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Βασίλης Κορκίδης 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, για την έκδοση 10ετούς ομολόγου 
μετά από 9 χρόνια 

 Όχι των παραγωγικών φορέων στο “αρχαιολογικό” πισωγύρισμα του Πειραιά 

 Με διευρυμένη ατζέντα, παρόντος του Γεν. Γραμματέα Εμπορίου, συνεδρίασε το 
Π.Ε.Σ. Αττικής 

 Ε.Σ.Ε.Ε.: Πτωτικά κινήθηκαν οι χειμερινές εκπτώσεις 

 Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στην εκδήλωση παρουσίασης  
βιβλίου του Ευάγγελου Βενιζέλου : «Η Δημοκρατία μεταξύ Συγκυρίας και 
Ιστορίας» 

 Πρόσκληση σε Ημερίδα στο πλαίσιο του "2019 EU INDUSTRY DAYS", Τρίτη 19 
Μαρτίου 2019, Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π. 

 Η εταιρεία «Ν.Θ. ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε.» γιόρτασε τα 100 χρόνια 
συνεχούς λειτουργίας της 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στην εκδήλωση της Διεθνούς 
Ναυτικής Ενώσεως 
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Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, για την έκδοση 10ετούς ομολόγου μετά 
από 9 χρόνια 

«Η επιτυχής έξοδος της χώρας μας στις αγορές για την 
άντληση κεφαλαίων ύψους 2,5 δις ευρώ με επιτόκιο 3,9% και 
με υποβολή προσφορών που υπερέβησαν τα 11,8 δις ευρώ 
αποτελεί ένα θετικό σημάδι για την πορεία της ελληνικής 
οικονομίας. Ωστόσο, η αισιοδοξία της εξόδου στις διεθνείς 
αγορές δεν μπορεί να αποτυπωθεί και στην πορεία της 
εγχώριας αγοράς, η οποία συνεχίζει να πραγματοποιεί 

«χαμηλές πτήσεις», σύμφωνα με τα στοιχεία του Ε.Β.Ε.Π. για το πρώτο δίμηνο του έτους. Η 
έκδοση του 10ετούς ομολόγου δημιουργεί πλέον τις συνθήκες να ανοίξουν οι αγορές και για τις 
ελληνικές τράπεζες ώστε να βρουν πηγές χρηματοδότησης στο εξωτερικό και να αποκτήσουν 
την ικανότητα χρηματοδότησης της εγχώριας υγιούς επιχειρηματικότητας…». 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 
Όχι των παραγωγικών φορέων στο “αρχαιολογικό” πισωγύρισμα του Πειραιά 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. Βασίλης 
Κορκίδης δήλωσε σχετικά: «Το Δ.Σ. του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, ανεπιφύλακτα 
συντάσσεται με τον Δήμαρχο Πειραιά, κ. Γιάννη Μώραλη και 
τον Αντιπεριφερειάρχη, κ. Γιώργο Γαβρίλη, σε μία και μόνο 
κατεύθυνση, που αντιτίθεται σε κάθε ενδεχόμενο κήρυξης του 

Δήμου Πειραιά, ως συνολικού αρχαιολογικού χώρου. Μία τέτοια απόφαση θα είναι ένα 
πισωγύρισμα για την ανάπτυξη της πόλης, που είναι ήδη σε καλό δρόμο. Ας γίνει αντιληπτό ότι, 
στον Πειραιά δεν ζουν πλέον «αρχαίοι Έλληνες», άλλα μία σύγχρονη κοινωνία, που βεβαίως και 
σέβεται την αρχαία και κάθε άλλη περίοδο της ιστορίας μας, αλλά κυρίως επιθυμεί την πρόοδο 
της πόλης που έχει στερηθεί εδώ και πολλά χρόνια…». 
Περισσότερα… 

-Συνέντευξη Δημάρχου Πειραιά 

-Έγγραφο Υπ. Πολιτισμού 

-Έγγραφο Δήμου Πειραιά 

Επιστροφή 

 
 
Με διευρυμένη ατζέντα, παρόντος του Γεν. Γραμματέα Εμπορίου, συνεδρίασε το Π.Ε.Σ. 
Αττικής 

Toν πολυδιάστατο, σημαντικό γνωμοδοτικό ρόλο του 
Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής, ως 
ωρίμου οργάνου επίλυσης προβλημάτων και υποστήριξης των 
επιχειρήσεων ανέδειξε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή, κ. Δ. Αυλωνίτης, κατά τη διάρκεια 
της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου, στην οποία είχε 
προσκληθεί και έλαβε χώρα την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019, 
στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. Αναλυτικότερα, ανέφερε πως «Η 

μεγάλη πρόκληση είναι ο σχεδιασμός της επόμενης προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ, καθώς 
το 50% διαχέεται μέσω των Π.Ε.Π. και ο νόμος 4497 υποχρεώνει τον γνωμοδοτικό ρόλο του 
Π.Ε.Σ.  Φαίνεται ότι, στην Αττική, το Π.Ε.Σ. είναι ένα ώριμο όργανο, οπότε προκύπτει η 

http://www.pcci.gr/evepimages/PresOmologo_F251.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PresArxaia_F157.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/DimPirSynent_F121.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/DocYpPol_F437.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PirArxXoroi_F398.pdf


δυνατότητα κατάθεσης μίας ολοκληρωμένης πρότασης για όλη την Αττική, μέσω και της 
επέκτασης του διαλόγου.  
Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 
Ε.Σ.Ε.Ε.: Πτωτικά κινήθηκαν οι χειμερινές εκπτώσεις 

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την έρευνα, για τις 7 
στις 10 επιχειρήσεις οι πωλήσεις ήταν χαμηλότερες σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 ενώ για το 
24% του συνόλου παρέμειναν σταθερές και μόνο το 8% 

κινήθηκε σε καλύτερα επίπεδα.Ως προς το ύψος του ποσοστού έκπτωσης στις εμπορικές αγορές, 
1 στις 3 επιχειρήσεις διαμόρφωσε το ποσοστό έκπτωσης μεταξύ 21% και 40%, ενώ 1 στις 4 
πραγματοποίησε εκπτώσεις μικρότερης τάξης, έως και 20%. Παράλληλα, σύμφωνα με την 
έρευνα, ο 49% των επιχειρηματιών διέκρινε το διάστημα του Ιανουαρίου ως την καλύτερη 
περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων, από άποψη αγοραστικής κίνησης, Σχετικά με τη λειτουργία 
του καταστήματος την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019, όπως προέκυψε, 2 στους 3 επιχειρηματίες 
υποστήριξαν ότι δεν επηρέασε το τζίρο της εκπτωτικής περιόδου, ενώ 1 στους 4 επιχειρηματίες 
θεωρεί πως, επηρέασε αρνητικά και μόλις το 6% ότι τον επηρέασε θετικά. 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 
Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στην εκδήλωση παρουσίασης  βιβλίου 
του Ευάγγελου Βενιζέλου : «Η Δημοκρατία μεταξύ Συγκυρίας και Ιστορίας»  

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος παρουσίασε τον νέο του βιβλίο: 
«Η Δημοκρατία μεταξύ Συγκυρίας και Ιστορίας», που 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, σε εκδήλωση, που 
έλαβε χώρα την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019, στο Μέγαρο 
του Ε.Β.Ε.Π. Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, 
χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ανέφερε: «…Η 
Συνταγματική Αναθεώρηση, εκτός από κορυφαία 
κοινοβουλευτική διαδικασία είναι μία πρόκληση για το 
μέλλον, που όμως απαιτεί σύνεση και συναίνεση. Για 

παράδειγμα, η 4η Αναθεώρηση του Συντάγματος του 1975 μπορεί να θεραπεύσει παθογένειες 
και να ενισχύσει την ελληνική κοινωνία. Πολλά άρθρα του Συντάγματος δεν καλύπτουν πλέον 
πολλές εκφάνσεις της σημερινής ζωής μας, γι’ αυτό απαιτούνται τολμηρές αλλαγές, ανοικτά 
μυαλά και οραματική διάθεση. Η διάκριση των εξουσιών, η ενίσχυση του κύρους των θεσμών, η 
αξιοκρατία, η προτεραιότητα στη θρησκεία και την παιδεία, η ενότητα της κοινωνίας και η 
αναγέννηση της οικονομίας είναι τα πρωτεύοντα θέματα και τα σημεία αναφοράς μιας 
ορθολογικής Αναθεώρησης…». 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/pressPESA050319_F21584.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/pressEseeEkpt_F300.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PresVeniz_F29485.pdf


 

Πρόσκληση σε Ημερίδα στο πλαίσιο του "2019 EU INDUSTRY DAYS", Τρίτη 19 
Μαρτίου 2019, Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π. 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ) σε 

συνεργασία με τον Σύνδεσμο 

Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), στο πλαίσιο του «2019 EU 

INDUSTRY DAYS», διοργανώνουν, 

ημερίδα – συζήτηση με αντικείμενο την ενίσχυση του δημόσιου 

διαλόγου για τη μελλοντική 

πορεία της βιομηχανίας στην Ελλάδα και την εξαγωγή μέτρων βιομηχανικής πολιτικής. 

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στ. 

Πιτσιόρλας, ο οποίος θα μιλήσει για τη νέα Βιομηχανική Πολιτική στη χώρα μας. Παρέμβαση, με 
θέμα το Ευρωπαϊκό πλαίσιο βιομηχανικής πολιτικής θα απευθύνει ο Επικεφαλής της 
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Γ. Μαρκοπουλιώτης, ενώ θα 
απευθύνει χαιρετισμό και ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης. 
-Πρόσκληση και Πρόγραμμα 

Επιστροφή 

 
 
Η εταιρεία «Ν.Θ. ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε.» γιόρτασε τα 100 χρόνια συνεχούς 
λειτουργίας της 

Τη συμπλήρωση 100 ετών συνεχούς λειτουργίας 
γιόρτασε η εταιρεία «Ν. Θ. Μανεσιώτης και Υιός Α.Ε.» 
σε μια ωραία ατμόσφαιρα στο Μέγαρο του ΕΒΕΠ, την 
Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019.Ο Πρόεδρός της και 
Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, κ. Νίκος 
Μανεσιώτης υποδέχθηκε τους καλεσμένους του, 
μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Πειραιά, κ. Ι. 
Μώραλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, κ. Γ. 
Γαβρίλης, ο Βουλευτής Α΄ Πειραιά, κ. Κ. Κατσαφάδος, 

ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, κ. Γ. Σταμματογιάννης, ο Πρόεδρος του 
Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, ο Πρόεδρος του Σ.Β.Α.Π., κ. Δ. Μαθιός, ο Πρόεδρος του Π.Σ.Ε.Π.Ε., κ. 
Ν. Μαυρίκος. Στον χαιρετισμό του, ο κ. Ν. Μανεσιώτης, αναφέρθηκε στην ιστορία της 
επιχείρησης, ξεκινώντας από τον παππού του, ο οποίος 10 ετών πήγε στην Καλαμάτα σε ένα 
τοπικό παντοπωλείο, αποκτώντας την «εμπορική ανησυχία», η οποία μετεξελίχθηκε σε 
«εμπορικό δαιμόνιο». Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, όπου υπηρέτησε την πατρίδα του, 
ήρθε στον Πειραιά και δημιούργησε την Εταιρεία, που ήταν μεγάλη για τα δεδομένα της εποχής. 
Ο Δήμαρχος Πειραιά, κ. Γιάννης Μώραλης, χαιρετίζοντας την εκδήλωση, τόνισε  ότι, είναι 
χαρούμενος, γιατί  άκουσε μια εξαιρετική αφήγηση από τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου 
Πειραιώς, κ. Νίκο Μανεσιώτη για την επιχείρησή του. Ήταν, όπως είπε «μια ανθρώπινη ομιλία 
για την ιστορία της οικογένειάς του». Ο κ. Μώραλης επεσήμανε ότι, οι οικογενειακές 
επιχειρήσεις αποτελούν χαρακτηριστικό της πόλης του Πειραιά. Επίσης, δήλωσε ικανοποιημένος 
,γιατί όταν  παρευρίσκεται σε αντίστοιχες  εκδηλώσεις, διαπιστώνει ότ,ι όλοι οι εκπρόσωποι των 
παραγωγικών φορέων της πόλης είναι φίλοι και συνεργάτες, γεγονός που χαρακτήρισε 
εξαιρετικά σημαντικό. Τέλος, ο κ. Β. Κορκίδης, επισήμανε ότι: «Η ιστορία τριών γενεών και ενός 
αιώνα της επιχείρησης «Μανεσιώτη» είναι αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας του Πειραιά». 
Επιστροφή 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/inv2019EUIndDays_F5118.pdf


ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 
 
Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στην εκδήλωση της Διεθνούς Ναυτικής 
Ενώσεως 

«…Σε αυτό το πλαίσιο, ως Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Πειραιώς, προσδοκούμε, το λιμάνι του Πειραιά, να αναβαθμιστεί στο 1ο 
μεγαλύτερο της Μεσογείου και στα 5 μεγαλύτερα της Ευρώπης, 
στηρίζοντας παράλληλα την αντίστοιχη προσπάθεια της Ο.Λ.Π. Α.Ε. Πάντα, 
είμαστε θετικοί σε 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. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Διοίκηση και τα μέλη της 
Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης για την άριστη συνεργασία μας, καθώς επίσης και για τη συνεχή, 
δυναμική και γόνιμη παρουσία και προσφορά της Ένωσης στη ναυτιλιακή κοινότητα, με αφορμή 
και την φετινή συμπλήρωση 97 ετών λειτουργίας της» επισημαίνει στον χαιρετισμό του ο κ. Β. 
Κορκίδης, με αφορμή την  ετήσια  εκδήλωση της Διεθνούς Ναυτικής Ενώσεως, την Πέμπτη 7 
Μαρτίου 2019, στο Μέγαρο του Ο.Λ.Π. 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EuroCommerce 
1-6 Μαρτίου 2019 

 

Επιστροφή 

1.  
Ανακοίνωση Τύπου 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου  

Η ΕΕ εκσυγχρονίζει τα δικαιώματα 
των καταναλωτών και βελτιώνει την 
επιβολή τους 

https://www.consilium.europa.eu/el/pres
s/press-releases/2019/03/01/eu-
modernises-consumer-rights-and-
improves-their-
enforcement/?utm_source=dsms-
auto&utm_medium=email&utm_campaig
n=EU+modernises+consumer+rights+a
nd+improves+their+enforcement 

2.  Supply Chain 
Committee 

Στη συνεδρίαση της 25ης 
Φεβρουαρίου 2019, συζητήθηκε η 
διαφάνεια στις διαδικασίες 
καθορισμού των τιμών. 
Επισυνάπτονται σχετικές 
παρουσιάσεις. 
 

Επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής: 
19 Μαρτίου 2019  

190220 Stakeholder MT final.pdf 
 
EuroCommerce contribution market 
transparency tools final version with key 
messages.pdf 
 
Market Transparency_options_v6.pdf 

3.  
International Trade 
and  
Taxation Committee  

«Πώς θα προετοιμαστείτε για το 
Brexit 
Τελωνειακός Οδηγός για τις 
επιχειρήσεις» 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/
uk-withdrawal-el 

4.  EuroCommerce 
InBrief  

Ενημερωτικό Τεύχος 164, 5 Μαρτίου 
2019 

https://mailchi.mp/eurocommerce/euroc
ommerce-inbrief-
1248633?e=122e8b7009 

5.  
Non Food Committee  

Food Committee 

Σχόλια σχετικά με την νομοθεσία  
για τα υλικά που έρχονται σε επαφή 
με τα τρόφιμα 

EuroCommerce comments on FCM.docx 

6.  IMCO 
Ενημέρωση για τις τρέχουσες 
εξελίξεις σχετικά με την Προστασία 
Δεδομένων 

Dataprotectionupdates.doc 

http://www.pcci.gr/evepimages/PresDNE_F26294.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/MarketTransparency_options_v6_F1279.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EuroCommercecontributionmarkettransparencytoolsfinalversionwithkeymessages_F861.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EuroCommercecontributionmarkettransparencytoolsfinalversionwithkeymessages_F861.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EuroCommercecontributionmarkettransparencytoolsfinalversionwithkeymessages_F861.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/MarketTransparency_options_v6_F1279.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EuroCommercecommentsonFCM_F2092.docx
http://www.pcci.gr/evepimages/Dataprotectionupdates_F2203.doc
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