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Το Ε.Β.Ε.Π. ανακηρύχθηκε συνδεδεμένο μέλος της EuroCommerce 

«…Προκειμένου να ενισχυθεί, μεταξύ άλλων, ο τομέας του 

εμπορίου, το Ε.Β.Ε.Π. συμμετέχει στις διαδικασίες χάραξης 

πολιτικής για να δημιουργήσει ένα ελεύθερο, ευέλικτο, 

ανταγωνιστικό και σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον υπέρ 

των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και, κατά συνέπεια, της οικονομικής 

ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο. Τέλος, πιστεύω ότι η επιτυχία του Ε.Β.Ε.Π να ενταχθεί στη 

δύναμη της EuroCommerce είναι ενδεικτικό της δυναμικής των επιχειρήσεων-μελών μας και 

αποτέλεσμα της προσπάθειας της διοίκησης να αναδείξει τον Πειραιά σε κέντρο του διεθνούς 

Εμπορίου.…», ανέφερε, μεταξύ άλλων, σε σχετική του δήλωση ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. 

Κορκίδης, ο οποίος απέστειλε παράλληλα συγχαρητήρια επιστολή στο νέο Πρόεδρο της 

EuroCommerce, Mr. Régis Degelcke. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, σε Ημερίδα για την Eλληνική 

Ακτοπλοΐα 

O Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, συμμετέχει σε 

Ημερίδα για την ελληνική Ακτοπλοΐα, που πραγματοποιείται 

σήμερα από τις 14:00-18:00 στο Μέγαρο του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Στην ομιλία του, 

αναφέρει, μεταξύ άλλων: «…Όταν μιλάμε για την Ακτοπλοΐα 

μας, πρέπει να γνωρίζουμε ότι μιλάμε για τη βιωσιμότητα των 

νησιών μας, τη διατήρηση και αύξηση του πληθυσμού τους και 

την τουριστική ανάπτυξη και την οικονομία της χώρας μας. Υπολογίζεται ότι, μέσω άμεσων και 

έμμεσων επιδράσεων, η Ακτοπλοΐα συμμετέχει στο Α.Ε.Π. με 12,9 δις ή 7,3% και συνεισφέρει 

σε όρους απασχόλησης με 284.000 θέσεις εργασίας ή, κατά το 53% της απασχόλησης, στα 

νησιά μας. Το μεταφορικό έργο των ακτοπλοϊκών πλοίων (πλην πορθμείων) ξεπέρασε το 2017 

τους 16 εκατ. επιβάτες και τα 610.000 φορτηγά οχήματα ή 8 εκατ. τόνους εμπορευμάτων, 

ειδών διατροφής και υλικών...». 

Περισσότερα… 

-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Επιστροφή 

 

 

Προσδοκίες και φόβοι του ελληνικού εμπορίου από τις αποφάσεις του Eurogroup για 

το καθεστώς της μεταμνημονιακής εποπτείας 

Σε σχετικές δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε. και του 

Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, επισήμανε: «…Οι προσδοκίες μας 

εστιάζονται στην επιτυχή ολοκλήρωση της  4ης αξιολόγησης, 

στη συμφωνία για το μηχανισμό μεταμνημονιακής εποπτείας 

και βέβαια σε μία αξιόπιστη συμφωνία για μέτρα ελάφρυνσης 

του χρέους. Το τελευταίο, θα σημάνει την ενεργοποίηση των 

«αντιμέτρων» και τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων. Όλα τα παραπάνω, εάν 

επιτευχθούν με επιτυχία, μπορεί να σηματοδοτήσουν ότι, η βελτίωση στους «αριθμούς» θα 

μπορεί επιτέλους να περάσει στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητα της 

ελληνικής κοινωνίας». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

http://pcci.gr/evepimages/press210618_F14042.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PresAkt_F26179.pdf
http://pcci.gr/evepimages/ImAkt220618_F31442.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PresEuroGroup_F26280.pdf


 

 

Β. Κορκίδης: «Το ονοματολογικό της πΓΔΜ δεν ενισχύει την ελληνική οικονομία, 

αλλά των Σκοπίων» 

«…Το γεγονός δηλαδή ότι, δεν λύθηκαν οι εμπορικές χρήσεις, 

δημιουργεί ένα κενό, το οποίο θα επιχειρήσουν να 

εκμεταλλευθούν ένθεν κακείθεν, οι δύο πλευρές και αυτό για 

εμάς είναι εν δυνάμει αρνητικό. Δεύτερον, στο ζήτημα των 

εμπορικών χρήσεων μπορεί να έχουμε τη δημιουργία ενός 

οικονομικού ανταγωνισμού, μεταξύ των επιχειρηματικών 

κοινοτήτων των δύο χωρών, διότι θα κοιτάξουν, μέχρι να λυθεί το ζήτημα των εμπορικών 

χρήσεων, να κατοχυρώσουν οι Σκοπιανοί διεθνώς κάποιες ονομασίες, πέρα από τις 

κατοχυρωμένες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με πατέντες, σήματα και άλλα, που ούτως ή 

άλλως δεν μπορούν να αμφισβητηθούν…», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Β. Κορκίδης, σχετικά με 

το Σκοπιανό. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Σ.Β.Α.Π.: «Η οικονομία έχει ανάγκη να ηρεμήσει» 

«Η οικονομία έχει ανάγκη να ηρεμήσει. Οι επιχειρήσεις 

θεωρούν ότι η Κυβέρνηση οφείλει να περιφρουρήσει το 

θετικό επιχειρηματικό κλίμα, που εκδηλώνεται τον τελευταίο 

καιρό στον χώρο της οικονομίας, αλλά από επίμονες 

παρεμβολές πολιτικολογίας και εκλογολογίας. Οι σχεδιασμοί 

για την ανάπτυξη θέλουν σταθερό περιβάλλον και προοπτικές 

ηρεμίας και θετικού προβληματισμού». Τη δήλωση αυτή έκανε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 

Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς, κ. Δημήτρης Μαθιός. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και οφειλές άνω των 50.000 ευρώ 

Τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο άνω των 

50.000 ευρώ, στο πλαίσιο του νόμου για τον εξωδικαστικό 

συμβιβασμό, δίνει νέα απόφαση που δημοσιεύθηκε στην 

Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τροποποίηση της ΠΟΛ 

1223/29.12.2017 ΦΕΚ 2319 ΤΕΥΧΟΣ Β). Με την απόφαση 

αυτή, δίνεται πλέον η δυνατότητα να ρυθμίζονται οφειλές 

ανεξαρτήτως του ύψους αυτών, αντί του ορίου των 50.000 ευρώ, που ίσχυε έως σήμερα. 

Ιδιαίτερα για οφειλές έως 125.000 ευρώ χορηγούνται ρυθμίσεις με τα ίδια ακριβώς κριτήρια, 

που ισχύουν ήδη για οφειλές έως 50.000 ευρώ και με την ίδια απλοποιημένη διαδικασία. 

Επίσης, στη ρύθμιση υπάγονται πλέον οφειλές, που είχαν βεβαιωθεί έως και την 31η 

Δεκεμβρίου 2017, αντί της 31ης Δεκεμβρίου 2016. 

Επιστροφή 
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Άντεξε ο κλάδος των τροφίμων στην κρίση 

Ανθεκτικός αποδείχθηκε o κλάδος τροφίμων και ποτών στη 

διάρκεια της κρίσης, σύμφωνα με μελέτη της Εθνικής Τράπεζας, 

διατηρώντας τον κύκλο εργασιών του κοντά στα 15 δισ. ευρώ 

και αυξάνοντας έτσι τη συνεισφορά του στις συνολικές πωλήσεις 

του επιχειρηματικού τομέα στο 7% το 2017 από 5% το 2008. 

Βασικό στήριγμα για τον κλάδο τροφίμων και ποτών κατά την τελευταία δεκαετία ήταν οι 

εξαγωγές, οι οποίες με αύξηση 45% περιόρισαν την επίδραση της ελαφρά πτωτικής εγχώριας 

κατανάλωσης (-11%). Όπως αναφέρει η μελέτη, το δυνητικό όφελος για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, που θα αξιοποιήσουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών τροφίμων, 

ανέρχεται σε μισό δισ. ευρώ. Μπορείτε, να δείτε ολόκλητη την Μελέτη στο portal του Ε.Β.Ε.Π. 

στον παρακάτω Σύνδεσμο : 

http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2425_2018_F6340.pdf 

Επιστροφή 

 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

Αύξηση 16,7% στη διακίνηση κοντέινερ από τον Πειραιά 

Σε τροχιά για επίδοση που θα συνιστά νέο ιστορικό υψηλό έτους 

βρίσκεται από τις αρχές του 2018 η Cosco, αναφορικά με τη 

διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων μέσω του λιμανιού του Πειραιά. 

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της μητρικής Cosco 

Shipping Ports, κατά το φετινό πρώτο πεντάμηνο, από τους 

προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του ελληνικού λιμανιού διακινήθηκαν 

συνολικά 1,7 εκατ. εμπορευματοκιβώτια, μέγεθος που συνιστά ετήσια αύξηση της τάξεως του 

18,2%. Μάλιστα, ο φετινός Μάιος σηματοδότησε νέο μηνιαίο ρεκόρ, καθώς διακινήθηκαν 

360.500 εμπορευματοκιβώτια, μια αύξηση της τάξεως του 16,7% συγκριτικά με τον αντίστοιχο 

μήνα του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΛΠ, η άνοδος της 

δραστηριότητας των εμπορευματοκιβωτίων αποδίδεται τόσο στη στρατηγική θέση του 

ελληνικού λιμανιού (πρόκειται για το πρώτο μεγάλο λιμάνι μετά τη Διώρυγα του Σουέζ), όσο 

και στο ότι πλέον διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο τροφοδοτικών γραμμών (feeder services) πλοίων 

μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων για όλα τα κοντινά λιμάνια της Μεσογείου, της Μαύρης 

Θάλασσας και της Αδριατικής, εξυπηρετώντας τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες και 

συμμαχίες, μέσω των κατάλληλων υποδομών. 

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2425_2018_F6340.pdf

