
 

Παρασκευή,  20  Οκτωβρίου 2017 

 
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) 
  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 ΤΟ ΕΒΕΠ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ» ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 

 ΜΕ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΛΛΑ ΚΥΡΊΩΣ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΘΑ ΑΠΟΤΙΜΗΘΕΊ 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΎ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 

 ΤΟ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ της 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ BREXIT ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΈΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΟΜΑΛΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΉ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 

 ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΉΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΉΣ 

ΕΚΠΡΟΣΏΠΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΎΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ 

 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ-ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 Ο ΣΒΑΠ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

 ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΔΙΜΕΡΏΝ ΕΜΠΟΡΙΚΏΝ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΧΈΣΕΩΝ 

 GREEK EXPORTS AWARDS 2017 

 

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


ΤΟ ΕΒΕΠ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙ 

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ» ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 

Μετά τη κατάθεση του σχεδίου Νόμου στη Βουλή για τον «εκσυγχρονισμό» των 

Επιμελητηρίων, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΠ, κ. Βασίλης Κορκίδης, με επιστολή του προς 

το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, την οποία κοινοποίησε στη ΚΕΕΕ και στα 

λοιπά επιμελητήρια της χώρας, αλλά και προς όλα τα πολιτικά κόμματα, διαβίβασε 

κατ’ άρθρο παρατηρήσεις και ενστάσεις, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το εν λόγω Σ/Ν, όχι 

μόνο δεν εκσυγχρονίζει, ως επαγγέλλεται, την ισχύουσα νομοθεσία – αλλά τουναντίον, 

δυσχεραίνει σημαντικά τη λειτουργία του θεσμού. 

Περισσότερα … 

Επιστροφή 

 

ΜΕ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΛΛΑ ΚΥΡΊΩΣ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΘΑ ΑΠΟΤΙΜΗΘΕΊ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 

ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΎ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 

 «Το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ αποτελεί μια 

πρόκληση για την ελληνική κυβέρνηση και είναι βέβαιο 

πως η ελληνική αγορά προσβλέπει σε θετικές εξελίξεις από 

αυτό. Μια απευθείας συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ 

μπορεί να παράξει κάποια δεσμευτικά αποτελέσματα, να 

μας δώσει να καταλάβουμε ποια είναι η στάση των ΗΠΑ 

απέναντί μας και να προσδιορίσει ένα πλαίσιο κινήσεων και δράσεων προς το μέλλον. Σε κάθε 

περίπτωση αναμένουμε τα αποτελέσματα των συναντήσεων, καθώς αυτά συνιστούν το τελικό 

κριτήριο της όποιας αποτίμησης» δήλωσε μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και της 

Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Βασίλης Κορκίδης 

Περισσότερα … 

Επιστροφή 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Σύμφωνα με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο της UΕΑΡΜΕ, που 

παρουσιάστηκε στους ηγέτες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων 

κατά την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής, οι ευρωπαϊκές ΜμΕ 

φαίνεται, το τελευταίο εξάμηνο, να έχουν καταφέρει σημαντικές 

βελτιώσεις στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Ως 

αποτέλεσμα, ο δείκτης κλίματος των ΜμΕ αυξήθηκε στις 80,2 μονάδες, το υψηλότερο ποσοστό 

μετά την εμφάνιση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008. Ωστόσο, η ανάκαμψη 

εξακολουθεί να είναι εύθραυστη. Κατά τη δήλωσή του, ο Αντιπρόεδρος της UΕΑΡΜΕ, κ. Βασίλης 

Κορκίδης, τόνισε ότι οι ΜμΕ, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, 

εξακολουθούν ωστόσο να μην βλέπουν μια ισχυρή ανάκαμψη, υπογραμμίζοντας, ότι για να 

διατηρηθεί η σημερινή οικονομική ανάκαμψη πρέπει να οικοδομηθεί ένα επιχειρηματικό 

περιβάλλον φιλικότερο προς τις ΜμΕ. 

Περισσότερα … 

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/press171017_F8619.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/02PresPM_F3237.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/03UEAPME_F23665.pdf


 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ BREXIT ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Το ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ σε σχετικό υπόμνημα, που κατέθεσε στο ΥΠΕΞ, 

αναλύει τα προβλήματα που ενδέχεται να δημιουργήσει το Brexit στην 

ελληνική οικονομία και τις δυσμενείς επιπτώσεις σε βάθος χρόνου, που 

επικεντρώνονται σε τέσσερις βασικούς άξονες: Το Εμπόριο – 

Εξαγωγές/ΑΕΠ,  τον Τουρισμό, τη Ναυτιλία και τα Κοινοτικά κονδύλια.  

Περισσότερα … 

Επιστροφή 

 

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΈΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Ενθαρρυντικά είναι για την πορεία των εξαγωγών τα αποτελέσματα 

στο οκτάμηνο του έτους, και γεννούν αισιοδοξία ότι μπορεί να 

επιτευχθεί ο στόχος για νέο ρεκόρ εξωστρέφειας τη φετινή χρονιά, 

σύμφωνα με εκτιμήσεις του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων. 

Περισσότερα … 

Επιστροφή 

 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΟΜΑΛΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΉ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΘΜΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 

Με σχετικό Υπόμνημα προς τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής 

Πολιτικής, και με αφορμή το θέμα της πιθανής δρομολόγησης Πλοίων 

Πορθμείου προερχόμενων εκ της γραμμής Πέραμα-Παλούκια στην 

αντίστοιχη γραμμή Ρίο-Αντίρριο, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης 

Κορκίδης, τονίζει το οξύτατο πρόβλημα της διακίνησης μεγαλύτερου 

αριθμού πλοίων σε πορθμειακές γραμμές, σε σχέση με τις δυνατότητες 

εξυπηρέτησης των λιμενικών υποδομών και την σοβαρή ανάγκη εξασφάλισης ομαλού και 

ασφαλούς κατάπλου στα πορθμεία.  

Περισσότερα … 

Επιστροφή 

 

ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΉΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΉΣ ΕΚΠΡΟΣΏΠΗΣΗΣ ΣΤΑ 

ΣΥΜΒΟΎΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ 

Με επιστολή του, προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, κ. Π. Κουρουμπλή, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης 

Κορκίδης, αναφερόμενος στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου με θέμα 

τους Ελέγχους των Εμπορικών Πλοίων, επισημαίνει την παράλειψη 

της παρουσίας της τοπικής επιμελητηριακής εκπροσώπησης στα 

προβλεπόμενα, από το σχετικό ν/σχ, Συμβούλια Χρηστών Λιμένων, 

τονίζοντας την αναγκαιότητα συμμετοχής της τοπικής 

επιχειρηματικής κοινότητας στα υπό σύσταση Συμβούλια, μέσω του κυρίαρχου, 

αντιπροσωπευτικού της φορέα, που είναι το Επιμελητήριο.  

Περισσότερα … 

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/04BREXIT_F23701.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/05Exagoges_F23733.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/06PortmiakesGrammes_F23773.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/07SymvXrLimenon_F23802.pdf


 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ-ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ 

 « Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που εφαρμόζει, για έναν 

εφοδιασμό πλοίων με μη ενωσιακά εμπορεύματα, διπλή τελωνειακή 

διαδικασία, δημιουργώντας καθυστερήσεις και  αυξάνοντας το σχετικό 

κόστος, με συνέπεια να περιορίζεται η δυνατότητα εφοδιασμού και να 

χάνονται πωλήσεις σε βάρος της εθνικής οικονομίας», τόνισε με σχετική του 

επιστολή, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης, προς το Διοικητή της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γ. Πιτσιλή και τη Δ/ντρια  της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων & ΕΦΚ, κα 

Ε. Γιαλούρη, προτείνοντας παράλληλα σχετική ρύθμιση που θα δίνει τη δυνατότητα στις 

εφοδιαστικές επιχειρήσεις να εφαρμόζουν για τον εφοδιασμό πλοίων γραμμών εξωτερικού 

μόνο τη διαδικασία της επανεξαγωγής, η οποία θα εξασφαλίζει στον ίδιο βαθμό την τελωνειακή 

επιτήρηση των εμπορευμάτων για την παράδοσή τους στα εφοδιαζόμενα πλοία. 

Περισσότερα … 

Επιστροφή 

 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό και φιλικό κλίμα πραγματοποιήθηκε, στις 16 

Οκτωβρίου, συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά κ. Γ. Γαβρίλη, με τον 

Πρόεδρο Ν. Μανεσιώτη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Πειραιώς, 

κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου. Οι εκπρόσωποι του Ε.Σ.Π. έθεσαν 

προς συζήτηση θέματα που αφορούν στην βιωσιμότητα των πειραϊκών επιχειρήσεων και στην 

αξιοποίηση ευκαιριών, που θα δώσουν την απαιτούμενη ώθηση στην επιχειρηματική τους 

δραστηριότητα.  

Περισσότερα … 

Επιστροφή 

 

Ο ΣΒΑΠ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

« Η ανασύσταση του υπουργείου Βιομηχανίας θα αποτελέσει 

ένδειξη ουσίας για τον ρόλο που αποδίδει η κυβέρνηση στις 

ιδιωτικές επενδύσεις και στην βιομηχανία, εντός της ευρύτερης 

προσπάθειας για συσπείρωση των παραγωγικών δυνάμεων της 

χώρας στην ανάπτυξη », δήλωσε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 

Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς, κ. Δημήτρης Μαθιός, 

επαναφέροντας το μόνιμο αίτημα του Συνδέσμου για υπουργείο Βιομηχανίας, ως «διαχειριστή» 

των βιομηχανικών επενδύσεων.  

Περισσότερα … 

Επιστροφή 

 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/08EnosiakaEmp_F23835.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/09MeetESP_F23870.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/10AnYpBiom_F23900.pdf


ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΔΙΜΕΡΏΝ ΕΜΠΟΡΙΚΏΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΧΈΣΕΩΝ  

Σε δύο σημαντικές συναντήσεις, με μεγάλο ενδιαφέρον, θα παραστεί προσεχώς 

ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Β. 

Κορκίδης: 

► Στις 23 Οκτωβρίου 2017, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού της Δημοκρατίας 

της Κορέας στην Ελλάδα, με αφορμή τη συμμετοχή του στην τελετή Αφής της Ολυμπιακής 

Φλόγας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2018, θα υποδεχτεί στους χώρους του Ε.Β.Ε.Π., με 

τη συμμετοχή αρμοδίων εκπροσώπων του Επιμελητηρίου, Κορεάτες κοινοβουλευτικούς, 

προκειμένου να συζητήσουν θέματα που αφορούν ιδιαίτερα στον τομέα της ναυτιλίας. 

► Στις 9 Νοεμβρίου 2017, θα συμμετάσχει σε συνεδρίαση Στρογγυλής Τραπέζης, στο Μέγαρο 

Μουσικής Αθηνών, παρουσία του Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας της Αιγύπτου, 

συνοδευόμενος από επιχειρηματικό κλιμάκιο με σχετικό επενδυτικό ενδιαφέρον. 

Επιστροφή 

 

GREEK EXPORTS AWARDS 2017  

Ο θεσμός των Greek Exports Awards 2017, για 6η συνεχή 

χρονιά αναδεικνύει τα «φωτεινά» παραδείγματα του 

επιχειρείν, μέσα από 19 συνολικά βραβεία, σε  4 

διαφορετικές κατηγορίες εξαγωγικής δραστηριότητας, 

προκειμένου να επιβραβεύσει τους ανθρώπους, τις ιδέες και τις συνεργασίες μεταξύ των 

κορυφαίων εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας. 

Περισσότερα … http://www.exports.ethosawards.eu/ 

Επιστροφή 

 

https://chinese-chamber.us13.list-manage.com/track/click?u=9e7edecc50225a70baa8860b4&id=b22e4a6b12&e=51341528c2
http://www.exports.ethosawards.eu/

