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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) 
25 Μαΐου 2018 

 

 

 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 Ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. για την έναρξη ισχύος του Κανονισμού Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων - GDPR 

 Πρόσκληση στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. στην οποία θα παρευρεθεί ο 

Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Δ. Αυλωνίτης 

 Ε.Β.Ε.Π.: Πρόσκληση δωρεάν συμμετοχής στο Σεμινάριο με θέμα «Δημιουργία 

εξαγώγιμου προϊόντος & εξαγωγικές διαδικασίες» 

 Τα φλέγοντα θέματα των επιχειρήσεων και του εμπορίου επί τάπητος του Δ.Σ. 

της Ε.Σ.Ε.Ε. 

 Ηλεκτρονική βάση καταχώρησης Ασφάλειας και διαδικασίας Τεχνικού 

Ασφάλειας μέσω ΟΠΣ Σ.ΕΠ.Ε. 

 Ξεκινάει μέχρι το τέλος Μαΐου η δράση "ποιοτικός εκσυγχρονισμός" 

  Πρόσκληση στα εγκαίνια της Έκθεσης Εικαστικών για τις "Ημέρες Θάλασσας 

2018" 
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Ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. για την έναρξη ισχύος του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων - GDPR 

Την Παρασκευή, 25 Μαΐου, αρχίζει και στη χώρα μας η 

εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για 

την απαιτούμενη διαδικασία προστασίας προσωπικών 

δεδομένων φυσικών προσώπων (GDPR). Δεδομένου ότι η 

εφαρμογή του κανονισμού αφορά και στις επιχειρήσεις, το 

Ε.Β.Ε.Π. έχει συντάξει έναν ενημερωτικό συνοπτικό οδηγό για τις απαιτούμενες ενέργειες 

που υποχρεούται όλοι να πραγματοποιήσουν. Σημειώνεται ότι η προσαρμογή με τις 

απαιτήσεις του Κανονισμού, κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής του, είναι επιβεβλημένη, 

δεδομένου ότι τα προβλεπόμενα πρόστιμα είναι μεγάλα και δεν αποφεύγονται, λόγω 

αβλεψίας, απροσεξίας ή λάθους. Το Ε.Β.Ε.Π. είναι σε συνεχή συνεννόηση με την Ανεξάρτητη 

Αρχή Προσωπικών Δεδομένων, ώστε να φωτιστούν οι –αρκετές- αοριστίες που υφίστανται ως 

προς την εφαρμογή αυτού του νέου πλαισίου και θα είναι σε επαφή μαζί σας, με κάθε νέα 

εξέλιξη που θα προκύπτει. 

-ΟΔΗΓΟΣ GDPR 

Επιστροφή 

 

Πρόσκληση στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. στην οποία θα παρευρεθεί ο 

Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Δ. Αυλωνίτης 

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο της τακτικής Συνεδρίασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς, που θα πραγματοποιηθεί  την  Τετάρτη 30 Μαΐου 2018, στις  

18:30, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π., θα παρευρεθεί ο Γενικός Γραμματέας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Δ. Αυλωνίτης. Θα ακολουθήσει 

συζήτηση. Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. 

Επιστροφή 

 

Ε.Β.Ε.Π.: Πρόσκληση δωρεάν συμμετοχής στο Σεμινάριο με θέμα «Δημιουργία 

εξαγώγιμου προϊόντος & εξαγωγικές διαδικασίες» 

Το ENTERPRISE GREECE, σε συνεργασία με το Ε.Β.Ε.Π., διοργανώνει 

δωρεάν διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο συνολικής διάρκειας 8 ωρών, 

με θέμα «Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος & εξαγωγικές 
διαδικασίες» την Τετάρτη 30 και την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018, ώρα 

17.00 (Δ/νση: Γ. Κασιμάτη, 1 Πλ. Οδησσού, Πειραιάς, Αίθουσα Γ. 

Κασιμάτης - Β΄όροφος). Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν διεξοδικά εν δυνάμει 

εξαγωγικές επιχειρήσεις της χώρας αλλά και εξαγωγείς για όλο το πλέγμα που καθορίζει μια 
επιτυχημένη εξαγωγική προσπάθεια, έτσι ώστε να αποφεύγονται συγχύσεις, λάθος βήματα και, 

ως εκ τούτου, χάσιμο χρόνου και χρημάτων. Το σεμινάριο  είναι δομημένο με τρόπο ώστε,  να 

δίδονται απαντήσεις στα ερωτήματα των συμμετεχόντων, όσον αφορά στη μεθοδολογία 
προσέγγισης της εξαγωγικής διαδικασίας,  χωρίς άσκοπες θεωρητικές προεκτάσεις. 

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

- ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/SYNOPTIKOSODIGOSGDPR_F6179.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/InvitationSemExagEmp_F7015.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/SemExEmpRF_F6584.doc


 

Τα φλέγοντα θέματα των επιχειρήσεων και του εμπορίου επί τάπητος του Δ.Σ. της 

Ε.Σ.Ε.Ε. 

Η εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού για την 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR E.E. 

2016/679), οι βελτιώσεις του Νόμου 4469/2017 περί 

Εξωδικαστικού Μηχανισμού ρύθμισης οφειλών 

επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, αλλά και του 

Νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, 

καθώς και το νομικό πλαίσιο των προσφορών και 

εκπτώσεων, αποτέλεσαν μερικά από τα φλέγοντα θέματα, τα οποία απασχολούν τον 

επιχειρηματικό κόσμο και συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Ε., την Τετάρτη 

23 Μαΐου 2018. Περαιτέρω και πριν την έναρξη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Προεδρείο της 

Ε.Σ.Ε.Ε. συναντήθηκε με τον Βουλευτή Α΄ Αθηνών και Τομεάρχη Εθνικής Άμυνας της Νέας 

Δημοκρατίας, κ. Βασίλη Κικίλια. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
 
 

Ηλεκτρονική βάση καταχώρησης Ασφάλειας και διαδικασίας Τεχνικού Ασφάλειας 

μέσω ΟΠΣ Σ.ΕΠ.Ε. 

Σας γνωρίζουμε ότι από τη Δευτέρα, 2/4/2018, έχει 

ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία αναγγελίας Τεχνικού 

Ασφάλειας στο portal του ΟΠΣ Σ.ΕΠ.Ε. 

(https://apps.sepenet.gr/portal/login). Υπάρχει μεταβατική 

περίοδος, όπου η χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας είναι 

προαιρετική. Από την 1/6/2018 όμως, καθίσταται υποχρεωτική. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με 

το άρθρο 4 παρ. 1, η διαδικασία εγγραφής στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων 

Τεχνικών Ασφάλειας του ΟΠΣ-Σ.ΕΠ.Ε. δεν ακολουθείται από τους εργοδότες που 

αναλαμβάνουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας στην επιχείρησή τους. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
 
 

Ξεκινάει μέχρι το τέλος Μαΐου η δράση "ποιοτικός εκσυγχρονισμός"  

Μέχρι τέλους Μαΐου θα έχει ξεκινήσει η δράση του ΕΣΠΑ 

«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός». Πρόκειται για ένα στοχευμένο 

πρόγραμμα που θα ενισχύει μεσαίες επιχειρήσεις για την 

παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και για 

τη βελτίωση των εξαγωγικών τους δυνατοτήτων. Προβλέπεται 

χρηματοδότηση μέχρι και 100% και ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 120 

εκατ. ευρώ. Δικαιούχοι είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και των 9 στρατηγικών κλάδων 

προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, 

Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) (Αγροδιατροφή/Βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, 

πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, περιβάλλον, τουρισμός, τεχνολογίες πληροφορικής 

και επικοινωνιών (ΤΠΕ), υγεία και υλικά - κατασκευές). 

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/EseeDS240518_F7276.pdf
https://apps.sepenet.gr/portal/login
http://www.pcci.gr/evepimages/docBaseTechAsf_F7616.pdf


 
 
 

 
 Πρόσκληση στα εγκαίνια της Έκθεσης Εικαστικών για τις "Ημέρες Θάλασσας 2018" 

 

 
 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ &  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 
 

 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
& ΤΕΧΝΩΝ  
ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

ΗΜΕΡΕΣ  ΘΑΛΑΣΣΑΣ  2018 
 

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, 

σε συνεργασία με την Εταιρία Γραμμάτων & Τεχνών Πειραιά,  

συμμετέχοντας ενεργά στον ετήσιο θεσμό για την πόλη του Πειραιά,  

«Ημέρες Θάλασσας», που διοργανώνει ο Δήμος Πειραιά,  

σας προσκαλεί στα εγκαίνια της   

Έκθεσης  ζωγραφικής, γλυπτικής, αγιογραφίας και φωτογραφίας  
το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018, στις 12.00,  

στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π.,  

2ος όροφος, αίθουσα «Γεώργιος Κασιμάτης» 
 
Την εν λόγω  εκδήλω ση θα πλαισιώ σει το  γυναικείο  τμήμα της «ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΠΕΙΡΑ ΙΩΣ 1960»  
την οπο ία θα  συνοδεύει στο  πιάνο  η κα Εύη Σιδέρη-Κουμουτσέα,  
σε διεύθυνση  κας Μαρίας Κομματέα -Σοφού 
 
 
Λειτουργία Έκθεσης: 2-10 Ιουνίου  
Σαββατοκύριακα: 10.00-14.00     
Καθημερινές: 10.00-20.00 

                   Γεωργίου Κασιμάτη 1, πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς,  
                    Τηλ: 210 4177241-5, Φαξ: 210 4178680 

                    Website: www.pcci.gr, E-Mail: evep@pcci.gr 

 

Επιστροφή 
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