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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 H επιχειρηματική ανάπτυξη και η αναβάθμιση της πόλης του Πειραιά στο 

επίκεντρο του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. 

 Ομιλία Α΄ Αντιπροέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Προέδρου Σ.Β.Α.Π., κ. Δ. Μαθιού για την 

ανάπτυξη των Μεταφορών 

 Ενημέρωση Eurocommerce για ευρωπαϊκά θέματα Σεπτεμβρίου 

 34 ερωτήσεις – απαντήσεις για τη δράση του ΕΣΠΑ, «Νεοφυής 

Επιχειρηματικότητα» 

 Τα 15 βήματα για τις δηλώσεις επαγγελματικών λογαριασμών 

 Εγκρίθηκε η Ψηφιακή Στρατηγική του Δήμου Πειραιά 2018-2014 από το 

Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 Εποικοδομητική συνάντηση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, με τον νέο 

Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Φ. Κουβέλη 

 Μνημόνιο Συνεργασίας (MOU) μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και Guangzhou Port 
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H επιχειρηματική ανάπτυξη και η αναβάθμιση της πόλης του Πειραιά στο επίκεντρο 

του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. 

Το μεγαλύτερο επενδυτικό σχέδιο στην ιστορία του Δήμου 

Πειραιά, η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) και τα 

σχετικά έργα πνοής που δρομολογούνται στην ευρύτερη 

περιοχή, οι παθογένειες του παρελθόντος στον Δήμο, οι 

ανείσπρακτες βεβαιωμένες οφειλές, τα ανυπέρβλητα 

γραφειοκρατικά προβλήματα, οι καθυστερήσεις στις εγκρίσεις 

των έργων και ο λανθασμένος τρόπος λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα, αποτέλεσαν τα 

κεντρικά θέματα συζήτησης κατά τη διάρκεια της τακτικής Συνεδρίασης των Μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, που 

πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018, και την οποία τίμησε με την παρουσία 

του ο Δήμαρχος Πειραιά, κ. Ι. Μώραλης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Ομιλία Α΄ Αντιπροέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Προέδρου Σ.Β.Α.Π., κ. Δ. Μαθιού για την 

ανάπτυξη των Μεταφορών 

 
Σε ομιλία του, στην εκδήλωση με θέμα: «Οδικές Εμπορευματικές 

Μεταφορές και Ανάπτυξη», που πραγματοποιήθηκε στις 15 

Σεπτεμβρίου 2018, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 

στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων της 83ης Διεθνούς Έκθεσης 

Θεσσαλονίκης, ο κ. Δ. Μαθιός, ανέφερε: «…Η Ελλάδα έχει σημαντικές 

δυνατότητες, αλλά και τεράστιες αναπτυξιακές ανάγκες. Ήρθε η ώρα 

να κάνουμε rebranding! Να προβάλλουμε, καλύτερα παγκοσμίως, τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας. Αισθάνομαι, ιδιαίτερη χαρά, που βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, 

η οποία επί αιώνες αποτέλεσε εμπορικό, οικονομικό και πολιτισμικό κόμβο των Βαλκανίων. Η 

Θεσσαλονίκη μπορεί και πρέπει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που δημιουργούνται σε ένα ιδιαιτέρως 

ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον…». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Ενημέρωση Eurocommerce για ευρωπαϊκά θέματα Σεπτεμβρίου 

Η EuroCommerce, η οποία διαδραματίζει έναν μοναδικό ρόλο στην ευρωπαϊκή 

οικονομία, ως σύνδεσμος μεταξύ των παραγωγών και των 500 εκατομμυρίων 

καταναλωτών σε όλη την Ευρώπη και της οποίας το Ε.Β.Ε.Π. είναι συνδεδεμένο 

μέλος, ενημερώνει τον επιχειρηματικό κόσμο για τις τρέχουσες εξελίξεις, επί 

σημαντικών ευρωπαϊκών θεμάτων της αγοράς και του εμπορίου, στις εξής 

επιτροπές: α. Επιτροπή Ενιαίας Αγοράς, Δικαιωμάτων Καταναλωτή και 

Ηλεκτρονικού Εμπορίου, β. Επιτροπή για το Περιβάλλον, γ. Επιτροπή Διεθνούς 

Εμπορίου, Επιτροπή Ζητημάτων Πολιτικής. Σημειώνεται ότι, τα παραπάνω 

θέματα θα συζητηθούν εκτενέστερα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Eurocommerce στη Βιέννη, στις 9 και 

10 Οκτωβρίου 2018, με τη συμμετοχή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

http://pcci.gr/evepimages/Press18092018_F6858.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EMPOREYMATIKESMETAFORES_F21181.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EUROCOMMERCE_F21413.pdf


34 ερωτήσεις – απαντήσεις για τη δράση του ΕΣΠΑ, «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» 

Εγκρίθηκε το αρχείο των 34 συχνότερων ερωτήσεων - απαντήσεων για 

τη δράση του ΕΣΠΑ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» με απόφαση του 

υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Ευστάθιου Γιαννακίδη. Το 

σχετικό αρχείο έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του 

υπουργείου Οικονομίας 

http://www.antagonistikotita.gr/epanek.Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για την υλοποίηση της δράσης 

«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Τα 15 βήματα για τις δηλώσεις επαγγελματικών λογαριασμών 

Μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου έχουν προθεσμία οι επαγγελματίες που είναι 

υποχρεωμένοι να διαθέτουν POS και να δέχονται πληρωμές σε 

ηλεκτρονικό χρήμα, για να δηλώσουν τον επαγγελματικό τραπεζικό 

λογαριασμό στο Taxisnet. Αν δεν το πράξουν, κινδυνεύουν με πρόστιμο 

1.000 ευρώ, ενώ όσοι είναι εκπρόθεσμοι θα πληρώσουν 100 ευρώ.Κάθε 

επαγγελματίας, είναι υποχρεωμένος να δηλώσει στην ηλεκτρονική 

εφαρμογή μητρώου Επαγγελματικών Τραπεζικών Λογαριασμών (ΕΤΛ) τον/τους επαγγελματικούς 

λογαριασμούς σε μορφή IBAN, όπου δέχεται τις εισπράξεις της μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, 

όπως πληρωμές με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και 

συναλλαγές με μετρητά. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Εγκρίθηκε η Ψηφιακή Στρατηγική του Δήμου Πειραιά 2018-2014 από το Δημοτικό 

Συμβούλιο Πειραιά 

Eγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο  η Ψηφιακή Στρατηγική του Δήμου 

Πειραιά 2018-2024, η οποία σχεδιάστηκε για τα επόμενα χρόνια, στο 

πλαίσιο του μεγαλύτερου επενδυτικού προγράμματος που έχει εγκριθεί 

στην πόλη  του Πειραιά, την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση. Η  

υλοποίηση της Ψηφιακής Στρατηγικής θα ξεκινήσει άμεσα και με την 

ολοκλήρωσή της ο Πειραιάς θα είναι μια από τις πιο σύγχρονες πόλεις. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται: η 

δημιουργία Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας (που θα βοηθήσει νέους επιχειρηματίες να υλοποιούν τις 

ιδέες τους στον τομέα κυρίως της γαλάζιας οικονομίας και όχι μόνο), η σύσταση και λειτουργία 

Destination Management Organization της πόλης,η ψηφιοποίηση αρχείων πολιτιστικής κληρονομιάς, το 

Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου κ.α. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/20180918neofyhs_F21615.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/15vimeplogariasmo_F21883.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/estratPiraieus20182024_F22164.pdf


 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

Εποικοδομητική συνάντηση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, με τον νέο Υπουργό 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Φ. Κουβέλη 

 

Η πρώτη συνάντηση, μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων του 

Υπουργού, έλαβε χώρα κατόπιν πρωτοβουλίας της Διοίκησης του 

Επιμελητηρίου, προκειμένου να συζητηθούν επίμαχα ζητήματα των 

ναυτιλιακών επιχειρήσεων του Πειραιά, που, εάν επιλυθούν, θα 

δώσουν την απαιτούμενη ώθηση στην επιχειρηματική τους 

δραστηριότητα. Ειδικότερα, ο κ. Β. Κορκίδης παρέδωσε στον κ. Φ. 

Κουβέλη Υπόμνημα θέσεων και προτάσεων του Ε.Β.Ε.Π. στο οποίο 

γίνεται εκτενής αναφορά στην επιβολή Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες της Ναυτιλίας, στην ανάγκη δημιουργίας 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο Ε.Β.Ε.Π. για την έκδοση ηλεκτρονικής άδειας επισκευής και συντήρησης 

πλοίων, στην παρουσίαση του πρώτου ναυτιλιακού Cluster, "Maritime Hellas" και τα πλεονεκτήματα 

συμμετοχής σε αυτό, στα εμπόδια ανάπτυξης του διαμετακομιστικού εμπορίου στη χώρα μας, στις θέσεις 

του Επιμελητηρίου για το Masterplan της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και στην παρουσίαση της Μελέτης του Ε.Β.Ε.Π. και 

του ΙΝ.ΕΜ.Υ. της Ε.Σ.Ε.Ε. για την χαρτογράφηση των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη 

περιοχή του Πειραιά. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Μνημόνιο Συνεργασίας (MOU) μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και Guangzhou Port 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΛΠ ΑΕ: «Μία ακόμη 

σημαντική στρατηγική συνεργασία θεμελιώθηκε με την 

υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας (MOU), που 

υπεγράφη στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, μεταξύ της ΟΛΠ Α.Ε. 

και του Guangzhou Port, που αποτελεί ένα από τα 10 

μεγαλύτερα εμπορικά λιμάνια στον κόσμο. Το ΜΟU 

υπεγράφη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΛΠ Α.Ε. Capt. Fu Chengqiu και τον Γενικό 

Διευθυντή του Guangzhou Port κ. Chen Hongxian. Οι τομείς συνεργασίας που αναφέρονται 

στο μνημόνιο είναι οι εξής: Εκπαίδευση προσωπικού, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και 

πληροφοριών, ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος. Ο βασικός 

στόχος που επιδιώκεται μέσα από τη στρατηγική συνεργασία των δύο λιμένων στους 

παραπάνω τομείς, είναι η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση των λιμένων που θα 

διευκολύνουν την ανάπτυξη του εμπορίου και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Υπενθυμίζεται ότι η 

ΟΛΠ Α.Ε. έχει επίσης υπογράψει ανάλογα μνημόνια συνεργασίας με τα λιμάνια της Shanghai 

και του Qingdao». 

Επιστροφή 

 

http://pcci.gr/evepimages/Press2_17092018_F25227.pdf

