
 

 

 
e - Ε ν η μ έ ρ ω σ η 

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) 
15 Ιουνίου 2018 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
 
 Άμεση λύση ζητά το Ε.Β.Ε.Π. για το θέμα επιβολής Φ.Π.Α. στη ναυτιλία 

 Ε.Β.Ε.Π.: Ενημέρωση για την τροποποίηση του Κανονισμού 2015/2446 της 

Ε.Ε., που αφορά στον ορισμό του Εξαγωγέα 

 Υπόμνημα ΕΣΕΕ για το Μεσοπρόθεσμο 2019-2022 

 Ενημερωτική Εκδήλωση της Ε.Σ.Ε.Ε. για τη Δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία» 

 Ελληνο - Ιταλικό Επιμελητήριο Αθήνας: επιχειρηματικές συναντήσεις για 

ελληνικές εταιρείες που έχουν ενδιαφέρον να εξάγουν στην Ιταλία 

 Πρόσκληση σε Ημερίδα για την ελληνική Ακτοπλοΐα, Παρασκευή 22 Ιουνίου 

2018,  Mέγαρο Ε.Β.Ε.Π. 

 3ο Ετήσιο Ιρακινo-Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων, 

11-12 Ιουλίου 2018 

 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 

 Επίτιμοι Διδάκτορες στο Πανεπιστήμιο Πειραιά δύο μεγάλες προσωπικότητες 

της Ναυτιλίας, οι κ.κ. Παν. Λασκαρίδης και Λεων. Δημητριάδης - Ευγενίδης 

mailto:studies@pcci.gr
mailto:president@pcci.gr


 

Άμεση λύση ζητά το Ε.Β.Ε.Π. για το θέμα επιβολής Φ.Π.Α. στη ναυτιλία 

Με επιστολές του προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ε. 
Τσακαλώτο, τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, κ. Π. Κουρουμπλή, τον Υπουργό Οικονομίας 

και Ανάπτυξης, κ. Ι. Δραγασάκη, τον Υφυπουργό 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Σ. Πιτσιόρλα και τον 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γ. 

Πιτσιλή,  με αφορμή το Σχέδιο της ΚΥΑ, αναφορικά με 
τους «Όρους και τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων, κυρίως στην 

ανοιχτή θάλασσα, για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας»,  ο 

Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Β. Κορκίδης, ζητά να 
δοθεί άμεση λύση. 

Περισσότερα…  

Eπιστροφή 
 
 
Ε.Β.Ε.Π.: Ενημέρωση για την τροποποίηση του Κανονισμού 2015/2446 της Ε.Ε., που 

αφορά στον ορισμό του Εξαγωγέα 

«…Ο νέος ορισμός (σύμφωνα με νέο σχέδιο) είναι λιγότερο 

περιοριστικός και αφορά στους ουσιαστικούς όρους που 

πρέπει να πληροί ένα πρόσωπο που είναι:i)Tο πρόσωπο 

που είναι εγκατεστημένο εντός του τελωνειακού εδάφους 

της Ένωσης, έχει την εξουσία να αποφασίσει και έχει 

αποφασίσει ότι τα εμπορεύματα πρέπει να εξέλθουν από το εν λόγω τελωνειακό έδαφος 

ii)Όταν δεν εφαρμόζεται το σημείο i), οποιοδήποτε πρόσωπο εγκατεστημένο εντός του 
τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, το οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης δυνάμει 

της οποίας τα εμπορεύματα πρέπει να εξέλθουν από το εν λόγω τελωνειακό έδαφος…». 

Περισσότερα…  
-Κανονισμός 2015/2446 Ε.Ε. 

Eπιστροφή 

 
 
Υπόμνημα ΕΣΕΕ για το Μεσοπρόθεσμο 2019-2022 

Η ΕΣΕΕ παρέστη στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων, Παραγωγής 

και Εμπορίου, Κοινωνικών Υποθέσεων και Δημόσιας 

Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της 
Βουλής, όπου και κατέθεσε αναλυτικό υπόμνημα στο 

οποίο εκθέτει τις θέσεις και απόψεις του εμπορικού 

κόσμου σε σχέση με το πολυνομοσχέδιο «Διατάξεις για 

την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
– Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2022». 

Περισσότερα…  

Eπιστροφή 
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Ενημερωτική Εκδήλωση της Ε.Σ.Ε.Ε. για τη Δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία» 

Το Πρόγραμμα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» προκηρύχθηκε 

πρόσφατα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». Σε ενημερωτική εκδήλωση 

που πραγματοποιήθηκε στην ΕΣΕΕ, ο Πρόεδρος της 
Συνομοσπονδίας, κ. Βασίλης Κορκίδης, τόνισε τη μεγάλη σημασία 

του Προγράμματος για την αναβάθμιση των εμπορικών κέντρων των πόλεων σε όλη τη χώρα, 

και την ευκαιρία αλλά και υποχρέωση που έχουν οι Εμπορικοί Σύλλογοι απέναντι στις τοπικές 
επιχειρηματικές κοινότητες που εκπροσωπούν να διαδραματίσουν το σημαντικό ρόλο που τους 

αναλογεί για την επιτυχία των έργων που θα επιλεγούν προς υλοποίηση. 

Περισσότερα…  

Eπιστροφή 

 
 
Ελληνο - Ιταλικό Επιμελητήριο Αθήνας: επιχειρηματικές συναντήσεις για ελληνικές 

εταιρείες που έχουν ενδιαφέρον να εξάγουν στην Ιταλία 

Το  Ελληνο Ιταλικό Επιμελητήριο Αθηνών, σε συνέχεια του 

προγράμματος «ΕΞΑΓΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ»,  διοργανώνει  

επιχειρηματική αποστολή  και συμμετέχει  σε  

Β2Β συναντήσεις στις 22 Ιουνίου  2018 στο Μιλάνο Ιταλίας. 

Στόχος του είναι η προώθηση ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών  

και η  εύρεση συνεργασιών στην Ιταλική αγορά. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, 
για κάθε ελληνική εταιρεία που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στην αποστολή θα 

εξασφαλιστούν στοχευμένες συναντήσεις με ιταλούς agents,  προκειμένου να δρομολογηθούν 

ευκαιρίες και διαδικασίες συνεργασίας. 

Περισσότερα…  

Eπιστροφή 

 
 
Πρόσκληση σε Ημερίδα για την ελληνική Ακτοπλοΐα, Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018,  

Mέγαρο Ε.Β.Ε.Π. 

Με γνώμονα ότι η ελληνική Ακτοπλοΐα αποτελεί έναν κρίσιμο 

πυλώνα διασφάλισης της ποιότητας της ζωής των νησιωτών, 
στήριξης της οικονομικής δραστηριότητας στα νησιά, προαγωγής 

του τουριστικού προϊόντος της χώρας και γενικότερα της 

ελληνικής οικονομίας, ο Τομέας Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας διοργανώνει στις 22 Ιουνίου 

2018, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π., πανελλήνια Ημερίδα με θέμα την Ελληνική Ακτοπλοΐα. Στην 

ημερίδα έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι του ΣΕΕΝ, της Ένωσης Πλοιάρχων, 

οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, οι εκπρόσωποι των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, οι βουλευτές της ΝΔ των 
νησιωτικών περιοχών, οι εκπρόσωποι των Επιμελητηριακών Οργανώσεων, τα μέλη του Τομέα 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της ΝΔ, δημοσιογράφοι και όλοι οι εν γένει εμπλεκόμενοι 

με την Ακτοπλοΐα. 
Πρόσκληση 

Eπιστροφή 
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3ο Ετήσιο Ιρακινo-Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων, 11-12 

Ιουλίου 2018 

«Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και 

Αναπτύξεως ανακοινώνει τη διοργάνωση του «3ου Ετήσιου 

Ιρακινο-Ευρωπαϊκού Φόρουμ Επιχειρηματικότητας και 
Επενδύσεων» στην Αθήνα, στις 11 – 12 Ιουλίου 2018, στο 

ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental.Το Φόρουμ περιλαμβάνει συνεδρίες, που θα 

διερευνήσουν δυνατότητες ανάπτυξης της αγοράς και των υποδομών του Ιράκ, καθώς και 
συναντήσεις Β2Β μεταξύ των συμμετεχόντων επιχειρηματιών σε όλους τους τομείς 

ενδιαφέροντος. Η καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συμμετοχής είναι στις 29 Ιουνίου, στις 

16:00. 
Περισσότερα…  

-Γενική Επισκόπηση Φόρουμ_Προσωρινό Πρόγραμμα 

Eπιστροφή 

 
 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

Επίτιμοι Διδάκτορες στο Πανεπιστήμιο Πειραιά δύο μεγάλες προσωπικότητες της 

ναυτιλίας, οι κ.κ. Παν. Λασκαρίδης και Λεων. Δημητριάδης - Ευγενίδης 

Το Πανεπιστήμιο Πειραιά (Πα.Πει.) αναγορεύει σε Επίτιμους Διδάκτορες 
δύο προσωπικότητες του ναυτιλιακού τομέα:  

Tην Τετάρτη 13 Ιουνίου, έγινε η Τελετή Αναγόρευσης σε Επίτιμο 

Διδάκτορα του Προέδρου του Ιδρύματος  Αικατερίνης Λασκαρίδη, κ. 
Παναγιώτη Λασκαρίδη, του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής 

Διοικητικής της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.  
 

Αντίστοιχα, στις 20 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Αναγόρευσης σε 

Επίτιμο Διδάκτορα του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας 

και Βιομηχανίας του Προέδρου του Ιδρύματος Ευγενίδου, κ. Λεωνίδα 
Δημητριάδη-Ευγενίδη. Συγχαρητήριες επιστολές για την τιμητική διάκριση και 

τη σημαντική συνεισφορά τους στη ναυτιλία, απέστειλε ο Πρόεδρος του 

Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης. 

Eπιστροφή 
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