
 

Παρασκευή,  12 Mαΐου  2017 

 
Αγαπητό Μέλος, 

 

Το e-Ενημέρωση συντάσσεται, κάθε εβδομάδα,  
με τη δημοσιογραφική επιμέλεια του Ε.Β.Ε.Π.  

(επικοινωνία: τηλ. 210 4170529, e-mail: studies@pcci.gr). 
 

Mε συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
Βασίλης Κορκίδης 

Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π. (president@pcci.gr) 
 

    

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Π. ΣΤΙΣ «ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ, ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε., 

κ. Γ. ΠΙΤΣΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ 

ΤΗ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

www.maritimehellas.org ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΙΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ Ε.Φ.Κ.Α. 

 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ, ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 20ος – 21ος 

ΑΙΩΝΑΣ» 

Σας προσκαλούμε στη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, που θα 

πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 και ώρα 17:00 στο Μέγαρο 

του Ε.Β.Ε.Π., στην οποία θα παρευρεθεί ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης 

Ιδιωτικού Χρέους, κ. Φ. Κουρμούσης. 

 

 

 

 

 

 

mailto:studies@pcci.gr


 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σ.Β.Α.Π.: "KΟΡΥΦΑΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΗΣ ΣΤΟ Α.Ε.Π.'' 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ», ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 

2017, ΜΕΓΑΡΟ Ε.Β.Ε.Π. 

 ΜΗΤΡΩΟ ΞΥΛΕΙΑΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ» 

ΓΙΑ ΤΟ 2016 

 Ο «OΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΩΝ "CAPITAL CONTROLS" 

 «ΑΝΟΙΓΜΑ» ΣΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ ΑΠΟ HEMEXPO ΚΑΙ WIMA 

 



 
 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Π. ΣΤΙΣ «ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, για 2η 

συνεχή χρονιά, συμμετέχει ενεργά στον ετήσιο πλέον θεσμό 

για την πόλη του Πειραιά, τις «Ημέρες Θάλασσας», που 

διοργανώνει ο Δήμος Πειραιά. Στον εν λόγω εορτασμό, που έχει ως στόχο την ανάδειξη των 

δυνατοτήτων και της δυναμικής του Πειραιά, το Ε.Β.Ε.Π., μεταξύ άλλων συμμετεχόντων φορέων 

και συλλόγων της πόλης, διοργανώνει για φέτος δύο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις: 

1. Ανοικτή εκδήλωση, με θέμα την παρουσίαση Πρόσφατης Μελέτης του Ε.Β.Ε.Π., σε συνεργασία 

με το ΙΝ.ΕΜ.Υ της Ε.Σ.Ε.Ε., με τίτλο «Χαρτογράφηση των Ναυτιλιακών Επιχειρηματικών 

Δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά», (Παρασκευή 26 Μαΐου 2017, 

18.00-20.00, Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π., 2ος όροφος). Στο πλαίσιο της εν λόγω εκδήλωσης θα 

παρουσιαστεί και η ηλεκτρονική πλατφόρμα του πρώτου ελληνικού ναυτιλιακού Cluster 

"Maritime Hellas"  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και  

2. «Έκθεση Φωτογραφιών και Τεκμηρίων της ιστορίας του Πειραϊκού Εμπορίου» από το 

ιστορικό αρχείο του Ε.Β.Ε.Π. και του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, η οποία θα είναι ανοικτή 

για το κοινό: 

- Δευτέρα 22, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Μαΐου 2017, 9.00-15.00 

-Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Μαΐου 2017, 9.00-21.00 

-Σάββατο 27 Μαΐου 2017, 9.00-15.00 

Επιστροφή 
 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ, ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε., κ. Γ. 

ΠΙΤΣΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗ 

ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

«…Μία επιβολή Φ.Π.Α. στα επιβατικά και εμπορικά πλοία, που 

ουσιαστικά διασφαλίζουν το δημόσιο αγαθό της επικοινωνίας 

και της ελεύθερης διακίνησης, μεταξύ των πολιτών θα έχει ως 

συνέπεια τη μη ανανέωση του υφιστάμενου στόλου, καθώς το 

αυξημένο κόστος κατασκευής και επισκευής, αλλά και κίνησης 

στα πλοία που εκτελούν μικρά εσωτερικά δρομολόγια, θα 

καταστήσει μη συμφέρουσα τη ναυπήγηση νέων πλοίων, το δε αυξημένο κόστος συντήρησης 

και κίνησής τους θα μετακυλισθεί, αναπόφευκτα, στο επιβατικό κοινό.  Κατ΄ επέκταση, εάν 

αντιμετωπίζονταν άμεσα τα προβλήματα, που υφίστανται στη Ναυπηγοεπισκευή και τον 

εφοδιασμό πλοίων, η ελληνική οικονομία θα μπορούσε να καρπωθεί 14 δις …», ανέφερε, μεταξύ 

άλλων, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης. Περισσότερα… 

- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Σ.Π. ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α.Α.Δ.Ε. 

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/PROSKLISI-IMERESTHALASSAS2017_F18322.pdf
http://pcci.gr/evepimages/Press10052017_F11969.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/pressESP110517_F30393.pdf


 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ www.maritimehellas.org ΜΕ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Με επιστολή του προς τις επιχειρήσεις – μέλη του ναυτιλιακού 

Τμήματος του Ε.Β.Ε.Π., ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Β. 

Κορκίδης, αναλύει τα βήματα της διαδικασίας εγγραφής στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα www.maritimehellas.org του πρώτου 

ελληνικού, ναυτιλιακού Cluster, μία πρωτοβουλία της Ένωσης 

Ελλήνων Εφοπλιστών, του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. «Με τη βεβαιότητα της θετικής σας ανταπόκρισης στην 

πρόσκληση εγγραφής της επιχείρησής σας στο πρώτο Ελληνικό, Ναυτιλιακό Cluster, με τα 

πολλαπλά σχετικά οφέλη που αυτή σας προσφέρει, παραμένω στη διάθεσή σας» καταλήγει η 

επιστολή. Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΙΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ Ε.Φ.Κ.Α. 

Το Ε.Β.Ε.Π. διαμαρτύρεται έντονα για την επικείμενη αλλαγή 

στον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, που φέρεται ως 

προαπαιτούμενο (prior action) στο κείμενο της συμφωνίας και 

διατυπώνεται ως εξής: «Αλλαγή της ασφαλιστικής νομοθεσίας, 

ώστε, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2018, η βάση 

υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για τους 

αυτοαπασχολούμενους να προσδιορίζεται ως τα μικτά κέρδη της προηγούμενης χρονιάς, πριν 

όμως την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών. Η βάση υπολογισμού θα μειώνεται 

προσωρινά κατά 15% το 2018, χωρίς να υπάρχει μείωση μετά το 2018». Η έμμεση αύξηση των 

ασφαλίστρων για τους ελευθέρους επαγγελματίες και επιτηδευματίες προέκυψε αιφνιδιαστικά 

από την απαίτηση των δανειστών να μην αφαιρούνται, ως δαπάνες από το εισόδημα, οι 

ασφαλιστικές εισφορές, που καταβλήθηκαν το προηγούμενο έτος. Περισσότερα… 

Επιστροφή 
 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ, ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 20ος – 21ος ΑΙΩΝΑΣ» 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, συμμετείχε στην 

εκδήλωση για την παρουσίαση του δεύτερου τόμου του 

Λευκώματος «Πρόσωπα της Ναυτιλίας 20ος -21ος αιώνας», μία 

αξιέπαινη πρωτοβουλία του ιδρυτή της εταιρείας "Vaporia", κ. 

http://www.maritimehellas.org/
http://www.pcci.gr/evepimages/epistolisenautiliakotmimaevep_F18028.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/pressEFKA_F30426.pdf


Παναγιώτη Σπυρόπουλου, που αφορά στην αποτύπωση, με σύγχρονο τρόπο, των ανθρώπων 

της ναυτιλίας. Στον χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, τόνισε: «…το ταξίδι στις θάλασσες ξεκίνησε 

για μας τους Έλληνες πριν από πέντε χιλιετίες. Από την εποχή του Οδυσσέα, ο πλούτος και η 

δύναμή μας βρίσκονται σε αυτό το στοιχείο, το απρόβλεπτο, το αυτόβουλο και γοητευτικό. 

Ίσως γι’ αυτό επιστρέφουμε και ξεκινούμε πάντα, από τη θάλασσα. Στον Πειραιά μπορεί κανείς 

να αντιληφθεί αυτή την αλήθεια παντού…». Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σ.Β.Α.Π.: "KΟΡΥΦΑΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟ 

Α.Ε.Π.'' 

«Να μην χαθεί ο δρόμος για την ανάπτυξη. Κορυφαία 

προτεραιότητα οι επενδύσεις για υψηλή ανταγωνιστικότητα 

στην βιομηχανία με αύξηση της συμμετοχής της στο Α.Ε.Π.» ήταν 

το αναπτυξιακό μήνυμα, που σχηματοποίησαν οι ομιλίες του 

υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργου Σταθάκη, 

του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωστή Χατζηδάκη, 

της περιφερειάρχη Αττικής, κας Ρένας Δούρου και του προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών 

Αττικής και Πειραιώς, κ. Δημήτρη Μαθιού στην επίσημη ανοικτή συνεδρίαση της ετήσιας 

τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνδέσμου στο Μέγαρο του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Περισσότερα… 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ», ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017, 

ΜΕΓΑΡΟ Ε.Β.Ε.Π. 

Υπό την αιγίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Πειραιώς, η Ελληνική εταιρεία Logistics 

διοργανώνει εκδήλωση, με θέμα: «Διαχείριση 

επικίνδυνων εμπορευμάτων, αποθήκευση, συσκευασία, 

μεταφορά, νομοθεσία», τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017, 

στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. Η είσοδος είναι δωρεάν και προσεχώς θα λάβετε και το Πρόγραμμα. 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη γραμματείας της 

εταιρείας, κα Ε. Κούτσιαρη, στο τηλ. 213 0387248. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/PressXeret_F30305.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/SVAP11_F22226.5.2017..pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/SaveTheDate_F30334.pdf


 
 

ΜΗΤΡΩΟ ΞΥΛΕΙΑΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας: «…παρατείνεται έως τις 30-06-17 η προβλεπόμενη 

από την παράγραφο 8 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 134627/5835/23-

12-15  (Φ.Ε.Κ. 2872 Β΄) προθεσμία για την υποβολή αίτησης, από 

τους υπόχρεους εγγραφής στα μητρώα, που αναφέρονται στην εν λόγω διάταξη, στην αρμόδια 

περιφερειακή αρχή, όπου έχουν την έδρα τους, προκειμένου αυτή να τους εγγράψει στο κατά 

περίπτωση Μητρώο. Περισσότερα… 

-Φ.Ε.Κ. 1492/02-05-17 

Επιστροφή 

 
 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ» ΓΙΑ ΤΟ 

2016 

«Το 2016 ήταν ιδιαίτερα παραγωγικό για την Ανεξάρτητη Αρχή 

"Συνήγορος του Καταναλωτή". Σημειώθηκε τεράστια αύξηση 

του αριθμού των αναφορών σε σχέση με το 2015 κατά 31,2% 

και υπερδιπλασιασμός τους σε σχέση με το 2010. Ήταν χρονιά 

με απτά, θετικά αποτελέσματα για καταναλωτές και προμηθευτές, οι οποίοι είδαν τις διαφορές 

τους να επιλύονται με τη διαμεσολάβηση της Αρχής σε ποσοστό που ξεπέρασε το 82%, σε 

σύντομο χρόνο και χωρίς κανένα κόστος. Η αλματώδης αύξηση των καταναλωτών που 

προσφεύγουν στην Αρχή αποτελεί αμάχητο τεκμήριο εμπιστοσύνης στο "Συνήγορο του 

Καταναλωτή". Αναδεικνύει την αξία της εξωδικαστικής επίλυσης των καταναλωτικών 

διαφορών, ιδίως αυτή την περίοδο της βαθιάς οικονομικής κρίσης, που μαστίζει την αγορά και 

εξουθενώνει τους πολίτες-καταναλωτές…» επισημαίνει στον πρόλογο της Έκθεσης, ο Πρόεδρος 

της Ανεξάρτητης Αρχής, κ. Λ. Ζαγορίτης. Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Ο «OΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΩΝ "CAPITAL CONTROLS" 

«Ανοίγει» ξανά η κουβέντα για τη χαλάρωση των "capital 

controls" μετά την υπογραφή της συμφωνίας με τους δανειστές 

και με την προϋπόθεση να μην υπάρχουν διαρροές καταθέσεων. 

Όπως αναφέρει η «Ημερησία», ένα από τα μέτρα που 

προβλέπονται είναι η αύξηση του μηνιαίου ορίου αναλήψεων, που θα φτάσει, σύμφωνα με 

πληροφορίες, από τα 840 ευρώ - που είναι σήμερα σε βάθος δύο εβδομάδων - στα 2.000 ευρώ 

το μήνα. Ουσιαστικά, πρόκειται για αύξηση του ορίου αναλήψεων από τα 420 ευρώ, που είναι 

σήμερα ανά εβδομάδα στα 500 ευρώ. Ωστόσο ακόμη δεν έχει δοθεί πλήρες χρονοδιάγραμμα, ως 

http://pcci.gr/evepimages/EmpNL1556_2017_F16071.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/FEK1492_2017_F30455.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/RepSinKat_F30504.pdf


προς την αλλαγή αυτή. Μάλιστα, εκτός από το κλείσιμο της αξιολόγησης τίθεται, κυρίως από 

τους εποπτεύοντες μηχανισμούς των τραπεζών, και το ζήτημα της εκροής καταθέσεων. 

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ειδήσεις», εκτός από την αύξηση του μηνιαίου ορίου αναλήψεων 

στα 2.000 ευρώ, εξετάζεται και το άνοιγμα νέων λογαριασμών όψεως ή καταθετικών με την 

προσθήκη δικαιούχων, αλλά και η ενεργοποίηση αδρανών λογαριασμών. 

Επιστροφή 

 

«ΑΝΟΙΓΜΑ» ΣΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ ΑΠΟ HEMEXPO ΚΑΙ WIMA 

Στη Σιγκαπούρη και στη ναυτιλιακή έκθεση "SEA ASIA 2017" 

συμμετείχαν με εθνικό περίπτερο η "Enterprise Greece", σε 

συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Κατασκευαστών 

Ναυτιλιακού Εξοπλισμού - "HEMEXPO" και τη Διεθνή & Ναυτική 

Βιομηχανική Ένωση - "WIMA". Με το σύνθημα «Smart Ship 

Solutions. Greek marine equipment» και έχοντας ενώσει τις 

δυνάμεις τους τα τελευταία δύο χρόνια, η "Enterprise Greece", η "Hemexpo" και η "WIMA" 

πραγματοποιούν μία σειρά δράσεων για την προώθηση του ελληνικού ναυτιλιακού εξοπλισμού 

και την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων στις δυναμικές και εξωστρεφείς ελληνικές 

εταιρείες του κλάδου. Το ελληνικό περίπτερο επισκέφθηκαν επίσης ο υπουργός Υποδομών & 

Μεταφορών της Σιγκαπούρης Khaw Boon Wan και ο πρόεδρος του Ναυτιλιακού Ιδρύματος της 

Σιγκαπούρης Andreas Sohmen - Pao, ο οποίος στην ομιλία του κατά τα εγκαίνια της έκθεσης 

έκανε ιδιαίτερη μνεία για την πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας και τη σημαντική παρουσία των 

ελληνικών εταιρειών, με καινοτόμα προϊόντα, στις αγορές της Ασίας. 

Επιστροφή 


