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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) 
13 Απριλίου 2018 

 

 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Στο πλαίσιο της τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Β.Ε.Π.,  

την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018, στις 16:00, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για 

θέματα «οικονομικής διπλωματίας» στην οποία θα παρευρεθεί ο οικονομικός 

σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Ανδρέας Παπαστάμου.  

 
 

 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 Υπόμνημα Ε.Β.Ε.Π. για τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση των διατάξεων 

περί   ανωνύμων εταιρειών 

 Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ, κ. Β. Κορκίδη για τον φετινό πασχαλινό τζίρο 

 Το Ε.Β.Ε.Π. υποστηρίζει το "17ο East Med Yacht Show", 3-6 Μαΐου 2018, 
Μαρίνα Ζέας 

 Σε αναμονή της επίσημης απόφασης του ΣτΕ για την ένταξη των ελεύθερων 
επαγγελματιών στον ΕΦΚΑ 

 Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές 

 Δήλωση Προέδρου Σ.Β.Α.Π., κ. Δ. Μαθιού: «Το επιχειρηματικό κλίμα είναι σε 
οριακό σημείο» 

 Πρόσκληση στη ναυτιλιακή Εσπερίδα του ΙΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά: «Ο ρόλος του 
λιμανιού στις τοπικές κοινωνίες», 17.04.18., Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π. 

 Πρόσκληση στο 3ο Διεθνές Συνέδριο: «Λιμάνια, Θαλάσσιες Μεταφορές και 
Νησιωτικότητα», 19 & 20 Απριλίου 2018, Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π. 

 Με βαθύτατη οδύνη, ο επιχειρηματικός κόσμος του Πειραιά αποχαιρέτησε τη Μ. 
Τετάρτη τον Στέλιο Σκλαβενίτη 
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Υπόμνημα Ε.Β.Ε.Π. για τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση των διατάξεων περί   

ανωνύμων εταιρειών 

Πραγματοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή, παρουσία του Υφυπουργού, Σ. Πιτσιόρλα και του Γ.Γ., 

Δ. Αυλωνίτη, ημερίδα σχετικά με τον εκσυγχρονισμό και την 

απλοποίηση των διατάξεων του Κ.Ν.2190/20 περί ανωνύμων 
εταιρειών. Κοινή βούληση φορέων και υπουργείου είναι σίγουρα η 

συρρίκνωση των διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις και η εξοικονόμηση χρόνου για τις 

σχετικές διαδικασίες. Παρουσιάστηκαν  ζητήματα, που αφορούν στη λειτουργία των ανωνύμων 
εταιρειών και  για τα οποία ζητήθηκε η άποψη των φορέων με την κατάθεση προτάσεων. Σε 

αυτό το πλαίσιο, το Ε.Β.Ε.Π. απέστειλε με υπόμνημα τις σχετικές παρατηρήσεις του. 

Περισσότερα…  

Επιστροφή 

 
 
Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ, κ. Β. Κορκίδη για τον φετινό πασχαλινό τζίρο 

«…Επειδή το 2018 αποτελεί ένα έτος καμπής για την ελληνική 

οικονομία, πρέπει να γίνει σαφές πως, η ανοδική πορεία των 
οικονομικών δεικτών πρέπει να συμβαδίζει με τη βελτίωση της 

πραγματικής οικονομίας και την τόνωση του εγχώριου εμπορίου. 

Γενικά, η πασχαλινή αγορά ήταν περιορισμένη σε χρόνο και χρήμα, 
μικρή σε διάρκεια και τζίρο (1,8 δις ευρώ), αλλά πολύ σημαντική για το λιανικό εμπόριο. Η 

έρευνα του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, μπορεί να σημείωσε οριακή μείωση (-1,8%) στις τιμές του 

πασχαλινού τραπεζιού και μία σταθεροποίηση στον τζίρο (+1,2%) της πασχαλινής αγοράς 

φέτος, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι είναι αρκετό για εμπόρους και καταναλωτές. Η αγορά 
δεν αναστήθηκε, ούτε το φετινό Πάσχα. Χριστός Ανέστη!», δήλωσε ο Πρόεδρος της 

Συνομοσπονδίας. 

Περισσότερα…  

Επιστροφή 

 
 
Το Ε.Β.Ε.Π. υποστηρίζει το "17ο East Med Yacht Show", 3-6 Μαΐου 2018, Μαρίνα Ζέας 

Μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις για τον θαλάσσιο τουρισμό, το 

"East Med Yacht Show 2018", που διοργανώνεται από τον Δήμο 
Πειραιά και την Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού, 

θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 3 έως τις 6 Μαΐου 2018, στην 

Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά. Στόχος του είναι η ανάδειξη του 
θαλάσσιου τουρισμού της Ελλάδας σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό διεθνώς, με κύριο 

σκοπό τη δικτύωση και τη διερεύνηση συνεργασιών μέσω των επαγγελματιών του yachting και 

του κλάδου γενικότερα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, 
ανέφερε: «…Ο εκσυγχρονισμός ελέγχου σκαφών και η εξυπηρέτηση μαρίνων, με 

νομιμοποίηση των Υπηρεσιών και στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, είναι άμεσα 

θέματα, που πιστεύω ότι, πρέπει να επιλυθούν για να εξελιχθεί η χώρα μας σε πρώτο 
προορισμό του "Yachting…».  

-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ 

Επιστροφή 

 
 

http://www.pcci.gr/evepimages/AplDiatAE_F24681.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PresPasha_F24583.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PresEastMedY_F24708.pdf


Σε αναμονή της επίσημης απόφασης του ΣτΕ για την ένταξη των ελεύθερων 

επαγγελματιών στον ΕΦΚΑ 

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, το Συμβούλιο της 
Επικρατείας, με ψήφους 17-8, έκρινε παράνομη την ένταξη 

ελεύθερων επαγγελματιών και την «φορολογική εισφορά», 

ανατρέποντας ολόκληρο το ασφαλιστικό σύστημα, αιφνιδιάζοντας την 

κυβέρνηση, αλλά και τους δανειστές. Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ & του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης 

Κορκίδης, δήλωσε σχετικά: «Οφείλουμε να περιμένουμε την επίσημη απόφαση του ανώτατου 

δικαστηρίου που αναμένεται να εκδοθεί τον ερχόμενο μήνα, ώστε να διαβάσουμε προσεκτικά 

το σκεπτικό της απόφασης, που ενδέχεται να στοιχειοθετεί νέες ενστάσεις, ενώ μέχρι τότε 

συστήνουμε σε όλους τους επιχειρηματίες να παραμείνουν συνεπείς στις ασφαλιστικές τους 
υποχρεώσεις». 

Περισσότερα…  

Επιστροφή 

 
 
Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές 

Στις 11 Απριλίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη 

δέσμη μέτρων της σχετικά με τη «Νέα Συμφωνία για τους 

Καταναλωτές» - μια στοχοθετημένη αναθεώρηση του 
ευρωπαϊκού νόμου περί καταναλωτών. Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε: 

«Δεν υπάρχει απλούστευση του κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών, ενώ 

αντίθετα δίνεται μεγάλη έμφαση στην επιβολή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Δεδομένου ότι η 

πολυπλοκότητα των κανόνων είναι ο βασικός λόγος για την ακούσια μη συμμόρφωση, η μόνη 
λύση ,ως φορέας των μικρομεσαίων είναι να επενδύσουμε στην πρόληψη και να 

ενημερώσουμε καλύτερα τους εμπόρους, για το σχέδιο νόμου αναφορικά με τη προστασία των 

καταναλωτών». 
Περισσότερα…  

Επιστροφή 

 
 
Δήλωση Προέδρου Σ.Β.Α.Π., κ. Δ. Μαθιού: «Το επιχειρηματικό κλίμα είναι σε οριακό 

σημείο» 

«Το επιχειρηματικό κλίμα είναι σε οριακό σημείο και εύκολα 

τραυματίζεται με ανεπανόρθωτες συνέπειες, όταν φορτίζεται 
και από την συγκυρία των εξελίξεων στα εξωτερικά θέματα 

και στην εξωτερική πολιτική της χώρας. Η κυβέρνηση οφείλει 

να προσέξει τις ευαισθησίες της οικονομίας από τις 
διαταραχές, που προκαλούν οι επαναλαμβανόμενες δηλώσεις 

ανησυχίας, κυρίως στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Χρήσιμο για την οικονομία είναι, από την 

πλευρά της Κυβέρνησης, η ορθή ενημέρωση και ο καθησυχασμός από τα ανεξέλεγκτα 
γεγονότα», ανέφερε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής – Πειραιώς, κ. Δ. 

Μαθιός. 

Περισσότερα…  

Επιστροφή 

 
 

http://www.pcci.gr/evepimages/SteEfka_F24548.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PrtsKatan_F26102.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/pressSVAP100418_F16851.pdf


Πρόσκληση στη ναυτιλιακή Εσπερίδα του ΙΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά: «Ο ρόλος του λιμανιού 

στις τοπικές κοινωνίες», 17.04.18., Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π. 

Το ΙΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά διοργανώνει στις 17 Απριλίου 2018 και ώρα 
17.30 στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. ναυτιλιακή Εσπερίδα, με θέμα «Ο 

ρόλος του λιμανιού στις τοπικές κοινωνίες», την οποία θα 

χαιρετίσει, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης. 
Εξαίρετα στελέχη από την ελληνική ναυτιλία, εκπρόσωποι, του 

Υπουργείου, του ΕΛ.Ι.Ν.Τ., και άλλων φορέων θα συμμετέχουν στην εν λόγω εκδήλωση, με 

στόχο να αναδειχθεί η σημασία του σύγχρονου λιμανιού μέσα από τους χρήστες του 
(εταιρείες) και να καταγραφεί η πολύπλευρη επίδρασή του στην τοπική κοινωνία και 

οικονομία. Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Επιστροφή 
 
 
Πρόσκληση στο 3ο Διεθνές Συνέδριο: «Λιμάνια, Θαλάσσιες Μεταφορές και 

Νησιωτικότητα», 19 & 20 Απριλίου 2018, Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π. 

Το Ενεργειακό & Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου (ΕΠΕΓΑ) & το Δίκτυο 
Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ σας προσκαλούν στο 3ο Διεθνές Συνέδριο: 

«Λιμάνια, Θαλάσσιες Μεταφορές & Νησιωτικότητα», που θα 

πραγματοποιηθεί στις 19 & 20 Απριλίου 2018 στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. Στο  
Συνέδριο θα παραστούν παράγοντες από την Ελλάδα και άλλες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σχετίζονται με τη χάραξη πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές 

επίπεδο, καθώς και εκπρόσωποι της ναυτιλίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της 
αυτοδιοίκησης, των συλλογικών φορέων και των εταιριών, που αναπτύσσουν τεχνολογίες 

στους τομείς της ενέργειας, των έξυπνων δικτύων, των επικοινωνιών, των μεταφορών, της 

διοίκησης και της διαχείρισης των αγορών, με στόχο να ενισχυθεί η εξωστρέφεια και να 
προωθηθεί η ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο 

Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ν. Σαντορινιός, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., 

κ. Β. Κορκίδης κ.ά. Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Επιστροφή 
 
 
Με βαθύτατη οδύνη, ο επιχειρηματικός κόσμος του Πειραιά αποχαιρέτησε τη Μ. 

Τετάρτη τον Στέλιο Σκλαβενίτη 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς, διά του Προέδρου του, κ. Β. Κορκίδη, εξέφρασε την βαθύτατη 

οδύνη του για τον αδόκητο χαμό του Πειραιώτη επιχειρηματία, Στέλιου 
Σκλαβενίτη, εκ των βασικών μετόχων της αλυσίδας σούπερ μάρκετ 

«Σκλαβενίτης» στη διοίκηση της οποίας βρισκόταν μαζί με τα αδέρφια του 

Μαρία και Γεράσιμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, μόλις τον περασμένο 
Ιανουάριο, στο πλαίσιο της εκδήλωσης κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας 

του Ε.Β.Ε.Π. και των 11 παραγωγικών φορέων του Πειραιά, απενεμήθη ομόφωνα τιμητική 

διάκριση στην εταιρεία «Σκλαβενίτης Α.Ε.», αναγνωρίζοντας την εξέχουσα προσφορά της στην 
ελληνική κοινωνία και οικονομία.  

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/NaftEsp170418_F24444.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/SinLimInv_F16802.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/SinLimProgr_F16740.pdf
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