
 
 

 
e - Ε ν η μ έ ρ ω σ η 

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) 
 
 

5 Oκτωβρίου 2018 
 
 

 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 Τοποθέτηση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Β. Κορκίδη: «Με διττή ερμηνεία 

το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2019» 

 Τοποθέτηση προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Βασίλη Κορκίδη, με θέμα:«Το 

Project OPEN MALL -Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου στη Νίκαια» 

 Οι αλλαγές στα «capital controls» από 01-10-2018 

 Ενημέρωση Eurocommerce για ευρωπαϊκά θέματα Σεπτεμβρίου (β΄μέρος) 

 Άνοιξε η πλατφόρμα του Μεταφορικού Ισοδυνάμου για τις νησιωτικές 

επιχειρήσεις 

 Κοινή Υπουργική Απόφαση για την ενίσχυση της Καινοτομίας στις ΜμΕ 

 Σημαντικές, διεθνείς επαφές Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, με Πρόεδρο 

Εμπορικού Επιμελητηρίου Σμύρνης και Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας 

Αιγύπτου 

 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 Καπετάν Παν. Τσάκος: Εγκαινίασε το πρώτο ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό 

Επαγγελματικό Ναυτικό Λύκειο στη χώρα μας 
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Τοποθέτηση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Β. Κορκίδη: «Με διττή ερμηνεία το 

προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2019» 

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ και του ΕΒΕΠ, κ. Βασίλης Κορκίδης, σε 
δήλωσή του για το προσχέδιο του προϋπολογισμού αναφέρει 
τα εξής: «…Είναι αντιληπτό ότι η Κυβέρνηση δίνει 
«αντιπαροχή» στους θεσμούς, τα αντίμετρα μείωσης της 
φορολογίας των επιχειρήσεων για την αναστολή του μέτρου 
μείωσης των συντάξεων, αφού ο δημοσιονομικός χώρος του 
2019 δεν επαρκεί και για τα δύο. Οι μικρομεσαίοι της αγοράς 

από σεβασμό στους συνταξιούχους και μόνο, δεν θα μπούμε ούτε αυτή τη φορά στη διαδικασία 
του «κοινωνικού αυτοματισμού» που επιχειρείται να δημιουργηθεί από τη μεταμνημονιακή 
ανταλλαγή των μνημονιακών μέτρων και αντιμέτρων» επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο κ. Β. 
Κορκίδης. 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
Τοποθέτηση προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Βασίλη Κορκίδη, με θέμα:«Το Project 

OPEN MALL -Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου στη Νίκαια» 

«Η ιδέα για τα OPEN MALL’s ξεκίνησε το 2012 από την διαπίστωση 
ότι, τα κέντρα των πόλεων, στα οποία συνήθως είναι και τα 
παραδοσιακά εμπορικά κέντρα δεν είναι πλέον ελκυστικά για τους 
καταναλωτές λόγω δυσκολίας πρόσβασης, στάθμευσης, 
ανεπαρκούς σηματοδότησης, κλπ. Ταυτόχρονα από τις έρευνες του 
ΙΝ.Ε.ΜΥ διαπιστώσαμε, ότι υπό το βάρος της συνεχιζόμενης κρίσης, 

την δραματική αύξηση των κλειστών καταστημάτων των μελών μας και ταυτόχρονα ότι τα 
κλειστού τύπου MALL’s  είχαν σημαντικά μικρότερη πτώση τζίρου από τα μικρά και 
μικρομεσαία καταστήματα εάν όχι και αύξηση. Αποφασίσαμε λοιπόν να αντιδράσουμε για να 
αναστρέψουμε αυτή την κατάσταση εκμεταλλευόμενοι τις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες 
τις χώρας και κάποια άλλα πλεονεκτήματα που διαθέτουν τα καταστήματα των μελών μας, 
άλλα και τα ιστορικά κέντρα των πόλεων της Ελλάδας» σχολίασε ο κ. Β. Κορκίδης, σχετικά με 
το πώς ξεκίνησε η ιδέα δημιουργίας των OPEN MALL. 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
Οι αλλαγές στα «capital controls» από 01-10-2018 

Στάλθηκε την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018 για δημοσίευση 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του υπουργού 
Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία τροποποιούνται οι 
περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά 
κεφαλαίων, που θεσπίστηκαν με την Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α 84), όπως ισχύει. Με 

την απόφαση καταργούνται πλέον πλήρως οι δύο πυλώνες του οδικού χάρτη των capital 
controls και απελευθερώνονται έτσι οι περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και στην κίνηση 
των κεφαλαίων εντός της χώρας, παράλληλα γίνεται περαιτέρω σταδιακή άρση των 
περιορισμών του τρίτου πυλώνα, που αφορά στην μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό. 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/PresBudget19_F28446.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PresOpenMall_F28472.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/CapitalControls_F28547.pdf


Ενημέρωση Eurocommerce για ευρωπαϊκά θέματα Σεπτεμβρίου (β΄μέρος) 

Η EuroCommerce, η οποία διαδραματίζει έναν μοναδικό ρόλο στην 
ευρωπαϊκή οικονομία, ως σύνδεσμος μεταξύ των παραγωγών και 
των 500 εκατομμυρίων καταναλωτών σε όλη την Ευρώπη και της 
οποίας το Ε.Β.Ε.Π. είναι συνδεδεμένο μέλος, ενημερώνει τον 

επιχειρηματικό κόσμο για τις τρέχουσες εξελίξεις, επί σημαντικών ευρωπαϊκών θεμάτων της 
αγοράς και του εμπορίου, στις εξής επιτροπές: 1. Επιτροπή Ενιαίας Αγοράς, Δικαιωμάτων 
Καταναλωτή και Ηλεκτρονικού Εμπορίου, 2. Επιτροπή για το Περιβάλλον,3. Επιτροπή Διεθνούς 
Εμπορίου, 4. Επιτροπή Ζητημάτων Πολιτικής. 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Άνοιξε η πλατφόρμα του Μεταφορικού Ισοδυνάμου για τις νησιωτικές επιχειρήσεις 

Άνοιξε, χθες, η πλατφόρμα του Μεταφορικού Ισοδύναμου ΜΙ 
(www.metaforikoisodynamo.gr), ώστε να υποδέχεται τα 
παραστατικά για την χρηματοδότηση των νησιωτικών 
επιχειρήσεων, που είναι δικαιούχοι του μέτρου.  Οι επιχειρήσεις 
των νησιών μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά 

παραστατικά (τιμολόγια, κ.ά.), που αποδεικνύουν τα έξοδά τους για τη μεταφορά από και προς 
το νησί, αγαθών και υλικών, για το διάστημα Ιούλιος 2018- Σεπτέμβρης 2018. 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση για την ενίσχυση της Καινοτομίας στις ΜμΕ 

 Με κοινή υπουργική απόφαση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και 
Υπουργού Οικονομίας, κ. Γιάννη Δραγασάκη και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Έρευνας & Καινοτομίας, κ. Κώστα Φωτάκη, καθορίζονται οι 
διαδικασίες για τον χαρακτηρισμό των προϊόντων, των παραγωγικών 

διαδικασιών και των υπηρεσιών ως καινοτομικών. Η απόφαση που εντάσσεται στο πλαίσιο του 
καθεστώτος Ενισχύσεων Καινοτομικού Χαρακτήρα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του 
Αναπτυξιακού Νόμου ενεργοποιεί δράση ύψους 100 εκ €. Στόχος του προγράμματος είναι η 
ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή την εισαγωγή 
οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιών. Το καθεστώς αποσκοπεί στην καθιέρωση ή 
ενίσχυση των προϊόντων καινοτομικού χαρακτήρα, καθώς και στην ενσωμάτωση οργανωτικών 
και διαδικαστικών καινοτομιών στις παραγωγικές και άλλες διαδικασίες με στόχο τη συνεχή 
δέσμευση στην καινοτομία ως κεντρική επιλογή των ενισχυόμενων ΜμΕ. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός του καθεστώτος για το 2018 ανέρχεται σε 100 εκ € εκ των οποίων τα 70 εκ., 
τα οποία αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης της επιδότησης χρηματοδοτικής 
μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται 
από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ τα 30 εκ αφορούν την φορολογική 
απαλλαγή.  
Επιστροφή 
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Σημαντικές, διεθνείς επαφές Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, με Πρόεδρο 

Εμπορικού Επιμελητηρίου Σμύρνης και Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας Αιγύπτου 

Σειρά σημαντικών, διεθνών επαφών, εντός του Οκτωβρίου 2018 
στην Αθήνα, πρόκειται να έχει ο Πρόεδρος του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Β. Κορκίδης. 
Ειδικότερα, με σκοπό την προώθηση των διμερών σχέσεων 
στους τομείς του Εμπορίου, των Μεταφορών και του Τουρισμού, 
θα υποδεχθεί στο Επιμελητήριο τον νέο Πρόεδρο, Mr Mahmut 
Özgener και αντιπροσωπεία του Εμπορικού Επιμελητηρίου 
Σμύρνης. Επίσης, στο πλαίσιο της 3ης Ευρω-Αραβικής Διάσκεψης 

"Shared Horizons", θα συμμετάσχει σε συνάντηση στρογγυλής τραπέζης με τον Υπουργό 
Εμπορίου και Βιομηχανίας της Αιγύπτου, Mr Amr Nassar.  
Επιστροφή 

 

 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

Καπετάν Παν. Τσάκος: Εγκαινίασε το πρώτο ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό 

Επαγγελματικό Ναυτικό Λύκειο στη χώρα μας 

Ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της 
αποτροπής του αφελληνισμού της Ελληνικής Ναυτιλίας 
εξαιτίας της φθίνουσας πορείας του εργατικού δυναμικού, 
τη μείωση των Ελλήνων ναυτικών, έγινε στη Χίο. Στις 14 
Σεπτεμβρίου ανήμερα του Σταυρού, ο καπετάν 
Παναγιώτης Τσάκος εγκαινίασε το πρώτο ιδιωτικό μη 
κερδοσκοπικό Επαγγελματικό Λύκειο Ναυτικής 
κατεύθυνσης στην Ελλάδα, με την επωνυμία Ελληνικά 

Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών το TEENS-Tsakos Enhanced Education Nautical School. Το 
παρών έδωσαν εκπρόσωποι της διεθνούς και ελληνικής ναυτιλιακής και πολιτικής κοινότητας. 
O Xιώτης πλοιοκτήτης –Ιδρυτής του Ναυτικού Λυκείου, φανερά συγκινημένος επεσήμανε, 
μεταξύ άλλων: «Οραματιζόμαστε τη σχολική αυτή μονάδα, ως μία κυψέλη μάθησης γνώσης 
και αριστείας που θα προετοιμάζει και θα γαλουχεί από τρυφερή ηλικία νέους και νέες, για να 
γίνουν μία μέρα οι ηγέτες, που τόσο έχει ανάγκη η Ελληνική Ναυτιλία».  
Επιστροφή 

 

 


	ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ
	Τοποθέτηση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Β. Κορκίδη: «Με διττή ερμηνεία το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2019»
	Τοποθέτηση προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Βασίλη Κορκίδη, με θέμα:«Το Project OPEN MALL -Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου στη Νίκαια»
	Οι αλλαγές στα «capital controls» από 01-10-2018
	Ενημέρωση Eurocommerce για ευρωπαϊκά θέματα Σεπτεμβρίου (β΄μέρος)
	Άνοιξε η πλατφόρμα του Μεταφορικού Ισοδυνάμου για τις νησιωτικές επιχειρήσεις
	Κοινή Υπουργική Απόφαση για την ενίσχυση της Καινοτομίας στις ΜμΕ
	Σημαντικές, διεθνείς επαφές Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, με Πρόεδρο Εμπορικού Επιμελητηρίου Σμύρνης και Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας Αιγύπτου

