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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) 
20 Απριλίου 2018 

 

 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Στο πλαίσιο της τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Β.Ε.Π.,  

την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018, στις 16:00, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση, με θέμα 

«Οικονομική Διπλωματία – Επιχειρηματικότητα στη Μεσόγειο»  

στην οποία θα παρευρεθoύν οι κ.κ. 

-  Γ. Κουμουτσάκος, Βουλευτής και Τομεάρχης Εξωτερικών Νέας Δημοκρατίας 

-  Ανδρέας Παπαστάμου, Οικονομικός Σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών 

-  Manal Abdeltawab, Εμπορική Σύμβουλος Αιγυπτιακής Πρεσβείας 

- Μάνος Μαρκιανός, Εμπορικός Σύμβουλος Υπουργείου Εξωτερικών (Διεύθυνση 

Αιγύπτου) 

 
 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στο 3ο Διεθνές Συνέδριο για τα 

Λιμάνια, τις Θαλάσσιες Μεταφορές και τη Νησιωτικότητα 

Πρόσκληση στο  4ο  Συνέδριο ΕΣΕΕ: «Μικρομεσαία Επιχειρηματικότητα – Ο Μεγάλος 

Πρωταγωνιστής της Ανάπτυξης», 21 Απριλίου 2018, Αθήνα 

Συνάντηση της ΕΣΕΕ με τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Γιάννη Δραγασάκη 

με θέμα: κόκκινα δάνεια και διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία στις επιχειρήσεις 

Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στη Ναυτιλιακή Εσπερίδα του ΙΕΚ 

ΑΛΦΑ ΠΕΙΡΑΙΑ: «Ο ρόλος του λιμανιού στις τοπικές κοινωνίες» 

Η αγορά σε αναδιάρθρωση: Υποχώρηση των κλειστών καταστημάτων στην Αθήνα και 

αποκλιμάκωση στις άλλες αγορές 

Η «έξυπνη» τεχνολογία πρωταγωνιστεί στα Ποσειδώνια 2018 
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Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στο 3ο Διεθνές Συνέδριο για τα 

Λιμάνια, τις Θαλάσσιες Μεταφορές και τη Νησιωτικότητα  

Με αφορμή το 3ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα, «τα Λιμάνια, τις 

Θαλάσσιες Μεταφορές και τη Νησιωτικότητα», που 

διοργανώνεται από το Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Γραφείο 

Αιγαίου (ΕΠΕΓΑ) & το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ, στις 19 

και 20 Απριλίου 2018, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π., ο Πρόεδρος του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Β. 

Κορκίδης, επισήμανε στον χαιρετισμό του: «…Στις μέρες μας θεωρείται πλέον καθολική η 

διαπίστωση ότι τα εμπορικά λιμάνια θα πρέπει να παρέχουν σύγχρονες υπηρεσίες για την 

ταχεία και ομαλή διακίνηση των φορτίων, παρέχοντας υψηλή παραγωγικότητα με τα ανάλογα 

μέσα, μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης και παραμονής των πλοίων στους λιμένες, αξιοπιστία, 

εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικών συστημάτων, ανταγωνιστικά τιμολόγια παροχής 

υπηρεσιών…». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Πρόσκληση στο  4ο  Συνέδριο ΕΣΕΕ: «Μικρομεσαία Επιχειρηματικότητα – Ο Μεγάλος 

Πρωταγωνιστής της Ανάπτυξης», 21 Απριλίου 2018, Αθήνα 

Το Σάββατο 21 Απριλίου 2018, στο ξενοδοχείο Metropolitan 

στο Παλαιό Φάληρο, θα πραγματοποιηθεί το 4ο Συνέδριο της 

ΕΣΕΕ με τίτλο «Μικρομεσαία Επιχειρηματικότητα: Ο Μεγάλος 

Πρωταγωνιστής της Ανάπτυξης». Το Συνέδριο επιχειρεί να συμβάλλει στο διάλογο για την 

παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, τοποθετώντας το εμπόριο και την μικρή και μεσαία 

επιχείρηση στο επίκεντρο της σύνθεσης των παραδοσιακών και καινοτόμων επιχειρηματικών 

πρακτικών. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα προηγηθεί την Παρασκευή 20 Απριλίου δείπνο 

εργασίας στην διάρκεια του οποίου θα κάνουν παρεμβάσεις οι κ.κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, 

Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Δημήτρης Παπαδημούλης, Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Γιώργος Κύρτσος, 

Ευρωβουλευτής ΝΔ και Νίκος Ανδρουλάκης Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΕΛΙΑ και ο πρόεδρος της 

ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης. 

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΣΕΕ 

-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Επιστροφή 

 

http://pcci.gr/evepimages/press190418_F3287.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/4SYNEDRIOESEE_F7260.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PROSKLISISYNESEE_F7576.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PROGRAMMASYNESEE_F7482.pdf


 

 

 

Συνάντηση της ΕΣΕΕ με τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Γιάννη Δραγασάκη 

με θέμα: κόκκινα δάνεια και διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία στις επιχειρήσεις 

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018, σύσκεψη 

εργασίας με τη συμμετοχή της ΕΣΕΕ και λοιπών φορέων της 

Αγοράς με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό 

Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ.  Δραγασάκη, με αντικείμενο συζήτησης τη διαμόρφωση του 

αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, ενόψει και της επικείμενης εξόδου από τα δανειακά 

προγράμματα τον προσεχή Αύγουστο. Η ΕΣΕΕ την οποία εκπροσώπησαν ο πρόεδρος κ. 

Βασίλης Κορκίδης, ο γενικός γραμματέας κ. Γιώργος Καρανίκας και η διευθύντρια του ΙΝΕΜΥ 

της ΕΣΕΕ κα Βάλια Αρανίτου, κατέθεσε πλήρες υπόμνημα θέσεων και προτάσεων επί 

ζητημάτων τόνωσης της ρευστότητας και διευθέτησης των «κόκκινων» δανείων των 

επιχειρήσεων (επισυνάπτεται). 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Επιστροφή 

 

 

Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στη Ναυτιλιακή Εσπερίδα του ΙΕΚ 

ΑΛΦΑ ΠΕΙΡΑΙΑ: «Ο ρόλος του λιμανιού στις τοπικές κοινωνίες» 

«…Η θέση μας για το λιμάνι στηρίζεται στα Ευρωπαϊκά 

μοντέλα των λιμένων και στη λογική ότι δεν υπάρχει πόλη – 

λιμάνι στην Ευρώπη που να μην αποκομίζει οφέλη. Γι’ αυτό, 

ως Επιμελητήριο έχουμε συνταχθεί με την προσπάθεια του 

Δήμου Πειραιά, ο οποίος διεκδίκησε και πέτυχε να αποδίδεται 

το 3.5% του τζίρου του Ο.Λ.Π. στους τέσσερεις δήμους του 

Πειραιά (Πειραιάς, Κερατσίνι-Δραπετσώνα, Πέραμα και Σαλαμίνα), ως ανταποδοτικό τέλος από 

τη λειτουργία του λιμανιού, κάτι το οποίο δεν υπήρχε, όταν ο ΟΛΠ ήταν κρατικός. Πρόκειται 

για ένα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο θα εισρέει στα ταμεία των Δήμων και θα αξιοποιείται προς 

όφελος των πόλεων και των δημοτών. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό, είναι πως όλοι οι 

φορείς της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, πρέπει να φροντίσουμε, ώστε η σχέση Λιμανιού- 

Πόλης να μην καταστεί ετεροβαρής με τη ζημία της πόλης…» ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο 

χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, κατά τη διάρκεια της Ναυτιλιακής 

Εσπερίδας του ΙΕΚ ΑΛΦΑ, που έλαβε χώρα την περασμένη Τρίτη στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/DTESE19042018_F3911.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/YpomnimaESEE19_4_2018_F4371.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/IEKALFA_F8079.pdf


 

Η αγορά σε αναδιάρθρωση: Υποχώρηση των κλειστών καταστημάτων στην Αθήνα και 

αποκλιμάκωση στις άλλες αγορές 

Μικρές μειώσεις σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, στα όρια 

της σταθεροποίησης, των λουκέτων σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και 

Πειραιά (-0,3%, -0,2% και -0,3% αντίστοιχα). Τόσο στον Πειραιά 

όσο και στην Πάτρα καταγράφεται οριακή ενίσχυση της  εστίασης 

και υποχώρηση του λιανικού εμπορίου υπόδησης και των λοιπών 

κλάδων δραστηριότητας αντίστοιχα.Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε 

σχετικά: «Το τελευταίο εξάμηνο δεν βλέπουμε νέα «λουκέτα», αλλά ούτε και νέα εμπορικά 

καταστήματα στις αγορές των μεγάλων πόλεων. Από τις αρχές του έτους, έχουμε επισημάνει 

και διαπιστώσει την οριακή βελτίωση των οικονομικών μεγεθών και επιδόσεων των 

μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα της 12ης σε σειρά καταγραφής των 

επαγγελματικών στεγών σε εμπορικά κέντρα των πόλεών μας, συνηγορούν υπέρ αυτής της 

διαπίστωσης…». 

Περισσότερα… 

-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Επιστροφή 

 

 

Η «έξυπνη» τεχνολογία πρωταγωνιστεί στα Ποσειδώνια 2018 

Από τους πλήρως αυτοματοποιημένους λιμένες και τα μη 

επανδρωμένα «έξυπνα» πλοία μέχρι την πιο αξιόπιστη από ποτέ 

πρόγνωση καιρού βάσει τοποθεσίας και τη συγκέντρωση και 

επεξεργασία των δεδομένων του πλοίου στο cloud (υπολογιστικό 

νέφος), το μέλλον της ναυτιλιακής βιομηχανίας πρωταγωνιστεί 

φέτος στη σημαντικότερη ναυτιλιακή έκθεση στον κόσμο, που θα λάβει χώρα στο Athens 

Metropolitan Expo από τις 4 έως τις 8 Ιουνίου. Με περισσότερες από 60 διεθνείς εταιρείες από 

τον κλάδο της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) να έχουν ήδη επιβεβαιώσει 

την παρουσία τους, τα Ποσειδώνια συνεχίζουν να κερδίζουν την προτίμηση των εκθετών μίας 

βιομηχανίας που ευελπιστεί να μεταμορφώσει ριζικά το μέλλον της ναυτιλίας. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/AGORAANADIARTHROSI_F6254.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/KATAGRAFISEPICHEIR_F6009.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/Posidonia2018_F5754.pdf

