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Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδης, ξεχωρίζει τις 10 κομβικές ημερομηνίες του 

Σεπτεμβρίου για την οικονομία  

Ο Σεπτέμβριος θεωρείται κομβικός μήνας για το οικονομικό επιτελείο, με 

ημερομηνίες-κλειδιά για την πορεία των μεγεθών του προϋπολογισμού, 

τις επαφές με τους Ευρωπαίους εταίρους και τους εκπροσώπους των 

θεσμών. Επιπλέον, είναι πολλά υποσχόμενος μήνας για τις τράπεζες 

και την πραγματική οικονομία, αφού ξεκινά με την άρση των “capital 

controls”. Πρώτη λοιπόν σημειολογική ημερομηνία, η 2α Σεπτεμβρίου με την έναρξη εφαρμογής 

της απελευθέρωσης των κεφαλαιακών περιορισμών, που αποτελεί βασική προϋπόθεση των 

οίκων αξιολόγησης για την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας. Δεύτερη 

σημαντική ημερομηνία, η 4η Σεπτεμβρίου, με την ΕΛΣΤΑΤ να δημοσιοποιεί τα προσωρινά 

στοιχεία για την πορεία του ΑΕΠ το β' τρίμηνο του 2019. Σημειώνεται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης 

της οικονομίας το α' τρίμηνο ήταν 1,3% και τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα θα 

διαμορφώσουν μελλοντικές αποφάσεις. Την επομένη ημέρα, 5η Σεπτεμβρίου, θα συνέλθει το 

Euro Working Group, με τον νέο εκπρόσωπο της χώρας μας, πρόεδρο του Συμβουλίου 

Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, να παρουσιάζει στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης την πορεία 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τον σχεδιασμό της κυβέρνησης στην οικονομία, αλλά και την 

εξέλιξη στα 15 εκκρεμή προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης της μεταμνημονιακής 

περιόδου.  

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Παρατηρήσεις Ε.Β.Ε.Π. επί των προτάσεων για τα επιχειρηματικά πάρκα 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Πειραιώς, με επιστολές του στα Υπουργεία, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, Ναυτιλίας, Υποδομών και Μεταφορών, 

επιβεβαιώνει ότι οι θέσεις και προτάσεις του, 

συγκλίνουν με τη μελέτη της ΚΕΕ, αναφορικά με 

την ανάγκη χωροθέτησης των Επιχειρηματικών 

Πάρκων (ΕΠ) σε συγκεκριμένα γεωγραφικά σημεία στην Αττική, αλλά και όλη την επικράτεια. 

Σχετική έρευνα εμφανίζει ότι από το σύνολο των ΕΠ, τα 55 αφορούν «άτυπες» συγκεντρώσεις, 

δηλαδή δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί σε περιοχές υπό καθεστώς εκτός σχεδίου 

δόμησης. Στόχος του Ε.Β.Ε.Π., είναι η κατάρτιση και υλοποίηση ενός νέου Εθνικού Σχεδίου 

Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων Βιομηχανίας και Εφοδιαστικής που θα εξασφαλίζει 

χωροταξική συμβατότητα και οικονομική βιωσιμότητα. Επιπλέον, η βελτίωση της 

Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας για τα ΕΠ απαιτεί ανακατάταξη της περιβαλλοντικής κατηγορίας 

των ΕΠ, ειδικές εφαρμογές Δασικής Νομοθεσίας, τροποποίηση νομοθεσίας περί ρεμάτων και 

απαλλαγή σύνταξης και υποβολής ΠΠΔ για επιχειρήσεις κατηγορίας Β’ εντός ΕΠ. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/Press02092019_F7124.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/Press03092019_F19079.pdf


Υπόμνημα Ε.Β.Ε.Π. με θέμα «Άρση εμποδίων λειτουργίας Επιμελητηρίων» 

Ενόψει της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης 

Επιμελητηρίων Ελλάδος, που θα πραγματοποιηθεί με την 

ευκαιρία των εγκαινίων της 84ης Δ.Ε.Θ., σήμερα, 6 Σεπτεμβρίου 

2019 στη Θεσσαλονίκη, το ΕΒΕΠ διαβίβασε Υπόμνημα, με θέμα: 

«Άρση εμποδίων λειτουργίας Επιμελητηρίων»: […] με την 

απαραίτητη υπευθυνότητα και ενεργοποίηση απ’ όλες τις 

πλευρές, ο επιμελητηριακός θεσμός μπορεί να αναδειχθεί σε πολύτιμο εργαλείο, όχι μόνο για τις 

ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και συνολικά για την αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας, στη 

βάση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας. Τα Επιμελητήρια, εκτός από κέντρα 

εξυπηρέτησης των επιχειρηματιών, μπορούν να γίνουν «κέντρα ψηφιακών γνώσεων» με 

«δομές στήριξης των επιχειρήσεων» που θα μας οδηγήσουν με ασφάλεια στην 

ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, στην ψηφιακή οικονομία και σε μία βιώσιμη ανάπτυξη, 

αντίστοιχη των οικονομικά ισχυρών ευρωπαϊκών χωρών. Τα Επιμελητήρια της χώρας 

προσφέρουν δημόσιες υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα με χρήματα των επιχειρήσεων, χωρίς να 

επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, γι’ αυτό πρέπει να αξιοποιηθούν ακόμη περισσότερο 

από την Κυβέρνηση. Με βάση τα ανωτέρω εκτιμούμε ότι, τόσο η εθνική μας οικονομία όσο και η 

πολιτεία, έχουν ανάγκη από έναν αξιόπιστο συνεργάτη – «εργαλείο» στήριξης της αγοράς που 

θα ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και 

θα στηρίζεται στο δίπτυχο «βιώσιμες επιχειρήσεις - υγιή Επιμελητήρια». Το μοντέλο των 

Επιμελητηρίων, της παροχής δηλαδή πολλαπλών υπηρεσιών του δημοσίου, χωρίς κανένα 

απολύτως ουσιαστικά δημοσιονομικό ή επιχειρηματικό κόστος, εάν δεν το είχαμε, στην παρούσα 

οικονομική κατάσταση, θα το γεννούσαν οι ανάγκες της ίδιας της αγοράς … 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Δυναμική  παρουσία  του  Ε.Β.Ε.Π. στην 84η Δ.Ε.Θ. 

Δυναμική παρουσία θα έχει φέτος το Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.) στην 84η 

Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.). Με στόχο την 

ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, το Ε.Β.Ε.Π. καταβάλλει 

συστηματικές προσπάθειες για τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων-μελών του, αποτελώντας έναν 

αξιόπιστο σύμμαχο της επιχειρηματικότητας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, συμμετέχει με δικό 

του Περίπτερο (Περίπτερο 2, Stand 3) στη Δ.Ε.Θ., προσδοκώντας να προβάλει την πειραϊκή 

εμπορική, βιομηχανική και ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, εκπροσωπώντας δυναμικά 

τον κλάδο της Ναυτιλίας, παρουσιάζει και φέτος, σε συνεργασία με το Ναυτικό Επιμελητήριο 

Ελλάδος και την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, το πρώτο ελληνικό 

Ναυτιλιακό Cluster "Maritime Hellas". 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/chamberprob_F14641.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/Press05092019_F5764.pdf


 

 

Γενική Γραμματεία Εμπορίου: επιτάχυνση της δημιουργίας νομικών πρόσωπων από τις 

Υπηρεσίες Μιας Στάσης στα επιμελητήρια και τους συμβολαιογράφους  

Στην επιτάχυνση των διαδικασιών για τη σύσταση των 

επιχειρήσεων αποσκοπεί η εγκύκλιος του γενικού γραμματέα 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτη Σταμπουλίδη, 

που απευθύνεται στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ). Ειδικότερα, 

η εν λόγω εγκύκλιος που απεστάλη στα επιμελητήρια και τους 

συμβολαιογράφους (σ.σ.: αυτοί αποτελούν τις ΥΜΣ) περιέχει 

οδηγίες για το ποια δικαιολογητικά πρέπει να ζητούνται από τις 

επιχειρήσεις. Πέραν όμως των στελεχών των ΥΜΣ, με την εγκύκλιο παρέχεται ενημέρωση και στους 

επιχειρηματίες, ώστε να προσκομίζουν μόνο τα δικαιολογητικά που προβλέπει το νομικό πλαίσιο. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Έρευνα για τον προσδιορισμό του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας στη 

βιομηχανία της Χώρας 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με την τεχνική 

υποστήριξη του Κέντρου Ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας 

(ΚΑΠΕ), διεξάγει έρευνα για τον προσδιορισμό του δυναμικού 

εξοικονόμησης ενέργειας στην βιομηχανία της Χώρας. Για το σκοπό αυτό 

ξεκίνησε την αποστολή ειδικού συνοπτικού ερωτηματολογίου, ώστε να 

εκτιμηθούν και να αναλυθούν με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο οι πλέον εφικτά τεχνικά και 

οικονομικά παρεμβάσεις, που θα οδηγήσουν τη βιομηχανία στην βελτίωση της ενεργειακής της 

απόδοσης. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν ως βάση σχεδιασμού και 

ανάπτυξης στοχευμένων επιχειρησιακών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, βασισμένα στις 

πραγματικές ανάγκες του κάθε βιομηχανικού κλάδου και λαμβάνοντας υπόψη παραδείγματα 

καλών πρακτικών από την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία. 

Η συμμετοχή όλων θα συμβάλει ώστε η συγκεκριμένη έρευνα να αποτελέσει εργαλείο πολιτικής 

στο να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις για την ουσιαστική μείωση κατανάλωσης ενέργειας, 

μεγιστοποίησης των κερδών, βελτίωσης της ποιότητας παραγωγής, ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας, εξασφάλισης της βιωσιμότητας και γενικότερα της ανάπτυξης του κλάδου 

σας.  

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής του ερωτηματολογίου: Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019. 

Ερωτηματολόγιο… 

Επιστροφή 

 

 

 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/Yms_F14879.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/Questionery_F14817.pdf


 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 

Δήλωση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ι. Πλακιωτάκη, για το νέο 

MASTER PLAN της Ο.Λ.Π. ΑΕ 

«Εκφράζω την ιδιαίτερη ικανοποίησή μου για την κατάθεση 

του νέου βελτιωμένου master plan της ΟΛΠ Α.Ε. Η 

υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, αφού εξετασθεί από 

την αρμόδια Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων 

(ΕΣΑΛ), συνεπάγεται εντυπωσιακά οφέλη για το λιμάνι του 

Πειραιά, αφού θα υλοποιηθούν σημαντικά έργα ύψους 800 

εκατομμυρίων ευρώ, έργα που αλλάζουν άρδην την 

δυναμική του. Όπως είχα επισημάνει μετά την σύσκεψη που πραγματοποιήσαμε στα μέσα 

Ιουλίου, η επένδυση αυτή αποτελεί ένα τεράστιο στοίχημα για την χώρα. Και αυτό γιατί στέλνει 

ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα προς τους ξένους επενδυτές, τόσο στην Κίνα, όσο και σε 

ολόκληρο τον κόσμο, ότι η κυβέρνηση μας είναι αποφασισμένη, στο πλαίσιο της νομιμότητας 

πάντα, να προχωρήσει με γρήγορο ρυθμό σε όλες εκείνες τις δομικές αλλαγές που απαιτούνται 

ώστε να βρουν πρόσφορο έδαφος όλα εκείνα τα επενδυτικά προγράμματα που βελτιώνουν την 

ανταγωνιστικότητα της εθνικής μας οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο, ωφελώντας όχι μόνο τους 

επενδυτές, αλλά και τον Ελληνικό λαό.» 

Επιστροφή 

 

Σύντομα η ανάθεση της επένδυσης του νέου προβλήτα κρουαζιέρας 

Το έργο της κατασκευής του νέου προβλήτα κρουαζιέρας 

στο λιμάνι του Πειραιά εντάσσεται στο επενδυτικό 

πρόγραμμα της Cosco για τον ΟΛΠ, το οποίο φτάνει τα 800 

εκατ. ευρώ και το οποίο κατατέθηκε πριν από μερικές 

ημέρες προς έγκριση στην ΕΣΑΛ. Η αρχική του αξία 

εκτιμήθηκε σε 136 εκατ. ευρώ + ΦΠΑ και αφορά την 

επέκταση του προβλήτα του επιβατικού λιμένα στη Νότια Ζώνη. Με την ολοκλήρωση του έργου 

το λιμάνι του Πειραιά θα μπορεί πλέον να δέχεται τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια του κόσμου, 

καθώς  θα υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης 4 κρουαζιερόπλοιων νέας γενιάς άνω των 400 

μέτρων έκαστο. Η διάρκεια του έργου ορίστηκε σε περίπου 34 μήνες και εφόσον η σχετική 

σύμβαση υπογραφεί μέχρι το τέλος φθινοπώρου, τότε θα μπορέσει να ολοκληρωθεί στα μέσα 

του 2022. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και πιο συγκεκριμένα από το ΠΕΠ 

Αττικής, όπου και αποτελεί το μεγαλύτερο συγχρηματοδοτούμενο έργο αυτού του 

Προγράμματος.  Επισημαίνεται ότι στρατηγικός στόχος του ΟΛΠ είναι να αποκτήσει ηγετική 

θέση για τη homeport κρουαζιέρα στη Μεσόγειο και να προσελκύσει επιπλέον 580.000 επιβάτες 

της homeport κρουαζιέρας (ως λιμάνι εκκίνησης). 

Επιστροφή 

 

 

 

https://www.naftemporiki.gr/k/fpa-φπα
https://www.naftemporiki.gr/k/espa-εσπα


 

Συνάντηση Γιάννη Πλακιωτάκη με το Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού 

Οργανισμού (ΙΜΟ) 

Τις ελληνικές προτεραιότητες σε όλα τα μείζονα θέματα 

που απασχολούν τον ΙΜΟ, στον οποίο η Ελλάδα, ως η 

μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη παγκοσμίως, 

διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, έθεσε σήμερα ο 

Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης 

Πλακιωτάκης, στον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς 

Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) κ. KiTack Lim, στη 

διάρκεια συνάντησης τους στην έδρα του Οργανισμού στο Λονδίνο. Ο κ. Πλακιωτάκης, επιβεβαίωσε την 

προσήλωση της χώρας μας στους στόχους και το έργο του ΙΜΟ, ζήτησε ωστόσο να διασφαλισθούν δίκαιοι 

όροι λειτουργίας της διεθνούς ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο, που δεν θα επιτρέπουν σε κανένα να αποκτά 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσα από την υποβάθμιση της ασφάλειας στη θάλασσα και του θαλασσίου 

περιβάλλοντος.  

περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Οι νέες τεχνολογίες στη ναυτιλιακή βιομηχανία  Ελλάδας, Γερμανίας στο επίκεντρο 

Συνεδρίου στο Ε.Β.Ε.Π. 

Το Ε.Β.Ε.Π., στο πλαίσιο προσεχούς τριήμερης 

επίσκεψης πολυμελούς επίσημης γερμανικής 

αποστολής, διοργανώνει, σε συνεργασία με το  

Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο και υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας της 

Γερμανίας, Συνέδριο με θέμα «Σύγχρονες 

τεχνολογίες στη ναυτιλιακή βιομηχανία της 

Ελλάδας και της Γερμανίας». Τη γερμανική 

αποστολή απαρτίζουν εκπρόσωποι επίσημων 

θεσμικών φορέων, αλλά και σημαίνουσες 

επιχειρήσεις και εμπειρογνώμονες του ναυτιλιακού κλάδου της Γερμανίας. Το εν λόγω Συνέδριο, που έχει σαν 

στόχο την παρουσίαση, από ειδικευμένους Έλληνες και Γερμανούς εισηγητές, του θεσμικού πλαισίου, των 

δυνατοτήτων εφαρμογής και των προοπτικών χρήσης νέων τεχνολογιών στη ναυτιλία, αλλά και την 

ανάπτυξη διμερών συνεργασιών και δικτύωσης, θα πραγματοποιηθεί στις 26-09-2019, στους χώρους του 

Ε.Β.Ε.Π., η δε συμμετοχή σ΄αυτό είναι δωρεάν, ενώ απαιτείται ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στην 

παρακάτω διεύθυνση της ιστοσελίδας του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου: 

https://griechenland.ahk.de/gr/ekdiloseis/plirofories-ekdilosis/sygchrones-technologies-sti-naytiliaki-

biomichania-tis-elladas-kai-tis-germanias/  

Περισσότερα 
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