
 

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 

 Επίτιμο μέλος του Ε.Β.Ε.Π. αναγορεύτηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης 

 Το Ε.Β.Ε.Π. καλωσορίζει το πακέτο και το χρονοδιάγραμμα των 15 Φοροελαφρύνσεων 

 Επιτάχυνση Επενδύσεων και δημιουργία Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος 

Αδειοδοτήσεων 

 Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει για αυξήσεις στις χρεώσεις αναλήψεων από ΑΤΜ και τις αλλαγές 

ασφαλείας στις συναλλαγές με κάρτες 

 Περισσότεροι από 10.000 Χρήστες ξεκίνησαν τη διαδικασία προστασίας της 1ης κατοικίας 

 Έργο Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ): Αναβάθμιση και Διεύρυνση του 

θεσμού της Μαθητείας - Συμπράξεις Μαθητείας 

 HumanRights360 - Πρόγραμμα Διασφάλισης της ένταξης των αναγνωρισμένων 

προσφύγων 

 GEFYRA – Το πρόγραμμα που γεφυρώνει το χάσμα δεξιοτήτων μεταξύ αυτών που 

χρειάζονται οι εταιρείες και εκείνων που διαθέτουν οι νέοι 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 Οι προγραμματικές δηλώσεις για την Ναυτιλία, τα Λιμάνια, τον θαλάσσιο Τουρισμό, το 

Λιμενικό Σώμα και την Ακτοπλοΐα 
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Επίτιμο μέλος του Ε.Β.Ε.Π. αναγορεύτηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης 

Με ομόφωνη απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Ε.Β.Ε.Π., στις 24.07.2019, ανακήρυξε τον 

Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. 

Γιάννη Πλακιωτάκη, επίτιμο μέλος του Επιμελητηρίου, 

«αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά του στον 

Επιμελητηριακό θεσμό, τη συμπαράστασή του στο 

Επιμελητήριο, αλλά κυρίως για τη μεθοδικότητα και τη 

σοβαρότητα που αποφασίζει και ενεργεί», όπως 

χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. 

Βασίλης Κορκίδης. Ο υπουργός, αφού 

ευχαρίστησε το Πρόεδρο και τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, 

ανέλυσε τις προτεραιότητες του υπουργείου 

δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επενδύσεις. 

«Θέλουμε να δείξουμε στους επενδυτές ότι η 

χώρα μας διαθέτει ένα φιλικό επενδυτικό 

περιβάλλον», τόνισε χαρακτηριστικά, 

υπογραμμίζοντας ότι η Nαυτιλία δεν είναι απλά η 

ατμομηχανή της οικονομίας, αποτελεί το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της χώρας. Από 

την πλευρά του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Βασίλης Κορκίδης, μίλησε για τους ισχυρούς 

δεσμούς συνεργασίας, που διαχρονικά υπάρχουν ανάμεσα στην επιμελητηριακή κοινότητα του 

Πειραιά και στο υπουργείο, τονίζοντας ότι ο κ. Πλακιωτάκης στάθηκε αρωγός στο έργο του 

Ε.Β.Ε.Π. στο παρελθόν, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής είναι πρωταρχικής σημασίας για τον Πειραιά και δεδομένου ότι έχει παραδοσιακά την 

έδρα του στο μεγάλο λιμάνι, ο Υπουργός του συνηθίζεται να αποκαλείται και “Υπουργός 

Πειραιά”. Το παρών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Β.Ε.Π. έδωσαν η Γενική Γραμματέας 

Νησιωτικής Πολιτικής, κα Χριστιάνα Καλογήρου, ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμενικών 

Υποδομών, κ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. 

Γεώργιος Πατέρας και ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, κ. Ιάσων Αγγελόπουλος, οι 

οποίοι είχαν ένα εποικοδομητικό διάλογο με τα μέλη του Δ.Σ., ενώ δήλωσαν ότι προσδοκούν σε 

μια γόνιμη συνεργασία με το Ε.Β.Ε.Π. με στόχο της ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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Το Ε.Β.Ε.Π. καλωσορίζει το πακέτο και το χρονοδιάγραμμα των 15 Φοροελαφρύνσεων 

Η Διοίκηση και οι επιχειρήσεις-μέλη του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς καλωσορίζουν το 

«πακέτο» των φοροελαφρύνσεων, που ανακοίνωσε ο 

Πρωθυπουργός στη Βουλή, χωρίς μάλιστα να θέτει σε 

κίνδυνο την επίτευξη των στόχων για τα πρωτογενή 

πλεονάσματα. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, που θα 

κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή τον Σεπτέμβριο, θα 

περιλαμβάνει σημαντικές φορολογικές “ανάσες” για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και, μάλιστα, με 

ταχύτερη εφαρμογή από ότι είχαν ανακοινωθεί προεκλογικά. Εν τω μεταξύ, λαμβάνοντας 

υπόψη τον «Γολγοθά» των 7,5 δις ευρώ άμεσων φόρων για το 2019 που ξεκινά τέλος Ιουλίου, 

η κυβέρνηση καταθέτει το πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο με την διαδικασία του κατεπείγοντος 

για μείωση 500 εκ. ευρώ στον ΕΝΦΙΑ, ώστε να ισχύσει από φέτος τον Αύγουστο στα 

εκκαθαριστικά 6,4 εκατ. ιδιοκτητών ακινήτων. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Επιτάχυνση Επενδύσεων και δημιουργία Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος 

Αδειοδοτήσεων 

Μέσα στον Αύγουστο κατατίθεται στη Βουλή, από το 

υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το σχέδιο 

νόμου για το outsourcing, με στόχο να «τρέξουν» το 

ταχύτερο δυνατό οι επενδύσεις, όπως ανακοίνωσε, 

μιλώντας στη συζήτηση των προγραμματικών 

δηλώσεων, ο αρμόδιος υπουργός, Άδωνις Γεωργιάδης. 

Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι μέσα στους επόμενους 

μήνες δημιουργείται Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα 

Αδειοδοτήσεων, που θα είναι διασυνδεδεμένο με όλες 

τις βάσεις δεδομένων (υπουργείο, επιμελητήρια κλπ). 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει για αυξήσεις στις χρεώσεις αναλήψεων από ΑΤΜ και τις 
αλλαγές ασφαλείας στις συναλλαγές με κάρτες 

Την ενημέρωση των επιχειρήσεων που δέχονται κάρτες 

πληρωμών για την ασφάλεια των συναλλαγών και των 

αυξήσεων στις χρεώσεις ξεκίνησε από τη προηγούμενη 

εβδομάδα το Ε.Β.Ε.Π., αναφορικά με τις χρεώσεις που 

αφορούν την ανάληψη μετρητών με κάρτα σε ΑΤΜ άλλης 

τράπεζας από αυτή που έχει εκδώσει την κάρτα. Χωρίς 

καμία χρέωση θα εξακολουθούν να γίνονται οι αναλήψεις 

μετρητών από τα ΑΤΜ της ίδιας τράπεζας που έχει εκδώσει την κάρτα. Η αναπροσαρμογή γίνεται 

http://www.pcci.gr/evepimages/press220719_F18637.pdf
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σε εφαρμογή κοινοτικής οδηγίας για ενιαία αντιμετώπιση των Ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά 

στην τιμολόγηση των τραπεζικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα … 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Περισσότεροι από 10.000 Χρήστες ξεκίνησαν τη διαδικασία προστασίας της 1ης 

κατοικίας 

Περισσότεροι από 10.000 χρήστες έχουν ξεκινήσει τη 

διαδικασία αίτησης για την προστασία της 1ης κατοικίας 

στις τρεις εβδομάδες λειτουργίας της σχετικής 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Υπενθυμίζεται ότι, εφόσον 

συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, η Ειδική 

Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους μέσω της 

πλατφόρμας εγκρίνει, εντός προθεσμίας 15 

ημερολογιακών ημερών, το ποσοστό και το ενδεικτικό ποσό της συνεισφοράς του Δημοσίου και 

προωθεί στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) την εγκεκριμένη 

αίτηση. 

Επιστροφή 

 

Έργο Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ): Αναβάθμιση και Διεύρυνση 

του θεσμού της Μαθητείας - Συμπράξεις Μαθητείας 

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος 

(ΚΕΕΕ) είναι συνδικαιούχος με την Επιτελική 

Δομή ΕΣΠΑ του Τομέα Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Οικονομίας του Υπ. Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, του Έργου “Αναβάθμιση και 

Διεύρυνση του θεσμού της Μαθητείας - 

Συμπράξεις Μαθητείας”, το οποίο εντάχθηκε και 

χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” του ΕΣΠΑ 2014-2020. Το Έργο επιδιώκει να συμβάλει στην 

ενίσχυση του θεσμού της μαθητείας στην Ελλάδα μέσω του δυϊκού συστήματος προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων. Το κύριο αντικείμενο της Πράξης είναι να προσελκύσει 

επιχειρήσεις και να υποστηρίξει τη δημιουργία θέσεων μαθητείας καθώς επίσης και την 

υλοποίηση της μαθητείας στις εν λόγω επιχειρήσεις. Το έργο περιλαμβάνει «Συμβουλευτική για 

προσέλκυση επιχειρήσεων, συνεργασία με τις επιχειρήσεις, επιλογή των επιχειρήσεων και 

καταγραφή προσφερόμενων από αυτές θέσεων Μαθητείας», «Εκπαίδευση μεντόρων-στελεχών 

επιχειρήσεων, συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων, εκπαιδευτών- 

μεντόρων κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Μαθητείας», καθώς και διακριτές Δράσεις με 

αντικείμενο την «Δημιουργία Clusters Επιχειρήσεων για την προώθηση της Μαθητείας».  

Περισσότερα: http://mathiteia.ep.uhc.gr 

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/ATM_F12471.pdf
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HumanRights360 - Πρόγραμμα Διασφάλισης της ένταξης των αναγνωρισμένων 

προσφύγων 

Το HumanRights360 αποτελεί μία οργάνωση της κοινωνίας των 

πολιτών με αποστολή την προστασία και ενδυνάμωση των 

δικαιωμάτων όλων, χωρίς καμία διάκριση, και με εστίαση στους 

ευάλωτους πληθυσμούς. Στο πλαίσιο της αποστολής της 

υλοποιείται και ένα Πρόγραμμα Διασφάλισης της ένταξης των 

αναγνωρισμένων προσφύγων με στόχο την υποστήριξη 

αναγνωρισμένων προσφύγων για την εκπόνηση προσωπικών 

σχεδίων ένταξης και τη διενέργεια όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επίτευξη αυτών 

των σχεδίων. Ανάμεσα στις δράσεις του Προγράμματος είναι και η καταγραφή των τυπικών και 

μη-τυπικών δεξιοτήτων των δικαιούχων, η παροχή συμβουλευτικής για τις δυνατότητες 

επαγγελματικής τους κατάρτισης (π.χ. προγράμματα του ΟΑΕΔ, INE /ΓΣΕΕ), καθώς και μέσω 

άλλων διαθέσιμων εργαλείων (πχ “voucher”, πρακτική άσκηση κ.α.), αλλά και η εξασφάλιση της 

πρόσβασης σε βασικές ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης που θα κατευθύνονται σε 

συγκεκριμένες ευκαιρίες απασχόλησης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. 

Περισσότερα: https://www.humanrights360.org/integration/ 

Επιστροφή 

 

 

GEFYRA – Το πρόγραμμα που γεφυρώνει το χάσμα δεξιοτήτων μεταξύ αυτών που 

χρειάζονται οι εταιρείες και εκείνων που διαθέτουν οι νέοι 

 Το Πρόγραμμα GEFYRA απευθύνεται στους νέους 16 με 29 ετών από 

όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας που βρίσκονται στο 

προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών τους καθώς και 

απόφοιτους αλλά και όσους υπάγονται στο καθεστώς μαθητείας από τις 

Επαγγελματικές Σχολές του ΟΑΕΔ προσφέροντας, στις συμμετέχουσες 

επιχειρήσεις και για όσο διάστημα η κάθε μια επιθυμεί, αμειβόμενες 

θέσεις για Μαθητεία (Apprenticeship), Πρακτική Άσκηση (Internship) 

και Επαγγελματική Κατάρτιση (Traineeship). Στα πολλαπλά οφέλη που έχουν οι συμμετέχουσες 

στο πρόγραμμα εταιρίες συγκαταλέγονται…. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 

Οι προγραμματικές δηλώσεις για την Ναυτιλία, τα Λιμάνια, τον θαλάσσιο Τουρισμό, το 

Λιμενικό Σώμα και την Ακτοπλοΐα   
 

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. 

Γιάννης Πλακιωτάκης, στο πλαίσιο των προγραμματικών 

δηλώσεων της κυβέρνησης, αναφέρθηκε στο 

πρόγραμμα του υπουργείου Ναυτιλίας, το οποίο 

εστιάζεται στις εξής βασικές προτεραιότητες: στην 

αναστροφή της πτωτικής πορείας του Εθνικού 

Νηολογίου, στην καθιέρωση μιας νέας αρχιτεκτονικής 

του Συστήματος Ναυτικής Εκπαίδευσης, στην εξέλιξη 

των Ελληνικών Λιμανιών και την επικαιροποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Λιμένων, στον 

Θαλάσσιο Τουρισμό και την εξέλιξη του κλάδου των σκαφών αναψυχής και του τομέα της 

κρουαζιέρας, την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και την αναγνώριση του έργου 

του Λιμενικού Σώματος, αλλά και στην εξέλιξη της Ακτοπλοΐας με την αναβάθμιση του 

ακτοπλοϊκού δικτύου και τον εκσυγχρονισμό του ακτοπλοϊκού στόλου.   

«Η Ελλάδα οφείλει και πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο στην διαμόρφωση της ατζέντας της 

ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο και είμαι βέβαιος ότι η πατρίδα μας θα διαδραματίσει τον ρόλο 

που της αναλογεί ως ειρηνική δύναμη προόδου και ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της 

Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης» ανέφερε στην ολοκλήρωση της ομιλίας του ο Υπουργός.  

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

 
19-25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 

 

1. Ενημερωτικό Δελτίο EuroCommerce, Τεύχος 174, 23 Ιουλίου 2019 

2. Δελτίο Τύπου EuroCommerce «An easier consumer journey when buying online» 

3. Tελική έκδοση της Πρόσκλησης του SME Envoy Network για μια σθεναρή και προοδευτική 
πολιτική της ΕΕ για τις μικρές επιχειρήσεις 

4. Tελική έκδοση του δισέλιδου της EuroCommerce περί πολιτικής για τις ΜΜΕ  

5. Δελτίο Τύπου EuroCommerce «GDPR one year in - working well, but care needed on burdens for 
SMEs» 
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