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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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Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Ε.Β.Ε.Π. και Παραγωγικών Φορέων του Πειραιά 

«Το τρέχον έτος θα είναι η χρονιά 

αύξησης των ρυθμών ανάπτυξης της 

οικονομίας και αποκατάστασης της 

μεσαίας τάξης» είπε, απευθύνοντας 

χαιρετισμό, κατά τη διάρκεια της 

κοινής εκδήλωσης των παραγωγικών 

φορέων του Πειραιά στο Μέγαρο του 

Ε.Β.Ε.Π. για την κοπή της πίτας, που 

ευλόγησε ο Σεβασμιότατος 

Μητροπολίτης Πειραιά, κ.κ. 

Σεραφείμ, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, ο 

οποίος δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι αυτή τη χρονιά θα αλλάξουν όλα με στόχο την βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας του εθνικού νηολογίου αλλά και της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης 

παράλληλα με την εισαγωγή της ιδιωτικής ναυτικής εκπαίδευσης. Ο υπουργός, επίσης, 

αποκάλυψε ότι, το προσεχές διάστημα, θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ ΥΝΝΠ και ΕΤΕΑΝ για την 

ανάπτυξη δράσεων για τη θαλάσσια οικονομία, μη παραλείποντας να αναφερθεί και στον βασικό 

στόχο της νέας λιμενικής πολιτική.  

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Τρύφων Αλεξιάδης, ευχήθηκε για την 

καλή χρονιά, σημειώνοντας ότι η ημέρα δεν προσφέρεται ούτε για πολιτικές αναλύσεις και 

μικροπολιτικά, ούτε βέβαια για τοποθετήσεις στα "καυτά" θέματα του Πειραιά, που έθεσε ο 

πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., για να σημειώσει την αναγκαιότητα διοργάνωσης συνεδρίου για την 

συζήτηση αυτών. 

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του 

Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης, 

απεύθυνε σημειολογικά δέκα συν μία (11) 

ευχές για την επιχειρηματική Ελλάδα, 

αλλά και για τον Πειραιά έντεκα δράσεις, 

επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι το 

2020 αποτελεί έτος ορόσημο για την 

οικονομική μεταβολή που επιχειρεί η 

ελληνική κυβέρνηση, τα πρώτα μέτρα της οποίας ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας χαιρέτισε 

στα τέλη του περασμένου χρόνου. Πρόσθεσε δε ότι ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας, που 

πάλεψε σε αντίξοες συνθήκες, αναμένει ένα καθαρότερο ορίζοντα, τονίζοντας ότι οι 

παραγωγικές τάξεις θα πρέπει να διαμορφώσουν, υπό την προϋπόθεση της στήριξης από την 

πολιτεία, εκείνου του πλαισίου όπου οι νέοι θα ωθούν στην ανάπτυξη με τις ιδέες τους το 

επιχειρείν ώστε αυτό να λειτουργήσει υπέρ της οικονομίας η κυκλικότητα της οποίας είναι 

γνωστή. Καταλήγοντας, ο κ. Κορκίδης, σημείωσε πως το «υπέρ δεκαετές» παρελθόν, με τα 

πολλά λάθη πρέπει να μας διδάξουν και η χώρα να προχωρήσει μπροστά μέσα σε ένα παγκόσμιο 

σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον και μία εύθραυστη γεωστρατηγικά περιοχή, όπου τα λάθη 

πλέον δεν επιτρέπονται, ούτε βεβαίως συγχωρούνται. 



Στην κοινή εκδήλωση των παραγωγικών φορέων του Πειραιά, μετά από ομόφωνη 

απόφαση,  ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος του Ε.Β.Ε.Π. η οικογενειακή επιχείρηση 

«ΗΛΙΟΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ», και η επιχείρηση «Ν. Θ. Μανεσιώτης & Υιός ΑΕ» ως αναγνώριση 

της εκατονταετούς επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Τις τιμητικές πλακέτες επέδωσαν, 

στην Αντιπρόεδρο της επιχείρησης «ΗΛΙΟΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ», κα Στέλλα Διαμαντοπούλου, και στον 

Πρόεδρο της επιχείρησης «Ν. Θ. Μανεσιώτης & Υιός ΑΕ», κ. Νίκο Μανεσιώτη, ο 

Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ και ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος 

Σταϊκούρας.    

Επίσης, μετά από ομόφωνη απόφαση, βραβεύθηκαν… 

Περισσότερα 

Επιστροφή  

 
 

Δήλωση του Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλη Κορκίδη, για το “δημιουργικό real 

estate” 

Ο Πειραιάς «αλλάζει» από τον Άγιο Νικόλα μέχρι τον 

Άγιο Διονύση, χάρη στην παρέμβαση της ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας και του επενδυτικού ενδιαφέροντος που 

έχει επιδείξει αυτή. Το γεγονός ότι θα επενδυθούν 250 

εκατομμύρια ευρώ για αναπλάσεις σε περιοχές που μέχρι 

σήμερα θεωρούνταν «υποβαθμισμένες» γεννά αισιοδοξία για 

την γενικότερη αναβάθμιση της εικόνας του Πειραιά και τη 

βελτίωση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο, εκτός των 

κατοίκων που θα δουν μία διαφορετική εικόνα, δραστηριοποιούνται εκατοντάδες επιχειρήσεις. Η 

αστική ανάπλαση σημαντικών τμημάτων του Πειραιά περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή στον 

Άγιο Διονύσιο, το πύργο του Πειραιά, την «Ιπποδάμεια αγορά», την επικαιροποιημένη 

μελέτη την οποία παρουσίασε επίσημα πρόσφατα το Ε.Β.Ε.Π., αλλά και την αξιοποίηση του 

εμβληματικού για το λιμάνι του Πειραιά κτιρίου της «Παγόδας» σύμφωνα με τα όσα προβλέπει 

το master plan της ΟΛΠ ΑΕ. Το Ε.Β.Ε.Π και γενικότερα η Επιμελητηριακή κοινότητα του 

Πειραιά χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση το επιδειχθέν επενδυτικό ενδιαφέρον στον τομέα 

του «δημιουργικού Real Estate» και δηλώνει αρωγός σε κάθε προσπάθεια ιδιωτικών 

φορέων, αλλά και του Δημοσίου μέσω ΣΔΙΤ που θα στοχεύει στην συνολική αναβάθμιση του 

Πειραιά σε όλα τα επίπεδα.  

Περισσότερα 

Επιστροφή  
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Αρθρο Βασίλη Κορκίδη Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. στη Real News: «Ασφαλιστικό νομοσχέδιο 

με αναπτυξιακό πρόσημο» 

Οι επικείμενες αλλαγές στις εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών 

θα δώσουν την πολυπόθητη οικονομική ανάσα που τόσο ανάγκη 

έχουν οι παραγωγικές δυνάμεις της χώρας. Πλέον οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα από τα έξι 

επίπεδα ασφαλιστικών εισφορών, ανάλογα με την οικονομική τους 

δυνατότητα αλλά και τις συντάξιμες αποδοχές που επιθυμούν να 

λάβουν. Προς τη θετική κατεύθυνση είναι και το γεγονός ότι στους 

νέους επαγγελματίες θα δίνεται η δυνατότητα για τα πρώτα πέντε 

χρόνια να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές 126 ευρώ. 

Παράλληλα, θα είναι εξαιρετικά σημαντικό να απαλλαγούν από τις ασφαλιστικές εισφορές και 

όσοι μισθωτοί τις καλύπτουν από τη μισθωτή τους απασχόληση. Οι ασφαλιστικές εισφορές δεν 

θα πρέπει να αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων 

επιχειρήσεων και φυσικά δεν θα πρέπει να ενισχύουν την παραοικονομία. Η δυσβάστακτες 

ασφαλιστικές επιβαρύνσεις έχουν ως αποτέλεσμα να πριμοδοτείται η «μαύρη» εργασία. Εάν 

θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα υγιές και φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον θα πρέπει να 

γίνουν γενναίες ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις. Οι εξαγγελίες μέχρι στιγμής του υπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση ενισχύουν τόσο τους ελεύθερους 

επαγγελματίες όσο και τους εργαζόμενους. Η ελάφρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα 

ενισχύσει ουσιαστικά την ασθμαίνουσα αγορά, η οποία αναζητεί εναγωνίως μια οικονομική 

ανάσα. Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο θα πρέπει να έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα. Γιατί μόνο μέσα 

από την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα θα δημιουργηθούν πολλές νέες, βιώσιμες και 

καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Θα μπορέσουν να γυρίσουν στην πατρίδα μας πολλοί από 

τους επιστήμονες αλλά και τα στελέχη της αγοράς που μετανάστευσαν απ’ άκρη σ’ άκρη σε όλον 

τον πλανήτη αναζητώντας έναν καλύτερο εργασιακό βίο. Το επικείμενο ασφαλιστικό νομοσχέδιο 

πρέπει να έχει αναπτυξιακό πρόσημο.   

Επιστροφή  

 

 

Η συνεισφορά των ΜμΕ στην εθνική οικονομία  

Στο Reporter Μagazine δημοσιεύτηκε άρθρο του 

Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, για την 

συνεισφορά των ΜμΕ στην εθνική οικονομία. Στο εν 

λόγω άρθρο, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 

επεσήμανε τα ακόλουθα: «Εισερχόμενοι στο τελευταίο 

έτος της πρώτης εικοσαετίας του 21ου αιώνα πρέπει 

επιτέλους να συνειδητοποιήσουμε τί πραγματικά είναι 

η μικρομεσαία επιχείρηση και ποιο το μέγεθος της συνεισφοράς της στην οικονομία. Είναι ώρα 

να αποβληθούν οριστικά στρεβλές απόψεις που διατυπωθήκαν στο πέρασμα του χρόνου για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να θεωρηθούν «μικρομεσαίες και ασήμαντες» 

στο πλαίσιο μίας παραφιλολογίας που αναπτύχθηκε και τελικά δεν βοήθησε ούτε τις επιχειρήσεις 



αυτού του μεγέθους, αλλά ούτε και την οικονομία. Οι μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) 

αποτελούν σήμερα σημαντικό πυλώνα της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας τόσο σε 

ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο, με ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ 99,8% και 99,9%.  

Περισσότερα 

Επιστροφή  

 

 

Ε.Β.Ε.Π.: «Εναλλακτική Χρηματοδότηση ΜμΕ από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 

εντός του 2020» 

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα διατεθούν, 

εντός του έτους, 590 εκατ. ευρώ προς τις ΜμΕ, 

μέσω δύο νέων προγραμμάτων χρηματοδότησης. 

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση της 

ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

αναμένεται να ενεργοποιηθούν το 2020, από την 

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Οι σχετικοί πόροι, είναι πλέον «δεσμευμένοι», καθώς ήδη 

μεταβιβάστηκε στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων, το ποσό του 1,04 δις ευρώ. Το συνολικό ποσό, μάλιστα, που θα συγκεντρωθεί 

ενδεχομένως να προσεγγίσει ακόμη και τα 2 δις ευρώ, καθώς τα χρηματοδοτικά εργαλεία θα 

συσταθούν από κοινού με τις τράπεζες, οι οποίες θα κληθούν να συνεισφέρουν περίπου άλλα 

τόσα. 

Περισσότερα 
Επιστροφή  

 

 

Παράταση ισχύος της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 

Τη χρονική παράταση ισχύος της Εθνικής Γενικής 

Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) 2018, μέχρι τις 

31 Δεκεμβρίου 2020, υπέγραψαν, με τη Γενική 

Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), οι εργοδοτικές 

οργανώσεις (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών 

(ΣΕΒ), η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών 

και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), η Ελληνική 

Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και ο Σύνδεσμος Ελληνικών 

Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Συγκεκριμένα, το σύνολο των κανονιστικών και ενοχικών 

όρων της ΕΓΣΣΕ του 2018, διατηρούνται σε ισχύ ως έχουν σήμερα, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 

2020. Το διάστημα αυτό νοείται ως χρόνος κανονικής (συμβατικής) ισχύος της ΕΓΣΣΕ 2018. 

Επιστροφή  
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ΔΡΑΣΗ «ΕΛΛΑΔΑ...ΞΑΝΑ»: Πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ…ΞΑΝΑ συνιστά την πρώτη πιλοτική 

δράση της Ελληνικής Πολιτείας για τη δημιουργία συνθηκών 

εισροής τεχνογνωσίας στη χώρα μας. Το πρόγραμμα 

χρηματοδοτεί επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 

Ελλάδα, για να προσλάβουν έως πεντακόσιους (500) 

εργαζόμενους 28-40 ετών του εξωτερικού με άριστη γνώση της 

Ελληνικής γλώσσας, με διεθνή εργασιακή εμπειρία δύο 

τουλάχιστον ετών, κάτοχοι μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου σπουδών. Στο 

Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο 

οποίο οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις εισέρχονται με τους κωδικούς τους, έχει ήδη αναρτηθεί η 

φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα με τίτλο ΕΛΛΑΔΑ…ΞΑΝΑ. Εκεί οι 

επιχειρήσεις μπορούν να ενημερωθούν για τους όρους του προγράμματος και να  δηλώσουν 

έως 4 θέσεις εργασίας, σε συγκεκριμένες ειδικότητα/ες υψηλής εξειδίκευσης για εν ενεργεία 

εργαζομένους του εξωτερικού κατόπιν διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής από την επιχείρηση 

για 24 μήνες. 

Περισσότερα 

Επιστροφή  

 

 

Κατατέθηκε τροπολογία-Θα διευκολύνεται η έκδοση βίζας για επιχειρηματίες τρίτων 

χωρών 

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία που διευκολύνει την 

είσοδο στην Ελλάδα επιχειρηματιών από τρίτες χώρες. Με την 

τροπολογία, που εντάσσεται στο νομοσχέδιο του 

υπουργείου Εξωτερικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για την 

αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση», εισάγεται νέος τύπος θεώρησης εισόδου (θεώρηση 

Διέλευσης από Αερολιμένα (ATV). Όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους επί της τροπολογίας, θεσπίζεται το «Έντυπο πρόσκλησης με 

ανάληψη ευθύνης/φιλοξενίας για τους σκοπούς θεώρησης χορήγησης εισόδου 

Σένγκεν» ως δικαιολογητικό για την εξέταση αιτημάτων χορήγησης θεώρησης εισόδου για 

επιχειρηματικό/επαγγελματικό σκοπό, στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι πολίτες τρίτων 

χωρών δεν μπορούν να πιστοποιήσουν εξ ιδίων τις σχετικές προϋποθέσεις. Με την τροπολογία 

προβλέπονται, επίσης, οι ποινές (φυλάκιση και χρηματική ποινή) που επιβάλλονται σε όποιον 

προσκαλεί πρόσωπα με «Επιχειρηματική Πρόσκληση», με σκοπό την παραβίαση της 

μεταναστευτικής νομοθεσίας και των διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν. 

Επιστροφή  

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/EllXana_F6160.pdf


Παράταση - Συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & 

Ποτών «7η FOOD EXPO GREECE 2020» 

Σας ενημερώνουμε ότι στην αρχική σελίδα του site της 

Περιφέρειας και στο πεδίο Ενημέρωση/Εμπορικές εκθέσεις, 

έχει αναρτηθεί Παράταση - πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, καθώς και η 

κάτοψη με το φωτορεαλιστικό σχέδιο του περιπτέρου, προς τις 

επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών που 

επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Περίπτερο της Περιφέρειας, «7η FOOD EXPO GREECE 

2020», που θα πραγματοποιηθεί από 07-09 Μαρτίου 2020, στο εκθεσιακό κέντρο Athens 

Metropolitan Expo. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης και των 

επισυναπτόμενων δικαιολογητικών είναι η 20η Ιανουαρίου 2020. 

Επιστροφή  

 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 
Σύσκεψη ΥΝΝΠ- ΕΑΤ ΑΕ για την ενίσχυση της Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας  

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε, μεταξύ του 

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γιάννη 

Πλακιωτάκη, με τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο, κ. 

Αντώνη Γεωργακάκη, και τον Αντιπρόεδρο, κ. Παντελή 

Τζωρτζάκη, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ 

(πρώην ΕΤΕΑΝ). Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η 

ανάπτυξη κοινής δράσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ, με σκοπό τη 

δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στήριξη της νησιωτικής επιχειρηματικότητας 

και των συναφών τομέων της θαλάσσιας οικονομίας.  

Περισσότερα 

Επιστροφή  

 

 

Τιμητικές διακρίσεις σε στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την προσφορά τους 

απονεμήθηκαν κατά την κοπή της πίτας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής 

Επιτάχυνση μεταρρυθμίσεων και σημαντικών παρεμβάσεων 

ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού 

νηολογίου, αλλαγή της λιμενικής διακυβέρνησης, 

εκμετάλλευση των λιμένων της χώρας και παρεμβάσεις στο 

ανθρώπινο δυναμικό του Λιμενικού Σώματος προανήγγειλε ο 

Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γιάννης 

Πλακιωτάκης, στην εκδήλωση της κοπής της 

http://www.pcci.gr/evepimages/NisEpix_F6124.pdf


Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Υπουργείου. «Θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου», είπε ο κ. 

Πλακιωτάκης,  «να ευχηθώ στην κάθε μία και στον καθένα ξεχωριστά, να έχετε υγεία, το 2020 

να είναι έτος δημιουργικό, ευτυχισμένο. Ζούμε», πρόσθεσε, «σε δύσκολους καιρούς με έντονο 

το γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό ενδιαφέρον στην ευρύτερη περιοχή μας, επομένως, πρώτα 

και πάνω από όλα απαιτείται Εθνική ενότητα και Εθνική ομοψυχία στα θέματα αμυντικής και 

εξωτερικής πολιτικής».  Στη συνέχεια, ο κ. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στις προτεραιότητες του 

Υπουργείου για τη νέα χρονιά, επισημαίνοντας – μεταξύ άλλων – και τα εξής:  

Περισσότερα 

Επιστροφή  

 

 

Στα 2 εκατ. ευρώ το πρόστιμο για θαλάσσια ρύπανση 

Με Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

αυξάνονται από 60-66,66% τα διοικητικά πρόστιμα 

στους υπαίτιους υποβάθμισης του θαλάσσιου ύδατος, 

ύστερα από πρόταση των υπουργών Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 

Δικαιοσύνης, σε συνέχεια των γνωμοδοτήσεων του 

Συμβουλίου της Επικρατείας. Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα το ανώτατο όριο του 

διοικητικού προστίμου στους υπαίτιους υποβάθμισης του θαλάσσιου ύδατος αυξάνεται από τις 

60.000 ευρώ στις 100.000 ευρώ. Το ανώτατο όριο του διοικητικού προστίμου σε περίπτωση 

σοβαρής υποβάθμισης του θαλάσσιου ύδατος αυξάνεται από το 1,2 εκατ. ευρώ στα 2 εκατ. 

ευρώ. Ενώ το ανώτατο όριο του διοικητικού προστίμου που ορίζεται στο άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 

4037/2012 (Α’ 10), αυξάνεται από 500.000 ευρώ σε 800.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο πρόστιμο 

αφορά τα νομικά πρόσωπα όταν το έγκλημα διαπράττεται προς όφελός τους: α) είτε από φυσικό 

πρόσωπο που ενεργεί ατομικά ή ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου και το οποίο έχει 

αρμοδιότητα εκπροσώπησης του νομικού προσώπου ή εξουσία λήψης εταιρικών αποφάσεων ή 

εξουσία άσκησης ελέγχου εντός του νομικού προσώπου, β) είτε από φυσικό πρόσωπο που τελεί 

υπό την εξουσία του νομικού προσώπου, εφόσον η τέλεση του εγκλήματος έγινε δυνατή 

εξαιτίας της έλλειψης εποπτείας ή ελέγχου από τα πρόσωπα της περίπτωσης α ́.  

Επιστροφή  

 

 

Επιστροφή 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
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