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Πειραιάς, 16-04-19 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 
 

«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.    

 

Στον χειμαρρώδη λόγο του, ο κ. Γ. Ξηραδάκης, αφού έκανε αναφορά στην λαμπρή επαγγελματική 

του πορεία, αιτιολόγησε την απόφασή του να είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής: «…Εισέρχομαι 

στην Ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή, ως εκπρόσωπος της θαλάσσιας οικονομίας και της ελληνικής 

ναυτιλίας, με σκοπό να συμβάλω στην πραγματική αλλαγή πορείας της ελληνικής οικονομίας και τη 

δημιουργία εργασιών μέσω της ανάπτυξης των επενδύσεων. Θέλω να προστατεύσω τη χώρα μου 

και τη θαλάσσια οικονομία, η οποία απαρτίζεται από 140 επαγγέλματα λόγω των ραγδαίων 

αλλαγών στις αγορές και στη διεθνή νομοθεσία. Η Ευρώπη χρειάζεται ένα διαφορετικό μοντέλο 

ανάπτυξης κι αυτό μπορεί να το βρει μέσα από την εξωστρέφεια, που χαρακτηρίζει τον Έλληνα, 

πόσο δε μάλλον την ελληνική ναυτοσύνη.  Γι’ αυτό, θέλω να είμαι εκεί, για να βοηθήσω και να 
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πρωτοστατήσω στις επερχόμενες αλλαγές, γιατί αυτό έμαθα να κάνω σε όλη μου τη ζωή. Δυστυχώς, 

συχνά, μιλάμε χωρίς να παράγουμε πολιτική. Πρέπει να ακολουθηθεί ένα όραμα από όλους μας…». 

 

Δίνοντας βήμα σε όλους τους υποψηφίους των επερχόμενων τριπλών εκλογών, καλώντας τους 

στις τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Β.Ε.Π., ο κ. Β. Κορκίδης, ευχήθηκε 

καλή επιτυχία και δύναμη στο «…καλύτερο παιδί της ναυτιλίας. Είναι αγωνιστής και μπορεί να 

προσφέρει πάρα πολλά. Είναι ικανός, άνθρωπος της αγοράς. Ο Πειραιάς πρέπει να είναι το 

προπύργιό του…».  

Αναφορικά με τη συμβολή του χονδρικού εμπορίου στην ευρωπαϊκή οικονομία και στο πλαίσιο 

της συμμετοχής του Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

EuroCommerce, τον Απρίλιο 2019, τονίστηκε ότι το χονδρικό εμπόριο συμβάλλει σημαντικά στη 

λειτουργία της οικονομίας της Ε.Ε. με σχεδόν 2 εκ. επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται στον 

τομέα. Ο κύκλος εργασιών του χονδρικού εμπορίου στην Ε.Ε., αυξήθηκε από 5,5 τρις ευρώ το 

2008, πριν από την οικονομική κρίση, σε 6 τρις ευρώ το 2018, με ετήσιο ρυθμό αύξησης 4,3% και 

συνολικό ρυθμό αύξησης 10,3% σε σύγκριση με το 2008. Η προστιθέμενη αξία του χονδρικού 

εμπορίου ανήλθε σε 660 δις ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 5% της συνολικής προστιθέμενης 

αξίας στην Ε.Ε.  

Τέλος, επισήμανε: «…Στην Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα ευρωπαϊκά βήματα 

εκσυγχρονισμού του χονδρικού εμπορίου, το οποίο μπορεί να προσδώσει προστιθέμενη αξία και να 

συμβάλει σημαντικά στην ελληνική οικονομία. Σαφέστατα, δεν είμαστε μία βιομηχανική χώρα και 

έχουμε την ανάγκη της συστηματικής εφαρμογής της χονδρεμπορικής «εμβέλειας», καθώς και 

μεγαλύτερης επιλογής εμπορικών εταίρων σε περισσότερες χώρες…». 

 

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με τις επισημάνσεις ότι το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, το 4ο  

τρίμηνο του 2018 και τις αρχές του 2019, εξακολουθεί να υποφέρει από τις τρέχουσες εμπορικές 

εντάσεις, με απώλειες στις χρηματοπιστωτικές αγορές (πρόβλεψη ύφεσης στις Η.Π.Α., παρά τη μη 

αύξηση των επιτοκίων από την FED) και Brexit, που σχετίζονται με την αβεβαιότητα, αλλά, 

παραταύτα, η οικονομία της Ε.Ε. δεν επιβραδύνει, όπως αναμένεται. Τα τελευταία τριμηνιαία 

στοιχεία για το ΑΕΠ δείχνουν ότι η ανάπτυξη της Ε.Ε. εξακολούθησε να είναι χαμηλή το τέταρτο 

τρίμηνο του 2018 (0,3%, το ίδιο τρίμηνο) και αυξήθηκε κατά 1,5% (έναντι 1,9% το 3ο τρίμηνο).  

 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fiaktigas.blogspot.com%2F2014%2F04%2Fblog-post_15.html&ei=GkiKVcXmL8nyUqjWjrgO&bvm=bv.96339352,d.d24&psig=AFQjCNHL4C2AP2sGTUnsmqkvjfAy2e2N5w&ust=1435212174455400

