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Η Οικονομική Διπλωματία και η Επιχειρηματικότητα στην Ανατ. Μεσόγειο στο 

επίκεντρο ενδιαφέροντος του Ε.Β.Ε.Π. 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, ο οποίος 

θα επισκεφθεί τις επόμενες μέρες την Αλεξάνδρεια 

έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου του 

Επιμελητηρίου Αλεξάνδρειας και της ASCAME, 

Ahmed M.El Wakil, επισήμανε: «Η διαχρονική πορεία 

των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεών 

μας με την Αίγυπτο την τελευταία πενταετία χαρακτηρίζεται από μια αξιόλογη δυναμική, που 

παρουσιάζει διάρκεια και αντοχή, παρά την αρνητική συγκυρία την οποία έχουν βιώσει κατά το 

συγκεκριμένο διάστημα οι αντίστοιχες οικονομίες. Ο εντυπωσιακός πενταπλασιασμός του 

όγκου του διμερούς εμπορίου την τελευταία 10ετία και ιδίως η αλματώδης άνοδος κατά το 

σκέλος των εξαγωγών μας, έχει εδραιώσει την Αίγυπτο, ως μία εκ των σπουδαιότερων 

εξαγωγικών αγορών μας. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 
Υπόμνημα Ε.Β.Ε.Π. επί εμπορικών θεμάτων 

Στο υπόμνημα του Ε.Β.Ε.Π. που απεστάλη στους αρμόδιους Υπουργούς, 

τίθενται μία σειρά κρίσιμων εμπορικών θεμάτων, μεταξύ των οποίων είναι 

η λειτουργία των Εκθέσεων, η εξαγωγική δραστηριότητα και 

συγκεκριμένα οι εξαγωγές υπηρεσιών (Ναυπηγοεπισκευή, παραμεθόριο 

εμπόριο, εφοδιασμός πλοίων), οι εμπορικές μισθώσεις, η εμπορική 

χωροταξία, το Clustering και τα Logistics στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Επίσης, υποβάλλονται 

στοχευμένες προτάσεις για τη βελτίωση του εγχώριου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 
Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στην Ημερίδα του Προγράμματος 

"MATES" για τη Θαλάσσια Παιδεία 

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου "Mates", ενός 

προγράμματος το οποίο ως κύριο στόχο έχει να αναλύσει την 

εξέλιξη του τομέα των θαλάσσιων τεχνολογιών στην Ευρώπη, ο κ. 

Β. Κορκίδης, απηύθυνε τον ακόλουθο χαιρετισμό: «…Η γαλάζια 

ανάπτυξη στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο είναι ένα νέο μονοπάτι για το μέλλον της Χώρας μας 

και μία πηγή ανάπτυξης για όλην την Ευρώπη, αφού τα 23 από τα 28 κράτη-μέλη είναι 

παράκτια και τα 2/3 των συνόρων της Ε.Ε. οριοθετούνται από θάλασσα. Ως εκ τούτου, κάθε 

ναυτική χώρα, όπως η Ελλάδα, και κάθε παράκτια περιοχή, όπως ο Πειραιάς, μπορεί να 

μετατραπεί σε μηχανή αειφόρου ανάπτυξης. Με αυτές τις σκέψεις, θα ήθελα να δηλώσω την 

αμέριστη υποστήριξη του Ε.Β.Ε.Π. στην προσπάθεια κατάρτισης του στρατηγικού σχεδίου 

δεξιοτήτων του έργου MATES, προσδοκώντας ότι, θα αποτελέσουν μία σημαντική βάση για 

πολυάριθμες, σημαντικές σχετικές δράσεις και πρωτοβουλίες στο μέλλον». 

Περισσότερα… 

Περιγραφή MATES 

Επιστροφή 
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Ξεκινούν οι ενδιάμεσες εαρινές εκπτώσεις  2018 

Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε. & του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης, 

δήλωσε σχετικά: «Οι περασμένες χειμερινές εκπτώσεις εντέλει δεν 

δικαίωσαν τις προσδοκίες του εμπορίου με τον τρόπο που 

αναμέναμε.  Όλοι βέβαια αντιλαμβανόμαστε, ότι η αγορά βρίσκεται 

σε μία διαδικασία συνολικής προσαρμογής, αλλά ευελπιστούμε οι προσεχείς εαρινές εκπτώσεις 

να έχουν καλύτερα αποτελέσματα και να δώσουν μία σημαντική ανάσα στα ταμεία των 

εμπορικών καταστημάτων, το έχουν ανάγκη όλες οι μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις της 

χώρας. Εύχομαι σε εμπόρους και καταναλωτές, καλές εκπτώσεις, καλές αγορές και καλές 

δουλειές...». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 
Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ & ΕΒΕΠ, κ. Βασίλη Κορκίδη, για την Ηλεκτρονική 

Τιμολόγηση 

«Η ηλεκτρονική τιμολόγηση, ως δυνατότητα, έχει νομοθετηθεί 

από το 2006, ωστόσο στο μεσοδιάστημα δεν αποτέλεσε ποτέ 

προτεραιότητα της ίδιας της Πολιτείας και αυτό δεν επέτρεψε τη 

μέχρι σήμερα υλοποίησή της. Εμείς χαιρετίζουμε τη νέα αυτή 

προσπάθεια του Υπουργείου και της ΑΑΔΕ να ξεπεραστούν τα 

όποια προβλήματα και να χαράξουμε μαζί ένα πλαίσιο πλήρους 

ψηφιοποίησης των φορολογικών υποχρεώσεων εν γένει, που σήμερα, λείπει από την ελληνική 

αγορά και η εισαγωγή του θα καθιερώσει μεγαλύτερο βαθμό διαφάνειας στις συναλλαγές, θα 

συμβάλλει στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και εντέλει θα εξοικονομήσει χρόνο, χώρο και 

κόστος για τις ίδιες τις επιχειρήσεις…», επισήμανε ο κ. Β. Κορκίδης. 

Περισσότερα... 

Επιστροφή 

 
 
Με μεγάλη επιτυχία και ισχυρή συμμετοχή ολοκληρώθηκε το τριήμερο των 

εκδηλώσεων του 4ου Συνεδρίου και της Γενικής Συνέλευσης της ΕΣΕΕ. 

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας 

διοργάνωσε στις 20-21 Απριλίου 2018 το 4ο Συνέδριό της με θέμα 

«Μικρομεσαία Επιχειρηματικότητα - Ο Μεγάλος Πρωταγωνιστής της 

Ανάπτυξης» και διεξήγαγε την επόμενη ημέρα, στις 22 Απριλίου, την 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή της. Την πρώτη ημέρα χαιρέτησαν 

την έναρξη του Συνεδρίου ο Έλληνας Επίτροπος, κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, καθώς και οι 

Ευρωβουλευτές μας, κ.κ., Δημήτρης Παπαδημούλης, Γιώργος Κύρτσος, Νίκος Ανδρουλάκης 

και Κώστας Παπαδάκης. Όλοι οι ομιλητές, αφού εξήραν τα ρόλο της ΕΣΕΕ στην προάσπιση της 

Μμε επιχειρηματικότητας, δεσμεύθηκαν ότι θα συμβάλουν στην προώθηση των θεμάτων των 

μικρομεσαίων της αγοράς στα ευρωπαϊκά όργανα. Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης 

κήρυξε την έναρξη του Συνεδρίου και κάλεσε τους μικρομεσαίους να μιλήσουν για τα 

προβλήματά τους και να αναζητήσουν λύσεις. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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Διοργάνωση Εθνικής Συμμετοχής στην 1η Διεθνή έκθεση Εισαγωγών Κίνας "1st CHINA 

INTERNATIONAL IMPORT EXPO" 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σας 

ενημερώνει, ότι ο Οργανισμός Enterprise Greece, έχει αναλάβει να 

διοργανώσει την εθνική συμμετοχή, στην «1η Διεθνή Έκθεση 

Εισαγωγών στην Κίνα», η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Σαγκάη, από 5 έως 10 Νοεμβρίου 

2018. Στόχος της «1st CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO» είναι η δημιουργία νέων 

καναλιών συνεργασίας με χώρες και περιοχές ανά τον κόσμο, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή 

για την Κίνα, πιο ανοιχτή στην απελευθέρωση του εμπορίου.   

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL1478_2018_F13176.pdf
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