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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

  
 Πρόσκληση Ε.Β.Ε.Π. για κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 2018 

 Ομιλία Προέδρου Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Βασίλη Κορκίδη, στην επίσημη παρουσίαση της 

ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2017-2018 

 Ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. για βασικές φορολογικές διατάξεις του πολυνομοσχεδίου 

"Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του 

προγράμματος οικονομικής προσαρμογής & άλλες διατάξεις" 

 Υπουργική Απόφαση για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών 

επιχειρήσεων 

 Χαιρετισμός Β΄ Αντιπροέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Κ. Αχλαδίτη, στο 10ο Ναυτιλιακό 

Συνέδριο της εφημερίδας "Maritime Economies", με θέμα "Shipping Finance & 

Capital Markets" 

 Π.Σ.Ε.: Επιβεβαιώνεται η αισιοδοξία για νέο ρεκόρ εξωστρέφειας - Σε άνοδο οι 

εξαγωγές και το Νοέμβριο 

 Σ.Β.Α.Π.: "Aλλαγές στις αδειοδοτήσεις ετοιμάζει το Υπουργείο Οικονομίας και 

Ανάπτυξης" 

 Μητρώο Πολιτών: Σε λειτουργία από 22 Ιανουαρίου 

 Ε.ΛΙΜ.Ε.: Πτώση 20,5% στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων το 2017 – Σταθερά 

πρώτο σε αφίξεις το λιμάνι του Πειραιά 
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Πρόσκληση Ε.Β.Ε.Π. για κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 2018 

Οι Πρόεδροι και τα Διοικητικά Συμβούλια του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και των παραγωγικών 

φορέων του Πειραιά που, επί σειρά ετών, υπηρετούν την 

επιχειρηματικότητα, με την ευκαιρία του Νέου Έτους, σας 

προσκαλούν στην κοινή εκδήλωση Κοπής Πίτας, που θα λάβει χώρα στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π., 

τη Δευτέρα 15  Ιανουαρίου 2018 και ώρα 17:30 στην αίθουσα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ» (2ος όροφος). Το Επιμελητήριό μας θα έχει τη χαρά, μετά από ομόφωνη 

απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να απονείμει στην οικογένεια «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» και 

στην εταιρεία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ», Τιμητική Διάκριση, ως δείγμα της ουσιαστικής προσφοράς 

τους στην ελληνική οικονομία και την πειραϊκή κοινωνία. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Επιστροφή 

 
 
Ομιλία Προέδρου Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Βασίλη Κορκίδη, στην επίσημη παρουσίαση της 

ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2017-2018 

«Πολλά θα εξαρτηθούν, εάν τελικά φέτος επικρατήσουν οι 

οικονομικές εξελίξεις έναντι των πολιτικών, αφού οι 

γεωπολιτικές εξελίξεις δεν μπορούν να περιμένουν. Όμως, 

πλέον δεν θα υπάρχουν δικαιολογίες για νέα λάθη, αφού 

κρατάμε την τύχη μας στα χέρια μας και για ό,τι και να 

συμβεί, θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Το 2018 η χώρα 

μας έχει ανάγκη τον πολιτικό ρεαλισμό περισσότερο από 

ποτέ, αφού αυτή είναι η μοναδική βάση ενός εθνικού σχεδίου επιβίωσης του τόπου για το 

μέλλον. Η μετα-μνημονιακή περίοδος απαιτεί εθνικό διάλογο και εθνική συνεννόηση. Πρέπει 

όλοι να συμφωνήσουμε σε κάποιες βασικές αρχές, ώστε η 21 Αυγούστου να αποτελέσει σε 

Αθήνα και Βρυξέλλες ημερομηνία ορόσημο και εφόσον επιτευχθεί η ολοκλήρωση του τρίτου 

προγράμματος στο σύνολό του, να χαρακτηριστεί ως η «επόμενη ημέρα», ανέφερε, μεταξύ 

άλλων, στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Β. Κορκίδης κατά την επίσημη 

παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου 2017-2018. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 
Ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. για βασικές φορολογικές διατάξεις του πολυνομοσχεδίου 

"Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του προγράμματος 

οικονομικής προσαρμογής & άλλες διατάξεις" 

Κατατέθηκε στη Βουλή το ογκώδες πολυνομοσχέδιο με τα 

προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της γ' αξιολόγησης, το οποίο θα 

ψηφιστεί με τη διαδικασία του επείγοντος τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 

2018. Στις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, υπό τον τίτλο «Ρυθμίσεις 

για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του 

Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», περιλαμβάνονται, μεταξύ 

άλλων, οι αλλαγές στην προκήρυξη απεργιών από πρωτοβάθμια σωματεία, οι αλλαγές στο 

«επίδομα παιδιού», ρυθμίσεις για το κτηματολόγιο, αλλά και φορολογικά ζητήματα. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/invPita_F11272.pdf
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Υπουργική Απόφαση για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών 

επιχειρήσεων 

Υπογράφηκε η υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, 

που εξειδικεύει τα κριτήρια για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης 

οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ, κατά την παράγραφο 21 

του άρθρου 15 του νόμου 4469201 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό 

ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Χαιρετισμός Β΄ Αντιπροέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Κ. Αχλαδίτη, στο 10ο Ναυτιλιακό Συνέδριο 

της εφημερίδας "Maritime Economies", με θέμα "Shipping Finance & Capital 

Markets" 

«Αποτελεί πεποίθησή μας στο Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Πειραιώς ότι, λόγω και του "Brexit", ο Πειραιάς, ο 

οποίος διαθέτει ήδη 800 διαχειρίστριες εταιρίες και μικρά 

περιφερειακά γραφεία ξένων εταιριών, που σχετίζονται με τη 

Ναυτιλία, έχει τις δυνατότητες να γίνει η πρώτη δύναμη στον 

Ναυτιλιακό Κλάδο, ιδιαίτερα τώρα, που εξελίσσεται σε μεγάλο διαμετακομιστικό κέντρο. Προς 

αυτή την κατεύθυνση, έχουμε στρέψει ως Επιμελητήριο, όλες τις προσπάθειές μας, με 

προεξάρχουσα, αυτή της δημιουργίας του πρώτου ελληνικού ναυτιλιακού Cluster, του 

"Maritime Hellas", σε συνεργασία με το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος και την Ένωση 

Ελλήνων Εφοπλιστών», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο χαιρετισμό του, ο Β΄ Αντιπρόεδρος του 

Ε.Β.Ε.Π., κ. Κ. Αχλαδίτης, στο πλαίσιο του 10ου ναυτιλιακού συνεδρίου της εφημερίδας 

"Maritime Economies", που έλαβε χώρα την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018 στο Πολεμικό 

Μουσείο και στο οποίο το Επιμελητήριο παραχώρησε την Αιγίδα του. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Π.Σ.Ε.: Επιβεβαιώνεται η αισιοδοξία για νέο ρεκόρ εξωστρέφειας - Σε άνοδο οι 

εξαγωγές και το Νοέμβριο 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, «Με 

ιδιαίτερα ενθαρρυντικά στοιχεία, όπως η σημαντική ανάπτυξη στις Τρίτες 

Χώρες και η μείωση του εμπορικού ελλείμματος, έκλεισαν οι ελληνικές 

εξαγωγές τον Νοέμβριο του 2017, οι οποίες συνέχισαν ακάθεκτες την 

ανοδική τους πορεία. Παρά τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες, οι εκτιμήσεις 

συγκλίνουν στο συμπέρασμα πως, ο κλάδος θα ολοκληρώσει την περσινή χρονιά με νέο 

ιστορικό ρεκόρ, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας.  Ανάλογη 

αισιοδοξία υπάρχει και για τη φετινή χρονιά, η οποία ξεκινάει με πολύ καλύτερες προοπτικές 

για τους Έλληνες εξαγωγείς». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/YpApExodMix_F14935.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/VicePresMaritime_F14867.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/Exports_F14808.pdf


 

 

Σ.Β.Α.Π.: "Aλλαγές στις αδειοδοτήσεις ετοιμάζει το Υπουργείο Οικονομίας και 

Ανάπτυξης" 

Με εγκύκλιο που απέστειλε στα μέλη του, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών 

Αττικής – Πειραιώς ενημερώνει για τις επερχόμενες αλλαγές στο σύστημα 

αδειοδοτήσεων. Ειδικότερα, όπως αναφέρει: «η μείωση του χρόνου για 

την αδειοδότηση μιας βιομηχανικής επένδυσης θα επιτευχθεί διότι, την 

κάθε υπόθεση θα αναλαμβάνει συγκεκριμένη ομάδα της Υπηρεσίας η οποία θα έχει και την 

ευθύνη για να "τρέξει" όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίας με σημαντικότερη εξ’ αυτών το 

πολεοδομικό σκέλος και τα περιβαλλοντικά θέματα». 

Περισσότερα… 

-ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Επιστροφή 

 

 

Μητρώο Πολιτών: Σε λειτουργία από 22 Ιανουαρίου 

Σε παραγωγική λειτουργία τίθεται από τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου το 

Μητρώο Πολιτών, το οποίο θα διασυνδέει 1.036 υπηρεσίες Ληξιαρχείου 

και 325 υπηρεσίες Δημοτολογίου, καθώς και το Ειδικό Ληξιαρχείο 

Αθηνών, καταφέρνοντας σημαντικό πλήγμα στη γραφειοκρατία. Με αυτό 

το νέο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Εσωτερικών αλλάζει 

ριζικά ο τρόπος οργάνωσης των στοιχείων αστικής και δημοτικής 

κατάστασης του πολίτη, απλουστεύονται οι διοικητικές διαδικασίες για την τήρηση, 

επεξεργασία και διάθεσή τους, ενώ προοπτικά δεν θα είναι αναγκαία η υποχρέωση του πολίτη 

να προσκομίζει πλήθος εγγράφων για απλές διοικητικές διαδικασίες. Αναμένεται η σταδιακή 

κατάργηση των σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που ζητούνται σήμερα από τρίτους 

φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον 

αναγκαία η προσφυγή στις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες ή τα ΚΕΠ, για πιστοποιητικά και 

βεβαιώσεις, όπως αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων, αποσπάσματα οικογενειακής μερίδας, 

κ.λπ., αφού η ζητούμενη πληροφορία θα διατίθεται ηλεκτρονικά στους αντίστοιχους φορείς 

μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικής διασύνδεσης. 

Επιστροφή 

 

 

Ε.ΛΙΜ.Ε.: Πτώση 20,5% στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων το 2017 – Σταθερά πρώτο σε 

αφίξεις το λιμάνι του Πειραιά 

Η Ένωση Λιμένων Ελλάδος παρουσίασε τα στοιχεία, που αφορούν στις 

αφίξεις κρουαζιερόπλοιων και επιβατών κρουαζιέρας για το 2017. Όπως 

αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση: «Η εικόνα  των στοιχείων του 2017 

επαληθεύει τις προβλέψεις των στελεχών της αγοράς κρουαζιέρας για πτώση, τόσο στις  

αφίξεις κρουαζιερόπλοιων, όσο και στις επισκέψεις επιβατών κρουαζιέρας στους Ελληνικούς 

προορισμούς, που επρόκειτο να επηρεασθούν κυρίως από την αστάθεια και αβεβαιότητα στην 

http://www.pcci.gr/evepimages/SvapAdiodot_F25019.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PlaisioMetap_F24239.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PlaisioMetap_F24239.pdf


ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και τα λιμάνια των Χωρών αυτών.  Έτσι, για τον 

χρόνο που μόλις τελείωσε, παρατηρήθηκε πτώση περίπου 20,5% στις αφίξεις 

κρουαζιερόπλοιων (από 4.307 το 2016 σε 3.415 το 2017) και πτώση περίπου 11% στις 

επισκέψεις επιβατών κρουαζιέρας (από 5.204.231 το 2016 σε 4.625.363 το 2017). Πάντως, η 

πρώτη δεκάδα των προορισμών παραμένει η ίδια, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια με 

σταθερά πρώτο σε αφίξεις κρουαζιερόπλοιων και επιβατών το λιμάνι του Πειραιά και μόνη 

αξιοσημείωτη αλλαγή η δεύτερη θέση για το λιμάνι της Μυκόνου σε αντικατάσταση αυτού της 

Σαντορίνης, το οποίο μετατίθεται στην τέταρτη για πρώτη φορά». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/Krouaziera_F21447.pdf
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