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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 Το ευρωπαϊκό "γίγνεσθαι" του Εμπορίου μετά από 25 χρόνια λειτουργίας της 

Ενιαίας Αγοράς εξετάζει η Eurocommerce» 

 Η καινοτομία και η ψηφιοποίηση στο επίκεντρο της "Μedaweek 2018" με τη 

συμμετοχή του Ε.Β.Ε.Π. 

 Συγχαρητήρια επιστολή Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, σε νέο Πρόεδρο και 

μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Ε.Ε. 

 O.A.E.Δ.: Πρόγραμμα για την  απασχόληση 6.000 ανέργων έως 39 ετών ΠΕ, ΤΕ, 

σε κλάδους «έξυπνης» εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας 

 Ο πρόεδρος του Σ.Β.Α.Π., κ. Δημήτρης Μαθιός, παραμένει αντιπρόεδρος στον 

Ευρωπαϊκό BECC (Business European Capital Cities) 

 Στην Ελλάδα τα περισσότερα «κόκκινα» δάνεια στην Ευρώπη 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στην εκδήλωση ’’Vaporia 

Awards 2018’’ 
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Το ευρωπαϊκό "γίγνεσθαι" του Εμπορίου μετά από 25 χρόνια λειτουργίας της Ενιαίας 

Αγοράς εξετάζει η Eurocommerce»  

Στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση της EuroCommerce που 

πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες, στις 26 Νοεμβρίου 2018, συμμετείχε ο 

Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης, εκπροσωπώντας και την 

Ε.Σ.Ε.Ε. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EuroCommerce, 

συμμετείχε επίσης στις εργασίες του Συνεδρίου “Celebrating Retail and 

Wholesale”, που διοργανώθηκε στις 27 Νοεμβρίου από την ευρωπαϊκή 

οργάνωση του λιανικού και χονδρικού Εμπορίου, στο πλαίσιο του εορτασμού των 25 ετών παρουσίας και 

παρεμβάσεών της στο ευρωπαϊκό «γίγνεσθαι», αλλά και των 25 ετών λειτουργίας της Ενιαίας Αγοράς. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Η καινοτομία και η ψηφιοποίηση στο επίκεντρο της "Μedaweek 2018" με τη 

συμμετοχή του Ε.Β.Ε.Π. 

Το παρόν έδωσε, και φέτος,  το Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Πειραιώς, στη 12η Εβδομάδα Οικονομικών Ηγετών 

"Medaweek 2018", που έλαβε χώρα στη Βαρκελώνη, 21-23 

Νοεμβρίου 2018. Το Ε.Β.Ε.Π., δια του εκπροσώπου του, κ. Δημήτρη 

Λεμονάκη, μέλους του Διοικητικού του Συμβουλίου, παρουσίασε την 

πορεία της Επιτροπής "Trade, Retail and Franchise" της οποίας 

προεδρεύει από τον Νοέμβριο του 2017. Με στόχο την επέκταση της 

δράσης της, την ενίσχυση του αριθμού των μελών της και μία πιο 

ηχηρή παρουσία της στο μεσογειακό «γίγνεσθαι», τέθηκε στο 

Προεδρείο της Εκτελεστικής Επιτροπής της "ASCAME" και ενώπιον όλων των συνέδρων, η 

επιθυμία της Διοίκησης του Ε.Β.Ε.Π., να διοργανωθεί κοινή συνάντηση στον Πειραιά των 

επικεφαλής και μελών των Επιτροπών "Trade, Retail and Franchise" και "Transport and 

Logistics" της οποίας προεδρεύει το Επιμελητήριο της Rijeka. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Συγχαρητήρια επιστολή Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, σε νέο Πρόεδρο και μέλη 

Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Ε.Ε. 

Ο Γιώργος Καρανίκας εξελέγη Πρόεδρος της Ελληνικής 

Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας 

κατά τη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, 

που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 25ης Νοεμβρίου 

2018. Με αφορμή τη συγκρότηση σε Σώμα του νέου 

Προεδρείου και του Δ.Σ. της Συνομοσπονδίας, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, απέστειλε 

συγχαρητήρια επιστολή στην οποία αναφέρει, μεταξύ άλλων: «…Eίμαι βέβαιος πως, θα καταφέρετε, όχι 

μόνο να κρατήσετε την ΕΣΕΕ σε υψηλό επίπεδο, αλλά και να συνεχίσετε την ανοδική πορεία της. 
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Προσωπικά, ως Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και του Π.Ε.Σ. Αττικής, θα βρίσκομαι πάντα στο πλευρό σας, για 

οποιαδήποτε ενέργεια συμβάλλει στην προάσπιση των συμφερόντων του εμπορικού κόσμου, καθώς και την 

ενίσχυση της εγχώριας, υγιούς μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας». 

-ΔΤ ΕΣΕΕ- Νέα Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 

Επιστροφή 

 

O.A.E.Δ.: Πρόγραμμα για την  απασχόληση 6.000 ανέργων έως 39 ετών ΠΕ, ΤΕ, σε 

κλάδους «έξυπνης» εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ο.Α.Ε.Δ.: «… Η υποβολή των 

ηλεκτρονικών  αιτήσεων για το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για 

την απασχόληση 6.000 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής 

δραστηριότητας»,  του ΟΑΕΔ, ξεκίνησε την  Τετάρτη  28 Νοεμβρίου 2018 και 

ώρα 12η  μεσημβρινή. 

Η επιδότηση αφορά 6.000 θέσεις για άνεργους (έστω και μίας ημέρας), κατόχους πτυχίου, μεταπτυχιακού 

ή/και διδακτορικού, έως 39 ετών που θα απασχοληθούν σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης, π.χ. στους 

τομείς της μεταποίησης, της βιομηχανίας, στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών κ.ά.  

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Ο πρόεδρος του Σ.Β.Α.Π., κ. Δημήτρης Μαθιός, παραμένει αντιπρόεδρος στον 

Ευρωπαϊκό BECC (Business European Capital Cities) 

Παρατείνεται για ακόμη μια θητεία η εκπροσώπηση της αντιπροεδρίας 

στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών (BECC) από 

τον πρόεδρο του ΣΒΑΠ κ. Δημήτρη Μαθιό. Στις αρχαιρεσίες που 

πραγματοποιήθηκαν στην Ρώμη επελέγει για ακόμη μια θητεία στην 

θέση του προέδρου του BECC ο κ. Jean-Louis Schilansky, πρόεδρος 

στην UFIP  (UNION FRANÇAISE DES INDUSTRIES PÉTROLIÈRES). ενώ η. Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. 

Κορκίδης, απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή, καθώς η αντιπροεδρία από την ελληνική πλευρά κρίθηκε ως 

επιτυχώς εκπροσωπούμενη. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Στην Ελλάδα τα περισσότερα «κόκκινα» δάνεια στην Ευρώπη  

Στην έκθεση που δημοσιοποίησε προχθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα 

«κόκκινα» δάνεια αναγνωρίζει την πρόοδο που σημειώνεται στη χώρα 

μας, αλλά υπογραμμίζει ότι «πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες 

αντιμετώπισης ζητημάτων από το παρελθόν που βαρύνουν ακόμη τον 

τραπεζικό τομέα». «Η δουλειά θα πρέπει να συνεχιστεί, ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, όπου 

υπάρχει μείωση, όμως ξεκίνησαν από πολύ υψηλά επίπεδα. Το σύστημα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών 

μόλις τώρα δείχνει να φέρνει αποτελέσματα», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις. 

Η έκθεση καταγράφει μείωση των «κόκκινων» δανείων στην Ελλάδα κατά 4,2%, το Β΄ τρίμηνο του 2018. 

Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε σχέση με το σύνολο των δανείων μειώθηκε από 46,9% 

στο 44,9%, σύμφωνα με την έκθεση. Ωστόσο, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό 

«κόκκινων» δανείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη δεύτερη θέση κατέχει η Κύπρος με 28,1% του συνόλου 

http://www.pcci.gr/evepimages/NeoDSSESEE_F30726.pdf
http://www.oaed.gr/nea-arthro/-/asset_publisher/ebcGfvDrjPsQ/content/programma-epichoregeses-epicheireseon-giai-ten-apascholese-6-000-anergon-elikias-eos-39-eton-apophoiton-tritobathmias-ekpaideuses-se-kladous-exypnes-e?redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fnea-arthro%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ebcGfvDrjPsQ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1
http://www.pcci.gr/evepimages/svap27112018_F30991.pdf


των δανείων να είναι στο «κόκκινο», αλλά πετυχαίνοντας τη μείωσή τους κατά 16% σε σχέση με το Β΄ 

τρίμηνο του 2017 (33,4% επί του συνόλου των δανείων). Ακολουθούν η Πορτογαλία (11,7%), η Ιταλία 

(10%) και η Ιρλανδία (8,5%). 

Επιστροφή 

 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στην εκδήλωση ’’Vaporia Awards 

2018’’ 

Η  "Vaporia Marine" , θα βραβεύσει την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 

2018 στο Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος «27 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ». Μετά την έκδοση των 3 λευκωμάτων  «ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ», καθιερώνεται ο θεσμός «VAPORIA AWARDS», 

βραβεύοντας κάθε χρόνο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ που εργάζονται σε 

διαφορετικούς τομείς της μεγάλης Ελληνικής Ναυτιλίας. Με την 

ευκαιρία των Βραβεύσεων, θα παρουσιαστεί και ο Γ΄ τόμος του λευκώματος «ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ». 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, ο οποίος θα χαιρετίσει την εκδήλωση, ανέφερε: «…Η ελληνική 

ναυτιλία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εξυπηρέτηση των παγκόσμιων θαλάσσιων μεταφορών, 

καθώς και στην εξυπηρέτηση του εξαγωγικού – εισαγωγικού εμπορίου της Ε.Ε. και ειδικότερα στην 

εξασφάλιση των ενεργειακών αναγκών της, μέσω της παροχής αξιόπιστων, ασφαλών, αποτελεσματικών και 

φιλικών προς το περιβάλλον θαλάσσιων μεταφορών προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών και της 

ευρωπαϊκής οικονομίας γενικότερα. Το γεγονός αυτό, αποκτά πρόσθετη σημασία, αν αναλογιστεί κανείς ότι, 

η Ε.Ε. βασίζεται στη διεθνή ναυτιλία για περισσότερο από 76% του εξωτερικού εμπορίου της…». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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