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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) 

 
            Πειραιάς, 21 Ιουνίου 2019 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Σας προσκαλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς στην οποία θα παρευρεθεί  

ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος Βουλευτής Βορείου Τομέα 

Β΄Αθηνών, κ. Άδωνις Γεωργιάδης,  

τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019, στις 17:00, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. 
 

Θα ακολουθήσει συζήτηση. 
 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 Προτάσεις Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. στο Επιχειρηματικό Φόρουμ της «Ένωσης για τη 
Μεσόγειο» 

 Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. στην Ημερίδα: «Η τέχνη του επιχειρειν σε 
αβέβαιες εποχές» 

 Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ.Α., κ. Βασίλη Κορκίδη: «6 κοινά οικονομικά 
στοιχεία σε 3 διαφορετικά πολιτικά προγράμματα 

 Α.Α.Δ.Ε.: Eγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα, που αφορούν 
στο τέλος επιτηδεύματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών 
οντοτήτων 

 Ε.Φ.Κ.Α.: Δυνατότητα αποποίησης του χρόνου ασφάλισης για όσους χρωστούς 
εισφορές 

 Α.Α.Δ.Ε.: Περισσότερες από 135.000 αιτήσεις για τη ρύθμιση των 120 δόσεων 
 Συστάσεις Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Τόκυο για αποφυγή εξαπάτησης 

Ελλήνων επιχειρηματιών 
 

Ναυτιλιακά νέα 
 Νομοθετικές ρυθμίσεις  του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για 

την αστυνόμευση της λειτουργίας  των λιμανιών, τις δραστηριότητες 
ναυαγοσωστών και δυτών και τον καθορισμό κριτηρίων διαχείρισης σκαφών και 
πλωτών ναυπηγημάτων 
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Προτάσεις Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. στο Επιχειρηματικό Φόρουμ της «Ένωσης για τη 

Μεσόγειο» 

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς και Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου (Trade, 

Retail & Franchise) της Ένωσης Μεσογειακών Εμπορικών και 

Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (ASCAME), κ. Βασίλης 

Κορκίδης, συμμετείχε, ως ομιλητής, στο Επιχειρηματικό 

Φόρουμ της «Ένωσης για τη Μεσόγειο» (Union for the 

Mediterranean), του διακυβερνητικού οργανισμού, όπου 

συμμετέχουν το σύνολο των κρατών της Ε.Ε. αλλά και 

χώρες της Β. Αφρικής, της Δ. Ασίας και της Ν. Ευρώπης, το 

οποίο έλαβε χώρα στις 18 Ιουνίου 2019 στο Κάιρο. Πάνω 

από 150 εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών, κυβερνήσεων και 

διεθνών οργανισμών συγκεντρώθηκαν στο Κάιρο για να συζητήσουν πώς να ενισχύσουν την 

πρόσβαση στην Aγορά και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ευρωμεσογειακή περιοχή. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. στην Ημερίδα: «Η τέχνη του επιχειρειν σε αβέβαιες 

εποχές» 

Σε μία προσπάθεια διαρκούς υποστήριξης και 

πολύπλευρης ενημέρωσης των ελληνικών επιχειρήσεων, 

το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, σε 

συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Αττικής - 

Πειραιώς και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, 

συνδιοργάνωσαν Ημερίδα, με θέμα «Η τέχνη του 

επιχειρείν σε αβέβαιες εποχές», την Πέμπτη 20 Ιουνίου 

2019, στις 14:00, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. Στο 

χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, 

ανέφερε: «…Λίγες μέρες πριν από τις εθνικές εκλογές, η Ελλάδα χρειάζεται υπεύθυνες, 

προσεκτικά σχεδιασμένες κινήσεις και πολιτικές που στηρίζουν την προσπάθεια οικονομικής 

ανάκαμψης. Μετά από 10 και πλέον χρόνια πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, η ελληνική 

οικονομία πρέπει να γυρίσει σελίδα και να εισέλθει σε τροχιά ανάπτυξης. Ανάπτυξη που δεν θα 

αποτυπώνεται μόνο στους μακροοικονομικούς δείκτες αλλά πρωτίστως στη δημιουργία 

βιώσιμων θέσεων απασχόλησης αλλά και στων αύξηση των εισοδημάτων των εργαζομένων. 

Αυτές οι θέσεις εργασίας, με αξιοπρεπείς αμοιβές, θα έλθουν κυρίως μέσα από τον ιδιωτικό 

τομέα. Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να μπουν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας οι κάθε 

είδους πειραματισμοί…». 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/press200619_F5020.pdf
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Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ.Α., κ. Βασίλη Κορκίδη: «6 κοινά οικονομικά 

στοιχεία σε 3 διαφορετικά πολιτικά προγράμματα 

«H διεξαγωγή των εθνικών εκλογών στις 7 Ιουλίου, 

αποτελεί θετικό γεγονός για την πορεία της οικονομίας 

εντός του 2019, στο βαθμό που αποφεύγονται οι συνέπειες 

μιας παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου. Ωστόσο, δεν 

υπάρχει κανένα περιθώριο για εφησυχασμό, αφού 

προβληματίζουν έντονα τα σημάδια επιβράδυνσης της 

ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η 

ανάπτυξη είναι αναιμική, κινείται σε ετήσια επίπεδα χαμηλότερα του 2% και το κενό στις 

επενδύσεις ανέρχεται στο 11%, αντί του 20% της Ε.Ε. Από τα υπερπλεονάσματα της 

οικονομίας, περάσαμε στα υπερπλεονάσματα των συστάσεων του Eurogroup της 13ης Ιουνίου, 

αφού το πρώτο τρίμηνο του 2019, η οικονομία κατέγραψε χαμηλή πτήση στο 1,3%...» 

αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε άρθρο του ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Πειραιώς. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Α.Α.Δ.Ε.: Eγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα, που αφορούν στο 

τέλος επιτηδεύματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων 

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε εγχειρίδιο 

απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα, που αφορούν στο 

τέλος επιτηδεύματος φυσικών και νομικών προσώπων και 

νομικών οντοτήτων, μεταξύ των οποίων είναι: «Πως 

υπολογίζεται το τέλος επιτηδεύματος σε περίπτωση 

μετασχηματισμού επιχειρήσεων;», «Το τέλος επιτηδεύματος 

εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης;», «Τι 

ισχύει στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης διακοπής δραστηριότητας ατομικής επιχείρησης;», «Τι 

ισχύει στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης διακοπής εργασιών νομικού προσώπου;». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
Ε.Φ.Κ.Α.: Δυνατότητα αποποίησης του χρόνου ασφάλισης για όσους χρωστούς 

εισφορές 

Αποποίηση του χρόνου ασφάλισης σε φορέα στον οποίον χρωστούν 

εισφορές, μπορούν να κάνουν ασφαλισμένοι που οφείλουν εισφορές  

από την δραστηριοποίησή τους στο παρελθόν ως ελεύθεροι 

επαγγελματίες. Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, όσοι ασφαλισμένοι 

δεν επιθυμούν να συνυπολογίσουν χρόνο ασφάλισης σε πρώην φορέα, στον οποίο οφείλουν εισφορές, 

μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς τον επίμαχο χρόνο, εφόσον φυσικά θεμελιώνουν αυτοτελώς δικαίωμα 
στον φορέα που συνεχίζουν να ασφαλίζονται έως την έξοδό τους. 

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/PresArt140619_F6331.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/AAADE_Answ_F6242.pdf


 
Α.Α.Δ.Ε.: Περισσότερες από 135.000 αιτήσεις για τη ρύθμιση των 120 δόσεων 

Αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή της ρύθμισης των 120 

δόσεων για τις οφειλές προς την εφορία δίνει με εγκύκλιό της η 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Έως τώρα οι αιτήσεις που 

έχουν υποβληθεί από οφειλέτες για την υπαγωγή στη ρύθμιση 

ξεπερνούν τις 135.000, ενώ το συνολικό ύψος των οφειλών που 

έχει ρυθμιστεί υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ. 

 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Συστάσεις Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας στο Τόκυο για αποφυγή εξαπάτησης Ελλήνων 

επιχειρηματιών 

Σύμφωνα με ενημέρωση του Γραφείου ΟΕΥ της Ελλάδας 

στο Τόκυο: «Θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την 

προσοχή, δεδομένου ότι έχουμε γίνει αποδέκτες 

παραπόνων όσον αφορά σε ιδιωτικά συμφέροντα τα 

οποία απευθύνονται σε ελληνικές επιχειρήσεις που 

έχουν εκφράσει ενδιαφέρον δραστηριοποίησης στην 

ιαπωνική αγορά, προβάλλοντας τους υποτιθέμενο σύνδεσμο με το Γραφείο ΟΕΥ, εν αγνοία μας, 

ώστε να καλύψουν το έλλειμα κύρους τους στην εδώ επιχειρηματική κοινότητα και να 

παρουσιάζονται ως επαΐοντες της ιαπωνικής αγοράς, στους ανυποψίαστους Έλληνες 

επιχειρηματίες. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε, εάν έχετε οιαδήποτε 

όχληση από ιδιωτικά συμφέροντα, ειδικά σε διευθύνσεις ηλεκ. ταχυδρομείου ή τηλέφωνα που 

δεν είναι δημοσιευμένα και δεν θα μπορούσαν να τα γνωρίζουν.  Επίσης, θα θέλαμε να σας 

ενημερώσουμε ότι σχετικά προσφάτως, έχει συσταθεί ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο με τίτλο 

«ελληνοιαπωνικό επιμελητήριο». Διευκρινίζουμε ότι, ουδεμία σχέση έχει το Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο 

με το σωματείο αυτό, το οποίο δεν συνιστά δημόσιο φορέα, αλλά εκπροσωπεί τα ιδιωτικά 

συμφέροντα των μελών του και λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Θα θέλαμε να σας 

διαβεβαιώσουμε, ότι το Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο δεν συμμετέχει σε οιαδήποτε συναλλαγή ιδιωτικού 

χαρακτήρα και ότι οι υπηρεσίες του παρέχονται χωρίς κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο. 

Επιπροσθέτως, επισημαίνουμε ότι οι Ιάπωνες είναι απαιτητικοί καταναλωτές, αποδίδουν 

ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα σε συνδυασμό με την τιμή και στην προσεγμένη συσκευασία». 

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε:κα Eirini KAMA 

(Phone: 03-3404-5853, 03-3404-1195 Fax: 03-3404-5845,E-mail: ecocom-tokyo@mfa.gr).         

Επιστροφή 
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Ναυτιλιακά νέα 

 
Νομοθετικές ρυθμίσεις  του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την 

αστυνόμευση της λειτουργίας  των λιμανιών, τις δραστηριότητες ναυαγοσωστών και 

δυτών και τον καθορισμό κριτηρίων διαχείρισης σκαφών και πλωτών ναυπηγημάτων 

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης 

Κουβέλης απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, 

αναφορικά με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη 

θάλασσα, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την 

ικανοποίηση χρόνιων αιτημάτων πολιτών και φορέων,  

αλλά και τη διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος, 

αναφέρθηκε σε σειρά νομοθετημάτων του Υπουργείου. 

Όπως σημείωσε -μεταξύ άλλων- απλουστεύτηκαν και εκσυγχρονίστηκαν οι Γενικοί Κανονισμοί 

Λιμένων, ενώ κωδικοποιήθηκε η νομοθεσία, ώστε να είναι πολύ ευκολότερη η χρήση των 

νομοθετημάτων για το κοινό και τις Λιμενικές Αρχές, οι οποίες καλούνται να εφαρμόζουν το 

νόμο. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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