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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 Τα «υποχρεωτικά» & «μη υποχρεωτικά έργα» του Master Plan για το Λιμάνι του 

Πειραιά αποφασίστηκαν στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) 

 Παρέμβαση Ε.Β.Ε.Π. σε Κυβέρνηση και Περιφέρεια Αττικής για τις απαγορεύσεις 

διέλευσης φορτηγών σε δρόμους του Θριασίου 

 Η παραοικονομία και οι τρόποι αντιμετώπισής της, στο επίκεντρο ενδιαφέροντος του 

Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. 

 Το Ε.Β.Ε.Π. ευχαριστεί τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Logistics για 

την τιμητική διάκριση στο Επιμελητήριο 

 Χρονοδιάγραμμα δύο μηνών για τις πρώτες δύο μελέτες για την «Ιπποδάμεια Αγορά» 

 Λίστα Εκδηλώσεων Υποψηφίων Περιφερειαρχών και Δημάρχων στο Μέγαρο του 

Ε.Β.Ε.Π. 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 Διπλασιασμός  κερδών –Υπερδιπλασιασμός μερίσματος για την ΟΛΠ Α.Ε. 
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Τα «υποχρεωτικά» & «μη υποχρεωτικά έργα» του Master Plan για το Λιμάνι του Πειραιά 

αποφασίστηκαν στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) 

«Η πρώτη σύσκεψη της ΕΣΑΛ, την Τρίτη 19/2/2019, εξέτασε τις θέσεις 

των φορέων και, σε κλειστή συνεδρίαση, συνέταξε την τελική 

απόφαση για το «master plan» του λιμανιού του Πειραιά. Το Ε.Β.Ε.Π. 

πάντα υποστηρίζει τις επενδύσεις που προσδίδουν προστιθέμενη αξία 

στην τοπική και εθνική μας οικονομία, που ενισχύουν τις ελληνικές 

επιχειρήσεις, που προσφέρουν θέσεις εργασίας και σέβονται τους 

κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Ως εκ τούτου, έχω θετική άποψη 

για τα περισσότερα υποχρεωτικά και προαιρετικά έργα του project, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι, θα 

προηγηθούν οι γνωμοδοτήσεις του ΚΑΣ και οι απαραίτητες μελέτες σκοπιμότητας και περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων » αναφέρει ο κ. Β. Κορκίδης.  

- ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΠ 

 

Για το ίδιο θέμα, με ανακοίνωσή του, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, εκφράζει την ικανοποίησή του, 

σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) να κρίνει, ως μη 

αναγκαία την ανέγερση εμπορικού κέντρου εντός του Λιμένα Πειραιά, καθώς δεν συνιστά δραστηριότητα 

σχετική με τον Λιμένα και σκοπό έχει την προσέλκυση επισκεπτών όχι μόνο από την κρουαζιέρα.  

- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΣΠ 

 

Τα όποια υπαρκτά θετικά σημεία, αλλά και τις επιμέρους αντιρρήσεις για συγκεκριμένα ζητήματα που 

αναφέρονται στο επενδυτικό σχέδιο  του Ο.Λ.Π. εξέφρασε ο Δήμαρχος Πειραιά, κ. Ι. Μώραλης, στη 

σύσκεψη της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.), η οποία πραγματοποιήθηκε στο 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.  

-   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

-   ΠΡΑΚΤΙΚΟ 78ης ΕΣΑΛ 

Επιστροφή 

 

Παρέμβαση Ε.Β.Ε.Π. σε Κυβέρνηση και Περιφέρεια Αττικής για τις απαγορεύσεις διέλευσης 

φορτηγών σε δρόμους του Θριασίου 

Ο κ. Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε: «Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό 

και επείγον θέμα που επηρεάζει, αυτή τη στιγμή, άμεσα τη βιωσιμότητα 

χιλιάδων επιχειρήσεων της περιοχής και των μεταφορέων. Η 

ανταγωνιστικότητα της χώρας, στη μετά την κρίση εποχή, θα κριθεί 

από την επιτυχή προσαρμογή των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις και τις 

ευκαιρίες του σύγχρονου περιβάλλοντος, το οποίο όμως είναι ακόμα υπό διαμόρφωση. Γι’ αυτό τον λόγο, η 

κυβέρνηση δεν θα πρέπει  να θέτει πρόσθετα προσκόμματα και επιπλέον επιβαρύνσεις που δημιουργούν,  

σε καθημερινή βάση, προβλήματα στην άσκηση της επιχειρηματικότητας». 

Περισσότερα … 

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/enimerotikoproedrou-OLP_F22171.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/DTESPGIAOLP_F21747.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PressPiraeusOLP_F21557.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/Praktiko78ESAL_F31667.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/press210219_F17112.pdf


 

Η παραοικονομία και οι τρόποι αντιμετώπισής της, στο επίκεντρο ενδιαφέροντος του Δ.Σ. του 

Ε.Β.Ε.Π. 

Τις δυνάμεις τους ενώνουν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.), το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 

(Σ.Δ.Ο.Ε.) και η Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά, με στόχο τον 

περιορισμό του παρεμπορίου και τη διαφύλαξη της υγιούς 

επιχειρηματικότητας. Στην τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ε.Β.Ε.Π., που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 18 

Φεβρουαρίου 2019, προσκεκλημένοι ήταν ο Ειδικός Γραμματέας του 

ΣΔΟΕ, κ. Σταύρος Θωμαδάκης, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Πειραιά, Ταξίαρχος, κ. Γιώργος Παππάς 

και ο Βουλευτής Α΄ Πειραιά, κ. Κώστας Κατσαφάδος. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. ευχαριστεί τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Logistics για την 

τιμητική διάκριση στο Επιμελητήριο 

Κατά τη διάρκεια της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της EEL στις 19/2/19, 

απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα ανακήρυξης επίτιμου μέλους στο Εμπορικό & 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.), το οποίο εκπροσωπήθηκε από 

τον Πρόεδρό του, κ. Βασίλη Κορκίδη, για τη συμβολή του στην Εθνική 

Εφοδιαστική Αλυσίδα μέσα από τις συνέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί 

μέχρι σήμερα με την EEL. Οι στόχοι της Ελληνικής Εταιρείας Logistics για το 

2019, όπως παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του Προέδρου 

του Οργανισμού, κ. Νικόλαου Ροδόπουλου, έχουν 3 άξονες: ο πρώτος άξονας 

αφορά στις δομικές αλλαγές εκσυγχρονισμού του Οργανισμού, ο δεύτερος 

σχετίζεται με τη στρατηγική της Ελληνικής Εταιρείας Logistics και περιλαμβάνει 

τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ρεαλιστικού φιλικού περιβάλλοντος επιχειρηματικότητας, μέσα από τη 

συνεχή και ουσιαστική επικαιροποίηση και υλοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων του action plan 

της εφοδιαστικής και ο τρίτος άξονας δράσεων σχετίζεται με το κεντρικό όραμα της EEL για τη δημιουργία 

Γενικής Γραμματείας Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Χρονοδιάγραμμα δύο μηνών για τις πρώτες δύο μελέτες για την «Ιπποδάμεια Αγορά» 

Το Ε.Β.Ε.Π. συμμετέχει ενεργά στις μελέτες για το σχεδιασμό της αγοράς 

τροφίμων με στόχο την ανάδειξή της σε ένα ζωντανό εμπορικό χώρο, ένα 

σημείο συνάντησης για τους πολίτες της περιοχής, και σημείο αναφοράς για 

τους επισκέπτες της κρουαζιέρας και όχι μόνο. Η αναβίωση της Ιπποδαμείου 

Αγοράς στον Πειραιά θα ενισχύσει τις προσπάθειες τόνωσης της τοπικής και εθνικής οικονομίας. Συνάντηση 

εργασίας για τον συντονισμό των αναγκαίων ενεργειών για τη δημιουργία και τη λειτουργία της νέας 

Ιπποδάμειας Αγοράς, στον Πειραιά, πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά.  

- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

Επιστροφή 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/Press19022019_F3396.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/Logistics_F28392.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PressIppodameia_F26318..pdf


Λίστα Εκδηλώσεων Υποψηφίων Περιφερειαρχών και Δημάρχων στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. 

Νίκος Βλαχάκος, Υποψήφιος Δήμαρχος Πειραιά, Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου, στις 19:00  

Πρόσκληση 

Νίκος Μπελαβίλας, Υποψήφιος Δήμαρχος Πειραιά, Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου, στις 16:00  

Πρόσκληση 

Λευτέρης Κεχαγιόγλου, Υποψήφιος Δήμαρχος Ύδρας, Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019, στις 17:00 

Επιστροφή 

 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 

Διπλασιασμός  κερδών –Υπερδιπλασιασμός μερίσματος για την ΟΛΠ Α.Ε. 

 

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. 

Captain Fu Chengqiu:  

« Το 2018 ήταν η πιο επιτυχής χρονιά για την ΟΛΠ Α.Ε. από άποψη 

κερδοφορίας μέχρι την επόμενη! Όλες οι επιχειρησιακές μονάδες 

συνεχώς βελτιώνουν την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών 

και το οικονομικό τους αποτέλεσμα. Περιμένουμε, σε σύντομο χρονικό 

διάστημα, να έχουμε τις απαραίτητες εγκρίσεις από το ελληνικό κράτος ώστε να επιταχύνουμε την 

υλοποίηση των επενδύσεων, που όπως προκύπτει και από τα σημερινά αποτελέσματα δημιουργούν 

προστιθέμενη αξία και μακροπρόθεσμα οφέλη για τους μετόχους, τους εργαζομένους, τις τοπικές κοινωνίες 

και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της ΟΛΠ Α.Ε.» 

-  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΛΠ 

-  ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΟΛΠ 

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/PROSKLISIVLACHAKOS_F29596.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/InvMPELAVILA_F26070.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PressOLP_F1789.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/KerdoforiaOLP_F25842.PDF
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Επιστροφή 

 

1.  
Έκδοση  
EuroCommerce  

Οι νέοι κανόνες της ΕΕ για την προστασία των 
δεδομένων (έκδοση 2019): ενημερωμένη 

έκδοση του οδηγού της EuroCommerce 

σχετικά με τον νέο Γενικό Κανονισμό 
Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 

https://www.eurocommerce.eu/media/1

65176/2019%20Data%20Protection%20

Guide%20-%20Teaser.pdf 

2.  

IMCO: συμφωνία 

θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ σχετικά με τον 

κανονισμό Platform 

to Business (P2B) 

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμφώνησαν 

σχετικά με τον κανονισμό Platform to Business 
(P2B). Ο κανονισμός αφορά στις ψηφιακές 

υπηρεσίες διαμεσολάβησης και τους χρήστες 
τους, όπως π.χ. οι έμποροι που υλοποιούν 

πωλήσεις μέσω διαδικτυακών αγορών 

Platform to Business Regulation-15 

Feb.pdf 

3.  Non Food Committee 

Αναβλήθηκε η ψηφοφορία στην επιτροπή 

REACH για την ταξινόμηση του διοξειδίου του 

τιτανίου ως καρκινογόνου, όπως αρχικά 
προβλεπόταν στην ημερήσια διάταξη της 

επιτροπής REACH, για τις 14-15 Φεβρουαρίου  

Vote Ti02  in the REACH committee 

postponed.doc  

Εργαστήριο για τη δισφαινόλη Α σε θερμικό 

χαρτί 
(Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2019) 

https://economie.fgov.be/en/events/sup

ply-chain-substitution 
CELEX_32016R2235_EN_TXT.pdf 

Συμμόρφωση και εφαρμογή: Περίληψη - 

Προσυμφωνία 

Compliance and enforcement: Summary 

note_provisional deal.doc 

Compliance & Enforcement Regulation - 
final text 02 2019.pdf 

4.  
EuroCommerce 

InBrief  

Ενημερωτικό Τεύχος 163, 19 Φεβρουαρίου 

2019 

https://mailchi.mp/eurocommerce/euroc
ommerce-inbrief-

1248573?e=122e8b7009  

5.  SME Interest Group 

Αποτέλεσμα της διάσκεψης BusinessEurope για 

την πολιτική για τις ΜΜΕ 

Outcome of BusinessEurope Conference 

on SME policy.doc 

SME Intergroup breakfast για την πολιτική για 

τις ΜΜΕ 

SME Intergroup breakfast on SME 

policy.doc 

6.  INVITATION 11 Aπριλίου 2019, Brussels Wednesday Social Brussels Wednesday Social.pdf 

https://www.eurocommerce.eu/media/165176/2019%20Data%20Protection%20Guide%20-%20Teaser.pdf
https://www.eurocommerce.eu/media/165176/2019%20Data%20Protection%20Guide%20-%20Teaser.pdf
https://www.eurocommerce.eu/media/165176/2019%20Data%20Protection%20Guide%20-%20Teaser.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PlatformtoBusinessRegulation-15Feb_F23164.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PlatformtoBusinessRegulation-15Feb_F23164.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/VoteTi02intheREACHpostponed_F25669.doc
http://www.pcci.gr/evepimages/VoteTi02intheREACHpostponed_F25669.doc
https://economie.fgov.be/en/events/supply-chain-substitution
https://economie.fgov.be/en/events/supply-chain-substitution
http://www.pcci.gr/evepimages/CELEX_32016R2235_EN_TXT_F22932.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/Complianceandenforcement-Summarynote_F25205.doc
http://www.pcci.gr/evepimages/Complianceandenforcement-Summarynote_F25205.doc
http://www.pcci.gr/evepimages/ComplianceEnforcementRegulation-finaltext022019_F23063.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ComplianceEnforcementRegulation-finaltext022019_F23063.pdf
https://mailchi.mp/eurocommerce/eurocommerce-inbrief-1248573?e=122e8b7009
https://mailchi.mp/eurocommerce/eurocommerce-inbrief-1248573?e=122e8b7009
https://mailchi.mp/eurocommerce/eurocommerce-inbrief-1248573?e=122e8b7009
http://www.pcci.gr/evepimages/OutcomeofBEConferenceonSMEpolicy_F25433.doc
http://www.pcci.gr/evepimages/OutcomeofBEConferenceonSMEpolicy_F25433.doc
http://www.pcci.gr/evepimages/SMEIntergroupbreakfastonSMEpolicy_F25522.doc
http://www.pcci.gr/evepimages/SMEIntergroupbreakfastonSMEpolicy_F25522.doc
http://www.pcci.gr/evepimages/BrusselsWednesdaySocial_F22821.pdf

