
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 Το Ε.Β.Ε.Π. περιγράφει τις 6 «φιλόδοξες προοπτικές» της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 H Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναφέρει την Ελλάδα στη λίστα των χωρών 

«διαπραγματεύσιμου ρίσκου» 

 Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε στα ΜΜΕ απόλυτα 

ικανοποιημένος, από τις 12 επιπλέον βελτιώσεις, στο φορολογικό νομοσχέδιο 

 Ενημέρωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. στο Δ.Σ. της «EuroCommerce» για το νέο ελληνικό 

εμπορικό σήμα των μακεδονικών προϊόντων 

 Αμέριστη συμπαράσταση, δηλώνει ο Προέδρος του Π.Ε.Σ.Α. και Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, 

στους πληγέντες της τελευταίας θεομηνίας 

 Ανθεκτική η ελληνική οικονομία παρά τη διεθνή “μίνι ύφεση” σύμφωνα με τις 

προβλέψεις ΕΕ & ΔΝΤ 

 Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κου Βασίλη Κορκίδη, «Επενδύοντας σε Ελλάδα και 

Ουκρανία» 

 Αναστολή λειτουργίας του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων 

 Εκατό χρόνια προσφοράς «έκλεισε» ο ΣΕΠΑ 

 ΕΣΠ: Η Αγορά του Πειραιά θα συμμετέχει στον διεθνή θεσμό της «Black Friday» 

 Το εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς των καταστημάτων 

Λεκανοπεδίου Αττικής 

 Εσπερίδα της Ε.Ε.L. με θέμα “F & B Market: Logistics Needs & Trends” 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 Ομιλία ΥΝΑΝΠ, κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, στην ολομέλεια του ΙΜΟ 

 Δωρεά 10 ταχύπλοων στο Λιμενικό Σώμα από την Ε.Ε.Ε. 
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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. περιγράφει τις 6 «φιλόδοξες προοπτικές» της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 

Μια ενδιαφέρουσα ενημέρωση για τη νέα Ευρωπαική 

Επιτροπή, πραγματοποιήθηκε στο Δ.Σ. και τη Γ.Σ. της 

Eurocommerce στις Βρυξέλλες, παρέχοντας μια μίνι 

επισκόπηση της νέας Επιτροπής, η οποία θα λειτουργήσει 

μέχρι τον Νοέμβριο του 2024. Η ανάλυση της ενημέρωσης 

καλύπτει τις σχέσεις, το πρόγραμμα και μερικές από τις 

αλλαγές στη δομή και τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας 

"von der Leyen". Επιπλέον, περιγράφει την ειδική στρατηγική για τη μικρομεσαία 

επιχειρηματικότητα και τη μελλοντική πολιτική για τον εμπορικό κλάδο. Η Ευρωπαική Επιτροπή 

αναμένεται μετά την οριστική έγκριση της σύνθεσής της, από το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο, στις 

27 Νοεμβρίου, να αρχίσει τις εργασίες της με καθυστέρηση ενός μηνός, την 1η Δεκεμβρίου 

2019. Οι κατευθυντήριες γραμμές της προέδρου Ursula von der Leyen για το πρόγραμμα της 

νέας Ευρωπαικής Επιτροπής, επικεντρώνονται σε έξι βασικές φιλοδοξίες, που παρατίθενται… 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναφέρει την Ελλάδα στη λίστα των χωρών 

«διαπραγματεύσιμου ρίσκου» 

Στη λίστα των χωρών «διαπραγματεύσιμου ρίσκου» 

(marketable risk) επαναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 

Ελλάδα σύμφωνα με ανακοίνωσή της. Όπως σημειώνει η 

Επιτροπή, "μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

προγράμματος στήριξης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 

Σταθερότητας τον Αύγουστο του 2018, την πλήρη ένταξη 

της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό εξάμηνο και τη συνέχιση των 

συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή αποφάσισε να επαναφέρει την Ελλάδα στον κατάλογο "διαπραγματεύσιμου ρίσκου" σε 

ό,τι αφορά την ασφάλιση βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων από την 1η Ιανουαρίου 

2020". Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα είχε βγει εκτός της σχετικής λίστας το 2013, κάτι 

που δημιούργησε προβλήματα στην ασφάλιση των πιστώσεων για εξαγωγές ελληνικών 

εταιρειών και εξηγεί ότι από την 1η Ιανουαρίου 2020, οι κίνδυνοι βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών 

πιστώσεων έναντι της Ελλάδας θα θεωρούνται διαπραγματεύσιμοι για να καλυφθούν από 

ιδιωτικούς ασφαλιστές. "Πρόκειται για μια ακόμη ένδειξη της συνέχισης της διαδικασίας 

ομαλοποίησης στην Ελλάδα και βασίζεται στην πρόοδο που έχει σημειωθεί μετά την 

ολοκλήρωση του προγράμματος", καταλήγει η ανακοίνωση. 

Επιστροφή 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/Press2812019_F30221.pdf


Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε στα ΜΜΕ απόλυτα 

ικανοποιημένος, από τις 12 επιπλέον βελτιώσεις, στο φορολογικό νομοσχέδιο 

 «Αναγνωρίζουμε τη συνέπεια της κυβέρνησης και πιστεύουμε πως ο νέος φορολογικός νόμος 

θα είναι η απαρχή για την αναθέρμανση της ελληνικής οικονομίας. Ένας κύκλος 

εξορθολογισμού της υπερφορολόγησης των τελευταίων ετών, ξεκινά με το νέο φορολογικό 

για να δώσει τις αναγκαίες φορολογικές ανάσες σε νοικοκυριά 

και επιχειρήσεις. Επισημαίνονται αρκετές βελτιωτικές αλλαγές 

στις διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που 

κατατέθηκε στη Βουλή και υλοποιούνται άμεσα σημαντικές 

φοροελανφρύνσεις, με μειώσεις φόρου εισοδήματος, μειώσεις 

ΦΠΑ, ελαφρύνσεις σε ιδιοκτήτες ακινήτων και σε εργαζόμενους, 

μείωση τριών συντελεστών φορολόγησης σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις και 

τέλος εφαρμόζεται μία νέα πάγια ρύθμιση χρεών με διπλάσιες δόσεις. Η φορολογική συνέπεια 

είναι το μόνο ισοδύναμο στις φοροελαφρύνσεις ύψους 1,2 δις ευρώ, που φέρνει ο “νόμος-

ανάσα” στον οποίο δεν υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι, αφού όλοι θα πληρώσουμε 

λιγότερους φόρους μετά από πολλά χρόνια και θα έχουμε μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα. Κάθε 

όμως περαιτέρω μείωση των φόρων μας, τώρα και στο μέλλον, είναι καλοδεχούμενη!» 

Επιστροφή 

 

Ενημέρωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. στο Δ.Σ. της «EuroCommerce» για το νέο ελληνικό 

εμπορικό σήμα των μακεδονικών προϊόντων 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, με επιστολή του 

στον Πρόεδρο της EuroCommerce, Regis Degelcke, ενημέρωσε 

σχετικά με το νέο εμπορικό σήμα των μακεδονικών προϊόντων. Με 

την ευκαιρία μάλιστα της παρουσίας του στο Διοικητικό Συμβούλιο 

και την ετήσια Γενική Συνέλευση, το διήμερο 25 και 26 Νοεμβρίου 

2019 στις Βρυξέλλες, ζήτησε να γνωστοποιηθεί η χρήση του σε 

όλες τις ευρωπαϊκές και εθνικές οργανώσεις, αλλά και τις 

εμπορικές επιχειρήσεις μέλη της EuroCommerce. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

 

Αμέριστη συμπαράσταση, δηλώνει ο Προέδρος του Π.Ε.Σ.Α. και Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. 

Κορκίδης, στους πληγέντες της τελευταίας θεομηνίας 

Την αμέριστη συμπαράστασή του στους πληγέντες 

κατοίκους και επαγγελματίες του Λεκανοπεδίου Αττικής 

και κυρίως των περιοχών Μεγάρων και Κινέτας, 

εξέφρασε ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 

Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής και Πρόεδρος του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, 

κ. Β. Κορκίδης. Ο κ. Κορκίδης ζητά την άμεση 

http://www.pcci.gr/evepimages/Press26112019_F16800.pdf


καταγραφή των ζημιών από την θεομηνία που έπληξε, χθες και τις πρώτες πρωινές ώρες 

σήμερα, το Λεκανοπέδιο της Αττικής, και όχι μόνο, προκειμένου να αποκατασταθεί το δυνατόν 

συντομότερα η εύρυθμη λειτουργία όσων επιχειρήσεων έχουν υποστεί ζημιές. Εν όψει της 

εορταστικής περιόδου, σημειώνει ο κ. Κορκίδης, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να πράξουν άμεσα 

το καθήκον τους, προκειμένου όλες οι επιχειρήσεις να αποκαταστήσουν έγκαιρα τις ζημιές, 

ιδιαίτερα δε ενόψει της εορταστικής περιόδου. 

Επιστροφή 

 

Ανθεκτική η ελληνική οικονομία παρά τη διεθνή “μίνι ύφεση” σύμφωνα με τις 

προβλέψεις ΕΕ & ΔΝΤ 

«Ανθεκτική η ελληνική οικονομία παρά τη διεθνή “μίνι ύφεση” 

σύμφωνα με τις προβλέψεις ΕΕ & ΔΝΤ» ήταν ο τίτλος άρθρου του 

Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς, κ. Β. Κορκίδη, στην “AXIA NEWS”. Στο άρθρο του ο 

Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. ανέφερε τα ακόλουθα: «Οι φθινοπωρινές 

προβλέψεις της ΕΕ, ουσιαστικά επιβεβαιώνουν ότι η ελληνική 

οικονομία έχει εισέλθει σε μια σταθερή φάση δυναμικής επανεκκίνησης. Ο ρυθμός ανάπτυξης 

σύμφωνα με την έκθεση της ΕΕ αναμένεται να κλείσει το 2019 στο 1,8% το πλεόνασμα στο 3,7%, 

το δημόσιο χρέος στο 175,2% και η ανεργία στο 17,3%. Οι προβλέψεις για το 2020 είναι 

ενθαρρυντικές με το ρυθμό ανάπτυξης στο 2,3%, το δημόσιο χρέος να μειώνεται στο 169,3% και 

την ανεργία στο 15,4%. Η μόνη αμφισβήτηση που υπάρχει για το 2020 είναι στο πλεόνασμα, που 

εκτιμάται στο 3,1%, αντί της συμβατικής υποχρέωσης στο 3,5% του ΑΕΠ. Αναλύοντας όμως, 

προσεκτικά το θετικό κλίμα, οι τάσεις που διαμορφώνονται στο εσωτερικό της χώρας, σε πολλούς 

κλάδους προς το παρόν τουλάχιστον, παραμένουν “μικτές”. Η αλλαγή του μίγματος της 

οικονομικής πολιτικής της νέας κυβέρνησης και η βελτίωση της εικόνας της χώρας μας διεθνώς, 

μας βοηθούν αρκετά σε μία περίοδο που η παγκόσμια οικονομία και το εμπόριο έχουν αρχίσει να 

επιβραδύνονται.  

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 
Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κου Βασίλη Κορκίδη, «Επενδύοντας σε Ελλάδα και 

Ουκρανία» 

Χαιρετισμό στην ημερίδα με θέμα «Επενδύοντας σε 

Ελλάδα και Ουκρανία» απεύθυνε ο Πρόεδρος του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. 

Β. Κορκίδης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, τόνισε τη σημασία 

ανάπτυξης συνεργασίας των Επιμελητηρίων του 

Πειραϊκού χώρου με το Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο. 

Ειδικότερα στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. 

ανέφερε τα ακόλουθα: Η ημερίδα με θέμα «Επενδύοντας 

σε Ελλάδα και Ουκρανία» αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της περεταίρω 

ανάπτυξης των διμερών εμπορικών σχέσεων, και όχι μόνο.  Πρέπει να σημειωθεί ότι υφίσταται 

http://www.pcci.gr/evepimages/OIKONOMIA_F9057.pdf


διαχρονικό ενδιαφέρον από ελληνικής πλευράς για την αγορά της Ουκρανίας αν και οι 

προσπάθειες εμπορικής προσέγγισης από ελληνικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα 

γνωστά δεδομένα, γίνονται εκ του μακρόθεν και, ως εκ τούτου, με περιορισμένα αποτελέσματα. 

Η ανάπτυξη συνεργασίας των Επιμελητηρίων του Πειραϊκού χώρου με το Ελληνο-Ουκρανικό 

Επιμελητήριο αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να έρθουν κοντύτερα μια πλειάδα 

επιχειρήσεων του Πειραϊκού χώρου με τις αντίστοιχες Ουκρανικές επιχειρήσεις  που θα 

μπορούσαν να συμβάλουν στην βελτίωση των διμερών εμπορικών σχέσεων. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Αναστολή λειτουργίας του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών 

αναστέλλεται η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος 

"Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων" για χρονικό 

διάστημα σαράντα ημερολογιακών ημερών (40), δηλαδή  

από 22/11/2019 έως και 19/1/2020. Κατά το ανωτέρω 

χρονικό διάστημα αναστέλλονται και οι προθεσμίες υποβολής στο "Κεντρικό Μητρώο 

Πραγματικών Δικαιούχων". 

Επιστροφή 

 

Εκατό χρόνια προσφοράς «έκλεισε» ο ΣΕΠΑ 

Ο Δήμαρχος Πειραιά, κ. Γιάννης Μώραλης, απηύθυνε 

χαιρετισμό στην εορταστική εκδήλωση για τα 100 χρόνια από 

την ίδρυση του Συλλόγου Εκτελωνιστών – Τελωνειακών 

Αντιπροσώπων Πειραιώς – Αθηνών που πραγματοποιήθηκε, 

στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Κατά τη διάρκεια  βραβεύσεων 

εκτελωνιστών για την κοινωνική προσφορά και το έργο τους, ο 

κ. Μώραλης, απένειμε τιμητικές διακρίσεις στους εκτελωνιστές 

που διακρίθηκαν στον αθλητισμό κ.κ. Γιάννη Φρονιμίδη, Τάκη Οικονομόπουλο και Τάκη 

Χατζηιωάννογλου. Επίσης, ο υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για την δημοσιονομική 

πολιτική, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, βράβευσε τον πρώην Βουλευτή και Αντιδήμαρχο Πειραιά, κ. 

Δημήτρη Καρύδη. Ο Δήμαρχος Πειραιά, στον χαιρετισμό του, τόνισε ότι ο Σύλλογος 

Εκτελωνιστών – Τελωνειακών Αντιπροσώπων Πειραιώς – Αθηνών είναι  ένας ιστορικός 

σύλλογος, άμεσα συνυφασμένος με την πορεία του λιμανιού και της πόλης. Επιπλέον, ανέφερε 

ότι  οι  εκτελωνιστές  είναι  ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις αγορές του κόσμου και στη χώρα 

μας, σημειώνοντας ότι ο κλάδος είναι πολύ σημαντικός για την ελληνική οικονομία και το 

εμπόριο, καθώς διασφαλίζει τα δημοσιονομικά συμφέροντα. 

Επιστροφή 
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ΕΣΠ: Η Αγορά του Πειραιά θα συμμετέχει στον διεθνή θεσμό της «Black Friday» 

Ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί ότι η Αγορά του Πειραιά 

θα συμμετέχει στον διεθνή θεσμό της «Black Friday» εξέδωσε ο 

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά. Στην σχετική ανακοίνωση 

αναφέρονται τα ακόλουθα: «Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 

2019, η Αγορά του Πειραιά θα συμμετέχει στον διεθνή θεσμό 

της «Black Friday». Επειδή κοινός μας στόχος είναι η 

αναθέρμανση της αγοραστικής κίνησης των καταστημάτων μας 

ιδιαίτερα ενόψει Χριστουγέννων, καλούμε όσα μέλη μας 

επιθυμούν να συμμετέχουν στην προωθητική αυτή ενέργεια, 

προσφέροντας είδη της επιχείρησης τους στους πελάτες – 

καταναλωτές σε εξαιρετικά συμφέρουσες τιμές. Υπενθυμίζουμε, 

ότι για την διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να τηρηθεί η 

προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία, σύμφωνα με την οποία: Η ποσότητα των 

προσφερόμενων ειδών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των 

ειδών που διαθέτει το κατάστημα. Θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα 

μειωμένη τιμή των προϊόντων και προαιρετικά το ποσοστό της μείωσης σε εμφανή σημεία του 

καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία που πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα. Οι 

καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν  ότι η 

παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η 

τήρηση των προϋποθέσεων αυτών είναι αυτονόητη, γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές και δεν 

επιτρέπεται να επιβάλλονται πρόστιμα λόγω λάθους και μάλιστα σε αυτήν την δύσκολη εποχή». 

Ενημέρωση των καταναλωτών για «Black Friday» και «Cyber Monday» 

Επιστροφή 

 

Το εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς των καταστημάτων 

Λεκανοπεδίου Αττικής 

Η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, Όμορων 

Νομών & Νήσων Αιγαίου, σε συνεννόηση με τους 

Εμπορικούς Συλλόγους του Λεκανοπεδίου Αττικής, μέλη 

της και συντονίζοντας τις προτάσεις τους, ανακοινώνει ότι: 

πέραν των Κυριακών 15, 22 & 29 Δεκεμβρίου 2019, όπου, 

με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, επιτρέπεται η 

προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, με 

προτεινόμενο ωράριο 11:00 έως 16:00 για την Κυριακή 15.12.2019 και 11:00 έως 18:00 για 

τις Κυριακές, 22 & 29.12.2019, το Εορταστικό Ωράριο Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς, αρχίζει 

την Πέμπτη 12-12-2019 και αναλυτικά έχει ως εξής: Πέμπτη 12/12/2019 09:00-21:00, 

Παρασκευή 13/12/2019 09:00-21:00, Σάββατο 14/12/2019 09:00-16:00, Κυριακή 15/12/2019 

11:00-16:00, Δευτέρα 16/12/2019 09:00-21:00, Τρίτη 17/12/2019 09:00-21:00, Τετάρτη 

18/12/2019 09:00-21:00, Πέμπτη 19/12/2019 09:00-21:00, Παρασκευή 20/12/2019 09:00-

21:00, Σάββατο 21/12/2019 09:00-18:00, Κυριακή 22/12/2019 11:00-18:00, Δευτέρα 

23/12/2019 09:00-21:00, Τρίτη (Παραμονή Χριστουγέννων) 24/12/2019 09:00-18:00, 

http://www.pcci.gr/evepimages/BlackFriday_F1686.pdf


Τετάρτη 25/12/2019 κλειστά, Πέμπτη 26/12/2019 κλειστά, Παρασκευή 27/12/2019 09:00-

21:00, Σάββατο 28/12/2019 09:00-18:00, Κυριακή 29/12/2019 11:00-18:00, Δευτέρα 

30/12/2019 09:00-21:00, Τρίτη (Παραμονή Πρωτοχρονιάς) 31/12/2019 09:00-17:00, Τετάρτη 

1/1/2020 κλειστά, Πέμπτη 2/1/2020 κλειστά. Από την Παρασκευή 03 Ιανουαρίου 2020, 

επανέρχεται το ωράριο που ακολουθείται από τα καταστήματα που ανήκουν στην εμβέλεια των 

κατά τόπους Εμπορικών Συλλόγων Λεκανοπεδίου Αττικής. 

Επιστροφή 

 

Εσπερίδα της Ε.Ε.L. με θέμα “F & B Market: Logistics Needs & Trends” 

 

 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 

Ομιλία ΥΝΑΝΠ, κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, στην ολομέλεια του ΙΜΟ 

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης 

Πλακιωτάκης, έλαβε μέρος την 25.11.2019 στην έναρξη των 

εργασιών της 31ης Συνόδου της Συνέλευσης του Διεθνούς 

Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), που θα πραγματοποιηθεί στην 

έδρα του Οργανισμού στο Λονδίνο μεταξύ 25.11.2019 και 

4.12.2019. Ο Υπουργός απεύθυνε  χαιρετισμό στην Ολομέλεια 

της Συνέλευσης. Παράλληλα, πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με το Γενικό Γραμματέα του 

ΙΜΟ, κ. Kitack – Lim (Ν. Κορέα), καθώς και με ομολόγους του Υπουργούς της Ιαπωνίας κ. 

Nobuhide Minorikawa, τον Υφυπουργό Μεταφορών της Λ. Δ. Κίνας, κ. Liu Xiaoming, την 

Υπουργό Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Γεωργίας κα Natela Turnava και το Διευθυντή 

Λιμένων και Ακτών της Βραζιλίας, Αντιναύαρχο του βραζιλιανού ΠΝ Roberto da Cunha. Στο 

πλαίσιο της Συνέλευσης, θα πραγματοποιηθούν, σήμερα Παρασκευή 29.11.2019, οι εκλογές για 

την ανάδειξη των 40 μελών του Συμβουλίου του ΙΜΟ, μεταξύ των 174 μελών του Οργανισμού, 

για τη διετία 2020-2021. Η Ελλάδα είναι υποψήφια για την πρώτη Κατηγορία, στην οποία 

εκπροσωπούνται οι χώρες με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την παροχή διεθνών υπηρεσιών 

θαλασσίων μεταφορών. 

Επιστροφή 



 

Δωρεά 10 ταχύπλοων στο Λιμενικό Σώμα από την Ε.Ε.Ε. 

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε στο 

Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπεία της Ένωσης Ελλήνων 

Εφοπλιστών (Ε.Ε.Ε.). Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η 

δωρεά, μετά από πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, 10 

ταχύπλοων σκαφών Rafnar 1100 Cabin Bulletproof από την 

πλευρά της Ε.Ε.Ε., μέσω της Εταιρείας Κοινωνικής 

Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού «Συν-Ένωσις», προς το Λιμενικό Σώμα για την ουσιαστική 

ενίσχυση των περιπολιών του, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της κυβέρνησης για τον 

αποτελεσματικότερο έλεγχο των θαλασσίων συνόρων της χώρας. Κατά την έναρξη της 

συνάντησης ο Πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι 

θα ήθελα εκ μέρους της κυβέρνησης να σας ευχαριστήσω θερμά, για την πολύ γρήγορη 

ανταπόκριση σας στο αίτημα μας να ενισχύσετε το Λιμενικό Σώμα. Αυτή η δωρεά, 10 

καινούργιων σκαφών θα ενισχύσει ουσιαστικά τις προσπάθειές μας για τον αποτελεσματικότερο 

έλεγχο των θαλασσίων συνόρων μας. Σε μια περίοδο, που δεν χρειάζεται να σας το πω, είναι 

εξαιρετικά κρίσιμη. Τα σκάφη αυτά, από ότι έχω ενημερωθεί, θα είναι ό,τι πιο σύγχρονο θα 

διαθέτει το Λιμενικό Σώμα, με πλήρη εξοπλισμό, με θερμικές κάμερες και με τη δυνατότητα να 

ανταποκριθούν στις πλέον αντίξοες συνθήκες…». 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

 

Επιστροφή 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

 

22-28 Νοεμβρίου 2019 

- Ενημερωτικό Δελτίο EuroCommerce για τα Τρόφιμα, Νοέμβριος 2019 

- Δελτίο Τύπου EuroCommerce: «A new start for Europe, and need for new push for sustainable 

market solutions» 

- Ενημερωτικό EuroCommerce: «The von der Leyen Commission: an overview» 

- Ενημερωτικό Δελτίο EuroCommerce για το περιβάλλον, Νοέμβριος 2019 

http://www.pcci.gr/evepimages/DOREALS_F9887.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/E10_F6334.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/E20_F6363.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/E20_F6363.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/E30_F6389.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/E40_F6422.pdf

