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Την
πρόθεσή του να διευθετήσει

ίο πρόβλημα με την
επιβολή ΦΠΑ στις υπηρεσίες

και τα εφόδια που προσφέρονται

σε πλοία και σκάφη που
δεν κάνουν πλόες στην ανοιχτή
θάλασσα εξήγγειλε ο υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Φώτης Κουβέλης ο οποίος
παρέστη στη ουνεδρίαση του διοικητικού

συμβουλίου ιου Εμπορικού

και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

Πειραιά
Η επιβολή ΦΠΑ επιβλήθηκε

πρόσφατα με κοινή ΠΟΛ που υπέγραψαν

τα υπουργεία Ναυτιλίας
και Οικονομικών με βάση οδηγία
της Ε.Ε που έπρεπε να υιοθετήσουμε

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά
η Κομισιόν δεν έλαβε υπ

όψιν της την Πολυνησία που χαρακτηρίζει

τη χώρα μας ενώ επισήμανε

ότι είμαστε σε ουνεργα
σία με το υπουργείο Οικονομικών
για την αναρρύθμιστι τον ανακαθορισμό

των διατάξεων της ΚΥΑ

Ναυπηγεία και ΑΕΝ
Για τα ζητήματα της εκπαίδευσης

αναφέρθηκε τόσο στη ναυ
πηγοεπισκευή όσο και στις ΑΕΝ
Πιο συγκεκριμένα δήλωσε ότι για
τις Σχολές μαθητείας επαγγελμάτων

της ναυπηγοεπισκευής εί¬

μαστε σε ουνεργασία με το Πανεπιστήμιο

Δυτικής Αττικής για τη
λειτουργία Σχολών μέσα στο Πανεπιστήμιο

Δυτικής Αττικής με
έμφαση και κατά προτεραιότητα
στους μηχανικούς και σε ειδικότητες

αυτών Η εκπαίδευση για μένα

αποτελεί βασικό στοιχείο
Για τις ΑΕΝ σημείωσε επίσης

Έτστ ενισχύουμε τις Ακαδημίες
Εμπορικού Ναυτικού με περισσότερο

εκπαιδευτικό υλικό και περισσότερο

εκπαιδευτικό προσωπικό

μέσα στο 2018 ενώ θα
εγκαινιαστεί

και n ΑΕΝ Καλύμνου
Επανέλαβε τέλος ότι εντάσσε¬

ται από το 2019 και n εισαγωγή
των στελεχών του Λιμενικού Σώματος

στις παραγωγικές σχολές
μέσω πανελληνίων εξετάσεων στο

μετρό που τα στελέχη του Λιμενικού

Σώματος καλούνται να αντεπεξέλθουν

ακόμα και σε οικονομικές

αρμοδιότητες

Προτάσεις
Στις πρσιάσεις του ΕΒΕΠ για την
ανάπτυξη του λιμανιού του Πειραιά

και εν γένει της ναυτιλιακής
δραστηριότητας αναφέρθηκε ο
πρόεδρος του ΕΒΕΠ Β Κορκίδης
Μεταξύ άλλων δήλωσε Προσδο

Plaster plan του ΟΛΠ
0 κ Φ Κουβέλης αναφέρθηκε και στην εκκρεμότητα ηου υπάρχει αναφορικά

με την εφαρμογή και υλοποίηση της σύμβασης παραχώρησης
του ΟΛΠ στην Cosco όσον αφορά το Master plan του λιμανιού Οπως
τόνισε τα ζητήματα αυτά προκύπτουν σε σχέση με το Master Plan του
ΟΛΠ και αφορούν σε ευρύτερες επιχειρηματικές δραστηριότητες γύρω
από τον Πειραιά σε ζητήματα ανταγωνισμού προστασίας της εργασίας
και προστασίας του περιβάλλοντος ζητήματα που έχουν σχέση με τη
συνεργασία της θάλασσας με τις πόλεις Μπορεί ως υπουργός Ναυτιλίας

και Νησιωτικής Πολιτικής να βλέπω προς τη θάλασσα αλλά να είστε
βέβαιοι ότι δεν έχω στραμμένη την πλάτη στην ενδοχώρα και στον ευρύτερο

Πειραιά δήλωσε ο κ Κουβέλης και προσέθεσε Πιστεύω ότι
μπόρα να βρεθεί κοινός τόπος από μία εξελισσόμενη συζήτηση στο
πλαίσιο του Master plan Η διαδικασία για το Master plan είναι σε εξέλιξη
Προσπαθούμε με τον καλύτερο τρόπο να γίνει η εφορμογή της σύμβασης

παραχώρησης

κούμε στην πολύτιμη στήριξη του
υπουργού σε όλα τα κρίσιμα θέματα

που σχετίζονται με την ανάπτυξη

του μεγαλύτερου λιμανιού
της χώρας και εν γένει της ναυτιλίας

μας Σε ένα εθνικό οικονομικό
περιβάλλον που δυστυχώς εξακολουθεί

να παρέχει ελάχιστα
επενδυτικά κίνητρα ο τομέας της
ελληνικής ναυτιλίας προσέφερε
αυξημένα έσοδα σε ξενο ουνάλ
λαγμα

Συγκεκριμένα το 2017 οι εισροές

στο ισοζύγιο πληρωμών από
την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών

υπολογίζονται σε περίπου
9,14 δισ ευρώ σημειώνοντας αύξηση

16,91 σε σχέση με το 2016
όταν οι εισροές στο τσσζύγιο πληρωμών

ήταν 7,81 δισ ευρώ Επίσης
ας μην ξεχνάμε πως η σημβολή
της ελληνικής ναυτιλίας στη χώρα
είναι πολύπλευρη και δεν περιορίζεται

στις εισροές στο ισοζύγιο
πληρωμών από παροχή ναυτιλιακών

υπηρεσιών αλλά περιλαμβάνει

έμμεσες οικονομικές

επενδύσεις καθώς και ευκαιρίες
απασχόλησης

Οι επιχειρηματίες-μέλη του
ΕΒΕΠ έθεσαν στον υπουργό μια
σειρά καίριων ζητημάτων όπως
οι παραδόσεις-ο εφοδιασμός των
πλοίων στην Ελλάδα να μη θεωρούνται

ειδικός προορισμός που
ανεβάζει το χρόνο παράδοσης και
αυξάνει το τελικό κόστος για τον πελάτη

αλλά εξαγωγή η ορθή λειτουργία

της Ναυπηγοεπισκευα
στικής Ζώνης Περάματος η ανάγκη

δημιουργίας ηλεκτρονικής
πλατφόρμας στο ΕΒΕΠ για την έκδοση

ηλεκτρονικής άδειας επισκευής

και ουντήρησπς πλοίων
n άρση των εμποδίων για την ανάπτυξη

του διαμετακομιστικού εμπορίου

στη χώρα μας η ανάπτυξη
των Maritime Logistics θέματα
κρουαζιέρας η καταπολέμηση

της μάστιγας του παρεμπορίου
και λαθρεμπορίου κυρίως καπνικών

πραίόντων οι εμπορικές χρήσεις

εντός του λιμανιού
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ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από το πανεπιστήμιο
στη Ναυπηγοεπισκευαστική

Μεγάλο
ενδιαφέρον δείχνουν

δήμοι επαγγελματικό επιμελητήρια
και ενώσεις ξενοδόχων

για τον θεσμό των διετών προγραμμάτων
σπουδών που θα λειτουργήσει μέσα

στα πανεπιστήμια προκειμένου να
εξασφαλίσουν εξειδικευμένο προσωπικό

για τις τοπικές επιχειρήσεις
Χαρακτηριστικό παραδείγματα αποτελούν

σι Δήμοι Περάματος και Ασπροπύργου

οι οποίοι θέλουν προσωπικό
για τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη
καθώς και η Ενωση Ξενοδόχων Κρήτης
το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο
Ηρακλείου αλλό και μικρές επιχειρήσεις

του νησιού οι οποίες αναζητούν
προσωπικό για τα ξενοδοχεία τις μονάδες

εστίασης τα θερμοκήπια κ.λπ
Ηδη οι Δήμοι Περάματος και Ασπροπύργου

απευθύνθηκαν στο νέο Πανεπιστήμιο

Δυτικής Αττικής και ζήτησαν
να λειτουργήσουν προγράμματα κυρίως

ναυτιλιακής κατεύθυνσης αίτημα
το οποίο έγινε δεκτό και σήντομα αναμένεται

να λειτουργήσουν στο ίδρυμα
τα εξάς προγράμματα Τεχνικός Μέταλλου

Ναυπηγείου Τεχνικός Μηχανουργείου

Ναυπηγείου Τεχνικός Ηλεκτρολόγος

Ηλεκτρονικός Πλοίων Λιμενικών
και Πλωτών Εγκαταστάσεων και Τεχνικός

Μηχανών Θαλάσσης και Σκαφών
Αναψυχής

Συνάντηση με Κουβέλη
Μαλιστα ο πρόεδρος της διοικούσας
επιτροπής του ιδρύματος Κώστας Μου

Οι Δήμοι Περάματος και Ασπροπύργου
ζήτησαν από το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής συγκεκριμένα προγράμματα
και το ίδρυμα ανταποκρίθηκε

τζούρης είχε συνάντηση και με τον
υπουργό Ναυτιλίας Φώτη Κουβέλη και
ουζήτησε μαζί του για τα υπό ίδρυση
τμήματα Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης
Στη συνέχεια η διοικούσα επιτροπή του
πανεπιστημίου προώθησε το θέμα στο
υπουργείο Παιδείας ζητώντας τη σχετική

χρηματοδότηση καθώς όπως
αναφέρει τσ ίδρυμα φιλοδοξεί να τεθεί

στην πρωτοπορία της ιδρύσεως και
λειτουργίας των διετών προγραμμάτων
απαραιτήτων στην αναπτυξιακή προσπάθεια

της χώρας
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