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 Πρόσκληση στην απονομή βραβείων "Προσωπικότητες 2017-2018", 26.03.18, Μέγαρο 

Ε.Β.Ε.Π. 
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H ανάπτυξη του Πειραιά και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο επίκεντρο 

ενδιαφέροντος του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. 

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Β. Κορκίδης, επισήμανε ότι: 
«Το λιμάνι του Πειραιά γιγαντώνεται, εξοπλίζεται και η 
προσπάθεια του Ε.Β.Ε.Π. είναι να εξαπλωθεί ο πλούτος 
του στην πόλη μας. Βρισκόμαστε στη νέα εποχή 
ελλιμενισμού πλοίων χωρητικότητας 20.000 TEUs στο 

λιμάνι Πειραιά, γεγονός που σημαίνει πως όποιο πλοίο περνάει από το Σουέζ, μπορεί να έρθει 
και στον Πειραιά. Οπωσδήποτε, είναι θετική η άφιξη της νέας πλωτής δεξαμενής στον Πειραιά, 
καθώς προσδοκούμε, με τη χρήση όλων των δεξαμενών, να εξυπηρετούνται 350-450 πλοία 
ετησίως. Μεγάλο βήμα θα είναι και το ξεκαθάρισμα με τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.  Στόχος μας 
είναι και με την ίδρυση του πρώτου ελληνικού ναυτιλιακού Cluster, "Μaritime Hellas", να 
βοηθήσουμε την επιχειρηματικότητα να ακολουθήσει τη ραγδαία εξέλιξη του λιμανιού». 
Περισσότερα… 
Επιστροφή 
 
 
Επιστολή Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, σε Α.Α.Δ.Ε. για άρση εμποδίων και 

ανάπτυξη του διαμετακομιστικού εμπορίου στη χώρα μας 

Σε επιστολή του προς τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, κ. Γ. Πιτσιλή, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. 
Κορκίδης, αναφέρει τα εμπόδια που δυσχεραίνουν το έργο της 
ανάπτυξης του διαμετακομιστικού εμπορίου στη χώρα μας, 
παρουσιάζοντας παράλληλα και συγκεκριμένες προτάσεις: «…Είναι 

γνωστό και έχει τονισθεί επανειλημμένως ότι, η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, 
παρέχει πολλαπλά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη του διαμετακομιστικού εμπορίου, το οποίο 
συνίσταται στην εμπορία και διακίνηση μη ενωσιακών εμπορευμάτων για τον εφοδιασμό 
αγορών, που βρίσκονται στην περιοχή της Mεσογείου ή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα 
πλεονεκτήματα αυτά ενισχύονται από την ιδιότητα της Ελλάδας, ως μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και εφαρμογής της τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας αυτής. Παρόλα αυτά τα 
πλεονεκτήματα, ο συγκεκριμένος κλάδος της οικονομίας δεν αναπτύσσεται στο βαθμό που θα 
έπρεπε και αυτό οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στην μη εφαρμογή, από την ελληνική 
τελωνειακή και φορολογική διοίκηση, διατάξεων που διευκολύνουν την παραλαβή και 
αποθήκευση ή διακίνηση των μη ενωσιακών εμπορευμάτων». 
Περισσότερα… 
Επιστροφή 
 
 
Η ΕΣΕΕ παρουσιάζει το Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο των Μικρομεσαίων 

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ και Αντιπρόεδρος της UEAPME, κ. Β. 
Κορκίδης, δήλωσε σχετικά: «Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο 
των ΜμΕ, το οικονομικό χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου 
παραμένει, προβληματίζοντας την επιχειρηματικότητα του 
τόπου, ιδιαίτερα, όσο πλησιάζει η επόμενη ημέρα για την 
ελληνική οικονομία, στις αρχές του β’ εξαμήνου, χωρίς μάλιστα 
πιστοληπτική γραμμή στήριξης. Αναφορικά με το Brexit, η 

Ελλάδα είναι στο τρίτο γκρουπ των χωρών της Ε.Ε., που επηρεάζονται λιγότερο και όχι μεταξύ 
των στενών εμπορικών εταίρων της Μ. Βρετανίας. Εάν, θα μπορούσε κανείς να επικαλεστεί 
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κάποιο προβληματισμό, θα ήταν στις δραστηριότητες σχετικές με τους κλάδους του τουρισμού 
και της ναυτιλίας…». 
-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΣΕΕ 
-ΕΥΡΩΑΪΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 
Επιστροφή 
 
 
Πρόσκληση στην Εσπερίδα της ΟΦΑΕ: "Αεριοκίνηση, υπολογισμός ανθρακικού 

αποτυπώματος και πράσινη εφοδιαστική" 

Η «Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας Οδικών 
Εμπορευματικών και Επιβατικών Μεταφορών» (Ο.Φ.Α.Ε.), σας 
προσκαλεί στην Εσπερίδα, που διοργανώνει, με θέμα «Αεριοκίνηση, 
Υπολογισμός Ανθρακικού Αποτυπώματος & Πράσινη Εφοδιαστική: 
Eργαλεία ανάπτυξης στον κλάδο των εμπορευματικών μεταφορών», 

στις 28 Μαρτίου 2018, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. Κατά τη διάρκεια της Εσπερίδας, θα 
παρουσιαστούν οι ευρωπαϊκές τάσεις, καθώς και η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα (ΚΥΑ 
Πράσινης Εφοδιαστικής), αναφορικά με τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος σε 
στόλους οχημάτων, ενώ παράλληλα θα παρουσιαστούν μελέτες περίπτωσης μετασκευής 
φορτηγών οχημάτων σε διπλό καύσιμο (μέσω του πιλοτικού προγράμματος ΔΕΠΑ – OPTILOG,) 
καθώς και μελέτες υπολογισμού του ανθρακικού αποτυπώματος. Η Εσπερίδα, την οποία θα 
χαιρετίσει ο Β΄ Αντιπρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Κ. Αχλαδίτης,  απευθύνεται σε στελέχη 
εταιρειών 3PL, μεταφορικών εταιρειών, εταιρειών ταχυμεταφορών που έχουν ιδιόκτητο στόλο 
ή συνεργαζόμενα ΔΧ. 
-ΑΦΙΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Επιστροφή 
 
 
Μήνυμα Ε.Σ.Π. για 25η Μαρτίου 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, με την ευκαιρία της Εθνικής Επετείου της 
25ης Μαρτίου, απευθύνει το ακόλουθο μήνυμα: «Στη μεγάλη διαδρομή των 
Ελλήνων, η 25η Μαρτίου του 1821 αποτελεί ιστορικό ορόσημο, 
σηματοδοτώντας έναν από τους σημαντικότερους αγώνες του ελληνικού 
λαού, που, υπηρετώντας τις αρχές της ελευθερίας και της αρετής, 

διεκδίκησε την ελευθερία του, τα δίκαιά του και τη συγκρότησή του σε κράτος. Σήμερα, σε 
ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, όλοι οι Έλληνες, είμαστε υποχρεωμένοι να διαφυλάξουμε τα 
μηνύματα της 25ης Μαρτίου. Μηνύματα διαχρονικά, που παραμένουν ανεξίτηλα μέσα στο 
χρόνο. Μηνύματα αληθινά, που αποτελούν πηγή έμπνευσης και άντλησης δυνάμεων και 
συναισθημάτων για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε…». 
Περισσότερα… 
Επιστροφή 
 
 
HEMEXPO: Βάση στη Σιγκαπούρη για ανάπτυξη στην ασιατική αγορά 

«Βάση» στο μεγαλύτερο ναυτιλιακό κέντρο της Ασίας, τη 
Σιγκαπούρη, εγκαθιστούν οι Έλληνες κατασκευαστές 
ναυτιλιακού εξοπλισμού (HEMEXPO). Στη σύγχρονη πόλη-
κράτος, όπου σύμφωνα με την πρόεδρο της "HEMEXPO", 
Ελένη Πολυχρονοπούλου, λειτουργεί πλήρως ο ελεύθερος 
ανταγωνισμός χωρίς κανενός είδος προστατευτισμού, οι 
εταιρείες της "HEMEXPO" βρέθηκαν για τρίτη συνεχή φορά 

στο πλαίσιο της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης "APM 2018". Στόχος των εταιρειών είναι να 
αποκτήσουν αποθήκες υλικών, αντιπροσώπους, διανομείς και τεχνικούς, ώστε να πετύχουν να 
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έχουν σταθερή παρουσία στο ναυτιλιακό κέντρο με το μεγαλύτερο παγκοσμίως "traffic" στη 
ράδα του. «Όλα τα πλοία περνούν κατά καιρούς από τη Σιγκαπούρη», σημείωσε η κα 
Πολυχρονοπούλου, η οποία για λογαριασμό της "HEMEXPO" θα υπογράψει μνημόνιο 
συνεργασίας με την Ένωση Εφοδιαστών Πλοίων της Σιγκαπούρης. 
Επιστροφή 
 
 
Απολογισμός Εταιρίας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού "ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ" 

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, κ. Θ. Βενιάμης, 
αναφέρει: «Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής 
Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ αποτελεί το σταθερό 
σημείο συνδρομής και υπεύθυνης παρουσίας της ναυτιλιακής 
κοινότητας στην ελληνική κοινωνία. Το 2017 υλοποιήσαμε 
προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας σε οικογένειες, που 
αποδεδειγμένα διαβιούν σε συνθήκες υλικής στέρησης, ενέργειες 

στήριξης κοινωνικών φορέων, που περιθάλπουν ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και δράσεις 
που στοχεύουν στη συνδρομή του τομέα της υγείας. Επίσης, συνεχίσαμε το έργο αναβάθμισης 
των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού καθώς και τις δωρεές ενίσχυσης της λειτουργίας φορέων 
και υπηρεσιών δημοσίου ενδιαφέροντος σε νευραλγικούς τομείς, όπως η προστασία του πολίτη 
και η παιδεία. Στον ετήσιο απολογισμό παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της συλλογικής αυτής 
προσπάθειας καθώς και όσους έχουν ανταποκριθεί θετικά στο σημαντικό αυτό εγχείρημα, με 
σκοπό να αναδειχθεί η συνεισφορά της Ναυτιλίας στην αδιάκοπη προσπάθεια για την πρόοδο 
και ευημερία του τόπου». 
Περισσότερα… 
Επιστροφή 
 
 
Πρόσκληση στην απονομή βραβείων "Προσωπικότητες 2017-2018", 26.03.18, 

Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π. 

Η Ακαδημία Ελληνικών Βραβείων Τέχνης και η Κερκυραϊκή Ένωση 
Πειραιά διοργανώνουν και σας προσκαλούν στην 10η απονομή βραβείων 
«Προσωπικότητες 2017-2018», που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 
Μαρτίου 2018 και ώρα 19.30, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. Το βραβείο 
Επιχειρηματικότητας «Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ» θα δώσει ο Πρόεδρος του 

Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, στον Πρόεδρο του Ε.Β.Ε.Α., κ. Κ. Μίχαλο. 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Επιστροφή 
 
 
Παρατηρήσεις Προέδρου ΕΣΕΕ & ΕΒΕΠ, κ. Β. Κορκίδη, στους 4 στρατηγικούς στόχους 

της Eurocommerce για την Περίοδο 2019-2021 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δ.Σ., στις Βρυξέλλες, 21-22 
Μαρτίου 2018, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ σχολίασε και συμφώνησε με τους 
τέσσερις προτεινόμενους στρατηγικούς στόχους της EuroCommerce 
για την περίοδο  2019-2021, δεδομένου ότι βασίζονται στην ανάλυση 
τάσεων και την αναζήτηση ιδεών μέσα από συζητήσεις. Οι τρεις πρώτοι 
προσανατολίζονται προς τις δράσεις του λόμπι, τόσο αμυντικές όσο και 
επιθετικές. Ο τέταρτος, ενώ περιέχει νομοθετικούς και πολιτικούς 

στόχους, αποσκοπεί στην θετική τοποθέτηση του λιανικού εμπορίου στην ευρωπαϊκή οικονομία 
και κοινωνία. 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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