
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 Το Ε.Β.Ε.Π. επισημαίνει: «Το αίτημα εστάλη προς πάσα κατεύθυνση και κάθε παραλήπτη» 

 Δώδεκα σημαντικές αλλαγές επισημαίνει το Ε.Β.Ε.Π. στο πολυνομοσχέδιο «Επενδύω στην 

Ελλάδα» 

 Ε.Β.Ε.Π.: «Αυστηρότερο αλλά ταχύτερο το πλαίσιο των δημοσιεύσεων στο ΓΕΜΗ» 

 Ευρεία συνάντηση στο Δημαρχείο Πειραιά για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου 

 Νέο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης 1.250 Εργαζομένων υλοποιεί το Ε.Β.Ε.Π. 

 Το πρώτο εξειδικευμένο και πιστοποιημένο Εxecutive Diploma στις Εξαγωγές και το Διεθνές 

Εμπόριο, με προνομιακά οφέλη στα μέλη του Ε.Β.Ε.Π. 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 Το νέο Master Plan του ΟΛΠ στο επίκεντρο της συνάντησς του Υπουργού Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής με τον νέο Πρόεδρο της ΟΛΠ Α.Ε. - Cosco Shipping 

 Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα των αιτήσεων χρηματοδότησης για την β’ φάση του 

Μεταφορικού Ισοδύναμου 

 Οι νέες τεχνολογίες στη ναυτιλιακή βιομηχανία  Ελλάδας, Γερμανίας στο επίκεντρο Συνεδρίου 

στο Ε.Β.Ε.Π. 
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

  

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019 

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) 
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Το Ε.Β.Ε.Π. επισημαίνει: «Το αίτημα εστάλη προς πάσα κατεύθυνση και κάθε 

παραλήπτη» 

Η Ελλάδα κατέθεσε και επίσημα, γραπτό αίτημα στον ESM 

και το EFSM, για πρόωρη αποπληρωμή του ακριβού μέρους 

του δανείου της χώρας από το ΔΝΤ, ώστε μέχρι το τέλος του 

έτους να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής περίπου 2,9 

δις ευρώ, που τοκίζονται σήμερα με επιτόκιο 5,13%. Η 

κίνηση της Κυβέρνησης ενισχύει την αξιοπιστία και την 

αυτοπεποίθηση της χώρας στις διεθνείς αγορές, ενώ 

ταυτόχρονα βελτιώνει τους δείκτες βιωσιμότητας του 

δημοσίου χρέους. Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι 

εξοικονομούνται πόροι ύψους 70 εκ. ευρώ για το Ελληνικού 

Δημοσίου, δεδομένου ότι προεξοφλούνται δάνεια υψηλού κόστους, μέσου ετήσιου επιτοκίου 

4,91%, όταν τόσο το τρέχον κόστος δανεισμού για 10ετή διάρκεια, όσο και το μέσο κόστος 

εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους διαμορφώνονται κοντά στο 1,6%. Με βάση τα στοιχεία η 

συνολική οφειλή της Ελλάδας προς το ΔΝΤ ανέρχεται σήμερα στα 8,8 δις ευρώ εκ των οποίων 1 

δις ευρώ πρέπει να καταβληθεί εντός του 2019, επιπλέον 1,98 δις ευρώ εντός του 2020 και 

άλλα 2 δις ευρώ το 2021. Με την έκτακτη προεξόφληση, επιτυγχάνεται αναπροσαρμογή των 

καταβολών για τα επόμενα 2 χρόνια και σχετική αντιστάθμιση των κινδύνων αγοράς που 

οφείλονται στα ειδικά χαρακτηριστικά των δανείων του ΔΝΤ. Μετά την έγκριση των δανειστών, 

αναμένονται έμμεσες θετικές επιδράσεις στους οίκους αξιολόγησης για την αναβάθμιση της 

πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας. Το αίτημα πάντως εστάλη με πολλαπλά μηνύματα 

προς πάσα κατεύθυνση και κάθε παραλήπτη, επισημαίνει το Ε.Β.Ε.Π. 

Επιστροφή 

 

Δώδεκα σημαντικές αλλαγές επισημαίνει το Ε.Β.Ε.Π. στο πολυνομοσχέδιο «Επενδύω 

στην Ελλάδα» 

12 σημαντικές φιλοεπιχειρηματικές και 

φιλοεπενδυτικές αλλαγές επισημαίνει σε 

ανακοίνωσή του το Ε.Β.Ε.Π., επικροτώντας τους 

βασικούς άξονες του πολυνομοσχεδίου με τίτλο 

«Επενδύω στην Ελλάδα», που τέθηκε σε 

δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση πριν 

κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. «Το πολυνομοσχέδιο προωθεί ένα ρηξικέλευθο μοντέλο που 

θα δώσει ισχυρή ώθηση στο επιχειρείν με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία και την 

απασχόληση. Δίνει σημαντικά κίνητρα στην αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας και 

διευκολύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις σε δημόσια ακίνητα. Ξεκάθαρα, επιταχύνει τα βήματα της 

αξιολόγησης των επενδυτικών φακέλων, της σύστασης και αδειοδότησης για τη λειτουργία νέων 

επιχειρήσεων. Απλουστεύει χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες με γρήγορο, αλλά όχι 

πρόχειρο τρόπο. Εφαρμόζει τον ίδιο έλεγχο στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ.  για  όλους  τους  τύπους  

εταιρειών.  Διευκολύνει  την  εγκατάσταση  των  



επιχειρήσεων εντός σύγχρονων επιχειρηματικών και αναφέρεται στην αξιοποίηση της περιοχής 

πέριξ  των  Ναυπηγείων  Σκαραμαγκά. Το  Ε.Β.Ε.Π. διαθέτει την οργάνωση και τη δυνατότητα 

να  

συνεισφέρει με τις υπηρεσίες του στην επίτευξη των 12 σαρωτικών αλλαγών του αναπτυξιακού 

νομοσχέδιου», δήλωσε, αναφερόμενος στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο, ο Πρόεδρος του 

Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλης Κορκίδης. Οι επερχόμενες 12 μεγάλες αλλαγές που επισημαίνονται 

από τις υπηρεσίες του Ε.Β.Ε.Π. είναι οι ακόλουθες… 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Με πλούσια επιχειρηματική και αυτοδιοικητική ατζέντα συνεδρίασε το Π.Ε.Σ. Αττικής 

παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη 

Με πλούσια ατζέντα και με βασικούς στόχους τη στήριξη της 

επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της καινοτομίας, την αύξηση της 

απασχόλησης και την αναζωογόνηση των τοπικών αγορών των πόλεων της 

Περιφέρειας Αττικής, επιβεβαιώθηκε η συνέχιση της στενής συνεργασίας του 

Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου (Π.Ε.Σ.) Αττικής με την 

Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο της Συνεδρίασης της 

16ης Σεπτεμβρίου, στο Ε.Β.Ε.Π. Τη Συνεδρίαση 

τίμησε με την παρουσία του ο Περιφερειάρχης 

Αττικής, κ. Γιώργος Πατούλης, καθώς επίσης και οι 

κυρίες Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. Πειραιώς, Σταυρούλα 

Αντωνάκου, Π.Ε. Νήσων, Βασιλική 

Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη και Νοτίου Τομέα 

Αθηνών, Δήμητρα Νάνου. Ο Περιφερειάρχης, 

επιβεβαιώνοντας την εποικοδομητική συνεργασία του Π.Ε.Σ. Αττικής και της Περιφέρειας, 

δήλωσε την απόλυτη στήριξή του σε κάθε δράση για την ανάδειξη της επιχειρηματικότητας, την 

επιχειρηματική ανάπτυξη, την προώθηση ενός παραγωγικού και αναπτυξιακού προτύπου, που 

θα στηρίζεται στα πραγματικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της Αττικής, τις τοπικές παραγωγικές 

δυνάμεις, τη γνώση, την εκπαίδευση, την έρευνα, την τεχνολογία, την καινοτομία και την 

ποιότητα. Τιμώντας το νέο Περιφερειάρχη για το έργο και την προσφορά του στην τοπική 

αυτοδιοίκηση, ο Πρόεδρος του Π.Ε.Σ. Αττικής και Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης, 

αναφέρθηκε στον κομβικό ρόλο της Περιφέρειας Αττικής για την ανάδειξη του παραγωγικού 

ιστού και τη δημιουργία ενός νέου ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος από πλευράς 

διαδικασιών ίδρυσης, λειτουργίας και υποστήριξης επιχειρήσεων, επιβεβαιώνοντας τους στόχους 

του Π.Ε.Σ.Α., για τη δημιουργία ενός φιλοεπενδυτικού και φιλοεπιχειρηματικού περιβάλλοντος 

στην Αττική, ανάλογου αυτού που επιχειρεί να διαμορφώσει το νέο αναπτυξιακό 

πολυνομοσχέδιο...» 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/Press16092019_F23441.pdf
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Ε.Β.Ε.Π.: «Αυστηρότερο αλλά ταχύτερο το πλαίσιο των δημοσιεύσεων στο ΓΕΜΗ» 

Αυτοματοποιημένες διαδικασίες, αλλά και βαριά 

πρόστιμα στην περίπτωση παραβάσεων που 

σχετίζονται με τη μη δημοσίευση των 

υποχρεωτικών στοιχείων των επιχειρήσεων, 

όπως οι ισολογισμοί, προβλέπει το νέο 

νομοσχέδιο για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

(ΓΕΜΗ) που τέθηκε χθες σε δημόσια 

διαβούλευση από τον υπουργό Ανάπτυξης. Το  

νομοσχέδιο, που  θα  ενσωματωθεί στο 

αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο, προβλέπει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναρτούν με τη 

χρήση κωδικών στοιχεία και πράξεις στην εταιρική τους μερίδα στο ΓΕΜΗ, αλλά και τη 

χορήγηση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας για όσους τηρούν τον νόμο. Επίσης, θεσπίζει την 

υποχρέωση διαλειτουργικότητας με άλλα εθνικά μητρώα, με ιδιαίτερη έμφαση στη διασύνδεση 

με το taxis, συστήνει μητρώο χειριστών υπηρεσιών ΓΕΜΗ (ΥΓΕΜΗ) στο οποίο εντάσσονται και οι 

συμβολαιογράφοι και προβλέπει αυστηρό χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου θα πρέπει να γίνεται 

ο έλεγχος πληρότητας και νομιμότητας από τις ΥΓΕΜΗ. Παράλληλα με την απλοποίηση των 

διαδικασιών, το νομοσχέδιο θεσπίζει αυστηρά πρόστιμα για όσους παραβαίνουν, ειδικά, τις 

διατάξεις των υποχρεωτικών δημοσιεύσεων στοιχείων και πράξεων. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Ευρεία συνάντηση στο Δημαρχείο Πειραιά για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου 

Ευρεία συνάντηση για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου 

στον Πειραιά, αλλά και για μια σειρά ζητημάτων που άπτονται 

της ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης, 

πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου στο Δήμο Πειραιά, σε 

συνέχεια της συνάντησης του Δημάρχου, κ. Γιάννη Μώραλη, 

με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη 

Χρυσοχοΐδη. Στη συνάντηση συμμετείχαν βουλευτές 

του Πειραιά, εκπρόσωποι του Υπουργείου 

Προστασίας του Πολίτη, εκπρόσωποι παραγωγικών 

τάξεων της πόλης,  καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη 

της Ασφάλειας και της Τροχαίας. Ο Δήμαρχος Πειραιά 

σημείωσε ότι το παρεμπόριο αποτελεί ένα διαχρονικό 

ζήτημα που πλήττει τον εμπορικό κόσμο και 

αμαυρώνει την εικόνα της πόλης, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με σχέδιο, συνέπεια και 

οργάνωση,  αναφερόμενος  και   στα  παράλληλα  προβλήματα   που  έχουν  προκληθεί  από  

τις  

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/GEMH_F9307.pdf


συγχωνεύσεις των αστυνομικών τμημάτων και το υποστελεχωμένο δυναμικό της Δημοτικής 

Αστυνομίας. Ο  Πρόεδρος  του  Ε.Β.Ε.Π.,  κ.  Βασίλης   Κορκίδης,  χαρακτήρισε   τη   

συνάντηση 

σημαντική, τονίζοντας πως είναι υποχρέωση όλων να συμβάλουν προκειμένου να περιοριστεί το 

φαινόμενο του παρεμπορίου. «Επειδή ο Πειραιάς είναι πόλη λιμάνι, το παρεμπόριο έχει 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, καθώς αποτελεί και την πύλη εξόδου των παράνομων προϊόντων 

προς τη νησιωτική Ελλάδα. Η πόλη του Πειραιά έχει ένα σοβαρό αναπτυξιακό σχέδιο που δεν 

μπορεί να παρεμποδίζεται από το παρεμπόριο», τόνισε ο κ. Κορκίδης, καταλήγοντας ότι η 

συνεργασία όλων είναι αναγκαία για να υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Νέο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης 1.250 Εργαζομένων υλοποιεί το 

Ε.Β.Ε.Π. 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.), σε 

συνεργασία με την Ένωση Επιχειρήσεων Παραγωγής και 

Επεξεργασίας Μετάλλων (ΕΝ.Ε.Π.Ε.Μ.), ανέλαβε την υλοποίηση 

νέου Προγράμματος κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων. 

Πρόκειται για το έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ σε Τεχνικά Επαγγέλματα 

του Κλάδου ΥΛΙΚΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, Τομέας ΜΕΤΑΛΛΟΥ», το οποίο είναι ενταγμένο στο 

Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-

2020, και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Το έργο απευθύνεται σε 

εργαζόμενους, ηλικίας 18-64 ετών, και έχει ως στόχο,  

οι 1.250 που θα επιλεγούν για να συμμετάσχουν, να καταρτιστούν σε τεχνικά αντικείμενα που 

αφορούν στον τομέα του μετάλλου. Μπορούν να συμμετέχουν, και, εργαζόμενοι σε 

επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ανήκουν στο τομέα του μετάλλου. Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει 

διάρκεια 70 ωρών, και αφορά σε μία από τις εξής ειδικότητες: τεχνικός συγκόλλησης και 

κοπής μετάλλου, τεχνίτης ελασματουργός, τεχνίτης σωληνουργός, τεχνίτης εργαλειομηχανών, 

τεχνικός συντήρησης εγκαταστάσεων. Η κατάρτιση μπορεί να πραγματοποιηθεί και με τη 

μορφή της τηλεκατάρτισης. Ακολουθούν εξετάσεις Πιστοποίησης, σύμφωνα με το διεθνές 

πρότυπο ISO/IEC 17024, σε ένα από τα τεχνικά αντικείμενα της κατάρτισης. Ο ωφελούμενος, 

που θα ολοκληρώσει το Πρόγραμμα, λαμβάνει εκπαιδευτικό επίδομα 5 € μικτά, για κάθε ώρα 

κατάρτισης. Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέχρι και τις 11.10.2019, στη 

διεύθυνση https://024.pcci.gr. Αναλυτικά, όσα αφορούν στο Πρόγραμμα Κατάρτισης / 

Πιστοποίησης, την αίτηση συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την επιλογή των 

ωφελούμενων, περιέχονται στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, η οποία είναι αναρτημένη στη διεύθυνση https://024.pcci.gr.  

Επιστροφή 
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Το πρώτο εξειδικευμένο και πιστοποιημένο Εxecutive Diploma στις Εξαγωγές και το 

Διεθνές Εμπόριο, με προνομιακά οφέλη στα μέλη του Ε.Β.Ε.Π. 

Μια νέα συνεργασία του IST College και του 

Ε.Β.Ε.Π. προσφέρει τη δυνατότητα στα μέλη του 

Επιμελητηρίου να παρακολουθήσουν, με 

προνομιακά οφέλη, το νέο κύκλο του 

«Executive Diploma». Ο Α' κύκλος του 

Εξειδικευμένου και Πιστοποιημένου «Executive 

Diploma για τις Εξαγωγές και το Διεθνές 

Εμπόριο, Beyond Exports», ολοκληρώθηκε 

επιτυχώς, με τη συμμετοχή ιδιοκτητών 

ελληνικών επιχειρήσεων, στελεχών τμημάτων εξαγωγών εταιρειών, startuppers, ελεύθερων 

επαγγελματιών και αποφοίτων οικονομικών σχολών που επιθυμούν να εργαστούν στον Κλάδο 

των Εξαγωγών. Στόχος της εκπαιδευτικής ομάδας, η οποία απαρτίζεται από έμπειρα στελέχη 

στον κλάδο των εξαγωγών, είναι να προσφέρουν στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες 

γνώσεις για να προχωρήσουν στην επιτυχημένη εξαγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών τους. 

Μέσα από πραγματικά case studies, success stories, θεωρία αλλά και best practices, η ομάδα 

του Beyond Exports καλύπτει ενότητες όπως: τα Πλεονεκτήματα των Εξαγωγών, την Σωστή 

Επιλογή Προϊόντων και Υπηρεσιών προς Εξαγωγή, την Προσαρμογή Προϊόντων στις Απαιτήσεις 

της Αγοράς Στόχου, την Προιοντική Στρατηγική, την Επιλογή Αγοράς Στόχου και Έρευνα 

Αγοράς, τους Τρόπους Εισόδου και τα Δίκτυα Διανομής, τον τρόπο Εξεύρεσης Πελατών, το 

Διεθνές & Εξαγωγικό Marketing, το Ε- exports & Digital Marketing, τη Συσκευασία & 

Packaging, την Κοστολόγηση και Τιμολογιακή Πολιτική, τις Εμπορικές Εκθέσεις/ 

Επιχειρηματικές Αποστολές / B2B συναντήσεις, τις Διαπραγματεύσεις ,τους Τρόποι Πληρωμής 

& Διαδικασίες Εξαγωγών και την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Εxport Business Plan. 

Περισσότερα… 

Οδηγός Σπουδών 

Επιστροφή 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 

Το νέο Master Plan του ΟΛΠ στο επίκεντρο της συνάντησς του Υπουργού Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής με τον νέο Πρόεδρο της ΟΛΠ Α.Ε. - Cosco Shipping 

Την πεποίθηση τους για την ξεχωριστή σημασία που 

έχει, τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την Κίνα, η 

επένδυση ύψους 800 εκατ. Ευρώ της COSCO στο 

λιμάνι του Πειραιά εξέφρασαν από κοινού ο Υπουργός 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης 

http://ist.edu.gr/diploma-exports/
http://www.pcci.gr/evepimages/EXECUTIVEDIPLOMA_F10205.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/GUIDE-EXECUTIVE_F10267.pdf


Πλακιωτάκης και ο νέος Πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε. – Cosco Shipping, κ. YU Zenggang. 

Συγκεκριμένα ο κ. YU, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου στο 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενημέρωσε τον έλληνα Υπουργό για τη δέσμευση 

της κινεζικής πλευράς, αφενός πως θα ξεκινήσει άμεσα τα έργα που προβλέπονται στο νέο 

master plan αμέσως μετά την έγκριση του από την ΕΣΑΛ και αφετέρου ότι οι επενδύσεις αυτές 

αποτελούν μόνο την αρχή, καθώς, όπως ανέφερε, στόχος της COSCO είναι να μεγαλώνει και να 

ενδυναμώνει συνεχώς το λιμάνι του Πειραιά. Προς την κατεύθυνση αυτή ο νέος Πρόεδρος της 

ΟΛΠ Α.Ε. – Cosco Shipping ζήτησε την στήριξη τόσο του κ. Πλακιωτάκη, όσο και του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο κ. Πλακιωτάκης, αφού καλωσόρισε τον κ. YU 

στην Ελλάδα, υπογράμμισε ότι απόφαση της κυβέρνησης είναι να προχωρήσουν άμεσα και χωρίς 

καθυστέρηση όλες οι αναγκαίες ενέργειες ώστε να ξεκινήσουν με ταχείς ρυθμούς οι μεγάλες 

επενδύσεις στην χώρα, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η επένδυση του κινεζικού 

ομίλου COSCO στο λιμάνι του Πειραιά, στο πλαίσιο πάντα των ευρωπαϊκών και εθνικών νόμων. 

Επιστροφή 

 

Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα των αιτήσεων χρηματοδότησης για την β’ φάση του 

Μεταφορικού Ισοδύναμου 

Ενεργοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019, 

η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων 

χρηματοδότησης για την δεύτερη φάση του 

τρέχοντος έτους, του Μεταφορικού Ισοδύναμου 

Επιχειρήσεων. Καταληκτική προθεσμία υποβολής 

αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η Δευτέρα 7 

Οκτωβρίου 2019. Σημειώνεται ότι η δυνατότητα υποβολής παρέχεται στους δικαιούχους που 

υπάγονται στα οριζόμενα της ισχύουσας Πρόσκλησης. 

Περισσότερα στο https://metaforikoisodynamo.gr/  

Επιστροφή 

  

http://www.pcci.gr/evepimages/Press10092019_F31666.pdf
https://metaforikoisodynamo.gr/


 

Οι νέες τεχνολογίες στη ναυτιλιακή βιομηχανία  Ελλάδας, Γερμανίας 

στο επίκεντρο Συνεδρίου στο Ε.Β.Ε.Π. 

 

 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. και το Maritime Hellas, στο πλαίσιο προσεχούς τριήμερης επίσκεψης 

πολυμελούς επίσημης γερμανικής αποστολής, διοργανώνουν, σε συνεργασία με το  

Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας και με την υποστήριξη των 

Υπουργείων Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, 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/  

Επιστροφή 

 

https://griechenland.ahk.de/gr/ekdiloseis/plirofories-ekdilosis/sygchrones-technologies-sti-naytiliaki-biomichania-tis-elladas-kai-tis-germanias/
https://griechenland.ahk.de/gr/ekdiloseis/plirofories-ekdilosis/sygchrones-technologies-sti-naytiliaki-biomichania-tis-elladas-kai-tis-germanias/

