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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 Ιουλίου 2018 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 Το Ε.Β.Ε.Π. στην 83η ΔΕΘ προβάλλει τη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα του Πειραιά με 

τη συμμετοχή φορέων και επιχειρήσεων – μελών του 

 Παρατηρήσεις και προτάσεις ΕΒΕΠ για το Μεταφορικό Ισοδύναμο 

 Ομιλία Προέδρου ΕΣΕΕ & ΕΒΕΠ, κ. Β. Κορκίδη: «Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες στη νέα 

Εποχή» 

 Με επίκεντρο τα σημαντικά θέματα των επιχειρήσεων και του εμπορίου συνεδρίασε το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΕΕ 

 Υπόμνημα θέσεων ΚΕΕΕ: «Οι εξελίξεις στην οικονομία και ο μεταρρυθμιστικός ρόλος 

των Επιμελητηρίων» 

 Eurocommerce: Συνοπτικό Δελτίο Παρακολούθησης Επιτροπών για Ιούνιο 2018 

 Σύσταση εταιρείας σε λίγα μόλις λεπτά από 22 Ιουλίου μέσω της ΥΜΣ 

 ΑΑΔΕ: Υπηρεσία αναζήτησης βασικών στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων 

 Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια το Νομοσχέδιο για την Αδήλωτη Εργασία 

 
 
 

 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 ΟΛΠ: Πρόσκληση δωρεάν συμμετοχής σε Ημερίδα για τη Θαλάσσια Επιτήρηση 
στη Μεσόγειο 
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Το Ε.Β.Ε.Π. στην 83η ΔΕΘ προβάλλει τη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα του Πειραιά 

με τη συμμετοχή φορέων και επιχειρήσεων – μελών του 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, 

συμμετέχει και φέτος στην 83η Δ.Ε.Θ., που 

πραγματοποιείται από τις 8 έως τις 16 Σεπτεμβρίου. 

Με ιδιαίτερο χώρο, που παραχωρείται από την Κ.Ε.Ε.Ε., το Ε.Β.Ε.Π. διαθέτει προνομιακά, 90 

συνολικά τ.μ., σε φορείς και επιχειρήσεις – μέλη του,  προσφέροντας την ευκαιρία παρουσίας 

τους, σε ένα μοναδικό εκθεσιακό περιβάλλον. 
 
Στη φετινή Δ.Ε.Θ., που έχει ως τιμώμενη Χώρα τις Η.Π.Α., το Ε.Β.Ε.Π., θα δώσει, για ακόμη 

μια φορά, ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ελληνικής ναυτιλίας απευθύνοντας πρόσκληση 

συμμετοχής σε εκπροσώπους της εν γένει ναυτιλιακής δραστηριότητας του Πειραιά, με τα 

πολλαπλά οφέλη προβολής, εξωστρέφειας και ανάπτυξης συνεργασιών και επενδύσεων, που 

αυτή προσφέρει. 

Σε προσεχή ενημέρωση, θα αποσταλούν διευκρινήσεις και σχετικό πληροφοριακό υλικό.    

Επιστροφή 

 
 
Παρατηρήσεις και προτάσεις ΕΒΕΠ για το Μεταφορικό Ισοδύναμο 

Με την πιλοτική εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) 

επιχειρείται η αντιμετώπιση της γεωγραφικής απομόνωσης σαράντα 

εννέα (49) νησιών του Αιγαίου, με αναμενόμενα μετρήσιμα θετικά 

αποτελέσματα στην προσβασιμότητα, την ποιότητα ζωής, την 

ανάπτυξη και την ελκυστικότητα. Στην πραγματικότητα με τη 

θέσπισή του επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μεταφοράς που 

αντιστοιχεί σε επιβάτες και εμπορεύματα με μέσα θαλάσσιας μαζικής μεταφοράς με το κόστος 

που θα ίσχυε στα μέσα χερσαίας μαζικής μεταφοράς, για την ίδια απόσταση. 

Περισσότερα... 

Επιστροφή 

 
 
Ομιλία Προέδρου ΕΣΕΕ & ΕΒΕΠ, κ. Β. Κορκίδη: «Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες στη νέα 

Εποχή» 

 
«Η λογική των αναπτυξιακών τραπεζών συνδέθηκε από την μεταπολεμική 

περίοδο με τις θεωρίες μεγέθυνσης. Σύμφωνα με τις θεωρίες αυτές, όσο 

περισσότερο ικανή είναι μια χώρα να αποταμιεύσει και να προβεί σε 

επενδύσεις τόσες περισσότερες είναι και οι πιθανότητες να αυξήσει το ΑΕΠ 

της επιτυγχάνοντας οικονομική μεγέθυνση. Σύμφωνα με τη θεώρηση 

αυτή, οι αναπτυξιακές τράπεζες δύνανται να αποτελέσουν τα κυρίαρχα 

εργαλεία για το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, τον έλεγχο και την 

αξιολόγηση επενδυτικών projects τα οποία θα συνδεθούν με τις εθνικές, 

περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες, όντας δομικό στοιχείο ενός γενικότερου 

αναπτυξιακού σχεδιασμού…». 

Περισσότερα…  

Επιστροφή 

 
 

http://www.pcci.gr/evepimages/EvepMetIs_F23150.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PresBanks_F24279.pdf


 

Με επίκεντρο τα σημαντικά θέματα των επιχειρήσεων και του εμπορίου συνεδρίασε 

το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΕΕ 

Πραγματοποιήθηκε η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και 

Επιχειρηματικότητας και ασχολήθηκε με τα τρέχοντα θέματα που 

απασχολούν την οικονομία και την αγορά.  Συγκεκριμένα: 

1.Με την έναρξη των θερινών εκπτώσεων εκφράζονται προσδοκίες 

για τόνωση του τζίρου των εμπορικών επιχειρήσεων σε μία 

δύσκολη εποχή.  Παράλληλα πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για 

την διανομή 50.000 οικολογικών τσαντών της ΕΣΕΕ στους καταναλωτές μέσω των 

Ομοσπονδιών - μελών της και των Εμπορικών Συλλόγων της.  

Περισσότερα…  

Επιστροφή 

 
 
Υπόμνημα θέσεων ΚΕΕΕ: «Οι εξελίξεις στην οικονομία και ο μεταρρυθμιστικός ρόλος 

των Επιμελητηρίων» 

Ο Πρόεδρος της ΚΕΕ, κ. Κ. Μίχαλος, απέστειλε υπόμνημα 

με τις εγκεκριμένες θέσεις του κορυφαίου οργάνου των 

επιμελητηρίων της χώρας, της Κεντρικής Ένωσης 

Επιμελητηρίων, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί και εγκριθεί στις γενικές συνελεύσεις, στον 

πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, επ' ευκαιρία σύσκεψης εργασίας που πραγματοποιήθηκε στα 

γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, με θέμα «Οι εξελίξεις στην οικονομία και ο μεταρρυθμιστικός 

ρόλος των Επιμελητηρίων». 

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΕΕ 

Επιστροφή 

 
 
Eurocommerce: Συνοπτικό Δελτίο Παρακολούθησης Επιτροπών για Ιούνιο 2018 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της EuroCommerce αποδέχθηκε, τον 

Ιούνιο, τα αιτήματα μέλους τεσσάρων φορέων: α) της εταιρείας AS 

Watson, του μεγαλύτερου λιανοπωλητή υγείας και ομορφιάς στην 

Ασία και την Ευρώπη, που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη με εμπορικά σήματα όπως Kruidvat, 

Marionnaud, Superdrug, ICI Paris XL, το κατάστημα αρωμάτων και το Watsons β) της 

εταιρείας IKEA Range and Supply (Inter IKEA), που συμμετέχει στην αδελφική εταιρεία 

INGKA, ως μέλος. Η IKEA Range and Supply είναι υπεύθυνη για την προμήθεια, ανάπτυξη και 

προμήθεια της παγκόσμιας σειράς IKEA γ) της εταιρείας Musgrave, της μεγαλύτερης εταιρείας 

λιανικής πώλησης τροφίμων και χονδρεμπόρων στην Ιρλανδία. δ) του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, το οποίο εκπροσωπεί εισαγωγείς και εξαγωγείς, 

εταιρείες λιανικής και χονδρικής πώλησης στον Πειραιά και την ευρύτερη επιμελητηριακή του 

περιφέρεια και, βεβαίως, έναν από τους μεγαλύτερους θαλάσσιους λιμένες της Ευρώπης. 

Περισσότερα…  

Επιστροφή 

 
 
 

http://www.pcci.gr/evepimages/pressEsee100718_F23290.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/pressKEEE100718_F23339.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/DeltioEurocommerce_F23117.pdf


 
 

Σύσταση εταιρείας σε λίγα μόλις λεπτά από 22 Ιουλίου μέσω της ΥΜΣ 

Η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-

ΥΜΣ) παρουσιάστηκε χθες παρουσία του Υφυπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιου Πιτσιόρλα και του 

Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κ. 

Δημήτρη Αυλωνίτη. Το νέο ψηφιακό εργαλείο εξ αποστάσεως σύστασης εταιριών απλοποιεί, 

επεκτείνει κι επιταχύνει τις διαδικασίες μέσω των υφιστάμενων Υπηρεσιών Μιας Στάσης. Με 

την ενεργοποίηση της πλατφόρμας γίνεται εφικτή η σύσταση επιχείρησης από τον υπολογιστή. 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα τεθεί σε λειτουργία σταδιακά ανάλογα με τη μορφή της 

εταιρείας, αρχής γενομένης από τις 22 Ιουλίου 2018, οπότε θα είναι διαθέσιμη η σύσταση ΙΚΕ. 

Επιστροφή 

 
 
ΑΑΔΕ: Υπηρεσία αναζήτησης βασικών στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων 

Σε παραγωγική λειτουργία τέθηκε η διαδικτυακή υπηρεσία 

«Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων», στον 

δικτυακό τόπο www.aade.gr (στην ενότητα «Υπηρεσίες προς 

Επιχειρήσεις» – «Φορολογικές Υπηρεσίες» - «Μητρώο»). Όπως 

σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, 

με τη χρήση της υπηρεσίας, τα νομικά πρόσωπα, οι νομικές οντότητες και τα φυσικά πρόσωπα 

με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, μπορούν να αναζητούν βασικές πληροφορίες 

προκειμένου να διακριβώσουν τη φορολογική ή την επαγγελματική υπόσταση άλλων νομικών 

προσώπων ή νομικών οντοτήτων ή φορολογουμένων/φυσικών προσώπων, που ασκούν 

επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Περισσότερα…  

Επιστροφή 

 
 
Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια το Νομοσχέδιο για την Αδήλωτη Εργασία 

Ψηφίστηκε στις 10 Ιουλίου με ευρεία πλειοψηφία από την 

Ολομέλεια, το νομοσχέδιο «Ασφαλιστικές και Συνταξιοδοτικές 

ρυθμίσεις – Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας-Ενίσχυση της 

προστασίας των εργαζομένων-Επιτροπεία ασυνόδευτων 

ανηλίκων και άλλες διατάξεις», στο οποίο έχουν περιληφθεί και 

οι διατάξεις για τη διαγραφή οφειλών ασφαλισμένων που είχαν 

χρεωθεί διπλές ασφαλιστικές εισφορές προς τον τέως ΟΑΕΕ και οι διατάξεις με τις οποίες 

απλοποιείται η διαδικασία εγγραφής των αγροτών στα μητρώα ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ. 

Αναφορικά με την αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία, προβλέπεται δυνατότητα μείωσης του 

προστίμου σε περίπτωση που ο εργοδότης προχωρήσει στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας 

πλήρους απασχόλησης. 

Επιστροφή 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/AADE_F23081.pdf


 

 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 
 
ΟΛΠ: Πρόσκληση δωρεάν συμμετοχής σε Ημερίδα για τη Θαλάσσια Επιτήρηση στη 

Μεσόγειο 

 «Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ (ΟΛΠ), έχει την τιμή να σας 

προσκαλέσει στην ημερίδα του Ελληνικού Κόμβου για την Θαλάσσια 

Επιτήρηση στη Μεσόγειο, που θα γίνει στις 19 Ιουλίου 2018 στον 

ΟΛΠ. Για τη δήλωση συμμετοχής σας παρακαλούμε επισκεφτείτε την 

ιστοσελίδα:  

http://www.123formbuilder.com/form-3925856/Event-Registration-Form» 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ+ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Επιστροφή 

 

http://www.123formbuilder.com/form-3925856/Event-Registration-Form
http://www.pcci.gr/evepimages/InvOLP_F23185.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ProgrOLP_F23221.pdf
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