
 
 
 

 
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) 
16 Φεβρουαρίου 2018 

 

 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
 Πρόσκληση στην εσπερίδα: «Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία 

των Προσωπικών Δεδομένων – GDPR», Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 17:30 

 Το Ε.Β.Ε.Π. ζητά από την Ο.Λ.Π. Α.Ε. παράταση της διαβούλευσης των φορέων για 

το Masterplan του Λιμένος Πειραιά 

 Τοποθέτηση Προέδρου Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Βασίλη Κορκίδη, στην ολομέλεια της Ο.Κ.Ε. στο 

Ζάππειο «Η ώρα της Συμφωνίας για το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο» 

 Θέσεις και προτάσεις Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, για τις προοπτικές 

ανάπτυξης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

 Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 

Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών 

 Δήλωση Προέδρου Σ.Β.Α.Π., κ. Δ. Μαθιού: «Η επόμενη ημέρα ολοκλήρωσης των 

αξιολογήσεων να κοιτά προς τη βιομηχανία και τις ιδιωτικές επενδύσεις» 

 Ε.Σ.Π.: Καθεστώς Αργίας της Καθαράς Δευτέρας 

 Μεγαλύτερη συμμετοχή από κάθε προηγούμενη χρονιά στα  "ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2018'' 
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Πρόσκληση στην εσπερίδα: «Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία των 

Προσωπικών Δεδομένων – GDPR», Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 17:30 

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο της τακτικής Συνεδρίασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Πειραιώς, θα πραγματοποιηθεί  Εσπερίδα, με θέμα «Νέος Ευρωπαϊκός 
Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – General 
Data Protection Regulation, GDPR)», την  Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 

2018, στις 17:30, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. 
-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
-ΟΔΗΓΟΣ «ΤΙ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΝΩ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ GDPR 
Επιστροφή 
 

Το Ε.Β.Ε.Π. ζητά από την Ο.Λ.Π. Α.Ε. παράταση της διαβούλευσης των φορέων για το 

Masterplan του Λιμένος Πειραιά 

«Λαμβάνοντας υπόψη και το αίτημα της Ο.Λ.Π. Α.Ε. για τη χορήγηση 
παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας Σχεδίων Πρώτης 
Επενδυτικής Περιόδου, έως την 31η Οκτωβρίου 2018,  προτείνουμε να 
παραταθεί και ο χρόνος της διαβούλευσης για ένα εύλογο διάστημα, 
ώστε να επιτευχθεί ταύτιση απόψεων, αποφυγή αντιπαραθέσεων, αλλά 

και να δημιουργηθεί μία γέφυρα συνεργασίας, με στόχο, το Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένος (Σ.Α.Λ.) 
και η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) Πειραιά, να λειτουργήσουν συμπληρωματικά 
και όχι ανταγωνιστικά», αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην επιστολή του προς τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ο.Λ.Π. Α.Ε., Captain Fu Chengqui,  ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. 
Κορκίδης. 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Τοποθέτηση Προέδρου Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Βασίλη Κορκίδη, στην ολομέλεια της Ο.Κ.Ε. στο 

Ζάππειο «Η ώρα της Συμφωνίας για το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο» 

«Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατάρτισης ενός Εθνικού 
Αναπτυξιακού Σχεδίου επιδείνωσε τις επιπτώσεις της 
οικονομικής ύφεσης και υπογράμμισε το κενό με τις 
υπόλοιπες αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης, το οποίο 
καλούμαστε να καλύψουμε. Μετά από οκτώ έτη 
οικονομικής κρίσης και δυσπραγίας, η χώρας μας δεν έχει 
άλλη επιλογή, παρά να κοιτάξει μπροστά και να 

αντιμετωπίσει άμεσα, ολιστικά και οριστικά τις προκλήσεις, που καθήλωναν την οικονομία τα 
παλαιότερα έτη. Τα επόμενα τρία χρόνια, εάν εφαρμόσουμε ένα εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιο 
βασισμένο στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό 2020, τότε μπορούμε να ανακτήσουμε μέχρι το 2022, 
τη χαμένη οκταετία των μνημονίων» 
Περισσότερα… 
Επιστροφή 
 
 
 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/GDPR_Inv_F1987.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/GDPR_Progr_F2017.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/GDPR_Guide_F2111.pdf
http://pcci.gr/evepimages/press120218_F5310.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PresAnSx_F1938.pdf


Θέσεις και προτάσεις Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, για τις προοπτικές ανάπτυξης 

της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Στο πλαίσιο του 16ΟΥ ειδικού Συνεδρίου για τις «Εφαρμογές 
της Πολυκριτήριας Ανάλυσης στη Ναυτιλία και τις 
Μεταφορές», που συνδιοργανώνουν η Ε.Ε.Ε.Ε., το Α.Ε.Ι. 
Πειραιά Τ.Τ. και το Ε.Β.Ε.Π., ο Πρόεδρος του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Β. Κορκίδης, 
συμμετείχε σε Στρογγυλή Τράπεζα, παρουσιάζοντας τις θέσεις 
και προτάσεις του Επιμελητηρίου για την ανάπτυξη της 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Ως πρωταρχικής σημασίας θέματα τέθηκαν: 1. Η ολοκλήρωση της 
Εθνικής Στρατηγικής για τα Logistics, 2. Η αδειοδότηση των εταιρειών Logistics. 3. Η 
περαιτέρω ανάπτυξη και ευελιξία των λιμανιών της χώρας, κυρίως των περιφερειακών, 4. Η 
βελτιστοποίηση οδικού δικτύου και της σήμανσής του, 5. Η ανάπτυξη και αναδιάρθρωση του 
σιδηροδρομικού δικτύου. 
Περισσότερα… 
Επιστροφή 
 

Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 

Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών 

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 
(Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) δημοσίευσε χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο 
ένταξης των ελεύθερων επαγγελματιών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης 
Οφειλών. Το νομικό πλαίσιο προβλέπει: 1. Διαγραφή 
(«κούρεμα) χρεών, 2. Αποπληρωμή σε μακροχρόνιες δόσεις, 
3. Ελάχιστο ποσό μηνιαίας αποπληρωμής (δηλ. 40 €), 4. 

Επιδότηση στεγαστικού δανείου από το Κράτος, 5. Προστασία τραπεζικών λογαριασμών από 
κατασχέσεις (ακατάσχετο). 
-ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
-ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 120 ΔΟΣΕΙΣ_ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
-ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Επιστροφή 
 

Δήλωση Προέδρου Σ.Β.Α.Π., κ. Δ. Μαθιού: «Η επόμενη ημέρα ολοκλήρωσης των 

αξιολογήσεων να κοιτά προς τη βιομηχανία και τις ιδιωτικές επενδύσεις» 

«Η επόμενη ημέρα ολοκλήρωσης των αξιολογήσεων να κοιτά 
προς την βιομηχανία και τις ιδιωτικές επενδύσεις», τόνισε ο 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς, 
κ. Δημήτρης Μαθιός, σε ενημερωτική συζήτηση με το Δ.Σ. 
του Συνδέσμου, ενόψει της άφιξης των κλιμακίων των 
θεσμών για συνέχιση των αξιολογήσεων, αλλά και των 

αναφορών της κυβέρνησης για την λήξη του μνημονίου. Η βιομηχανία, πρόσθεσε ο κ. Μαθιός, 
είναι και πάλι σε θέση να αναλάβει το βάρος των ευθυνών της στην οικονομία για την 
ανάκαμψη, έξω από το στενό πλαίσιο και τις υποχρεώσεις των μνημονίων, εάν αφεθεί να 
λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον αναπτυξιακής λογικής. 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/LogisticsRT_F1860.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EgdixEE_F8486.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EgdixEE120_F8457.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EgdixEpix_F8427.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EgdixEpixM_F8404.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/pressSvap050218_F1896.pdf


 

Ε.Σ.Π.: Καθεστώς Αργίας της Καθαράς Δευτέρας 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς εξέδωσε εγκύκλιο προς τα 
μέλη του με την οποία ενημερώνει για το καθεστώς αργίας 
της Καθαράς Δευτέρας. Ειδικότερα, αναφέρει: «Η Καθαρά 
Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσιμες εορτές - 
υποχρεωτικές αργίες, επομένως είναι εργάσιμη ημέρα και 

έγκειται στον κάθε έμπορο –επιχειρηματία, εάν η επιχείρηση θα λειτουργήσει ή όχι.  
Δεδομένου λοιπόν του χαρακτήρα της ημέρας, ως μη υποχρεωτικής αργίας, τα εμπορικά 
καταστήματα μπορούν να ανοίξουν νόμιμα, χωρίς να οφείλουν προσαυξημένο ημερομίσθιο ή 
άλλες επιβαρύνσεις στους υπαλλήλους τους». 
Περισσότερα… 
Επιστροφή 
 

Μεγαλύτερη συμμετοχή από κάθε προηγούμενη χρονιά στα  "ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2018''  

Μόλις 5 μήνες πριν από την έναρξη στις 4 Ιουνίου, τα 
Ποσειδώνια 2018 οδεύουν ολοταχώς για ρεκόρ 
συμμετοχών, με τις κρατήσεις για εκθεσιακό χώρο να 
είναι αυξημένες ήδη κατά 10% σε σύγκριση με την 

προηγούμενη έκθεση  και ποσοστό άνω του 90% του εκθεσιακού χώρου να έχει ήδη 
δεσμευτεί. Οι διοργανωτές προβλέπουν ότι περισσότερες από 1.850 εταιρείες θα εκθέσουν τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στη φετινή διοργάνωση και οι επισκέπτες θα ξεπεράσουν τους 
22.000. Η αυξημένη ζήτηση για συμμετοχή στην σημαντικότερη ναυτιλιακή έκθεση στον 
κόσμο, είχε ως αποτέλεσμα την επέκταση του εκθεσιακού χώρου κατά 1.000 τμ. Αυτό 
προέκυψε λόγω των αυξημένων ελληνικών παραγγελιών για νέες ναυπηγήσεις και της 
ανάγκης εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων πλοίων  με νέες τεχνολογίες πληροφορικής και 
επικοινωνίας, αλλά και προσαρμογής τους στους νέους αυστηρούς περιβαλλοντικούς 
κανονισμούς. 
Περισσότερα… 
Επιστροφή 
 

http://www.pcci.gr/evepimages/pressEspKathDeft_F13655.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/Posidonia_F1834.pdf
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