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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 Επίσκεψη  Άδωνι Γεωργιάδη και παρουσίαση οικονομικού προγράμματος της 
Ν.Δ. στο Ε.Β.Ε.Π. 

 Εποικοδομητική συνάντηση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, με 
αντιπροσωπεία από την TIANJIN PORT (GROUP) CO., LTD. 

 Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη: «Το ελατήριο της ελληνικής 
οικονομίας χρειάζεται πολιτική μόχλευση για να λειτουργήσει» 

 Ομιλία και παρεμβάσεις Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη στο Επιχειρηματικό 
Φόρουμ της «Ένωσης για τη Μεσόγειο» στο Κάιρο 

 Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς για τα 
προβλήματα της πειραϊκής επιχειρηματικότητας 

 Ο.Α.Ε.Δ.: Πρόσκληση συμμετοχής εργοδοτών στο νέο πρόγραμμα «Ενέργεια Δ- 
Επιδότηση θέσεων εργασίας του Έργου με κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica 
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 Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για ένταξη στο καθεστώς της Γενικής 
Επιχειρηματικότητας 

 Συνέντευξη Προέδρου ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ, κ. Β. Κορκίδη στο κανάλι της Βουλής για 
φορολογική πολιτική και κοινωνικό κράτος 

Ναυτιλιακά νέα 

 Συμπεράσματα ευρωπαϊκής συνδιάσκεψης του ευρωπαϊκού δικτύου Ναυτιλίας 
Μικρών Αποστάσεων 
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Επίσκεψη  Άδωνι Γεωργιάδη και παρουσίαση οικονομικού προγράμματος της Ν.Δ. στο 

Ε.Β.Ε.Π. 

Oι προτάσεις-θέσεις του Ε.Β.Ε.Π. για 

την αναμόρφωση του Γενικού 

Εμπορικού Μητρώου και την ανάπτυξη 

των ναυτιλιακών και εξαγωγικών 

δραστηριοτήτων, αλλά και τα 

προβλήματα της μικρομεσαίας 

επιχειρηματικότητας, τέθηκαν επί 

τάπητος, στον Αντιπρόεδρο της Νέας 

Δημοκρατίας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ο 

οποίος επισκέφθηκε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, στο πλαίσιο της 

τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019, 

προκειμένου να αναπτύξει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος και στην οποία 

παρευρέθηκαν επίσης οι υποψήφιοι Βουλευτές στην Α’ Πειραιά με τη Νέα Δημοκρατία, κ.κ. Ζωή 

Ρούσσου, Μαρία Καλαγιά, Αναστάσιος Αβραντίνης και Νικόλαος Μανωλάκος. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Εποικοδομητική συνάντηση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, με αντιπροσωπεία από 

την TIANJIN PORT (GROUP) CO., LTD. 

Με στόχο την προώθηση της διμερούς, 

εμπορικής και ναυτιλιακής συνεργασίας, ο 

Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Βασίλης Κορκίδης, 

και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και 

Εμπορικός Διευθυντής της Σ.Ε.Π.Ε. A.E., κ. 

Τάσος Βαμβακίδης, καλωσόρισαν, την 25η 

Ιουνίου 2019, κινεζική αντιπροσωπεία, με 

επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο της Tianjin Port 

(Group) Co, LTD, κ. Li Quaniyong. Με επίκεντρο 

τη σημερινή κατάσταση των δύο μεγάλων λιμένων, του Πειραιά και της Tianjin, οι δύο πλευρές 

αναφέρθηκαν στο πολύπλευρο έργο τους, στη συμβολή τους στην επιχειρηματική κοινότητα και 

τις οικονομίες των δύο χωρών, καθώς και στην πιθανότητα μελλοντικής τους συνεργασίας. Ο 

Πειραιάς, αφενός, ως η «νοτιοανατολική πύλη» της Ευρώπης, είναι σήμερα ο 2ος μεγαλύτερος 

λιμένας στη Μεσόγειο, ο 6ος στην Ευρώπη και ο 32ος στον κόσμο. Μια δεκαετία μετά την πρώτη 

επένδυση της Κίνας στο λιμάνι του Πειραιά, η εταιρική σχέση Κίνας-Ελλάδας προσπαθεί να 

καταστήσει τον Πειραιά νούμερο ένα λιμάνι στη Μεσόγειο Θάλασσα, 4ο στην Ευρώπη και 

ανάμεσα στα 30 μεγαλύτερα λιμάνια του κόσμου. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη: «Το ελατήριο της ελληνικής οικονομίας 

χρειάζεται πολιτική μόχλευση για να λειτουργήσει» 

«Η “χαμηλή πτήση” της ελληνικής οικονομίας, με μόλις 

1,3% ρυθμό ανάπτυξης το πρώτο τρίμηνο του 2019 

και ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης χαμηλότερο του 2%, 

αποτελεί την ελάχιστη απόδοση μετά από τη σωρευτική 

απώλεια άνω του 25% του ΑΕΠ. Επιπλέον, η οικονομία 

μας παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη και απέχει αισθητά 

από τη ζητούμενη κλίμακα του 4%, που θα άλλαζε τη 

γενική εικόνα μετά την πολυετή ύφεση. Σε αυτή τη 

διαπίστωση, συγκλίνουν αριθμοί και εκτιμήσεις που μας προβληματίζουν έντονα, αφού οι 

αρνητικές συνθήκες διατηρούνται στη καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Στάσιμες είναι και οι 

επιδόσεις στον τομέα των επενδύσεων, που ανέρχονται μόλις στο 11% έναντι 20% στην 

Ευρωζώνη, ενώ το 2018, αντί για αύξηση, καταγράφηκε μεγάλη μείωση. Το αποτέλεσμα είναι 

ότι, ακόμη και να επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη της Κομισιόν για αύξηση 10% το 2019, αυτή δεν θα 

καλύψει τη μείωση του προηγούμενου έτους, διατηρώντας έτσι το τεράστιο κενό επενδύσεων 

στην Ελλάδα…» αναφέρει σε πρόσφατο άρθρο του ο κ. Β. Κορκίδης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Ομιλία και παρεμβάσεις Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη στο Επιχειρηματικό Φόρουμ 

της «Ένωσης για τη Μεσόγειο» στο Κάιρο 

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς και Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου (Trade, Retail & 

Franchise) της Ένωσης Μεσογειακών Εμπορικών και Βιομηχανικών 

Επιμελητηρίων (ASCAME), κ. Βασίλης Κορκίδης, συμμετείχε, ως 

ομιλητής, στο Επιχειρηματικό Φόρουμ της «Ένωσης για τη 

Μεσόγειο» (Union for the Mediterranean), του διακυβερνητικού 

οργανισμού, όπου συμμετέχουν το σύνολο των κρατών της Ε.Ε. 
αλλά και χώρες της Β. Αφρικής, της Δ. Ασίας και της Ν. Ευρώπης, 

το οποίο έλαβε χώρα στις 18 Ιουνίου 2019 στο Κάιρο. Κατά την τοποθέτησή του, ανέφερε: «…Πιστεύω 

ακράδαντα πως, οι άνθρωποι της αγοράς, σε κάθε χώρα, πρέπει πλέον να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο 

ευρωπαϊκό-μεσογειακό επιχειρηματικό περιβάλλον προς ένα ανοικτό και δίκαιο παγκόσμιο εμπόριο. Άλλωστε, 

ο κατακερματισμός της παραγωγής έχει δημιουργήσει ευκαιρίες ανάπτυξης σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι 

οποίες μπορούν να συμμετέχουν στις Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας (Global Value Chains), με συμμετοχή σε επί 

μέρους στάδια της παραγωγής, χωρίς να απαιτούνται σημαντικοί πόροι δημιουργίας μιας ολόκληρης 

παραγωγικής μονάδας…». 

Περισσότερα… 

Παρεμβάσεις… 

Επιστροφή 
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Πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς για τα 

προβλήματα της πειραϊκής επιχειρηματικότητας 

Mε στόχο τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της πειραϊκής αγοράς, αλλά και 

της εικόνας της πόλης μας, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς διενεργεί έρευνα για 

τα προβλήματα, που απασχολούν την πειραϊκή επιχειρηματικότητα (μειωμένη 

πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό, συσσωρευμένα χρέη σε Δημόσιο, χαμηλός 

τζίρος, μειωμένη αγοραστική δύναμη, υψηλή φορολογία και υψηλές μη 
ανταποδοτικές ασφαλιστικές εισφορές κ.ά.) και προσκαλεί τις πειραϊκές 

επιχειρήσεις να συμμετέχουν απαντώντας, αναφορικά με  την κατάταξη του 

βαθμού σημαντικότητας των εν λόγω προβλημάτων. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Ο.Α.Ε.Δ.: Πρόσκληση συμμετοχής εργοδοτών στο νέο πρόγραμμα «Ενέργεια Δ- 

Επιδότηση θέσεων εργασίας του Έργου με κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica Retail» 

Ξεκίνησε την Τρίτη 25 Ιουνίου, η υποβολή αιτήσεων για τη 
συμμετοχή εργοδοτών στο νέο πρόγραμμα «Ενέργεια Δ- Επιδότηση 

θέσεων εργασίας του Έργου με κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica 

Retail». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν τακτική 

οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του 

προσωπικού της κατά τη διάρκεια ενός μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

χρηματοδότησης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για ένταξη στο καθεστώς της Γενικής 

Επιχειρηματικότητας 

Νέα παράταση δόθηκε για την καταληκτική ημερομηνία υποβολών 

αιτήσεων στο πλαίσιο του 3ου κύκλου του καθεστώτος της «Γενικής 

Επιχειρηματικότητας» του ν.4399/16. Όπως πληροφορεί η γενική 

γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων: «σας 

ενημερώνουμε ότι, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 
υπαγωγής στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας (3ος κύκλος) 

του ν.4399/2016 παρατείνεται εκ νέου έως τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019». 

Επιστροφή 
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Συνέντευξη Προέδρου ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ, κ. Β. Κορκίδη στο κανάλι της Βουλής για 

φορολογική πολιτική και κοινωνικό κράτος 

Σε συνέντευξη του στο κανάλι της Βουλής, ο Πρόεδρος 

του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, επισήμανε: «Το ποσοστό 

φτώχειας στη Χώρα μας, παρά τη μείωση από το 20,2% 

στο 18,5% το 2018 εξακολουθεί να παραμένει σε υψηλά 

επίπεδα. Το όριο της φτώχειας στην Ελλάδα σήμερα 
προσδιορίζεται στα 4.718 ευρώ εισόδημα ανά άτομο ή 

9.900 ευρώ ανά οικογένεια. Ένας στους τρεις Έλληνες 

βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού, δηλαδή με ετήσιο εισόδημα 7.813 ευρώ ανά άτομο ή 15.556 ευρώ ανά οικογένεια. Αυτά τα 

όρια αντιστοιχούν σε 3,35 εκατ. συμπολίτες μας ή το 32% του ενεργού πληθυσμού. Σε συνθήκες 2008, 

δυστυχώς το 2019, το 45% του πληθυσμού θα βρίσκονταν σε κατάσταση φτώχειας. …». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Ναυτιλιακά νέα 

 

Συμπεράσματα ευρωπαϊκής συνδιάσκεψης του ευρωπαϊκού δικτύου Ναυτιλίας Μικρών 

Αποστάσεων 

Σύμφωνα με ενημέρωση της Διεθνούς Ναυτικής Ενώσεως: «Το 

Ελληνικό Κέντρο Προώθησης Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, το 

οποίο εκπροσωπείται από την Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών 

Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ), διοργάνωσε την Πέμπτη 13/06/2019 στο 

Ναυτικό Όμιλο Ελλάδας, την Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων. Τα κύρια 

συμπεράσματα αφορούσαν στα εξής: 1. Ανάγκη διαμόρφωσης μίας 

ολοκληρωμένης πολιτικής για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

της Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων και την ενίσχυση της συμβολής της στην συνοχή και την 

οικονομική ανάπτυξη της Ε.Ε. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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Επιστροφή 

 

    
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EuroCommerce (20 – 27 Ιουνίου 2019) 

1. Ενημερωτικό Δελτίο EuroCommerce, Τεύχος 171, 25 Ιουνίου 2019 
EuroCommerce InBrief, Issue 172, 25 June 2019 

2. Ενημερωτικό Δελτίο Non Food E-News, Τεύχος Ιουνίου 2019 
Environment, E-news, Issue no 4 

3. Δελτίο Τύπου: «Single Market for Services remains a top priority for retail and wholesale» 
2019.06.24 - Retail conference 

4. Δελτίο Τύπου: «Lithuanian association joins EuroCommerce, making a full house»  
2019.06.26 - Lithuanian association.pdf 

5. Ομιλία του Γενικού Διευθυντή της EuroCommerce, κου Christian Verschueren, στην διάσκεψη κορυφής 
της ΕΕ σχετικά με τη λιανική πώληση 
Speaking notes CV at EU High-Level retail conference 

6. Τελικοί εθνικοί κατάλογοι εκλεγμένων ευρωβουλευτών για τα 18 μεγαλύτερα κράτη μέλη 
6a. Final Results - EU ELECTIONS 2019 
6b. Political Groups Manifestos 
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http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F29835.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F29881.pdf
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http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F30083.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0602_F30129.pdf
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