Β.Ε.Π. 

Επιστροφή 
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1. Η έκθεση παρέχει μια εικόνα των κύριων μακροοικονομικών δεικτών και βασίζεται στα στοιχεία της 

Eurostat και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Quarterly Economic Report (2018 Q4 edition) | EuroCommerce Publication 
 

2. Ενημερωτικό Δελτίο EuroCommerce - Τεύχος 167 
EuroCommerce InBrief | Issue 167 | 16 April 2019  

3. Ενημερωτικό Δελτίο για τα Τρόφιμα - Τεύχος 2 
EuroCommerce | Food E-news | April 2019 

 

4. Η κάτωθι αναφορά έχει συνταχθεί από διάφορες Ενώσεις λιανικής πώλησης, στο πλαίσιο διαλόγου  
EuroCommerce, αντίστοιχων Επιτροπών και Διοικητικού Συμβουλίου  
Draft Position Paper on Competitiveness of Retail in the Digital Age 

 

5. Ενημερωτικό Δελτίο για τα Προσωπικά Δεδομένα - Τεύχος 2 

Data & Privacy E-news | Issue no. 2 
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