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Σημαντικές πρωτοβουλίες Ε.B.Ε.Π. για την ενίσχυση του ναυτιλιακού Cluster, 

Maritime Hellas 

Στo πλαίσιο των εντατικών προσπαθειών που καταβάλλει το Εμπορικό 

και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, ως μέλος στην Διοικούσα 

Επιτροπή του "Μaritime Hellas" (www.maritimehellas.org), σε 

συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και το Ναυτικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος, ώστε να αποκτήσει το 1ο Ναυτιλιακό Cluster 

στη χώρα μας την οντότητα που του αρμόζει, ανέλαβε να υλοποιήσει 

σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών για την περαιτέρω διεύρυνσή του. Ειδικότερα, το Ε.Β.Ε.Π., προσέφερε 

στις επιχειρήσεις – μέλη του, την  κάλυψη του κόστους εγγραφής τους στο Cluster, δίνοντας ακριβώς 

την ίδια δυνατότητα και στα μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής – Πειραιώς (Σ.Β.Α.Π.), του 

Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς (Ε.Σ.Π.), του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εφοδιαστών Πλοίων – Εξαγωγέων 

(Π.Σ.Ε.Π.Ε.), της  Ένωσης Ελλήνων Κατασκευαστών Ναυτιλιακού Εξοπλισμού (HEMEXPO), της Διεθνούς 

Ναυτικής και Βιομηχανικής Ένωσης (WIMA), καθώς και του Σωματείου "Propeller Club". 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
 

ΙΝ.ΕΜ.Υ. –Ε.Σ.Ε.Ε.: Σταθερή η εικόνα του λιανικού εμπορίου για το α΄εξαμηνο του 

2018 

Ο πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε σχετικά: 

«…Το ελληνικό εμπόριο εξακολουθεί να είναι ένας από τους βασικούς 

πυλώνες του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας και ένας από τους 

σημαντικότερους εργοδότες στην ελληνική αγορά εργασίας. Το 

στοίχημα της ανάκαμψης της οικονομίας, στην μεταμνημονιακή 

εποχή, είναι ο συλλογικός στόχος που δίνει ελπίδα σε εμπόρους και 

επιχειρηματίες. Η σταθερότητα στα μεγέθη του εμπορίου που 

τεκμαίρεται από το Βαρόμετρο αποδεικνύει, ότι οι Έλληνες έμποροι βρίσκονται στην πρωτοπορία της 

προσπάθειας για την επιστροφή της οικονομίας της χώρας στην κανονικότητα. Ταυτόχρονα, 

καταδεικνύεται ότι, όσοι θέλουν να θέσουν σε δευτερεύουσα θέση τους Έλληνες μικρομεσαίους, στην 

πραγματικότητα υπονομεύουν την προσπάθεια για την ανάκαμψη της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, 

καλούμε όλους σε μία ευρεία συμμαχία για τη στήριξη της ελληνικής εμπορικής επιχείρησης…». 

-  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Σ.Ε.Ε. 

-  ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΙΝ.ΕΜ.Υ. 

Επιστροφή 
 

Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη: «Το συνταξιοδοτικό δεν είναι ελληνικό 

πρόβλημα, αλλά όλης της ’’γηραιάς’’ ηπείρου» 

 «…Οι ελληνικές προοπτικές έχουν ως εξής: Η Κομισιόν προβλέπει 

ότι το 2020 οι δημόσιες δαπάνες για τις συντάξεις στη χώρα μας θα 

έχουν μειωθεί κατά 3,9 μονάδες ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με 

το 2016, στο 13,4%. Εκτιμάται ότι το 2040 η δαπάνη θα φτάσει στο 

12,9%, ακολουθώντας τη συνολική τάση, αλλά το 2060 θα έχει 

υποχωρήσει στο 10,3%, όταν η μέση ευρωπαϊκή δαπάνη για συντάξεις θα είναι 11,8%. Προϋπόθεση για 

τις παραπάνω προβλέψεις είναι να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις που έχουν ανακοινωθεί και να μην 

ανατραπούν μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, όπως και ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης να είναι τουλάχιστον 

0,8% έως το 2060… Κατά την άποψη μου, κάθε μελέτη που θα προσπαθήσει να εξετάσει πιθανές 

λύσεις στο συνταξιοδοτικό πρόβλημα της Ελλάδας, η οποία εμφανίζεται σύμφωνα με τη 

http://pcci.gr/evepimages/Press27092018_F17431.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/DTINEMY-ESEE_F7488.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2018_3_VarometroINEMY_F7710.pdf


Eurostat η 2η πιο γερασμένη Χώρα στην Ε.Ε., θα πρέπει να έχει ως προτεραιότητα τον 

σεβασμό στη διαδοχή των γενεών» επισημαίνει ο κ. Β. Κορκίδης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
 

Συγχαρητήρια επιστολή Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. σε Πρόεδρο Ρ.Α.Λ. για το βραβείο “ΙΑΜΕ 

ΚΥΟΤΟ Excellent Paper Award“ 

Με αφορμή τη διεθνή διάκριση του Προέδρου της Ρυθμιστικής 

Αρχής Λιμένων, κ. Ι. Αγγελόπουλου για την επιστημονική του 

εργασία, “Economic Information Discovery across Commodity 

Markets: New Evidence from a Dynamic Factor Model Approach” 

στο πλαίσιο του κορυφαίου ετήσιου Συνεδρίου της Διεθνούς 

Ένωσης Ναυτικών Οικονομολόγων (IAME), ο Πρόεδρος του 

Ε.Β.Ε.Π. απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή στην οποία αναφέρει, μεταξύ άλλων: «…πρόκειται για μία 

σημαντική, τιμητική διάκριση και ταυτόχρονα αναγνώριση του καινοτόμου έργου σου, ως Προέδρου της 

Ρ.Α.Λ., που προάγει το επίπεδο της γνώσης μας στο διεθνές Εμπόριο και στη Ναυτιλία….». 

Επιστροφή 
  

Κ.Ε.Ε.Ε.: Δέσμη προτάσεων και μέτρων για τη διευκόλυνση αδειοδότησης των 

επιχειρήσεων της Βιομηχανίας και της Εφοδιαστικής 

Δέσμη προτάσεων και μέτρων για τη διευκόλυνση αδειοδότησης των 

επιχειρήσεων της βιομηχανίας και της εφοδιαστικής, καθώς και για τη 

χωροθέτηση των περιοχών που αυτές θα λειτουργούν, απέστειλε ο πρόεδρος της 

Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος στον 

αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιο Πιτσιόρλα. 

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι «ο επιχειρηματικός κόσμος ακούει θετικά και 

αισιόδοξα τις πρώτες ενέργειες και δραστηριότητες σας για το επιχειρηματικό περιβάλλον στη βιομηχανία, 

την εφοδιαστική και γενικότερα στις επενδύσεις». Όπως σημειώνεται «η ΚΕΕ θεωρεί θέματα υψίστης 

προτεραιότητας να υπάρξουν πρωτοβουλίες στους τομείς της επιχειρηματικής χωροθεσίας και της 

απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης. Οι πρωτοβουλίες αυτές, συνδέονται με σημαντικές 

αναδιατάξεις στις χρήσεις γης, καθώς και στους βαθμούς όχλησης, οι οποίοι πρέπει να καταργηθούν, 

προκειμένου η κατάταξη της όχλησης των επιχειρήσεων να προκύπτει ως αποτέλεσμα της 

περιβαλλοντικής αξιολόγησης της υποδομής τους και μόνον αυτής». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
 

Συνάντηση Ε.Σ.Π. με τον Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, κ. Γ. Γαβρίλη 

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα συνεργασίας ήταν η συνάντηση που πραγματοποίησαν  σήμερα Τρίτη 25 

Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς κ. 

Νίκος Μανεσιώτης με τον Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά κ. Γιώργο 

Γαβρίλη, στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά,  

στην οποία παρευρέθηκαν η Β΄Αντιπρόεδρος του ΕΣΠ κ. Μ. 

Πιττάκη, ο Γενικός Γραμματέας κ. Θ. Καπράλος, ο Ταμίας του 

Συλλόγου κ. Α. Μασουρίδης.Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της 

συνεργασίας της Αντιπεριφέρειας Πειραιά με τον Εμπορικό 

Σύλλογο Πειραιώς, για την βέλτιστη αντιμετώπιση θεμάτων που 

αφορούν στη  βιωσιμότητα και στην εύρυθμη λειτουργία των πειραϊκών επιχειρήσεων. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/SYNTAXIODOTIKO_F8017.pdf
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Ο.Α.Ε.Δ.: Στις 3 Οκτωβρίου ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο 

Πρόγραμμα Επιχορήγησης Εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας 

Την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018, στις 12:00, ξεκινά η 

υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο «πρόγραμμα 

επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση νέων 

θέσεων εργασίας, με στόχο την ενίσχυση της 

ρευστότητας και της απασχόλησης την περίοδο της οικονομικής κρίσης», η οποία ολοκληρώνεται την 

Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018, στις 23:59, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Μέσω του προγράμματος πρόκειται να επιχορηγηθούν ιδιωτικές επιχειρήσεις και 

εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή και μερικής 

απασχόλησης, που δημιούργησαν από 1-6-2017 έως 31-5-2018.  

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
 

Ο.Ο.Σ.Α.: Πρόσκληση για την παρουσίαση της Έκθεσης Αξιολόγησης 

«Η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στην 

παρουσίαση της Έκθεσης αξιολόγησης από τον Ο.Ο.Σ.Α. της λειτουργίας της 

Επιτροπής Ανταγωνισμού, της ελληνικής νομοθεσίας και της 

αποτελεσματικότητας εφαρμογής της πολιτικής ανταγωνισμού στη χώρα 

μας. Η παρουσίαση θα λάβει χώρα στις 5 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11.30 

π.μ στην Τράπεζα της Ελλάδος [Κεντρικό Κατάστημα, 2ος όροφος, αίθουσα 

Νο. 212-214, Είσοδος: Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 21]. Για οργανωτικούς λόγους, παρακαλούμε 

θερμά όπως, μας επιβεβαιώσετε την παρουσία σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση advocacy@epant.gr. 

Επισυνάπτονται η πρόσκληση και το πρόγραμμα της παρουσίασης». 

Επιστροφή 
 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 

Ακτοπλοΐα, λιμάνια, νέα καύσιμα στο επίκεντρο του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής 

Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της ακτοπλοΐας, 

η παροχή κινήτρων στις ακτοπλοϊκές για τη ναυπήγηση πιο 

πράσινων πλοίων, η προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για τις 

υποπαραχωρήσεις των λιμανιών και η αναβάθμιση της 

ναυτικής εκπαίδευσης είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων της 

νέας πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ναυτιλίας, παράλληλα 

με την προώθηση των ελληνικών ναυτιλιακών θέσεων στα διεθνή fora. Ο νέος υπουργός 

Ναυτιλίας Φώτης Κουβέλης και ο αναπληρωτής υπουργός Νεκτάριος Σαντορινιός στην πρώτη 

συνάντησή τους με δημοσιογράφους μετά τον ανασχηματισμό έδωσαν ένα περίγραμμα των 

σχεδιασμών τους για την επόμενη ημέρα στο Yπουργείο. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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Υπερδιπλασιασμός κερδών και μεγάλη αύξηση τζίρου από τον ΟΛΠ το α΄ 6μηνο 2018 

Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ανακοίνωσε 

υπερδιπλασιασμό κερδών και μεγάλη αύξηση του τζίρου. 

Ειδικότερα, ο ΟΛΠ ενέγραψε κύκλο εργασιών 63,5 εκατ. 

ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του έτους, έναντι 52,0 εκατ. 

ευρώ της αντίστοιχης χρήσης 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 

22,1% ή 11,5 εκατ. ευρώ. Ο διευθύνων σύμβουλος Fu 

Chengqiu αναφέρει πως, «τα πολύ θετικά οικονομικά αποτελέσματα αποδεικνύουν για ακόμη 

μία φορά τη δυναμική της ΟΛΠ Α.Ε. και μάλιστα η ανοδική τάση συνεχίζεται και το δεύτερο 

μισό του 2018. Επίσης, επιβεβαιώνουν τις ορθές επιλογές του στρατηγικού μας σχεδιασμού και 

τη σωστή κατεύθυνση του επενδυτικού μας προγράμματος, για το οποίο εξακολουθούμε να 

αναμένουμε τις απαραίτητες εγκρίσεις για να προχωρήσουμε σε έργα που θα διατηρήσουν 

τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
 

http://www.pcci.gr/evepimages/olp_F11025.pdf
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