
 

Παρασκευή,  30  Iουνίου  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 

 ΤO  Ε.Β.Ε.Π. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

 EΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Σ.Ε.Ε. & Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΥΓΕΙΑ, ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ 

ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 Η Ε.Σ.Ε.Ε. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ CAPITAL CONTROLS 

 ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΒΑΠ, κ. Δ. ΜΑΘΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

 ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 

ΣΧΕΔΙΩΝ 

 ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΕΙΣ 

 ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ 2018 Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΣΤΑ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
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ΤO  Ε.Β.Ε.Π. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ  

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π, κ. Β. Κορκίδης, με επανειλημμένες 

παρεμβάσεις του, έχει επισημάνει ότι, το κλείσιμο της δεύτερης 

αξιολόγησης έγινε με καθυστέρηση πολλών μηνών και με μεγάλο 

κόστος. Είναι εντυπωσιακή, τονίζει, «η τραγωδία που εξελίσσεται 

κάθε φορά, ενόψει μιας αξιολόγησης, από την πλευρά των 

δανειστών, οι οποίοι μοιράζονται μεταξύ τους το ρόλο πότε του “καλού” και πότε του “κακού”, 

προκαλώντας έντονες ψυχολογικές μεταπτώσεις στην ελληνική κοινωνία, χωρίς ποτέ όμως να 

την οδηγούν στην «κάθαρση» από το άγχος, την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

EΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Σ.Ε.Ε. & Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, 

ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ 

ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Με αφορμή τις χαοτικές συνέπειες  από τη συσσώρευση 

τεράστιου όγκου απορριμμάτων, τόσο στο Δήμο του Πειραιά και 

στην ευρύτερη περιοχή του, όσο και σε άλλους Δήμους στην 

Αθήνα, από την παρατεταμένη απεργία των συμβασιούχων στην 

καθαριότητα, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και της Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Β. 

Κορκίδης, με επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Π. Σκουρλέτη και το Δήμαρχο 

Πειραιά, κ. Ι. Μώραλη, απηύθυνε έκκληση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για εξεύρεση 

λύσης. Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Η Ε.Σ.Ε.Ε. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ CAPITAL CONTROLS 

Η συμπλήρωση 2 ετών από την επιβολή των Capital Controls 

στην ελληνική οικονομία έχει επιφέρει σημαντικές 

διαφοροποιήσεις, τόσο στην καθημερινότητα εκατομμυρίων 

πολιτών, αλλά, πολύ περισσότερο έχει μεταβάλλει άρδην το τοπίο, αναφορικά με τις ανάγκες, 

τις προτεραιότητες και τις προοπτικές επιβίωσης των επιχειρήσεων. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

http://pcci.gr/evepimages/press260617_F29353.pdf
http://pcci.gr/evepimages/press280617_F12723.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/pressESEE260616_F5429.pdf


ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΒΑΠ, κ. Δ. ΜΑΘΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ 

ΕΥΘΥΝΗ  

 ■ Ρυθμίζονται βασικές εκκρεμότητες του Αναπτυξιακού Νόμου 

Την πλήρη ικανοποίηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής Πειραιώς 

για την ευτυχή κατάληξη του διαλόγου με τον αναπληρωτή υπουργό 

Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Αλέξανδρο Χαρίτση και τις πρωτοβουλίες 

του στην εφαρμογή του αναπτυξιακού, εξέφρασε με δηλώσεις του, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, 

κ. Δημήτρης Μαθιός.  

Περισσότερα… 

■ Οι κανόνες της Εταιρικής Ευθύνης επιχειρήσεων και επιχειρηματιών είναι καθήκον «Η 

εταιρική ευθύνη επιβάλλει προσέγγιση αποτελεσματικότερων διαστάσεων στο πελατειακό 

δυναμικό των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών», τόνισε ο πρόεδρος του Σ.Β.Α.Π., κ. 

Δημήτρης Μαθιός, προλογίζοντας σεμινάριο για την ψυχολογία των πωλήσεων, που 

οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου για τα μέλη του. Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

Τη δυνατότητα σε όλα τα επενδυτικά σχέδια με σημαντικό βαθμό 

υλοποίησης, που έχουν υπαχθεί στους προηγούμενους 

αναπτυξιακούς νόμους (3299/2004 και 3908/2011), να τύχουν των 

ευνοϊκών ρυθμίσεων χορήγησης παράτασης του χρόνου 

υλοποίησης, αλλά και μείωσης της δυναμικότητάς τους και να ολοκληρωθούν ομαλά, δίνει το 

υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με σχετική τροπολογία στη Βουλή.  

Επιστροφή 

 

ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Η. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΕΙΣ 

Εξοικονόμηση της τάξης των 100 ευρώ το χρόνο μπορεί να εξασφαλίσει 

ένας μέσος καταναλωτής ρεύματος, πελάτης της Δ.Ε.Η., ο οποίος θα 

ενταχθεί στα εκπτωτικά προγράμματα για τους συνεπείς πελάτες και την 

προπληρωμή λογαριασμών, που εφαρμόζει η επιχείρηση. Η συνολική έκπτωση φθάνει στο 21% 

(15% έκπτωση συνέπειας και 6% έκπτωση προπληρωμής), που σημαίνει ότι για οικιακή 

κατανάλωση 1.600 κιλοβατωρών το τετράμηνο η χρέωση ενέργειας από 151,36 ευρώ πέφτει 

στα 119,5 ευρώ. Δηλαδή, σε ετήσια βάση το όφελος πλησιάζει τα 100 ευρώ. Η έκπτωση 

συνέπειας 15% χορηγείται από τον Ιούλιο του 2016 στους πελάτες της Δ.Ε.Η., που εξοφλούν 

εμπρόθεσμα (μέχρι την ημερομηνία λήξης) τους λογαριασμούς και τυχόν δόσεις διακανονισμού 

οφειλών.  

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/pressSVAP280617_F5399.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/pressSVAP260617_F5314.pdf


ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ 2018 Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΣΤΑ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

Την πρόταση του προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών,  κ. 

Θεόδωρου Βενιάμη, για παράταση ενός ακόμη έτους, το 2018, της 

εθελοντικής συνεισφοράς των Ελλήνων εφοπλιστών στα έσοδα του 

κράτους, ενέκρινε ομοφώνως, η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. 

Η ελληνική πλοιοκτησία, δια της υπογραφής συνυποσχετικού οικειοθελούς συνεισφοράς με το 

ελληνικό Δημόσιο, όπως προβλέφθηκε με το άρθρο 42 του Νόμου 4301, από το 2014 έως το 

2017, συμφωνήθηκε να αποδώσει συνολικά στα ταμεία του κράτους το ποσό των 420 

εκατομμυρίων ευρώ, η καταβολή του οποίου ολοκληρώνεται φέτος.  

Επιστροφή 

 


