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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 Τα 12 σημεία διαλόγου της EuroCommerce για το Εμπόριο στην Ε.Ε. 

 Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Βασίλη Κορκίδη, με θέμα: «Σχέση ΟΚΕ, κοινωνικών 

εταίρων, Βουλής και κοινωνίας των πολιτών για την εδραίωση της δημοκρατίας, την 

ανάπτυξη και τη μείωση των ανισοτήτων» 

 Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη: «Ασφαλείς λύσεις στο θολό τοπίο των 
ελληνικών τραπεζών» 

 Ε.Β.Ε.Π.: Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ 

Μικρών Επιχειρήσεων» χωρίς την εμπορική δραστηριότητα 

 Αναμορφώνεται η Νομοθεσία για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

 Αποφάσεις  ΑΑΔΕ για την λειτουργεία καθεστώτος Τελωνειακής Αποθήκευσης και 

αναμόρφωση του καθεστώτος  ΕΖ 

• Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Φ. Κουβέλης, στο Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π., 
Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 - Πρόσκληση 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

• Νέοι όροι και προϋποθέσεις για τον προσδιορισμό της «δραστηριότητας στην 

ανοιχτή θάλασσα» ΠΟΛ. 1177/2018 
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Τα 12 σημεία διαλόγου της EuroCommerce για το Εμπόριο στην Ε.Ε. 

Το διήμερο 9 & 10 Οκτωβρίου 2018, διεξήχθη 
η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
EuroCommerce στη Βιέννη, λόγω της 
προεδρίας της Αυστρίας, όπου η Ελλάδα 
συμμετέχει με την εθνική συμμετοχή της 

Ε.Σ.Ε.Ε., ως τακτικό μέλος και από φέτος του Ε.Β.Ε.Π., ως συνεργαζόμενο μέλος. 
Μεταξύ άλλων θεμάτων που συζητήθηκαν, τα συνημμένα τρέχοντα θέματα αποτελούν 
την βασική ατζέντα διαλόγου για το λιανικό και χονδρικό εμπόριο στην Ε.Ε. 
Παρατίθενται τα 12 σημεία διαλόγου στο Δ.Σ. της EuroCommerce για τις προοπτικές 
του εμπορίου στην Ε.Ε., με τη συμμετοχή του Προέδρου της Ε.Σ.Ε.Ε. και του 
Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλη Κορκίδη. 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 
Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Βασίλη Κορκίδη, με θέμα: «Σχέση ΟΚΕ, 

κοινωνικών εταίρων, Βουλής και κοινωνίας των πολιτών για την εδραίωση της 

δημοκρατίας, την ανάπτυξη και τη μείωση των ανισοτήτων» 

«…Σε μια περίοδο που στη χώρα, αλλά και στην 
Ευρώπη, ο κοινωνικός διάλογος είχε ατονήσει, έδωσα 
μια μεγάλη μάχη με τους συναδέλφους μου να 
αντισταθούμε και να ανατρέψουμε την υποβάθμιση 
αυτή που υπαγόρευε, όπως πολλοί υποστήριζαν, η 
οικονομική συγκυρία.Με τη διαρκή επεξεργασία και 
διατύπωση προτάσεων σε ζητήματα μείζονος πολιτικής 

παλέψαμε όλα αυτά τα χρόνια ώστε οι αποφάσεις να μην λαμβάνονται ερήμην των 
κοινωνικών εταίρων, να μην εργαλειοποιηθεί ο κοινωνικός διάλογος σε ένα πλαίσιο ad 
hoc νομιμοποίησης μιας ειλημμένης κυβερνητικής απόφασης…», επισημαίνει ο κ. Β. 
Κορκίδης. 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη: «Ασφαλείς λύσεις στο θολό τοπίο των 

ελληνικών τραπεζών» 

«Τα υπαρκτά σοβαρά προβλήματα που συνθέτουν την 
ανησυχητική κατάσταση στις ελληνικές τράπεζες πρέπει να 
επιλυθούν άμεσα, αφού χωρίς ουσιαστική ικανότητα 
χρηματοδότησης από τις τράπεζες, καμία οικονομία δεν 
μπορεί να σταθεί στα πόδια της, ούτε βεβαίως να 

αναπτυχθεί, όπως επιτακτικά απαιτείται στη περίπτωση της χώρας μας…» επισημαίνει 
σε άρθρο του ο κ. Β. Κορκίδης και προσθέτει: «…Απαιτείται να επιστρέψουν με 
συστηματικό τρόπο καταθέσεις στο τραπεζικό σύστημα, να ενισχυθεί ουσιαστικά η 
οργανική κερδοφορία των τραπεζών, να συρρικνωθούν με ικανοποιητικό ρυθμό τα 
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«κόκκινα δάνεια», να αρθούν πλήρως οι κεφαλαιακοί περιορισμοί και να 
αποκλιμακωθεί το κόστος δανεισμού της χώρας, άρα και των τραπεζών, προκειμένου 
το τραπεζικό σύστημα να επιτελέσει το ρόλο του με επάρκεια και ασφάλεια…». 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 
Ε.Β.Ε.Π.: Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και 

Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» χωρίς την εμπορική δραστηριότητα 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς 
ενημερώνει ότι, εντός του Νοεμβρίου, θα 
ενεργοποιηθεί το νέο πρόγραμμα, με βασικό στόχο 
την ενίσχυση της εξωστρέφειας με 400 εκατ. για 
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Επιχορήγηση που 
μπορεί να ανέλθει από 15.000 έως και τις 112.500 
ευρώ μπορούν να λάβουν όσες μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις υπαχθούν στο νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, που φέρει τον τίτλο 
«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων». 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 
Αναμορφώνεται η Νομοθεσία για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

Νομοπαρασκευαστική επιτροπή συγκροτήθηκε στη Γενική 
Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με 
σκοπό την επανεξέταση και αναμόρφωση των διατάξεων, 
που διέπουν τη νομοθεσία για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
(Γ.Ε.ΜΗ.). Στόχος του σχεδίου νόμου που θα προτείνει η 

επιτροπή είναι το Γ.Ε.ΜΗ.: α) να εναρμονιστεί με τις αλλαγές που επήλθαν στο δίκαιο 
των ανωνύμων εταιρειών μετά την ψήφιση του ν. 4548/2018, β) να επανεξετάσει 
τους υπόχρεους εγγραφής και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν γ) να 
επανεξετάσει τις συνέπειες στις περιπτώσεις παράλειψης δηλώσεων από τους 
υπόχρεους και να διασφαλίσει αποτελεσματικές και αποτρεπτικές κυρώσεις δ) να 
εισηγηθεί διατάξεις για την ομοιόμορφη και αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου. 
Επιστροφή 

 

Αποφάσεις  ΑΑΔΕ για την λειτουργεία καθεστώτος Τελωνειακής Αποθήκευσης και 

αναμόρφωση του καθεστώτος  ΕΖ 

 Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει προχωρήσει στην 
έκδοση δύο σημαντικών αποφάσεων, με τις οποίες προβλέπεται η 
λειτουργία καθεστώτος Τελωνειακής Αποθήκευσης και η 
αναμόρφωση του καθεστώτος των Ελευθέρων Ζωνών. Με τις 
αποφάσεις αυτές, θα δοθεί ώθηση στην ενίσχυση της 

εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και στην προσέλκυση διεθνών επιχειρηματικών 
φορέων, ενισχύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και - κατ΄ επέκταση - τη θέση της χώρας 
μας στο διεθνές εμπόριο. 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Φ. Κουβέλης, στο Δ.Σ. του 

Ε.Β.Ε.Π., Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 - Πρόσκληση 

«Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της τακτικής 
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού 
& Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, που θα 
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018, στις  
16:30, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π., θα παρευρεθεί o 
Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Φ. 
Κουβέλης. Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα». 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Επιστροφή 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 

Νέοι όροι και προϋποθέσεις για τον προσδιορισμό της «δραστηριότητας στην ανοιχτή 

θάλασσα» ΠΟΛ. 1177/2018 

Από τις 4 Οκτωβρίου, με την υπογραφή της Απόφασης 
(ΠΟΛ. 1177/2018), ισχύουν νέοι όροι και προϋποθέσεις 
για τον προσδιορισμό της έννοιας «διενέργεια 
δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα», ως 
αναγκαίας προϋπόθεσης για την απαλλαγή από το 
Φ.Π.Α. της παράδοσης και εισαγωγής πλοίων, που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στη ναυσιπλοΐα 
ανοιχτής θαλάσσης, καθώς και την παράδοση και 

εισαγωγή αντικειμένων και υλικών, που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να 
χρησιμοποιηθούν στα πλοία αυτά κατά τον εφοδιασμό τους.  
-ΠΟΛ. 1177/2018 

 Επιστροφή 
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