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Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 

 

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΣΤΗ «MEDAWEEK 
2017», ΘΑ ΑΝΑΔΕΙΞΕΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ 

ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 
 
Η 11η «MedaWeek2017»  που θα λάβει χώρα στις 22-24 Νοεμβρίου 2017, στη Βαρκελώνη, 
θα αποτελέσει μία ευκαιρία να συγκεντρωθούν, κατά τη διάρκεια της 24ης Γενικής 
Συνέλευσης της ASCAME, τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια και οι επιχειρηματικοί 
αντιπρόσωποι του Συνδέσμου ASCAME, που προέρχονται από τη Βόρεια και Νότια 
Μεσογειακή περιοχή, προκειμένου να συζητήσουν εσωτερικά θέματα, που σχετίζονται με το 
Σύνδεσμο. Η συνάντηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι, θα εορταστεί η 35η 
επέτειος του Συνδέσμου και θα παρουσιαστούν τα βασικά επιτεύγματα από την ίδρυση της 
ASCAME. 
 
Ο Σύνδεσμος Μεσογειακών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (ASCAME) είναι 
ένας μη κερδοσκοπικός διεθνής οργανισμός, που αντιπροσωπεύει τον ιδιωτικό τομέα της 
Μεσογείου, ο οποίος συγκεντρώνει τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια και 
παρόμοιες οντότητες και των δύο πλευρών της περιοχής. Η ASCAME περιλαμβάνει στους 
κόλπους της περισσότερα από 300 Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια και 
υπερασπίζεται τα συμφέροντα εκατομμυρίων επιχειρήσεων σε όλη την περιοχή της 
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Μεσογείου, αποτελώντας σήμερα τον σημαντικότερο εκπρόσωπο του μεσογειακού ιδιωτικού 
τομέα.  
Παράλληλα, αποτελεί τον διαπιστευμένο εταίρο της Ε.Ε. και διεθνών οργανισμών, 
αναπτύσσοντας στρατηγικές δράσεις, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και των 
οικονομικών ανταλλαγών, μεταξύ των μεσογειακών χωρών, προωθώντας τη Μεσόγειο και 
τις επιχειρήσεις της σε όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών, εργάζεται 
εντατικά, προκειμένου να παράσχει εργαλεία, ικανά, να ανταποκριθούν με αποτελεσματικό 
τρόπο στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες, που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα εμπορικά 
επιμελητήρια και οι μεσογειακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ένα παγκόσμιο ανταγωνιστικό 
περιβάλλον. 
 
Η Μεσόγειος, τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει μεγάλες κοινωνικές, πολιτικές και 
οικονομικές μετατοπίσεις, με αποτέλεσμα την επιχειρηματική περιφερειακή αβεβαιότητα. Οι 
αλλαγές αυτές, αποτελούν ευκαιρία για τις χώρες, που βρίσκονται και στις δύο πλευρές της 
λεκάνης της Μεσογείου, ώστε να ενισχύσουν και να βελτιώσουν τη διασυνοριακή 
συνεργασία. Ειδικότερα, η περιοχή πρέπει να εργαστεί για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, ενώ ταυτόχρονα θα κατακτήσει την περιφερειακή ποικιλομορφία, που 
πρέπει να προσφέρει η Μεσόγειος, συμπεριλαμβανομένου του τεράστιου κοινωνικού ιστού 
και των φυσικών πόρων. Παρά τη δυναμική της ιστορία, η Μεσόγειος είναι σήμερα μία 
ιδιαίτερα κατακερματισμένη περιοχή. Χαρακτηρίζεται από ένα, εκ των εντονότερων 
διαφοροποιήσεων, αναφορικά με το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π., ανά τον κόσμο, καθώς και από 
άνισα επιχειρηματικά μοντέλα.  
Προκειμένου να αξιοποιηθεί το κοινωνικοοικονομικό δυναμικό της Μεσογείου, η 
επιχειρηματική κοινότητα πρέπει να επιδιώξει την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, 
μέσω της μεγαλύτερης οικονομικής βιωσιμότητας, της βελτίωσης της διαχείρισης των πόρων 
στους τομείς της γεωργίας και του περιβάλλοντος και της βελτίωσης των υποδομών. Η 
Μεσόγειος μπορεί επίσης να επωφεληθεί από τα σημερινά περιφερειακά πλούτη της, με 
τρόπο ο οποίος στρέφεται προς ένα προοδευτικό μέλλον. Θα πρέπει να μεγιστοποιήσει τους 
κοινωνικούς της πόρους - όπως το τεράστιο ανθρώπινο κεφάλαιο και τα νέα του ταλέντα - 
και να τα μετατρέψει σε δυναμική επιχειρηματικότητα και ψηφιακή καινοτομία, ιδίως στις 
υπηρεσίες. Η ποικιλομορφία της περιοχής δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τον 
κατακερματισμό, αλλά ως ποιότητα και πλεονέκτημα: να ενισχύσει και να διαφοροποιήσει 
τις οικονομικές τάσεις, να προσελκύσει επενδύσεις και να ενισχύσει τη διεθνή συνεργασία, 
μεταξύ των χωρών της βόρειας και της νότιας Μεσογείου. 
 
Σύμφωνα με το θέμα του τρέχοντος έτους «Δύναμη στη πολυμορφία: Η Οικονομική δύναμή 
μας», η «MedaWeek 2017» θα αντιμετωπίσει τις τρέχουσες προκλήσεις, ενώ παράλληλα θα 
διερευνήσει τις νέες οικονομικές τάσεις και τις λύσεις που σχετίζονται με αυτές τις 
περιφερειακές αλλαγές. Συγκεκριμένα, η φετινή «MedaWeek» θα συγκεντρώσει κορυφαίους 
περιφερειακούς παράγοντες και βασικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι από κοινού, θα 
καλύψουν με παρεμβάσεις και ομιλίες τους διάφορους τομείς της περιοχής της Μεσογείου.  
 
 Σε  αυτό το πλαίσιo, το Ε.Β.Ε.Π. ως ιδρυτικό μέλος της ASCAME, συμμετέχει στη φετινή 
"Medaweek" ενεργά, με ομιλητή τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, κ. Βασίλη Κορκίδη, στην 
ενότητα με θέμα: «Μεσογειακά Λιμάνια: Case Studies and Success Stories», όπου θα αναδείξει 
τις επιδόσεις του λιμανιού του Πειραιά και θα παρουσιάσει το ελληνικό Ναυτιλιακό Cluster 
"Maritime Hellas". 
 


