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Θέσεις και προτάσεις Ε.Β.Ε.Π. επί του «Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτη 

Διαχείρισης Λιμένων Διεθνούς Ενδιαφέροντος» (Master Plan Λιμένα Πειραιά) 

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, επί του «Αναπτυξιακού 
Προγράμματος και Μελέτη Διαχείρισης Λιμένων Διεθνούς 
Ενδιαφέροντος» (Master Plan Λιμένα Πειραιά), ο Πρόεδρος του 
Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, απέστειλε προς την Ο.Λ.Π. Α.Ε. τις 

σχετικές απόψεις του Επιμελητηρίου. Μεταξύ άλλων, αναφέρει στην επιστολή του: «Το 
Επιμελητήριό μας, υποστηρίζοντας τα συμφέροντα χιλιάδων πειραϊκών επιχειρήσεων, με 
σημαντική εμπορική, βιομηχανική, εισαγωγική, εξαγωγική, εφοδιαστική, μεταφορική, 
ναυπηγοεπισκευαστική και ναυτιλιακή δραστηριότητα, σας διαβεβαιώνει ότι, είναι απόλυτα 
οργανωμένες για να ακολουθήσουν τη ραγδαία εξέλιξη και κατάλληλα πιστοποιημένες να 
ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του μεγαλύτερου λιμανιού της Χώρας μας…». 
-ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 
Επιστροφή 
 
 
Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, με αφορμή τη συμμετοχή του στην 

εκδήλωση παρουσίασης της Στρατηγικής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη του Δήμου Πειραιά 

2018 – 2020 

«Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ότι ο Πειραιάς έχει ήδη προχωρήσει σε 
ένα Επιχειρησιακό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για την Περίοδο 2018-
2024, που όμως αφορά στην εξέλιξη και την  ανάπτυξη της 
ευρύτερης περιοχής για τα επόμενα 25 χρόνια. Χαίρομαι, λοιπόν, 
που ανήκω σε αυτή την άτυπη, αλλά και ουσιαστική Ομάδα 
Διοίκησης του Έργου της ΟΧΕ Πειραιά. Στόχος της ΟΔΕ, δεν είναι 

να μην χαθεί, ούτε ένα ευρώ από τα 80 εκατ. ευρώ, αλλά να πιάσει τόπο κάθε ευρώ για την 
πόλη, την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση. Αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει τα 
τελευταία χρόνια, οι επιχειρηματικοί φορείς της πόλης με το Δήμο Πειραιά, είναι τα περίφημα 7 
«Σ»: Συνέργεια, Σύνεση, Συναίνεση, Σύνδεση, Συνδυασμός, Συνεννόηση, Συνεργασία». 
Περισσότερα… 
-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Επιστροφή 
 
 
Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Β. Κορκίδη, στο Συνέδριο της ΓΣΕΒΕΕ, 

«Μικρομεσαία επιχείρηση: Οικονομική προϋπόθεση της Δημοκρατίας» 

Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Βασίλης Κορκίδης, στον χαιρετισμό του 
κατά την πρώτη ημέρα της Διεθνούς Συνάντησης των Αθηνών για 
τις Μ.μ.Ε. με θέμα «Μ.μ.Ε. & Οικονομική Δημοκρατία: μοχλοί 
ανάπτυξης και καινοτομίας», αφού συνεχάρη τον Πρόεδρο και το 
Δ.Σ .της Γ.Σ.ΕΒ.Ε.Ε. για τη διοργάνωση αυτή, προέβη στη παρακάτω 
τοποθέτηση: «Θα αναφερθώ αρχικά στη σχέση της μικρομεσαίας 

επιχείρησης, με την Ευημερία και τη Δημοκρατία. Μια σχέση που έχει αναγνωστεί ήδη από την 
αρχαία ελληνική πραγματεία, όταν ο Αριστοτέλης, στα πολιτικά του, ανέδειξε τη σημασία της 
μεσαίας τάξης για τη διατήρηση της Δημοκρατίας. Από τότε σε όλα τα πλαίσια συζήτησης έχει 
συμφωνηθεί ότι, η μεσαία τάξη συμβάλλει στην ενίσχυση του δημοκρατικού πολιτεύματος…». 
Περισσότερα… 
Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/PresOlp_F3596.pdf
http://pcci.gr/evepimages/press070318_F23661.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/pressPir070318_F579.pdf
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http://www.pcci.gr/evepimages/PresGsebee_F517.pdf


 

Η Ε.Σ.Ε..Ε ενημερώνει για τους 58 επιπλέον κλάδους που υποχρεούνται να 

εγκαταστήσουν POS 

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας 
(Ε.Σ.Ε.Ε.) ενημερώνει τον εμπορικό κόσμο για τις κατηγορίες 
επιχειρήσεων, που εντάσσονται στους επιπλέον 58 κλάδους και 

υποχρεούνται,  από τις 11 Μαρτίου 2018, να αποδέχονται πληρωμές μέσω χρεωστικών και 
πιστωτικών καρτών με τη χρήση τερματικού αποδοχής καρτών (POS), σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση 133473/2017, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 
11 Δεκεμβρίου 2017. 
Περισσότερα… 
Επιστροφή 
 
 
The SEA NATION CONFERENCE: Η παγκόσμια επίδραση της ναυτιλίας 

Η online ναυτιλιακή εφημερίδα «TheSeaNation», 
διοργανώνει στην Αθήνα, στις 14 Μαρτίου 2018,  το 
Διεθνές Ναυτιλιακό Συνέδριο υπό τον τίτλο «Η Παγκόσμια 

Επίδραση της Ναυτιλίας – The Global Impact of Shipping», με στόχο να διερευνήσει τη 
σημασία της ναυτιλίας, τόσο στη διεθνή, όσο και στην ευρωπαϊκή οικονομία. Μεταξύ των 
θεμάτων που θα συζητηθούν είναι και η πορεία του ελληνικού ναυτιλιακού Cluster, "Μaritime 
Hellas", με βασικούς ομιλητές, τον Πρόεδρο του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη και τον 
Β΄Αντιπρόεδρο, κ. Κ. Αχλαδίτη.  
Δήλωση συμμετοχής 
Επιστροφή 
 
 
Πρόγραμμα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Μ.μ.Ε στο πλαίσιο του σχεδίου 

Γιούνκερ 

Ένα νέο πρόγραμμα, που έχει ως στόχο να στηρίξει τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) με συμβουλευτικές υπηρεσίες για 
τη βιώσιμη ανάπτυξή τους, παρουσίασαν  στην Αθήνα ο 
Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών, η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΕπ) και η Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο Σχέδιο Γιούνκερ, το οποίο προωθεί επενδύσεις με 
στόχο την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Το πρόγραμμα, όπως έγινε γνωστό, 
θα υποστηρίξει τουλάχιστον 240 μικρομεσαίες στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία τα 
επόμενα δύο χρόνια, μέσω παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις 
ανάγκες κάθε επιχείρησης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα υποστηρίξουν την πρόσβαση των 
επιχειρήσεων σε τοπικούς και διεθνείς συμβούλους που θα τις βοηθήσουν να γίνουν πιο 
ανταγωνιστικές και να αναπτυχθούν. Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα ωφεληθούν άμεσα με 
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ένα πολύ ευρύ φάσμα τομέων, όπως θέματα στρατηγικής, 
επιχειρησιακών λειτουργιών, οικονομικής διαχείρισης, στρατηγικής marketing και προώθησης 
εξαγωγών. 
Επιστροφή 
 

http://www.pcci.gr/evepimages/pressEseePos_F546.pdf
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