
 

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 

 Συνάντηση Ε.Β.Ε.Π. με τον Υπουργό Ανάπτυξης, για την επιτάχυνση των 

επενδύσεων στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και το Θριάσιο 

 Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. εύχονται καλή επιτυχία σε όλους τους 

Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς που στελέχωσαν τα Υπουργεία 

 Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλη Κορκίδη: «Οι κατάλληλοι 

άνθρωποι στις κατάλληλες κυβερνητικές θέσεις» 

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

μετρητών με χρεωστικές κάρτες από τις 22 Ιουλίου 2019 

 Δελτίο Τύπου Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς: «Άλλη μια Κυριακή χωρίς 

ουσία…» 

 Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και 

Ιδιωτικών Επενδύσεων, Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων: Προκήρυξη 

καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του 

ν.4399/16 

 Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την δράση «Επιχειρούμε 

Έξω» 

 Εκδήλωση Ε.Β.Ε.Π., Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 «ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ» ΜΕ 7 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ (Πηγή: Ναυτεμπορική, 10 Ιουλίου 

2019) 

 Ξεκλειδώνουν επενδύσεις 612 εκατ. στον ΟΛΠ με το νέο masterplan (Πηγή: 

Ναυτεμπορική, 18 Ιουλίου 2019) 
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Συνάντηση Ε.Β.Ε.Π. με τον Υπουργό Ανάπτυξης, για την επιτάχυνση των επενδύσεων 

στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και το Θριάσιο 

Εποικοδομητική συνάντηση και ουσιαστικός 

διάλογος πραγματοποιήθηκε μεταξύ του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κου 

Άδωνι Γεωργιάδη, και του Υφυπουργού, κου 

Νίκου Παπαθανάση, με τον Πρόεδρο του 

Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλη Κορκίδη, καθώς και τα 

μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του 

Επιμελητηρίου, κκ. Δ. Μαθιό, Ν. Μανεσιώτη, Κ. 

Αχλαδίτη, Θ. Πιτσιρίκο και Τ. Βαμβακίδη. Το 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου ρόλου του 

ως επίσημου συμβούλου, υπέβαλε αναλυτικό υπόμνημα με θέσεις και κυρίως αναπτυξιακές και 

επενδυτικές προτάσεις για την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, τη Λαυρεωτική και τη Δυτική 

Αττική, που ανήκουν στις περιοχές ευθύνης του, αλλά και γενικότερα για το Λεκανοπέδιο σε 

συνεργασία με τη Κ.Ε.Ε.Ε και το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Αττικής. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. εύχονται καλή επιτυχία σε όλους τους Γενικούς 

και Ειδικούς Γραμματείς που στελέχωσαν τα Υπουργεία 

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι μέσα σε λίγες ημέρες από τη συγκρότηση της κυβέρνησης 

ανακοινώθηκαν τα πρόσωπα για τις θέσεις των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων στα υπουργεία. 

Μετά τα 28 ονόματα που ανακοινώθηκαν προχθές και τα 24 που ανακοινώθηκαν χθες, έχουμε 

συνολικά 52 Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς που στελεχώνουν ήδη το σύνολο των 

Υπουργείων και απομένει ο ορισμός των Γραμματέων που θα στελεχώσουν την Προεδρία της 

κυβέρνησης.  

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλη Κορκίδη: «Οι κατάλληλοι άνθρωποι στις 

κατάλληλες κυβερνητικές θέσεις» 

Η νέα Κυβέρνηση εμφανίζει μια καινούργια 

αντίληψη και εφαρμόζει ένα σύγχρονο 

μοντέλο διακυβέρνησης. Σε κυβερνητικές 

θέσεις, εκτός των εκλεγμένων βουλευτών, ο 

Πρωθυπουργός τοποθέτησε ανθρώπους με 

βαριά βιογραφικά και διοικητικά προσόντα. 

Σε 21 θέσεις Υπουργών και κυρίως 

υφυπουργών επελέγησαν πρόσωπα με 

εξαιρετικές σπουδές, με καλή επαγγελματική σταδιοδρομία και με κοινωνική πορεία. Οι 

περισσότεροι τους ονομάζουμε “εξωκοινοβουλευτικούς” ή απλά “τεχνοκράτες". Άλλοι πάλι τους 

βλέπουν με επιφύλαξη και ίσως κάποιοι πολιτευτές να τους αντιμετωπίζουν ως απειλή της 
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πολιτικής τους καριέρας. Είναι θεμιτό ο καθένας να έχει τη δική του προσέγγιση. Σε καμία 

περίπτωση όμως, δεν πρέπει να υποτιμάμε πολλούς και αξιόλογους πολιτικούς με ιστορία, 

γνώσεις, έργο και έντονη προσωπικότητα. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

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 την 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. Στο πλαίσιο αυτό, 

χρέωναν για συναλλαγές με κάρτες άλλων τραπεζών χαμηλότερη 

προμήθεια από εκείνη που χρέωναν για πελάτη άλλης ευρωπαϊκής τράπεζας. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα, οι κάτοχοι ξένων καρτών να επιβαρύνονται στη χώρα μας με υψηλότερες 

προμήθειες, της τάξης των 2-3 ευρώ, από τον Ιούλιο του 2018. Για παράδειγμα, ο κάτοχος 

κάρτας ελληνικής τράπεζας χρεωνόταν 1,60 ευρώ για ανάληψη από ATM διαφορετικής τράπεζας 

στην Ελλάδα, ενώ ο κάτοχος κάρτας γερμανικής, γαλλικής ή άλλης ευρωπαϊκής τράπεζας 

χρεωνόταν με 2 έως 3 ευρώ για την ίδια συναλλαγή. Αυτό, πλέον, αλλάζει και, από τα μέσα 

Ιουλίου, η χρήση ΑΤΜ τράπεζας διαφορετικής από την τράπεζα έκδοσης της κάρτας θα 

επιβαρύνει ισόποσα τους κατόχους ελληνικών και ξένων καρτών.Οι νέες αυξημένες χρεώσεις σε 

ΑΤΜ για αναλήψεις μετρητών με χρεωστικές κάρτες που εκδίδονται από ελληνικές τράπεζες θα 

ισχύσουν από τις 22 Ιουλίου 2019. 

Επιστροφή 

 

Δελτίο Τύπου Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς: «Άλλη μια Κυριακή χωρίς ουσία…» 

 Με αφορμή την προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων 

χθες Κυριακή 14 Ιουλίου, πρώτη Κυριακή των θερινών 

εκπτώσεων, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς ανακοινώνει ότι: 

κατά την δεύτερη  Κυριακή του Ιουλίου, όπου σύμφωνα με τη 

σχετική νομοθεσία επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των 

καταστημάτων, στον Πειραιά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της 

τάξης του 70% επέλεξε να είναι κλειστά, ενώ για τα καταστήματα που λειτούργησαν 

αποδείχτηκε και πάλι ότι το αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο, καθώς δεν σημειώθηκε 

θετική αλλαγή στις πωλήσεις τους. Όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη, το άνοιγμα των 

καταστημάτων την Κυριακή δεν επηρεάζει θετικά το συνολικό τζίρο της καλοκαιρινής 

εκπτωτικής περιόδου, ούτε συνεισφέρει στην προσπάθεια για ενίσχυση της απασχόλησης 

Επιστροφή 
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Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών 

Επενδύσεων, Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων: Προκήρυξη καθεστώτος 

«Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του ν.4399/16 

Η προκήρυξη του νέου καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών 

Επιχειρήσεων» του ν.4399/16 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 2764 Β’). 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 και λήξη η Τρίτη 15 Οκτωβρίου 

2019. Η σχετική ενέργεια είναι διαθέσιμη στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων 

(ΠΣΚΕ) και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτικοί φορείς δύνανται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους προς 

υπαγωγή στο καθεστώς. 

Επιστροφή 

 

Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την δράση «Επιχειρούμε Έξω»  

Ανακοινώθηκε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 

για τη Δράση: «Επιχειρούμε 'Εξω», μέχρι τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 17:00. 

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ, του 

υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται 

από το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, Μεσογείων 56 - Αθήνα, στο τηλ. 8011136300 

και e-mail επικοινωνίας: infoepan@mou.gr 

Επιστροφή 

 

 

Εκδήλωση Ε.Β.Ε.Π., Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εξωστρέφειας του 

Επιμελητηρίου και της ανάγκης συνεχούς και επίκαιρης 

ενημέρωσης και πληροφόρησης των επιχειρήσεων – μελών του  

και εν γένει του επιχειρηματικού κόσμου για τις τρέχουσες 

εξελίξεις, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Πειραιώς, τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019,  

υποδέχτηκαν, στην Επιχειρηματική Λέσχη του Ε.Β.Ε.Π., 

δημοσιογράφους από τον τοπικό, πολιτικό, οικονομικό 

τύπο, από τηλεοπτικά κανάλια και ραδιοφωνικούς 

σταθμούς. Σε μία βραδιά που τη χαρακτήρισε η 

ανταλλαγή απόψεων σε ένα ευχάριστο και φιλικό κλίμα, 

κύριος στόχος ήταν η ανάπτυξη ενός ισχυρού διαύλου 

επικοινωνίας με όλους όσοι αποτελούν την καθημερινή 

έκφραση της επικαιρότητας.  

Επιστροφή 
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 

«ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ» ΜΕ 7 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ (Πηγή: Ναυτεμπορική, 10 Ιουλίου 2019) 

Επτά πρωτοβουλίες στρατηγικού χαρακτήρα που φιλοδοξεί ότι θα «φουσκώσουν» τα πανιά της ελληνικής 

ναυτιλίας προανήγγειλε ο νέος υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, 

μιλώντας στην τελετή παράδοσης-παραλαβής του υπουργείου. «Για να συνεχίσει η ελληνική ναυτιλία να 

αποτελεί την αιχμή του δόρατος της εθνικής μας οικονομίας και να πρωταγωνιστεί στα παγκόσμια 

ναυτιλιακά δρώμενα, θα πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες που θα δημιουργήσουν συνέργειες τόσο 

στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, να αναπτύξουμε το ναυτιλιακό μας προϊόν τόσο στη θάλασσα όσο 

και στη στεριά για όλο τον χρόνο, και να ηγηθούμε της ναυτιλιακής πολιτικής στην Ευρώπη» τόνισε ο κ. 

Πλακιωτάκης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Ξεκλειδώνουν επενδύσεις 612 εκατ. στον ΟΛΠ με το νέο masterplan (Πηγή: 

Ναυτεμπορική, 18 Ιουλίου 2019) 

Οριστικά φαίνεται ότι ξεκλειδώνουν οι επενδύσεις ύψους 612 

εκατ. ευρώ του ΟΛΠ, καθώς αναμένεται νέα κατάθεση του 

master plan του οργανισμού στην ΕΣΑΛ κατά τις 20 

Αυγούστου. Το χρονοδιάγραμμα αυτό συζητήθηκε στη 

συνάντηση που είχε προχθές στο υπουργείο Ναυτιλίας ο νέος 

υπουργός Γιάννης Πλακιωτάκης με τον αναπληρωτή 

διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΛΠ Άγγελο Καρακώστα και τον εκπρόσωπο του ΤΑΙΠΕΔ στο Δ.Σ. 

του ΟΛΠ Αθανάσιο Λιάγκο. Στη συνάντηση συμφωνήθηκε να κατατεθεί και πάλι το master plan 

έτσι όπως συμφωνήθηκε και εγκρίθηκε στην τελευταία ΕΣΑΛ λίγο πριν τις εκλογές, ενώ από την 

πλευρά του το υπουργείο, όπως τόνισε ο κ. Πλακιωτάκης, θα προχωρήσει πολύ γρήγορά στη 

θεσμοθέτηση της Αρχής διαχείρισης, η οποία θα εξετάζει και θα εγκρίνει τις μελέτες 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σύμφωνα με τον κ. Πλακιωτάκη, η νομοθέτηση της αρχής θα 

γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα με την κατάθεση στου σχετικού νομοσχεδίου από την πλευρά 

του υπουργείου. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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