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Αγαπητό Μέλος, 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 Σχολιασμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ.Α., κ. Β. Κορκίδη για 
το«μεταμνημονιακό συμβιβασμό» στην προστασία πρώτης κατοικίας 
επαγγελματικών δανείων 

 Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στην επιστημονική εκδήλωση: 
«Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση, η επιστημονική έρευνα και η επαγγελματική 
κατάρτιση στο Λιμενικό τομέα, τις εμπορευματικές μεταφορές και την 
εφοδιαστική – μία συνδυασμένη πρωτοβουλία 

 Κατάργηση της αλλαγής ώρας, με απόφαση κάθε κράτους η επιλογή χειμερινής 
ή θερινής ώρας 

 Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και του Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. Β. Κορκίδης, προειδοποιεί για 
ανακατατάξεις στον χάρτη  του λιανεμπορίου, που θα προκαλέσουν τα «5+2» 
νέα εμπορικά κέντρα στην Αττική 

 ΕΤΕΑΝ:Nέα δράση επιχειρηματικής χρηματοδότησης 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 H ΟΛΠ Α.Ε. τιμήθηκε με το Ειδικό Βραβείο στην κατηγορία "Περιβάλλον" κατά 
το 4th Annual Sustainability Summit 2019 
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Σχολιασμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ.Α., κ. Β. Κορκίδη για το«μεταμνημονιακό 

συμβιβασμό» στην προστασία πρώτης κατοικίας επαγγελματικών δανείων 

«…Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο «δύο ταχυτήτων», το οποίο δεν 
ικανοποιεί το πάγιο αίτημα του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Πειραιώς και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού 
Συμβουλίου Αττικής για την επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, 
που με θυσίες, όλα τα τελευταία χρόνια, κράτησαν όρθιο το τραπεζικό 
σύστημα και την οικονομία της χώρας. Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι 

περίπλοκη και γραφειοκρατική, ενώ ουδείς γνωρίζει πότε και αν θα λειτουργήσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα 
που εξαγγέλθηκε ότι θα τη συνοδεύσει. Το ερώτημά μας, επομένως, είναι, εάν τα νέα όρια για τη πρώτη 
κατοικία θέτουν εκτός προστασίας αδύναμες κοινωνικά ομάδες και επαγγελματίες, εάν διατηρούν το ύψος 
των δανείων, αντί να λειτουργούν ως "κόφτες" σε όσους τη δικαιούνται. Οι νέες ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων 
οφειλών και δανείων που δρομολογούνται, πιστεύω ότι, θα πρέπει να εστιάζουν στους αποδεδειγμένα, 
εισοδηματικά και φοροδοτικά αδύναμους οφειλέτες, ανεξαρτήτως επαγγελματικής ιδιότητας, προστατεύοντας 
παράλληλα τους συνεπείς δανειολήπτες» επισημαίνει ο κ. Β. Κορκίδης. 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στην επιστημονική εκδήλωση: «Η 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση, η επιστημονική έρευνα και η επαγγελματική κατάρτιση 

στο Λιμενικό τομέα, τις εμπορευματικές μεταφορές και την εφοδιαστική – μία 

συνδυασμένη πρωτοβουλία 

Mε την ευκαιρία υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας, 
μεταξύ των φορέων ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, ΕΞΑΝΤΑ και ΠΑ.ΠΕΙ., 
πραγματοποιήθηκε επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Η 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση, η επιστημονική έρευνα και η 
επαγγελματική κατάρτιση στο Λιμενικό τομέα, τις 
εμπορευματικές μεταφορές και την εφοδιαστική – μία 
συνδυασμένη πρωτοβουλία», την Πέμπτη 27 Μαρτίου 
2019, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. στην οποία παρευρέθηκε ο 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Β. Κορκίδης. Στο 

χαιρετισμό του, ανέφερε: «…Οι πολυδάπανες επενδύσεις των τελευταίων ετών στο μεγαλύτερο λιμάνι της 
χώρας επιβεβαιώνουν τη σημασία του ρόλου του Πειραιά, ως διαμετακομιστικού κέντρου και σημαντική πύλη 
εισόδου της Ε.Ε., που φιλοδοξεί, μέσω δημιουργίας των απαραίτητων υποδομών και θέσπισης 
απλουστευμένων διαδικασιών, να διευκολύνει την ανάπτυξη των εμπορευματικών ροών προς την υπόλοιπη 
Ευρώπη…». 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Κατάργηση της αλλαγής ώρας, με απόφαση κάθε κράτους η επιλογή χειμερινής ή 

θερινής ώρας 

Η απόφαση της Ολομέλειας του Σώματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις 26/3/19, σημαίνει ότι η αλλαγή ώρας θα πρέπει 
να σταματήσει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2021 για τις 
χώρες της Ε.Ε. που θέλουν να διατηρήσουν μόνιμα τη θερινή ώρα 
ή την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου του 2021 για όσες χώρες 
διατηρήσουν μόνιμα τη χειμερινή ώρα. Με ψήφους 410 υπέρ και 
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192 κατά, η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο ενέκρινε την πρόταση 
της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού «TRAN» για τη διακοπή του ισχύοντος συστήματος 
εξαμηνιαίων αλλαγών της ώρας, μεταξύ της εποχής του καλοκαιριού και του χειμώνα, αλλά από 
το 2021.   
Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και του Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. Β. Κορκίδης, προειδοποιεί για 

ανακατατάξεις στον χάρτη  του λιανεμπορίου, που θα προκαλέσουν τα «5+2» νέα 

εμπορικά κέντρα στην Αττική 

Πέντε νέα εμπορικά κέντρα, αλλά και επέκταση δυο 
υφιστάμενων malls, θα κατασκευαστούν στην Αττική το 
επόμενο διάστημα, προκαλώντας σημαντικές ανακατατάξεις 
στο χάρτη του λιανεμπορίου. Οι νέες επενδύσεις είναι 
συνολικής επιφάνειας άνω των 340.000 τετραγωνικών μέτρων 

και θα έρθουν να προστεθούν στα περίπου 40 εμπορικά κέντρα συνολικής επιφάνειας 860.000 
τετραγωνικών μέτρων, που λειτουργούν σήμερα στη χώρα μας. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με 
έρευνες, οι Έλληνες καταναλωτές τα τελευταία χρόνια επιλέγουν τα εμπορικά κέντρα για ψώνια 
και διασκέδαση, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν επενδυτικό ενδιαφέρον παρά την μείωση της 
κατανάλωσης. Τα παρακάτω 5 νέα malls και οι 2 επεκτάσεις υφιστάμενων εμπορικών κέντρων 
που σχεδιάζονται να κατασκευαστούν στην Αττική, χωρίς να περιλαμβάνεται αυτό του 
Ελληνικού, σίγουρα προκαλούν έντονο προβληματισμό στα εμπορικά καταστήματα του κέντρου 
των πόλεων. 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

ΕΤΕΑΝ:Nέα δράση επιχειρηματικής χρηματοδότησης 

«Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης 
(ΕΤΕΑΝ) ανακοινώνει την έναρξη της Δράσης 
«Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου 
Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) συνολικού κεφαλαίου 

χορηγήσεων 915 εκ. ευρώ. Η νέα αυτή Δράση έρχεται να αντικαταστήσει την Δράση 
Επιχειρηματική Επανεκκίνηση – ΤΕΠΙΧ (Ενδιάμεσο), η οποία ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, 
καθώς σε διάστημα ενός έτους πάνω από 2.000 ελληνικές μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις 
χρηματοδοτήθηκαν με κεφάλαια ύψους 300εκ. ευρώ. Στόχος της νέας χρηματοδοτικής δράσης, 
είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας, η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, καθώς και η ενίσχυση της επενδυτικής 
δραστηριότητας της χώρας…». 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 

H ΟΛΠ Α.Ε. τιμήθηκε με το Ειδικό Βραβείο στην κατηγορία "Περιβάλλον" κατά το 4th 

Annual Sustainability Summit 2019 

Με το Ειδικό Βραβείο στην κατηγορία "Περιβάλλον" για τα 
“Προγράμματα παρακολούθησης ποιότητας του περιβάλλοντος 
σε συνεργασία με Πανεπιστημιακούς Φορείς και Ειδικούς 
Επιστημονικούς Συνεργάτες” τιμήθηκε η ΟΛΠ Α.Ε. κατά τη 

διάρκεια του 4th Annual Sustainability Summit 2019 που διοργανώθηκε από το Κέντρο 
Αειφορίας (CSE) σε συνεργασία με το MBA International του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Ο τίτλος του Summit φέτος ήταν "Innovation for Sustainability – Business leaders 
discussing how to embed innovative practices into the corporate sustainability strategy" με 
μεγάλη συμμετοχή από στελέχη επιχειρήσεων, φοιτητές και καθηγητές από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό, καθώς και εκπρόσωπους των ΜΜΕ. 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 
 

Επιστροφή 

 

 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  EUROCOMMERCE  (22 - 28 Μαρτίου 2019) 
 

IMCO 

1. Συνάντηση Ομάδας Εργασίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη 9/4/2019: 
Περίληψη θεμελιωδών ζητημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης για τη λιανική και χονδρική πώληση  
Definition of AI_Draft.pdf 

2. Συμφωνία θεσμικών οργάνων της ΕΕ για την οδηγία Omnibus:  
EU institutions agree on Omnibus Directive.doc 

3. Συνάντηση Επιτροπής IMCO 20/3/2019: 
 Πρακτικά και σημεία δράσης  

2019 03 20  IMCO slides.pptx 
 Παρουσίαση από την επιτροπή IMCO  

2019 03 20 Minutes and Action Points.docx 

4. Δημοσίευση (19/3/2019) Κανονισμού περί αμοιβαίας αναγνώρισης των εμπορευμάτων που κυκλοφορούν 
νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους. Ο Κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ στις 8 Απριλίου.  
Final adopted text published in the Official Journal of the European Union 

EUROCOMMERCE 

5. Νέες δημοσιεύσεις για την Ενιαία Αγορά: 
 What Comes After the Last Chance Commission? Policy Priorities for 2019-2024, Centre for European Policy 

Studies (CEPS), 2019 
 The European Council and the completion of the single market, European Parliamentary Research Service, 

March 2019 
6. Δελτίο τύπου: Απαιτείται κοινή δράση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων για τα πλαστικά αποβλήτα 
 Joint action needed to tackle problems of plastic waste.doc 
 Joint action needed to tackle problems of plastic waste.pdf 

7. Ενημερωτικό Δελτίο για το Περιβάλλον Τεύχος 2  
Environment E-news, Issue no 2.doc 

ENVIRONMENTAL COMMITTEE 

8. Παρουσιάσεις της DG Environment σχετικά με το EPR και τις βασικές απαιτήσεις για τη συσκευασία: 
 2019 03 11 DG Env workshop_ Packaging EREPR_ CONAI EXPRA presentationFINAL.pdf 
 2019 03 11 DG Env workshop_Packaging EREPR_DSD markusvanhalteren presentationFINAL.pdf 
 2019 03 11 DG Environment workshop_ Packaging EEEPR_Citeo presentationFINAL.pdf 
 Discussion paper EU guidance on EPR and revision of the essential requirements for packaging.docx 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CONSIL:PE_70_2018_REV_1
https://www.ceps.eu/system/files/What%20Comes%20After%20the%20Last%20Chance%20Commission_0.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/631739/EPRS_BRI(2019)631739_EN.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F577.doc
http://www.pcci.gr/evepimages/0802_F616.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F545.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F5162.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0702_F5218.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0703_F5260.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0704_F5319.docx
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