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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 Συνάντηση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. με τον Πρόεδρο του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Βοϊβοντίνα (Vojvodina) για την προαγωγή 

των διμερών εμπορικών σχέσεων 

 Εκκίνηση των φετινών θερινών εκπτώσεων με προσδοκίες τόνωσης κίνησης      

και τζίρου στο λιανεμπόριο 

 Το Ε.Β.Ε.Π. αναλύει τα αρχικά συμπεράσματα της Έκθεσης του Δ.Ν.Τ. 

 Ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. για ενδιάμεση Έκθεση Τραπέζης Ελλάδος 

 Δημοσίευση νέας νομοθεσίας για το Μεταφορικό Ισοδύναμο 

 Ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. για  το Π.Δ. των Χρήσεων Γης 

 Ο.Α.Ε.Δ.: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για 10.000 ανέργους 

 Δωρεάν 130.000 ψηφιακές υπογραφές μέσω των Επιμελητηρίων στις  

επιχειρήσεις 

 

 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 
 ΕΛΙΝΤ: Διοργάνωση Συνεδρίου, με θέμα «Design, Construction & Operation of 

LNG/ LPG Ships», 5 Δεκεμβρίου 2018, Ίδρυμα Ευγενίδου 

 
 Αποτελέσματα Συμποσίου για το μέλλον της ευρωπαϊκής λιμενικής πολιτικής 
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Συνάντηση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. με τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου της Βοϊβοντίνα (Vojvodina) για την προαγωγή των διμερών 

εμπορικών σχέσεων 

Τις μεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν για την 

περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηματικών σχέσεων, 

μεταξύ των επιχειρήσεων της Ελλάδας και της Σερβίας 

και τη ραγδαία εξέλιξη του λιμανιού του Πειραιά, ως του 

ταχύτερα αναπτυσσόμενου λιμένα, σε ευρωπαϊκό και 

παγκόσμιο επίπεδο, επεσήμανε ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς, κ. Β. Κορκίδης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον Πρόεδρο του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, κ. Bosko Vucurevic, από την Βοϊβοντίνα (αυτόνομη επαρχία 

Σερβίας), την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π.  Στη συνάντηση συμμετείχαν 

επίσης ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και Πρόεδρος του Σ.Β.Α.Π., κ. Δ. Μαθιός, και ο  

ιδιοκτήτης της εταιρείας "Sigoc" και συνεργάτης του Προέδρου, κ. Predrag Rockomanovic. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 
Εκκίνηση των φετινών θερινών εκπτώσεων με προσδοκίες τόνωσης κίνησης και 

τζίρου στο λιανεμπόριο 

«…Το κλίμα στον εμπορικό κόσμο είναι ανάμικτο με ελπίδες για 

αύξηση του τζίρου αλλά και έντονο προβληματισμό καθώς, οι 

θερινές εκπτώσεις πραγματοποιούνται σε περιβάλλον αυξημένων 

φορολογικών υποχρεώσεων όλων των καταναλωτών, με 

αποτέλεσμα οι αγορές να μπαίνουν σε «δεύτερη μοίρα».  Οι έμποροι 

σε μεγάλο βαθμό εναποθέτουμε τις ελπίδες μας στην τουριστική κίνηση και την «εισαγόμενη 

κατανάλωση» που αυτή την περίοδο εντείνεται ωστόσο, όπως γνωρίζουμε, αυτή η βοήθεια 

υφίσταται, αλλά όχι για όλες τις πόλεις της χώρας και όχι για όλες τις περιοχές της Αθήνας. Οι 

καλοκαιρινές εκπτώσεις κυμαίνονται συνήθως σε επίπεδα λιανικών πωλήσεων της τάξης των 7 

δισ. ευρώ και εφόσον επιτευχθούν αυτοί οι αριθμοί, θα δώσουν σημαντική ανάσα στα ταμεία 

των εμπορικών καταστημάτων με τη προϋπόθεση ότι η ένταση του τουρισμού θα αποτυπωθεί 

με θετικά αποτελέσματα τουριστικών εσόδων στο σύνολο του ελληνικού εμπορίου…», ανέφερε 

ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Β. Κορκίδης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 
Το Ε.Β.Ε.Π. αναλύει τα αρχικά συμπεράσματα της Έκθεσης του Δ.Ν.Τ. 

«…Η αξιολόγησή της συμφωνίας στο Eurogroup αποδεικνύεται 

περίπλοκη για το ΔΝΤ που ξεκάθαρα διατηρεί «επιφυλάξεις» για 

τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους. Επίσης 

επιβεβαιώνεται πως, η «παραλλαγή» ελάφρυνσης του χρέους 

διευκόλυνε τη Γερμανία, καθώς με ευρεία πλειοψηφία το 

Κοινοβούλιο τους ενέκρινε τη συμφωνία ολοκλήρωσης του ελληνικού προγράμματος, 

αναδεικνύοντας το γεγονός ότι αυτή συνοδεύεται από όρους, από αυστηρή εποπτεία όπως η 
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«κανονική» προληπτική γραμμή, αλλά χωρίς τη φθηνή χρηματοδότηση από την ΕΚΤ. 

Πληροφοριακά, στη γερμανική Βουλή επί 643 ψηφισάντων, 410 βουλευτές ψήφισαν «ναι» και 

226 ψήφισαν «όχι». Τα αρχικά συμπεράσματα της έκθεσης του άρθρου 4 του ΔΝΤ επανέφεραν 

στο προσκήνιο τις γνωστές «επιφυλάξεις» για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του ελληνικού 

χρέους, στέλνοντας μήνυμα πως, παρά τις θετικές αποφάσεις του Eurogroup «οι προκλήσεις 

παραμένουν…», επισημαίνει ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 
Ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. για ενδιάμεση Έκθεση Τραπέζης Ελλάδος 

«…Όπως αναφέρεται στην Έκθεση, η βιωσιμότητα του δημόσιου 

χρέους, πέραν των μεσοπρόθεσμων θετικών επιδράσεων, θα 

μπορούσε να έχει και άμεσα οφέλη, καθώς παρέχει στην Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα τη διακριτική ευχέρεια να εξετάσει τη διατήρηση 

της "παρέκκλισης” (waiver) για την αποδοχή των ελληνικών κρατικών ομολόγων ως 

εξασφαλίσεων στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Επίσης, να 

αποδεχθεί τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αγοράς τίτλων (στην κανονική περίοδο και στην 

περίοδο επανεπένδυσης) με βάση το επιχείρημα ότι, στην ουσία, οι προϋποθέσεις για τη 

διατήρηση της "παρέκκλισης”, δηλαδή ενισχυμένη εποπτεία και αιρεσιμότητα, έχουν 

συμπεριληφθεί στην απόφαση του Eurogroup της 21ης Ιουνίου…». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 
Δημοσίευση νέας νομοθεσίας για το Μεταφορικό Ισοδύναμο 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος νόμος 

4551/2018 «Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι 

υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις» 

(επισυνάπτεται στην παρούσα) με τον οποίο καθιερώνεται μηχανισμός 

Μεταφορικού Ισοδυνάμου, ως μέτρο εξίσωσης του κόστους μεταφοράς επιβατών και 

εμπορευμάτων με μέσα θαλάσσιας μεταφοράς, ως προς εκείνο που θα ίσχυε με μέσα χερσαίας 

μεταφοράς για την ίδια απόσταση. Το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους δικαιούνται μεταξύ 

άλλων, τα νοικοκυριά, οι μόνιμοι κάτοικοι (προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι 

εκπαιδευτικοί, ιατροί), καθώς και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με κριτήριο το καθαρό 

ύψος του κύκλου εργασιών τους, όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου 2 του 

ν. 4308/2014, οι οποίες ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν την κύρια έδρα τους 

σε νησί, που εφαρμόζεται το μέτρο. 

-Περισσότερα… 

-Νόμος 4551/ Φ.Ε.Κ. 116/ 02-07-18 

-Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. για παράταση μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά 

Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο 

Επιστροφή 
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Ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. για  το Π.Δ. των Χρήσεων Γης 

 Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 

29/06/2018 - Αριθμός Φύλλου 114) το νέο Προεδρικό 

Διάταγμα των χρήσεων γης, το οποίο προσδιορίζει το εύρος και 

περιεχόμενο των κατηγοριών χρήσεων γης, που θα 

εφαρμόζονται εφεξής από τον πολεοδομικό σχεδιασμό για την οργάνωση και λειτουργία των 

οικιστικών κέντρων της χώρας, αλλά και του εξωαστικού χώρου. Με το νέο Προεδρικό 

Διάταγμα (ΠΔ) των χρήσεων γης προσαρμόζονται στη σύγχρονη πραγματικότητα οι 

προβλέψεις του προηγούμενου ΠΔ (166/Δ’) και αντιμετωπίζονται τα προβλήματα, που 

δημιούργησε ο παλιός νόμος 4269/2014. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 
Ο.Α.Ε.Δ.: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για 10.000 ανέργους 

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή εργοδοτών στο 

νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 

10.000 ανέργων νέων, ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους 

πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού 

και τεχνολογικού τομέα». Όπως επισημαίνεται σε σχετική 

ανακοίνωση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), οι 6.000 θέσεις 

εργασίας αφορούν αποκλειστικά εγγεγραμμένους ανέργους, πτυχιούχους ανωτάτων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα και οι υπόλοιπες 4.000 

θέσεις αφορούν εγγεγραμμένους ανέργους λοιπών εκπαιδευτικών βαθμίδων. 

Επιστροφή 

 
 
Δωρεάν 130.000 ψηφιακές υπογραφές μέσω των Επιμελητηρίων στις  επιχειρήσεις 

Το σχεδιασμό, προώθηση και υλοποίηση δέσμης μέτρων με στόχο 

την αξιοποίηση όλων των ψηφιακών εργαλείων προς όφελος του 

συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων – μελών των 

Επιμελητηρίων, ανακοίνωσαν σε κοινή Συνέντευξη Τύπου που 

πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΑ ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Νίκος Παππάς, ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, 

κ. Στέργιος Πιτσιόρλας, και ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ, κ. 

Κωνσταντίνος Μίχαλος. Ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, 

αναφέρθηκε στην τεράστια σημασία του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Γενικού Εμπορικού 

Μητρώου (ΓΕΜΗ) που θα δώσει λύσεις σε πολλά, μείζονα, καθημερινά προβλήματα που 

αντιμετωπίζει το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων στις καθημερινές του δραστηριότητες. 

Περισσότερα… 

-Παρουσίαση POWERPOINT 

Επιστροφή 
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 
 

ΕΛΙΝΤ: Διοργάνωση Συνεδρίου, με θέμα «Design, Construction & Operation of LNG/ 

LPG Ships», 5 Δεκεμβρίου 2018, Ίδρυμα Ευγενίδου 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.), 

και το Royal Institution of Naval Architects (RINA), 

συνδιοργανώνουν Συνέδριο με θέμα «Design, Construction 

& Operation of LNG/ LPG Ships» , το οποίο θα διεξαχθεί την 

5η Δεκεμβρίου 2018 σε αίθουσα του Ιδρύματος Ευγενίδου, 

παράλληλα με τη διεξαγωγή της Ετήσιας Συνάντησης 

Ναυτικής Τεχνολογίας 2018. Το Royal Institution of Naval 

Architects (RINA) συμβάλλει στο Συνέδριο με αριθμό εργασιών και ομιλητών από το 

εξωτερικό. 

-Προκήρυξη 

Επιστροφή 

 

 

Αποτελέσματα Συμποσίου για το μέλλον της ευρωπαϊκής λιμενικής πολιτικής 

Ολοκληρώθηκαν οι διήμερες εργασίες του Συμποσίου για το 

μέλλον της Ευρωπαϊκής Λιμενικής Πολιτικής, το οποίο διεξήχθη 

στις 28-29 Ιουνίου 2018, στη Χίο από το Τμήμα Ναυτιλίας και 

Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τον 

επιστημονικό συντονισμό της διαδικτυακής πρωτοβουλίας 

PortEconomics.eu. Κατά την πρώτη ημέρα του Συμποσίου 

σημαίνοντα στελέχη της Ευρωπαϊκής Λιμενικής Βιομηχανίας αλλά 

και των εμπλεκόμενων με αυτήν φορέων και θεσμικών οργάνων, 

μεταξύ των οποίων και το Ε.Β.Ε.Π. κατέθεσαν τις απόψεις τους 

για τις προκλήσεις και τις προοπτικές του κλάδου. Όπως τόνισε ο 

καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κ. Θάνος Πάλλης, πρόεδρος της οργανωτικής 

επιτροπής, και υπεύθυνος της δράσης Jean Monnet “Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική” 

«Συνειδητοποιούμε όλοι πλέον, ότι, η ημερήσια διάταξη των Ευρωπαϊκών θεσμών, όσον 

αφορά στους λιμένες έχει διευρυνθεί σημαντικά και το Συμπόσιο έδωσε μια πρώτης μορφής 

ευκαιρία να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες και να εξετάσουμε τον τρόπο που το 

περιεχόμενο τους θα συμβάλλει στο να επιτευχθεί η πολυπόθητη οικονομικά, περιβαλλοντικά 

και κοινωνικά ισόρροπη ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού λιμενικού συστήματος». 

Επιστροφή 
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