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Αγαπητό Μέλος, 
Το e-Ενημέρωση συντάσσεται, κάθε εβδομάδα, με τη δημοσιογραφική επιμέλεια  

του Ε.Β.Ε.Π. (επικοινωνία: τηλ. 210 4170529, e-mail: studies@pcci.gr) 
 

Mε συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
Βασίλης Κορκίδης 

Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π. (president@pcci.gr) 
11 Μαΐου 2018 

 

 

 
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο της τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου  

του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, που θα πραγματοποιηθεί   

τ η ν  Τ ε τ ά ρ τ η  30  Μ α ΐ ο υ  2 0 18 , σ τ ι ς  1 7:0 0,  σ τ ο  Μ έ γ α ρ ο  τ ο υ   Ε. Β. Ε. Π., 

θα παρευρεθεί ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, 

κ. Δ. Αυλωνίτης. 

Θα ακολουθήσει συζήτηση. 

 

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. 

 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
-Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στη Γενική Συνέλευση του Σ.Β.Α.Π. 

-Συνάντηση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, με τον Δ/ντη της Ελεύθερης Ζώνης 
Colon του Παναμά, κ. Εmanuel Grimaldo για προαγωγή των διμερών εμπορικών 
σχέσεων 

- Υπόμνημα Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ 

-Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στην Ημερίδα: « Η Α΄ και Β΄ 
Πειραιώς στο επίκεντρο των εξελίξεων. Συν-διαμορφώνοντας το μέλλον» 

-Ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού της Τροχαίας Πειραιά, ζητούν το Ε.Β.Ε.Π. και ο 

-Μελέτη ΕτΕ: «Η ελληνική Βιομηχανία ανεβάζει ταχύτητα την επόμενη πενταετία» 

-Ο.Λ.Π.: Σημαντικά αυξημένος ο κύκλος εργασιών και τα κέρδη το 2017 
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Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στη Γενική Συνέλευση του Σ.Β.Α.Π. 

Στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών 

Αττικής-Πειραιώς (ΣΒΑΠ) 2018, με θέμα «Η 4η 

Βιομηχανική Επανάσταση, ως ευκαιρία για την 

επαναβιομηχάνιση της Ελλάδας -αναγκαιότητα για ταχεία 

ανάπτυξη στην παραγωγή», που πραγματοποιήθηκε την 

Τετάρτη 9 Μαΐου 2018, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π., ο 

Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, ανέφερε, μεταξύ 

άλλων, στο χαιρετισμό του: «…η Τεχνητή Νοημοσύνη, όχι μόνο θα μεταλλάξει τη Βιομηχανία, 

αλλά θα δοκιμάσει τις κοινωνικές, πολιτικές, στρατιωτικές και γεωπολιτικές σχέσεις, 

επαναχαράσσοντας τη σχέση ανθρώπου-μηχανής, μία σχέση που θα είναι περίπλοκη, καθώς 

δεν θα φέρει μόνο την αντικατάσταση του ανθρώπου από τα ρομπότ, αλλά και τη συνεργασία 

μεταξύ τους. Και αυτή η εξέλιξη ανοίγει έναν τεράστιο ορίζοντα φιλοσοφικών και κοινωνικών 

σχέσεων, που θα εξεταστούν υπό ένα νέο πρίσμα…». 

-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σ.Β.Α.Π. 

Επιστροφή 

 
 
Συνάντηση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, με τον Δ/ντη της Ελεύθερης Ζώνης 

Colon του Παναμά, κ. Εmanuel Grimaldo για προαγωγή των διμερών εμπορικών 

σχέσεων 

Πρόσκληση συνεργασίας στην ελληνική, ναυτιλιακή 

επιχειρηματική κοινότητα απηύθυνε ο κ. Emanuel Grimaldo, 

Διευθυντής της Ελεύθερης Ζώνης Colon (Colon Free Zone) 

του Παναμά, προκειμένου να δραστηριοποιηθεί στην 

περιοχή με το σύγχρονο, πολυτροπικό logistic center, το 

οποίο φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια λειτουργίας, κατά τη 

διάρκεια συνάντησής του με τον Πρόεδρο του Ε.Β.Ε.Π., κ. 

Β. Κορκίδη, που έλαβε χώρα την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. Ο κ. Ε. 

Grimaldo παρουσίασε τα πλεονεκτήματα της Ελεύθερης Ζώνης του Colon για εισαγωγή-

επανεξαγωγή, στην οποία συγκεντρώνεται το 60% των δραστηριοτήτων του Καναλιού του 

Παναμά, μεταξύ των οποίων η κοντινή απόσταση των εταιρειών logistics, η απαλλαγή 

υποχρέωσης πληρωμής φόρου, η διευκόλυνση στις αδειοδοτήσεις, η πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση, η εύκολη πρόσβαση σε συνδυασμένες μεταφορές. Επίσης, ανέφερε ότι 

στόχος του είναι η δημιουργία ενός Ελληνο-Παναμέζικου Επιμελητηρίου στην Ελλάδα. Από την 

πλευρά του, ο κ. Β. Κορκίδης, αφού υπογράμμισε ότι το Ε.Β.Ε.Π. έχει την Προεδρεία της 

Επιτροπής Εμπορίου & Logistics της ASCAME, τόνισε τις μεγάλες δυνατότητες του λιμανιού του 

Πειραιά, ως του ταχύτερου αναπτυσσόμενου λιμένα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. 

Aκόμη, πρότεινε την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας, με στόχο την προαγωγή των 

διμερών εμπορικών σχέσεων, με επίκεντρο την αμοιβαία τεχνογνωσία στην ανάπτυξη του "e-

commerce" εντός της Ελεύθερης Ζώνης. 

Περισσότερα…  

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/XAIRETISMOSKORKIDISVAP18_F24638.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/SVAP_F24266.GEN.SYNELEFSI.pdf
http://proinvex.mici.gob.pa/special-incentives/special-economic-area-panama-pacifico


 

Υπόμνημα Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ 

«Η «βιώσιμη έξοδος» της Ελλάδας προαπαιτεί «ξεκάθαρη 

εποπτεία» της Ευρώπης για τη περίοδο 2019-2022.Η 

μεταμνημονιακή εποπτεία των Ευρωπαίων είναι ίσως το 

τελευταίο προαπαιτούμενο για μία βιώσιμη έξοδο της Ελλάδας 

από το τρίτο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Οι 

Ευρωπαίοι στο Eurogroup της 27ης Απριλίου 

«αμφισβήτησαν» το αφήγημα της «καθαρής εξόδου», χωρίς όμως να αποσταθεροποιούν την 

Ελλάδα για γεωστρατηγικούς και οικονομικούς λόγους. Οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης 

με τους Ευρωπαίους κινούνται σε μία λεπτή γραμμή καθώς βαδίζουμε προς το τέλος του τρίτου 

Μνημονίου και η επόμενη ημέρα παραμένει ακόμη άγνωστο πως θα εξελιχθεί. Αυτό που δεν 

έχει γεφυρωθεί είναι το «έλλειμμα εμπιστοσύνης» ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το μεγάλο 

ερώτημα που απασχολεί τους δανειστές είναι τι θα κάνει η κυβέρνηση και πως θα διαχειριστεί 

τη λήξη του προγράμματος…», αναφέρει, μεταξύ άλλων, στο Υπόμνημά του ο κ. Β. Κορκίδης, 

στο πλαίσιο της Γεν. Συνέλευσης της ΚΕΕΕ, που έλαβε χώρα στις 4 Μαΐου 2018, στο Ε.Β.Ε.Α. 

-ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Επιστροφή 

 

 

Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στην Ημερίδα: « Η Α΄ και Β΄ Πειραιώς 

στο επίκεντρο των εξελίξεων. Συν-διαμορφώνοντας το μέλλον» 

«… Μία σειρά από κινήσεις, που ξεκινούν από το επίπεδο 

της Κεντρικής Κυβέρνησης και φτάνουν στο Δήμο και 

στους φορείς, όπως το Επιμελητήριό μας, δείχνουν ότι 

υπάρχει μεγάλη κινητικότητα για να γίνει ο Πειραιάς μία 

μεγάλη, σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, ένα ζωντανό κομμάτι 

της πρωτεύουσας, ώστε  να παίξει το ρόλο που 

δικαιωματικά του ανήκει: Του επιχειρηματικού και ναυτιλιακού city…», ανέφερε ο Πρόεδρος 

του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Ημερίδα: « Η Α΄ και Β΄ 

Πειραιώς στο επίκεντρο των εξελίξεων. Συν-διαμορφώνοντας το μέλλον», που έλαβε χώρα τη 

Δευτέρα 7 Μαΐου 2018, στο Ε.Β.Ε.Π. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού της Τροχαίας Πειραιά, ζητούν το Ε.Β.Ε.Π. και ο 

Ε.Σ.Π. 

Σε κοινή επιστολή τους προς τον Αναπλ. Υπουργό 

Προστασίας του Πολίτη, κ. Ν. Τόσκα, ο Πρόεδρος του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Β. 

Κορκίδης και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Σύλλογου 

Πειραιώς, κ. Ν. Μανεσιώτης ζητούν την ενίσχυση της 

Τροχαίας Πειραιά με έμψυχο δυναμικό. Ειδικότερα, όπως αναφέρουν: «…Δεδομένων των 

ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών που επικρατούν στην πόλη μας, τόσο λόγω των έργων 

http://www.pcci.gr/evepimages/YPOMNIMAGIAKEEE_F24886.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/AKAIVPEIRAIA_F25020.pdf


που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και των σύνθετων δραστηριοτήτων του Λιμένα Πειραιά –

εμπορευματικός λιμένας, λιμένας κρουαζιέρας και λιμένας ακτοπλοΐας – κρίνουμε επιτακτική 

την ανάγκη ενίσχυσης της Τροχαίας Πειραιά με έμψυχο δυναμικό, προκειμένου να καταστεί 

δυνατό να ανταπεξέλθει άρτια στις αυξημένες κυκλοφοριακές απαιτήσεις…». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Μελέτη ΕτΕ: «Η ελληνική Βιομηχανία ανεβάζει ταχύτητα την επόμενη πενταετία» 

Οι ελληνικές βιομηχανίες έχουν ήδη εισέλθει σε έναν 

ενάρετο κύκλο ανόδου, σύμφωνα με μελέτη της Εθνικής 

Τράπεζας. Σύμφωνα με τους αναλυτές της ΕΤΕ, η 

ισχυροποίηση των δεικτών της ελληνικής οικονομίας 

αποτυπώνεται στις βελτιούμενες συνθήκες ζήτησης για 

τα ελληνικά προϊόντα (αύξηση του κύκλου εργασιών 

κατά 3,4% το 2017 από 0,2% το 2016), κυρίως στις αγορές εξωτερικού (7% το 2017 από 

1,5% το 2016). Ως συνέπεια, η αύξηση της ζήτησης οδήγησε σε άνοδο του ποσοστού χρήσης 

της παραγωγικής δυναμικότητας της ελληνικής βιομηχανίας (capacity utilization) στο 68% το 

2017 από το χαμηλό του 64% το 2015. 

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

-ΜΕΛΕΤΗ 

Επιστροφή 

 

 

Ο.Λ.Π.: Σημαντικά αυξημένος ο κύκλος εργασιών και τα κέρδη το 2017 

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 111,5 εκ. έναντι € 

103,5 εκ. της αντίστοιχης χρήσης 2016 παρουσιάζοντας 

αύξηση 7,7 %. Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε € 

21,2 εκ. έναντι € 11,0 εκ. της χρήσης 2016 

παρουσιάζοντας αύξηση 92% και το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 68,6% 

σε € 11,3 εκ. έναντι € 6,7 εκ. της χρήσης 2016. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση 

κερδοφορίας της Εταιρείας κατά την τελευταία δεκαετία. Όπως δήλωσε ο Διευθύνων 

Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Captain Fu Chengqiu: «Το 2017 ήταν η πρώτη πλήρης χρονιά της 

νέας Διοίκησης στο λιμάνι του Πειραιά και σημαδεύτηκε από θετικά αποτελέσματα. Πιστεύουμε 

ότι, με την υλοποίηση του επενδυτικού μας σχεδίου το οποίο ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, θα 

βελτιωθεί ακόμη περισσότερο τόσο η επιχειρησιακή λειτουργία όσο και η οικονομική 

αποτελεσματικότητα της ΟΛΠ Α.Ε. και όλες οι επιχειρησιακές μονάδες θα εξακολουθούν να 

παρουσιάζουν  θετικά αποτελέσματα». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/ENISCHYSITROCHAIASPEIRAIA_F25471.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/DTMELETIETEGIAVIOMICHANIA_F25997.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/MELETIete_F25686.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/OLP-CHRISI2017_F26205.pdf
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