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Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, για την υποψηφιότητα των 4 επισήμων 

αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β.Κορκίδης, μετά την 

ολοκλήρωση της υποψηφιότητας για την ηγεσία των 

ευρωπαϊκών θεσμών, στην Σύνοδο Κορυφής, δήλωσε: «Μία 

γνωστή και 3 άγνωστοι σε εμάς οι 4 επίσημοι υποψήφιοι 

αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη εδώ και 

δεκαετίες, είναι μία κοινή πατρίδα πολλών διαφορετικών 

λαών, με τα θετικά και τα αρνητικά της. Η απουσία 

σημαντικών πολιτικών προσωπικοτήτων, είναι η βασική αιτία 

που η Ε.Ε. απέχει πολύ από τα οράματα των ιδρυτών και 

των κοινωνιών της. Είναι μια Ευρώπη, που, για ακόμα μία φορά, προβληματίστηκε, αλλά στο 

τέλος βρήκε τη λύση με την επισημοποίηση της συμφωνίας για τα νέα πρόσωπα που 

προτείνονται να καταλάβουν τις σημαντικές θέσεις ευθύνης για την επόμενη πενταετία, τα οποία 

σύμφωνα με αναρτήσεις είναι: 

Η Ούρσουλα φον ντερ Λέιεν για Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Ο Σαρλ Μισέλ για Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 

Ο Γιόζιπ Μπορέλ για επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας. 

Η Κριστίν Λαγκάρντ για Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας» 

Επιστροφή 

 

Η Έκθεση της ΤτΕ επισημαίνει την ανάγκη μείωσης φόρων και εισφορών ώστε να 

«αναπνεύσει» η ελληνική οικονομία 

Την ανάγκη μείωσης φόρων και εισφορών ώστε να 

«αναπνεύσει» η ελληνική οικονομία, επισημαίνει στην 

έκθεσή της η ΤτΕ για τη νομισματική πολιτική 

αναφέροντας ότι οι κίνδυνοι παραμένουν αλλά με συνετή 

δημοσιονομική πολιτική μπορούν να αποφευχθούν. 

Από τους χειρισμούς της επόμενης κυβέρνησης θα κριθεί 

εάν οι θεσμοί θα απαιτήσουν τη λήψη διορθωτικών 

μέτρων στον προϋπολογισμό του 2019, μετά τις δημοσιονομικές «πληγές» που άνοιξε το 

προεκλογικό πακέτο. Στην έκθεση νομισματικής πολιτικής η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά, πως, 

υπό την προϋπόθεση εφαρμογής συνετής δημοσιονομικής πολιτικής από την επόμενη 

κυβέρνηση, τα πρόσθετα μέτρα μπορούν να αποφευχθούν. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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Εγκρίθηκε η δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β’ στον Ασπρόπυργο 

Πρόκειται για τη δημιουργία ενός οργανωμένου σύγχρονου 

επιχειρηματικού πάρκου το οποίο θα θέσει σε τάξη το 

χωροταξικό και πολεοδομικό χάος της περιοχής 

Ασπροπύργου. Το Επιχειρηματικό Πάρκο θα αναπτυχθεί σε 

έκταση 2.061 στρεμμάτων, το δε κόστος δημιουργίας του 

ανέρχεται στα 25,023 εκατ. ευρώ. Όπως σημειώνεται στη 

σχετική ΚΥΑ «Το προς ανάπτυξη Επιχειρηματικό Πάρκο συνάδει με τις κατευθύνσεις του 

χωροταξικού σχεδιασμού εθνικού επιπέδου για τη βιομηχανία, ο οποίος αναγνωρίζει την περιοχή 

της Δυτικής Αττικής ως το ισχυρότερο στοιχείο της βάσης της μεταποίησης της μητροπολιτικής 

περιοχής της Αθήνας, επισημαίνει δε την ενίσχυση του ρόλου του Θριασίου πεδίου και 

υπογραμμίζει την άμεση ανάγκη οργάνωσης των υφιστάμενων συγκεντρώσεων».   

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία της 1ης κατοικίας 

Από 1ης Ιουλίου 2019 ξεκίνησε η λειτουργία της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της 1ης 

κατοικίας. Μέσω της πλατφόρμας αυτής ρυθμίζονται τα 

στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια 

που έχουν ως υποθήκη την κύρια κατοικία του 

οφειλέτη. Η ευνοϊκή ρύθμιση περιλαμβάνει διαγραφή 

του υπολοίπου δανείου που υπερβαίνει το 120% της 

εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας, εξόφληση του 

υπολοίπου ποσού σε έως 25 έτη και χαμηλό επιτόκιο euribor+2%. Επιπρόσθετα, μέσω της 

πλατφόρμας, παρέχεται για πρώτη φορά επιδότηση της μηνιαίας δόσης του δανείου σε ποσοστό 

έως 50%, ανάλογα με το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας του δανειολήπτη. Ήδη από την 

πρώτη μέρα της λειτουργίας της πλατφόρμας, έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ετοιμασίας της 

αίτησης πάνω από 1.500 άτομα. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως 31/12/2019. Για την 

υποβολή της αίτησης οι πολίτες και συνεργάτες τους, μπορούν να επισκέπτονται:  

την ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους: www.keyd.gov.gr ή  

τα 40 Κέντρα – Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών, που λειτουργούν 

πανελλαδικώς, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλ.: 213.212.57.30 

Επιστροφή 
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Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει για τις αυξήσεις στις χρεώσεις για αναλήψεις από ΑΤΜ 

μετρητών με χρεωστικές κάρτες από τις 22 Ιουλίου 2019 

Οι χρεώσεις αφορούν στην ανάληψη μετρητών με κάρτα 

σε ΑΤΜ άλλης τράπεζας από αυτή που έχει εκδώσει την 

κάρτα. Χωρίς καμία χρέωση θα εξακολουθούν να γίνονται 

οι αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ της ίδιας τράπεζας που 

έχει εκδώσει την κάρτα. Η αναπροσαρμογή γίνεται σε 

εφαρμογή κοινοτικής οδηγίας για ενιαία αντιμετώπιση των 

Ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά στην τιμολόγηση των 

τραπεζικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα οι ελληνικές τράπεζες εξυπηρετούσαν τους πελάτες και 

των υπολοίπων τραπεζών, μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ, εφαρμόζοντας διμερείς συμφωνίες. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Σταδιακή αποδέσμευση των Λογαριασμών των συνεπών οφειλετών της Εφορίας 

Με την υπουργική απόφαση, που υπογράφηκε από την 

υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, 

παρέχεται μία πρόσθετη, σημαντική διευκόλυνση στους 

πολίτες που υπάγονται σε ρυθμίσεις οφειλών προς την 

εφορία. Πρόκειται για την εφαρμογή του άρθρου 130 του 

νόμου 4611/2019, το οποίο αφορά στη δυνατότητα 

προοδευτικής αποδέσμευσης λογαριασμών για τους 

πολίτες που είναι συνεπείς στις ρυθμίσεις τους. Το υπουργείο Οικονομικών παρέχει οδηγίες και 

παραδείγματα για το πως οι οφειλέτες μπορούν να κάνουν χρήση του ευνοϊκού αυτού μέτρου 

και να αποδεσμεύσουν σταδιακά τους δεσμευμένους λογαριασμούς τους. Η υποβολή της 

αίτησης για την προοδευτική αποδέσμευση λογαριασμού γίνεται ηλεκτρονικά από τους 

ενδιαφερόμενους πολίτες, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών taxis σε ειδική 

εφαρμογή στον δικτυακό τόπο www.aade.gr. 

Η απόφαση σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου θα ισχύσει από τη 1.10.2019. 

Επιστροφή 

 

Αποτελέσματα έρευνας Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς για τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς διενήργησε έρευνα σε καταστήματα και 

επιχειρήσεις του Πειραιά, με βασικό σκοπό την ιεράρχηση, ανά 

σημαντικότητα, των κυριότερων προβλημάτων που απασχολούν την Αγορά 

της πόλης, αλλά και για να συμβάλλει στην ενημέρωση όλων των 

υποψήφιων πολιτικών ενόψει του σχεδιαζόμενου πλάνου για την επόμενη 

μέρα μετά τις Βουλευτικές εκλογές. Η έρευνα διεξήχθη την εβδομάδα από 24 έως 28 Ιουνίου σε 

200 καταστήματα / επιχειρήσεις του Πειραιά, που κατέταξαν τα προβλήματα σε 6 βασικές 

κατηγορίες, με τα σημαντικότερα να αφορούν στον χαμηλό τζίρο και την υψηλή φορολογία. 

Περισσότερα… 

http://www.pcci.gr/evepimages/CHREOSEIS-ANALIPSEIS_F8475.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ESP04072019_F9667.pdf


Επιστροφή 

Ξεκινούν στις 8 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις 

Την προσεχή Δευτέρα, 8 Ιουλίου ξεκινούν οι τακτικές θερινές 

εκπτώσεις, οι οποίες και ολοκληρώνονται το Σάββατο 31 

Αυγούστου. Όπως υπενθυμίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς 

(Ε.Σ.Π.), την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, δηλ. στις 14 Ιουλίου 

και σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, τα καταστήματα μπορούν να 

παραμείνουν προαιρετικά ανοικτά με προτεινόμενο ωράριο 

λειτουργίας 11:00 – 18:00. Στην περίπτωση αυτή ο Ε.Σ.Π. 

προτείνει, τα καταστήματα να λειτουργήσουν από τις 11.00 π.μ. έως τις 3.30 μ.μ.  

Επιστροφή 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 

Η απόφαση της Ε.Σ.Α.Λ. για το Master Plan της Ο.Λ.Π. Α.Ε.  

Σε συνέχεια της έγκρισης όλων των Υποχρεωτικών Επενδύσεων που 

προβλέπονται στην Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου 

και ΟΛΠ ΑΕ.,  η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) 

κατά την 79η Συνεδρίασή της, η οποία πραγματοποιήθηκε την 1/7/2019, 

με μοναδικό θέμα συζήτησης την Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου 

(Master Plan) της ΟΛΠ Α.Ε. απεφάσισε ότι αποδέχεται τις εξής Πρόσθετες 

Επενδύσεις: 1. Κατασκευή Νέας Αποθήκης στην περιοχή πρώην ΟΔΔΥ, 2. Κατασκευή 

Πενταώροφου Κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων στην περιοχή Γ2, 3. Προμήθεια Οικολογικών 

Λεωφορείων (Eco Buses), 4. Κατασκευή Επιβατικού Σταθμού Κρουαζιέρας, 5. Αναδιαμόρφωση 

κτιρίου Παγόδας σε ξενοδοχείο 5* και συνεδριακό κέντρο, 6. Αναδιαμόρφωση δύο αποθηκών σε 

4* & 5* ξενοδοχεία, 7. Κατασκευή 5* ξενοδοχείου στο Πόρτο Λεόνε. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Καλύτερο λιμάνι Κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο ο ΟΛΠ 

Το βραβείο του καλύτερου λιμένος κρουαζιέρας για την 

περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου απέσπασε το λιμάνι 

του Πειραιά από την MedCruise σε εκδήλωση που 

πραγματοποιήθηκε στη Γένοβα. Η MedCruise είναι η 

Ένωση Λιμένων Κρουαζιέρας Μεσογείου, Μαύρης 

Θάλασσας, Αδριατικής και Ερυθράς Θάλασσας με μέλη 

130 λιμάνια και 32 εταιρείες από τη βιομηχανία της 

κρουαζιέρας από 21 χώρες και τρεις ηπείρους. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Capt. Fu 

Chengqiu δήλωσε σχετικά: «Ο Πειραιάς αποτελεί ένα σύγχρονο και ασφαλές λιμάνι και 

προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO. Το μεγάλο έργο της Νότιας 

Επέκτασης του οποίου ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη, θα ισχυροποιήσει ακόμη περισσότερο τη 

θέση του Πειραιά ως μεγάλο λιμάνι homeport της Μεσογείου».  

Περισσότερα… 

http://www.pcci.gr/evepimages/PressESALMASTERPLANOLP_F9958.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/OLP-VRAVEFSI_F9092.pdf


Επιστροφή 

 

 

Εντυπωσιακά τα οικονομικά αποτέλεσματα του ΟΛΠ για το 2018 

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και η Διανομή 

Μερίσματος για την εταιρική χρήση 2018, εγκρίθηκαν 

από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 

ΟΛΠ Α.Ε., που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2019, 

με ποσοστό απαρτίας 86,48 %. 

Με πρόταση του Δ.Σ.  η Διανομή Μερίσματος, θα είναι αυξημένη κατά 148% σε σχέση με την 

προηγούμενη χρήση. Ταυτόχρονα, έναντι τη χρήσης του 2017, αυξημένος παρουσιάζεται και ο 

κύκλος εργασιών κατά 19,2%, τα κέρδη προ φόρων κατά 100%, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα 

εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 147%. Επιπλέον, η ΟΛΠ Α.Ε. θα καταβάλει € 4,8 εκατ., ως 

αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο για τη χρήση 2018, έναντι € 4,1 εκατ. το 

2017. 

Ο Πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε., κ. Yu Zenggang, που προήδρευσε της Συνέλευσης δήλωσε:  

«Το 2018 ήταν η πιο επιτυχής χρονιά από άποψη κερδοφορίας. Τα επιτυχημένα οικονομικά 

αποτελέσματα του λιμένος συμβάλλουν θετικά και στην ελληνική οικονομία, όπως επίσης και 

όλες οι επενδύσεις που συμπεριλαμβάνονται στο Master Plan, οι οποίες θα δημιουργήσουν 

ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας». 

Επιστροφή 

 

Επιστροφή 

 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

 
28 ΙΟΥΝΙΟΥ - 04 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 

 

1. Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 

2019 για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την κατάργηση της 

οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθ. 305/2011 

2. Δελτίο Τύπου EuroCommerce «EU-Mercosur good news for Europe and for global trade» 

3. Δελτίο Τύπου EuroCommerce «EU-Vietnam agreements a major step forward and need to be 

implemented soon» 

4. Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 

και Κοινωνική Επιτροπή Και Την Επιτροπη Των Περιφερειων Πορίσματα του ελέγχου 

καταλληλότητας της σημαντικότερης νομοθεσίας για τα χημικά προϊόντα (εξαιρουμένου του 

κανονισμού REACH) και προκλήσεις, ελλείψεις και αδυναμίες που εντοπίστηκαν 

5. Ενημερωτικό Δελτίο για το περιβάλλον: Environment E-News, Τεύχος 5, Ιούλιος 2019 

6. Ενημερωτικό Δελτίο για τα τρόφιμα: Food E-News, Ιούλιος 2019 

7. Τριμηνιαία Οικονομική Αναφορά EuroCommerce, Ιούλιος 2019 

http://www.olp.gr/el/
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