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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 

• Ενημέρωση Αντιπροέδρου UEAPME, κ. Β. Κορκίδη, για ευρωπαϊκά θέματα 

μικρομεσαίων 

• Πρόσκληση σε εκδήλωση αφιερωμένη στο έπος του ’40, Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 

2018, 18:30, Ε.Β.Ε.Π. 

• Πρόσκληση σε εκδήλωση της Ελληνογαλλικής Σχολής Πειραιά Saint Paul, 

Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018, στις 17:30, Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π. 

• Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης: 8 δις με 32 προγράμματα στις 

επιχειρήσεις 

• Υποχρεωτικά τα e-τιμολόγια από την 1η Ιανουαρίου 2020 
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• Επίσημη επίσκεψη του Υπουργού Μεταφορών της Κίνας  στο λιμάνι του 

Πειραιά 
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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 

 

Ενημέρωση Αντιπροέδρου UEAPME, κ. Β. Κορκίδη, για ευρωπαϊκά θέματα 

μικρομεσαίων 

Η ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τη 

UEAPME, θα καταστήσει τις σχέσεις εργασίας δυσκολότερες 

για τις ΜμΕ στην ΕΕ και κινδυνεύει να αποθαρρύνει τους 

εργοδότες να κάνουν προσλήψεις. Η ψηφοφορία από το ΕΚ 

σχετικά με τις συμβιβαστικές τροπολογίες, σχετικά με τις 

διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας υπερβαίνει την 

πρόταση της Επιτροπής για θέματα όπως, η πληροφόρηση, η 

προβλεψιμότητα της εργασίας, οι μη τυποποιημένες μορφές απασχόλησης, η κατάρτιση, η 

δοκιμαστική περίοδος, η μετάβαση σε άλλη μορφή απασχόλησης ή κυρώσεις των εργοδοτών. 

Με άλλα λόγια, η ψηφοφορία του Κοινοβουλίου αυξάνει σε μεγάλο βαθμό τη γραφειοκρατία 

για τις ΜμΕ. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Πρόσκληση σε εκδήλωση αφιερωμένη στο έπος του ’40, Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018, 

18:30, Ε.Β.Ε.Π. 

Η Εταιρεία Γραμμάτων & Τεχνών Πειραιά και το Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, σας προσκαλούν σε εκδήλωση 

αφιερωμένη στο έπος του ’40, αλλά και σ΄αυτούς που πολέμησαν με 

όπλο τη φωνή και τους στίχους τους, την τραγουδίστρια της νίκης, 

Σοφία Βέμπο και τον τροβαδούρο του έρωτα Μίμη Τραϊφόρο, την 

Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018, στις 18:30, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. 

 

-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Επιστροφή 
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Πρόσκληση σε εκδήλωση της Ελληνογαλλικής Σχολής Πειραιά Saint Paul, Δευτέρα 29 

Οκτωβρίου 2018, στις 17:30, Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π. 

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. 

Βασίλειος Κορκίδης και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων της 

Ελληνογαλλικής Σχολής Πειραιά “Saint-Paul”, κ. Ευάγγελος Κορκίδης, 

σας προσκαλούν στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί  τη Δευτέρα, 

29 Οκτωβρίου 2018, στις 17:30, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π., με θέμα «Οι 

οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ελλάδας – Γαλλίας και η εκπαιδευτική σχέση μεταξύ των 

δυο κρατών».  

-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Επιστροφή 

 

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης: 8 δις με 32 προγράμματα στις επιχειρήσεις 

Την πιο ενεργή εμπλοκή του τραπεζικού συστήματος στη 

χρηματοδότηση της οικονομίας και των επενδύσεων ζήτησε, 

στη διάρκεια ευρείας σύσκεψης, που πραγματοποιήθηκε στις 

16.10.18. από τους επικεφαλής των συστημικών τραπεζών 

και της Attica Bank, ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και 

Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Γιάννης Δραγασάκης.  

Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομίας, ήδη υπάρχει ένα πλέγμα 27+5 χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας που ήδη υλοποιούνται ή 

προβλέπεται να ενεργοποιηθούν τους επόμενους λίγους μήνες και αθροίζουν ένα ποσό γύρω 

στα 7,5 με 8 δισ. ευρώ δημόσιων πόρων, οι οποίοι θα μπουν στην υπηρεσία της οικονομίας και 

των επιχειρήσεων. Εκτιμάται ότι, με τους πόρους αυτούς μπορούν να ενεργοποιηθούν και να 

υποστηριχθούν επενδύσεις της τάξης των 22 δισ. ευρώ σε ορίζοντα τριετίας. 

-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

Επιστροφή 

 

Υποχρεωτικά τα e-τιμολόγια από την 1η Ιανουαρίου 2020 

Την πιλοτική εφαρμογή του μέτρου της ηλεκτρονικής 

τιμολόγησης έως τον Δεκέμβριο του 2018 και την πλήρη 

εφαρμογή του από την 1η-1-2020 σχεδιάζει η ΑΑΔΕ, όπως 

προκύπτει από την αναθεώρηση του φετινού επιχειρησιακού 

της σχεδίου, η οποία δημοσιεύθηκε  στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Βάσει του αναθεωρημένου αυτού 

χρονοδιαγράμματος, από 1-1-2020, η ηλεκτρονική 

τιμολόγηση θα είναι υποχρεωτική πλέον για όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους 

επαγγελματίες. Η εκτέλεση αυτού του έργου θα συμβάλει στην καλύτερη στόχευση των 

φορολογικών ελέγχων, στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στον περιορισμό των 

φαινομένων έκδοσης πλαστών ή εικονικών τιμολογίων, ενώ παράλληλα θα διευκολύνει τις 

επιχειρήσεις στην καθημερινότητά τους και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους με την 

εξοικονόμηση πόρων, την αυτοματοποίηση των ακολουθούμενων διαδικασιών και τη μείωση 

του γραφειοκρατικού κόστους. 

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/STPAUL_F23828.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/chrimatodotikaergaleia_F24439.pdf


 

 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 

Κοινή επιστολή Ε.Β.Ε.Π. - Ν.Ε.Ε. για αναστολή εφαρμογής Απόφασης ΠΟΛ. 1177/19-

09-18 

Με αφορμή την εκδοθείσα ΚΥΑ ΠΟΛ. (1177/19.09.18), 

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» και σε συνέχεια 

σχετικών επιστολών και υπομνημάτων, τόσο του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, όσο και του Ναυτικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδος, οι δύο  φορείς εισηγήθηκαν  την αναστολή εφαρμογής της, μέχρι το τέλος του 2019, 

λόγω των αρνητικών συνεπειών, που δημιουργούνται από την εφαρμογή της σε όλο το φάσμα 

της ναυτιλιακής, ναυπηγοεπισκευαστικής, εφοδιαστικής, εμπορικής δραστηριότητας, αλλά και 

σε όλο το δίκτυο θαλασσίων ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.  

Επιστροφή 

 

 

Επίσημη επίσκεψη του Υπουργού Μεταφορών της Κίνας  στο λιμάνι του Πειραιά 

Επίσημη επίσκεψη πραγματοποίησε o Υπουργός Μεταφορών της 

Κίνας κ. Li Xiaopeng στα κεντρικά γραφεία της ΟΛΠ Α.Ε. παρουσία 

της πρέσβειρας της Κίνας στην Ελλάδα κας Zhang Qiyue. Ο 

Υπουργός περιηγήθηκε σε όλες τις επιχειρησιακές μονάδες του 

λιμένα Πειραιά από τον Πρόεδρο της COSCO SHIPPING Capt. Xu 

Lirong και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΛΠ Α.Ε. Capt. Fu Chengqiu και ενημερώθηκε 

αναλυτικά για τη μεγάλη δυναμική που το λιμάνι του Πειραιά αναπτύσσει κατά τα τελευταία 

χρόνια καθώς και για τις τρέχουσες εξελίξεις. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/olp16Oct2018_F24801.pdf
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