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Ε.Β.Ε.Π.: «To λιμάνι του Πειραιά γιγαντώνεται σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο» 
Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Πειραιώς, κ. Βασίλης Κορκίδης, τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018, 
στην τελετή εγκαινίων της επέκτασης του προβλήτα ΙΙΙ του Ο.Λ.Π. 
και του παρθενικού ελλιμενισμού του γιγαντιαίου πλοίου μεταφοράς 
containers Μ/V “COSCO SHIPPING TAURUS” στο λιμάνι του Πειραιά, 
μεταξύ άλλων, ανέφερε στο χαιρετισμό του: «Η επιτυχημένη μέχρι 
σήμερα ολοκλήρωση του αρχικού «master plan» του λιμανιού του 
Πειραιά με αξιόλογα αναπτυξιακά έργα, σίγουρα μας γεμίζει με 
υπερηφάνεια και αισιοδοξία για το μέλλον. Σας διαβεβαιώνω ότι, η 
ελληνική επιχειρηματικότητα είναι επίσης έτοιμη και απόλυτα ικανή 

να ακολουθήσει την ραγδαία εξέλιξη και την πρόοδο του μεγαλύτερου λιμανιού της Χώρας 
μας». 
Περισσότερα…  
Επιστροφή 
 
Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στο 4ο επιστημονικό συνέδριο ΟΣΕΠ –
ΤΕΙ, με αντικείμενο την «Υλοποίηση του Ενιαίου Χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης 
και Έρευνας» 

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Εκπαιδευτικού Προσωπικού των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΟΣΕΠ –ΤΕΙ) 
διοργανώνει το 4ο επιστημονικό συνέδριο, με αντικείμενο την 
«Υλοποίηση του Ενιαίου Χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης και 
Έρευνας», στις 2-3 Μαρτίου, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. και στο 
Συνεδριακό Κέντρο του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., αντίστοιχα. Ο 

Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, στον σχετικό χαιρετισμό του κατά την έναρξη του 
συνεδρίου, επισήμανε: «…Το Ε.Β.Ε.Π. έχει συνταχθεί, εξαρχής, με τη συνολικότερη 
προσπάθεια, που γίνεται για την αναδιάταξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, 
υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία του Υπουργού Παιδείας για τη δημιουργία Πανεπιστημίου στη 
Δυτική Αττική, καθώς πιστεύουμε ότι πρόκειται να αναβαθμίσει ουσιαστικά το παραγόμενο 
εκπαιδευτικό και επιστημονικό/ερευνητικό έργο των δυο καταξιωμένων τεχνολογικών 
ιδρυμάτων, του Α.Ε.Ι. Πειραιά και του Τ.Ε.Ι. Αθήνας…». 
Περισσότερα…  
-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Επιστροφή 
 

Δήλωση προέδρου Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Βασίλη Κορκίδη, για την κίνηση των εμπορικών 
καταστημάτων κατά τη χειμερινή εκπτωτική περίοδο του 2018. 

«Μόλις τελείωσε μία εκπτωτική περίοδος, η οποία όπως φαίνεται από 
τα διαθέσιμα στοιχεία της έρευνας του Ινστιτούτου Εμπορίου και 
Υπηρεσιών, χαρακτηρίστηκε από ένα υποτονικό κλίμα, με επιστροφή 
στα αρνητικά πρόσημα τόσο σε αγοραστική κίνηση όσο και σε τζίρο. 
Ωστόσο, για μία ακόμα περίοδο εκπτώσεων, οι εμπορικές 

επιχειρήσεις διατήρησαν χαμηλές τιμές και ανταποκρίθηκαν με συνέπεια στις απαιτήσεις των 
καταναλωτών. Στόχος μας, ήταν να διατηρήσουμε το ψυχολογικό θετικό πρόσημο των εορτών 
και στις χειμερινές εκπτώσεις, ξεπερνώντας τον περυσινό τζίρο του πρώτου διμήνου των 5,5 
δις ευρώ…» 
Περισσότερα…  
Επιστροφή 
 

http://pcci.gr/evepimages/press260218_F1719.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PresTEI_F31435.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EniaiosXoros_F20262.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EniaiosXoros_F20262.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/prssEseeEkpt_F22816.pdf


Nέα χαλάρωση στα Capital Controls  
Σε νέα χαλάρωση των capital controls προχώρησε το Υπουργείο 
Οικονομικών. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, τροποποιούνται οι περιορισμοί 
στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων, που 
θεσπίστηκαν με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης 

Ιουλίου 2015(Α’ 84) όπως ισχύει. Σύμφωνα με την απόφαση από 1η Μαρτίου: 1. Αίρονται οι 
περιορισμοί στο άνοιγμα νέων λογαριασμών, 2. Αυξάνεται το ποσό ανάληψης μετρητών από 
1.800 ευρώ σε 2.300, 3. Αυξάνεται το ποσό μεταφοράς ευρώ ή ξένου νομίσματος στο 
εξωτερικό από 2.000 ευρώ σε 2.300, 4.  Διευκολύνεται περαιτέρω η μεταφορά κεφαλαίων 
προς το εξωτερικό. 
-Φ.Ε.Κ.  

Επιστροφή 

 
Επανεκλογή κ. Γ. Πατέρα, στο τιμόνι του Ναυτικου Επιμελητηρίου Ελλάδος 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, 
συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 23 Φεβρουαρίου 2018,  ύστερα από τις 
Αρχαιρεσίες στις 14 Φεβρουαρίου 2018. Κατά την ψηφοφορία, που 
ακολούθησε εξελέγησαν οι: Πρόεδρος: ο δρ. Γεώργιος Δ.Πατέρας, 
Αντιπρόεδροι: Βασίλειος Λογοθέτης (Α') και Γεώργιος Αλεξανδράτος 
(Β'), Μέλη Διοικούσας Επιτροπής: οι Γεώργιος Γαβριήλ, Ιωάννης 

Πλατσιδάκης, Μελπομένη Τραυλού, Ιωάννης Τριφύλλης, Μελίνα Τραυλού και Ιωάννης 
Πλατσιδάκης. Στη συγχαρητήρια επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Ν.Ε.Ε., ο κ. Β. Κορκίδης, 
ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Είμαι πεπεισμένος ότι, το εν λόγω γεγονός θα μας επιτρέψει να 
συνεχίσουμε την αγαστή συνεργασία μας, ούτως ώστε το ελληνικό ναυτιλιακό Cluster, 
"Μaritime Hellas", να αποκτήσει την οντότητα που του αρμόζει, λαμβάνοντας την απαιτούμενη 
δυναμική. Με αυτές τις σκέψεις και με γνώμονα τον κοινό μας στόχο, τη διατήρηση της 
πρωτοκαθεδρίας της Ελληνικής Ναυτιλίας, σας εύχομαι καλή δύναμη για το υψηλών 
απαιτήσεων έργο σας». 
Επιστροφή 

 
Πρόσκληση στην εκδήλωση απονομής βραβείων γυναικών «ΕΞΑΛΕΙΠΤΡΟΝ 2018» 

Οκτώ ξεχωριστές γυναικείες προσωπικότητες θα βραβευτούν από το  
«ΕΞΑΛΕΙΠΤΡΟΝ», τον Όμιλο Γυναικών Πειραιά  για τις Τέχνες,  τα Γράμματα, 
τον Πολιτισμό, τις Επιστήμες, στην πέμπτη  απονομή των βραβείων, «ΒΡΑΒΕΙΑ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΞΑΛΕΙΠΤΡΟΝ» 2018. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 
5 Μαρτίου 2018 ώρα 20:00, στο Μέγαρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Πειραιώς. Το βραβείο γυναικείας επιχειρηματικότητας θα 

απονείμει ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, στη Διευθύνουσα Σύμβουλο του 
Εκπαιδευτικού Ομίλου «ΑΚΜΗ», κα Κ. Ροδοπούλου. 

-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Επιστροφή 
 

http://www.pcci.gr/evepimages/FekCapControls_F31266.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/invExaliptron_F31324.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/pressExaliptron_F31390.pdf
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