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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) 
18 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 
 
 Εκλογή Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στην Προεδρεία του νεοσύστατου Περιφερειακού 

Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής (ΠΕΣ) 

 Β. Κορκίδης: «Τη "βιώσιμη έξοδο" της Ελλάδας επιθυμεί η αγορά από τα μνημόνια ακόμα και 

εάν απαιτείται "καθαρή εποπτεία" της Ευρώπης 

 Χαιρετισμός Προέδρου ΕΒΕΠ, κ. Β. Κορκίδη, στην εμπορική Έκθεση "Events EXPO 2018" 

 Ε.Β.Ε.Π.: Πρόσκληση συμμετοχής στο δωρεάν σεμινάριο: «Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος 

& εξαγωγικές διαδικασίες» 

 ΕΣΕΕ: «Υποτονική η κίνηση της αγοράς στις ενδιάμεσες εαρινές εκπτώσεις 2018» 

 Χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΣΕΕ, κ. Βασίλη Κορκίδη, για το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Μικρών Νησιών 

 Το ΕΒΕΠ χαιρετίζει τις Ημέρες Θάλασσας 2018 

mailto:studies@pcci.gr
mailto:president@pcci.gr


 

Εκλογή Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στην Προεδρεία του νεοσύστατου 

Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής (ΠΕΣ) 

«…Το ΠΕΣ θα είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ 6 Επιμελητηρίων 

και ουσιαστικά μεταξύ 8 αυτοτελών φορέων. Θα λειτουργεί 

επικουρικά και συντονιστικά κατόπιν διαδικασιών που θα 

συναποφασίζονται, ώστε να διεκδικούμε κοινά πάγια αιτήματα, 

αλλά και να συμμετέχουμε ενεργά στο σχεδιασμό της 

Περιφέρειας σε θέματα, που αφορούν στην επιχειρηματικότητα 

της Αττικής. Προσωπικά, υπερασπίζομαι την αυτοτέλεια και την αυτοδυναμία των 

Επιμελητηρίων μας και την ένταξη τμήματος της Περιφέρειας σε εμάς και όχι των 

Επιμελητηρίων στη Περιφέρεια..» δήλωσε ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, μετά το 

εκλογικό αποτέλεσμα. 

Περισσότερα…  

Επιστροφή 

 

 

Β. Κορκίδης: «Τη "βιώσιμη έξοδο" της Ελλάδας επιθυμεί η αγορά από τα μνημόνια 

ακόμα και εάν απαιτείται "καθαρή εποπτεία" της Ευρώπης 

Στο πλαίσιο συνέντευξης, που παραχώρησε στο Ιαπωνικό κανάλι 

"NHK", ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, αναφέρθηκε, 

μεταξύ άλλων, στους όρους της μεταμνημονιακής περιόδου, που 

θα ισχύσουν για τη χώρα μας. Ειδικότερα, επισήμανε πως: «η 

αγορά επιθυμεί τη βιώσιμη έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια, 

ακόμα και εάν απαιτείται καθαρή εποπτεία της Ευρώπης. Το 

μεταμνημονιακό αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο φέρει προς το παρόν την ονομασία «ολιστικό 

αναπτυξιακό μοντέλο», θα στηρίζεται στις μακροοικονομικές προβλέψεις του μεσοπρόθεσμου 

σχεδίου που έχει ήδη ψηφίσει η Βουλή από τον Μάιο του 2017. Το νέο σχέδιο θα καλύπτει την 

περίοδο 2019 - 2022. Σε δημοσιονομικό επίπεδο, οι προβλέψεις θα στηριχτούν στο ότι η 

Ελλάδα θα σεβαστεί απολύτως τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, δηλαδή στο ότι το 

πρωτογενές πλεόνασμα θα διατηρηθεί στο επίπεδο του 3,5%, τουλάχιστον μέχρι και το 2022». 

Περισσότερα…  

Επιστροφή 

 

 

Χαιρετισμός Προέδρου ΕΒΕΠ, κ. Β. Κορκίδη, στην εμπορική Έκθεση "Events EXPO 

2018" 

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Πολιτισμού, πραγματοποιείται 

στις 19 & 20 Μαΐου, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το "Εvents 

Expo 2018", όπου για πρώτη φορά θα συναντηθούν όσοι 

δραστηριοποιούνται στα events στην Ελλάδα, σε κάθε κατηγορία 

εκδηλώσεων και σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων. Οι 

πυλώνες στους οποίους βασίζεται το "Εvents Expo 2018",  είναι τέσσερις: Συνέδριο, Εμπορική 

Έκθεση, Εταιρικές Παρουσιάσεις και Εργαστήρια Διασύνδεσης, ενώ έχει στόχο την αναβάθμιση 

της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των events στην Ελλάδα, μέσω ενός ισχυρού 

http://www.pcci.gr/evepimages/press170518_F5981.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PresConf_F16498.pdf


δικτύου συνεργασιών. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Β. Κορκίδης, ανέφερε: «…η δικτύωση αποτελεί 

ένα σηµαντικό µέσο για την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Η σύναψη δικτύων αυξάνει 

την πρόσβαση της επιχείρησης σε ποικίλη πληροφόρηση, φήμη, οικονομικό κεφάλαιο ή άλλους 

πόρους..». Το Ε.Β.Ε.Π. έχει παραχωρήσει την Αιγίδα του στην εν λόγω Έκθεση. 

Περισσότερα…  

Επιστροφή 

 

 

Ε.Β.Ε.Π.: Πρόσκληση συμμετοχής στο δωρεάν σεμινάριο: «Δημιουργία εξαγώγιμου 

προϊόντος & εξαγωγικές διαδικασίες» 

Το ENTERPRISE GREECE, σε συνεργασία με το Ε.Β.Ε.Π., διοργανώνει 

δωρεάν διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 8 ωρών, με θέμα « 
Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος & εξαγωγικές διαδικασίες » την 

Τετάρτη 30 και την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018, ώρα 17.00  

(Δ/νση: Γ. Κασιμάτη, 1 Πλ. Οδησσού, Πειραιάς, Αίθουσα Γ. Κασιμάτης - 

Β΄όροφος). Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν διεξοδικά εν δυνάμει εξαγωγικές 

επιχειρήσεις της χώρας  και εξαγωγείς που βρίσκονται κυρίως σε αρχικό στάδιο για όλο το 

πλέγμα που καθορίζει μια επιτυχημένη εξαγωγική προσπάθεια, έτσι ώστε να αποφεύγονται 

συγχύσεις, λάθος βήματα και, ως εκ τούτου, χάσιμο χρόνου και χρημάτων. Το σεμινάριο  είναι 

δομημένο με τρόπο ώστε,  να δίδονται απαντήσεις στα ερωτήματα των συμμετεχόντων, όσον 

αφορά στη μεθοδολογία προσέγγισης της εξαγωγικής διαδικασίας,  χωρίς άσκοπες θεωρητικές 

προεκτάσεις. 

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

- ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Επιστροφή 

 

 

ΕΣΕΕ: «Υποτονική η κίνηση της αγοράς στις ενδιάμεσες εαρινές εκπτώσεις 2018» 

«Η εμπορική κίνηση στις ενδιάμεσες εκπτώσεις, βαίνει μειούμενη σε 

σύγκριση με πέρυσι, στις περισσότερες περιοχές (42 από τις 67 

περιοχές της χώρας). Σε ένα σημαντικό μέρος (20/67 αγορές) οι 

πωλήσεις κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με τα περυσινά, ενώ σε δυο 

περιοχές της Αττικής, Γαλάτσι και Μοσχάτο και στον Πόρο, στη 

Σαντορίνη και στις Σέρρες σημειώθηκε αύξηση της κίνησης σε σύγκριση με την περυσινή 

αντίστοιχη περίοδο».  Αυτό σημειώνεται σε ανακοίνωση του Ινστιτούτου Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων της ΕΣΕΕ (ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ) με αφορμή τα συμπεράσματα της περιοδικής έρευνας 

για την κίνηση της αγοράς κατά την εαρινή εκπτωτική περίοδο του 2018 που πραγματοποιείται 

το πρώτο δεκαπενθήμερο Μαΐου. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 
 
 
 
 
 

http://www.pcci.gr/evepimages/PresExpoEv_F16443.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ExpProdInv_F17912.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ExpProdRF_F17814.doc
http://www.pcci.gr/evepimages/pressEseeEkkpt_F16531.pdf


Χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΣΕΕ, κ. Βασίλη Κορκίδη, για το 10ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Μικρών Νησιών 

«…Προσωπικά, θεωρώ ότι τα νησιά, παρά τις δυσκολίες που 

κουβαλά η νησιωτικότητα και το μικρό μέγεθος, μπορούν να 

γίνουν σημαντικοί πυλώνες ανάπτυξης. Αρκεί να ανατρέξουμε 

στο παρελθόν μας και να σκεφτούμε τη μεγάλη ακμή των 

νησιών, την ανάπτυξη του εμπορίου κατά τη διάρκεια της 

ελληνικής ιστορίας. Στη σύγχρονη ιστορία μας, ωστόσο, και 

κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών, η δύναμη των νησιών τραυματίστηκε από το 

στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης που υιοθετήθηκε και αποτυπώθηκε στη μείωση της σπουδαιότητας 

των θαλάσσιων δρόμων, την παραγωγική, κοινωνική και πολιτιστική αποδιάρθρωση…», 

επισήμανε ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, κ. Β. Κορκίδης, στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Μικρών Νησιών, που έλαβε χώρα στις 11-13 Μαΐου στη Τήλο. 

Περισσότερα…  

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/PresSmIsl_F16469.pdf


 
Το ΕΒΕΠ χαιρετίζει τις Ημέρες Θάλασσας 2018   

 
 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ &  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 
 

 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
& ΤΕΧΝΩΝ  
ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

ΗΜΕΡΕΣ  ΘΑΛΑΣΣΑΣ  2018 
 

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, 

σε συνεργασία με την Εταιρία Γραμμάτων & Τεχνών Πειραιά,  

συμμετέχοντας ενεργά στον ετήσιο θεσμό για την πόλη του Πειραιά,  

«Ημέρες Θάλασσας», που διοργανώνει ο Δήμος Πειραιά,  

σας προσκαλεί στα εγκαίνια της   

Έκθεσης  ζωγραφικής, γλυπτικής, αγιογραφίας και φωτογραφίας  
το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018, στις 12.00,  

στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π.,  

2ος όροφος, αίθουσα «Γεώργιος Κασιμάτης» 
 
Την εν λόγω  εκδήλω ση θα πλαισιώ σει το  γυναικείο  τμήμα της «ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΠΕΙΡΑ ΙΩΣ 1960»  
την οπο ία θα  συνοδεύει στο  πιάνο  η κα Εύη Σιδέρη-Κουμουτσέα,  
σε διεύθυνση  κας Μαρίας Κομματέα -Σοφού 
 
 
Λειτουργία Έκθεσης: 2-10 Ιουνίου  
Σαββατοκύριακα: 10.00-14.00     
Καθημερινές: 10.00-20.00 

                   Γεωργίου Κασιμάτη 1, πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς,  
                    Τηλ: 210 4177241-5, Φαξ: 210 4178680 

                    Website: www.pcci.gr, E-Mail: evep@pcci.gr 

 

Επιστροφή 
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