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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) 
1 Ιουνίου 2018 

 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

  Πρόσκληση στα εγκαίνια της Έκθεσης Εικαστικών για τις "Ημέρες Θάλασσας 

2018" 

 Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στα εγκαίνια της Έκθεσης 

Εικαστικών για τις "Ημέρες Θάλασσας 2018" 

 Ε.Β.Ε.Π.: ''Τα Επιμελητήρια να αποτελέσουν κεντρικό στόχο του σχεδίου 

στρατηγικής ανάπτυξης της κυβέρνησης'' 

 Δήλωση Προέδρου Ε.Σ.Ε.Ε. και Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, για Ολιστικό Σχέδιο 

Ανάπτυξης της Κυβέρνησης 

 Σ.Β.Α.Π.: Πρόσκληση σε Ημερίδα για την Γαλάζια Ανάπτυξη του Πειραιά, 

Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018, 17:00, Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π. 

 Ε.Σ.Π.: Πρόσκληση στο Fashion Show 2018 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 Απαλλαγή καυσίμων πλοίων ύστερα από επισκευή, που αναχωρούν χωρίς 

επιβάτες 

 Τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων για τη σύσταση και λειτουργία 

επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων, που αναγνωρίζονται ως 

Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. 
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 Πρόσκληση στα εγκαίνια της Έκθεσης Εικαστικών για τις "Ημέρες Θάλασσας 2018" 
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ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
& ΤΕΧΝΩΝ  
ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

ΗΜΕΡΕΣ  ΘΑΛΑΣΣΑΣ  2018 
 

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, 

σε συνεργασία με την Εταιρία Γραμμάτων & Τεχνών Πειραιά,  

συμμετέχοντας ενεργά στον ετήσιο θεσμό για την πόλη του Πειραιά,  

«Ημέρες Θάλασσας», που διοργανώνει ο Δήμος Πειραιά,  

σας προσκαλεί στα εγκαίνια της   

Έκθεσης ζωγραφικής, γλυπτικής, αγιογραφίας και φωτογραφίας 

το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018, στις 12.00,  

στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π.,  

2ος όροφος, αίθουσα «Γεώργιος Κασιμάτης» 

 

Την εν λόγω εκδήλωση θα πλαισιώσει το γυναικείο τμήμα της «ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1960»  

την οποία θα συνοδεύει στο πιάνο η κα Εύη Σιδέρη-Κουμουτσέα,  

σε διεύθυνση κας Μαρίας Κομματέα-Σοφού 

 

 

Λειτουργία Έκθεσης: 2-10 Ιουνίου  
Σαββατοκύριακα: 10.00-14.00     
Καθημερινές: 10.00-20.00 

                   Γεωργίου Κασιμάτη 1, πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς,  
                    Τηλ: 210 4177241-5, Φαξ: 210 4178680 

                    Website: www.pcci.gr, E-Mail: evep@pcci.gr 

 

Επιστροφή 

 

Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στα εγκαίνια της Έκθεσης Εικαστικών 

για τις "Ημέρες Θάλασσας 2018" 

«…Οι «Ημέρες Θάλασσας», είναι ένας πρωτοποριακός θεσμός, 

που γιορτάζεται στον Πειραιά για τέταρτη χρονιά και 

περιλαμβάνει πλήθος εκδηλώσεων. Ξεκίνησαν το 2015, με 

αφορμή τον εορτασμό στον Πειραιά της Ευρωπαϊκής Ημέρας 

Θάλασσας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από την πρώτη 

κιόλας χρονιά, το Επιμελητήριό μας συμμετέχει ενεργά στην εν 

λόγω διοργάνωση, με την πεποίθηση ότι αποτελεί ένα εξαιρετικό βήμα εξωστρέφειας για την 

πόλη μας, στο πλαίσιο της ανάδειξής της, ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού..» αναφέρει, 

μεταξύ άλλων, στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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Ε.Β.Ε.Π.: ''Τα Επιμελητήρια να αποτελέσουν κεντρικό στόχο του σχεδίου στρατηγικής 

ανάπτυξης της κυβέρνησης'' 

«…Τα Επιμελητήρια πρέπει να αποτελέσουν κεντρικό στόχο 

του σχεδιασμού στρατηγικής ανάπτυξης της κυβέρνησης, 

καθώς το ολιστικό αναπτυξιακό σχέδιο ελάχιστα πράγματα 

αναφέρει για τη Ναυτιλία, τη Ναυπηγοεπισκευή, τα Logistics, 

το Εμπόριο. Ομολογουμένως, μετά από 8 χρόνια οικονομικής 

ύφεσης, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα περίμενε 

τεκμηριωμένες προτάσεις με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και όχι γενικολογίες», επεσήμανε 

ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, την οποία τίμησε με την παρουσία του ο Γενικός Γραμματέας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Δ. Αυλωνίτης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Δήλωση Προέδρου Ε.Σ.Ε.Ε. και Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, για Ολιστικό Σχέδιο 

Ανάπτυξης της Κυβέρνησης 

«Το Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης ήταν ένα ζητούμενο χρόνων 

για την κυβέρνηση και η παρουσίασή του μας δίνει τη 

δυνατότητα να αξιολογήσουμε τις αναπτυξιακές της προτάσεις 

και το κατά πόσον αντιστοιχούν στις ανάγκες της οικονομίας την 

επόμενη μέρα, μετά το τέλος του προγράμματος. Ένα πρώτο 

σημείο που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι αυτό καταρτίστηκε και παρουσιάστηκε σε 

δημόσια εγχώρια και διεθνή fora, χωρίς προηγουμένως να έχει τεθεί προς διαβούλευση με 

τους κοινωνικούς εταίρους…» 

- Περισσότερα 

- ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

- ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Επιστροφή 

 

Σ.Β.Α.Π.: Πρόσκληση σε Ημερίδα για την Γαλάζια Ανάπτυξη του Πειραιά, Τετάρτη 6 

Ιουνίου 2018, 17:00, Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π. 

Ο Πρόεδρος, κ. Δ. Μαθιός και το Δ.Σ. του Συνδέσμου Βιομηχανιών 

Αττικής – Πειραιώς, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 

το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και τη Σχολή Ναυπηγών 

Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, έχουν τη τιμή να σας 

προσκαλέσουν στην Ημερίδα, με τίτλο «Γαλάζια Ανάπτυξη του 

Πειραιά», που θα πραγματοποιηθεί στο Ε.Β.Ε.Π., την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 και ώρα 17:00. 

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Επιστροφή 
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Ε.Σ.Π.: Πρόσκληση στο Fashion Show 2018 

«Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, στο πλαίσιο της 

συμμετοχής του στις «Ημέρες Θάλασσας 2018» και των 

συνεχών προσπαθειών του για την τόνωση και προβολή 

της πειραϊκής αγοράς, διοργανώνει Επίδειξη Μόδας, την 

Παρασκευή 8 Ιουνίου και ώρα 8.30 μ.μ., στον προαύλιο 

χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Στην εκδήλωση, που τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου 

Πειραιά και πραγματοποιείται σε συνεργασία με την εταιρεία «Fashion and Show», τα εμπορικά 

καταστήματα της πόλης μας θα παρουσιάσουν τις κυρίαρχες τάσεις της νέας σεζόν στα 

γυναικεία και ανδρικά ρούχα, μαγιό και αξεσουάρ». 

- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Σ.Π. 

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Επιστροφή 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 

Απαλλαγή καυσίμων πλοίων ύστερα από επισκευή, που αναχωρούν χωρίς επιβάτες 

Σας αποστέλλουμε την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑΓ1077997/ 

2018 εγκύκλιο με την οποία δίνονται οδηγίες για απαλλαγή από 

τις φορολογικές επιβαρύνσεις των καυσίμων πλοίων που 

αναχωρούν ύστερα από επισκευαστικές εργασίες χωρίς επιβάτες. 

Σχετ.: Η υπ’ αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1087880 ΕΞ2017/7-6-

2017 εγκύκλιος διαταγή Διοικητή Α.Α.Δ.Ε 

 

Τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων 

ναυπήγησης και επισκευής πλοίων, που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά 

Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α.  

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αρ. ΠΟΛ 1054/2018 Απόφαση και 

την υπ’ αρ. ΠΟΛ 1085/2018 εγκύκλιο του Διοικητή ΑΑΔΕ 

σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ’ αρ. ΠΟΛ 

1101/2017 Απόφασης ΑΑΔΕ και την παροχή οδηγιών για την 

εφαρμογή αυτής. 

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις αυτές, παρέχεται η δυνατότητα στις 

ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν εργασίες επισκευής πλοίων με την υπ’αριθ. 

Τ. 1400/00 ΑΥΟ να συνεχίσουν τις εργασίες αυτές σύμφωνα με την Απόφαση αυτή. Επιπλέον, 

παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς των ναυπηγημάτων σε άλλο ναυπηγείο για ολοκλήρωση 

της επισκευής του ναυπηγήματος. Για τη συνέχιση της τελωνειακής παρακολούθησης, το 

τελωνείο αποστέλλει τον φάκελο των εργασιών επισκευής και παρέχει τις απαραίτητες 

πληροφορίες στο νέο τελωνείο. 

Επιστροφή 
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