
 

 

 
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) 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις της Αττικής που 

επλήγησαν απο τις φονικές πυρκαγιές και καλεί τα μέλη του να συνδράμουν 

 Ε.Β.Ε.Π. «Η κρατική δέσμη μέτρων που ανακοινώθηκε επίσημα για την άμεση 
ανακούφιση των πληγέντων και την τάχιστη αποκατάσταση των υλικών ζημιών 
στην Αττική» 

 Άμεση λήψη μέτρων για την ανακούφιση των κατοίκων της Αττικής από τις 
φονικές πυρκαγιές 

 Το Ε.Β.Ε.Π. στην 83η ΔΕΘ προβάλλει τη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα του 
Πειραιά με τη συμμετοχή φορέων και επιχειρήσεων – μελών του 

 Ε.Β.Ε.Π.: « Η "Fast Track" ίδρυση μιας εταιρείας, πρέπει να γίνεται γρήγορα, 
αλλά όχι πρόχειρα» 

 Mε επίκεντρο τα φλέγοντα θέματα του εμπορίου και της ναυτιλίας συνεδρίασε, 
στις 23 Ιουλίου 2018, το Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. 

 iHireYou:Το 1ο Κοινωνικό Δίκτυο Εύρεσης Εργασίας στην Ελλάδα 

 Οδηγίες περί μη καταβολής Διοικητικού Προστίμου από τον Φορέα 
Εκμετάλλευσης ή τον Έμπορο, για μη εγγραφή του στο αντίστοιχο μητρώο 

 Δελτίο Παρακολούθησης Επιτροπών Eurocommerce - Ιούλιος 2018 

 

 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 
 

 Δήμος Πειραιά: «Κατ’ αρχήν ναι στο Masterplan της Ο.Λ.Π. Α.Ε.» 
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Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις της Αττικής που επλήγησαν απο 

τις φονικές πυρκαγιές και καλεί τα μέλη του να συνδράμουν 

Ο Πρόεδρος Βασίλης Κορκίδης, το Δ.Σ. και όλα τα μέλη του 
Ε.Β.Ε.Π., αλλά και σύσσωμος ο επιχειρηματικός κόσμος, 

εκφράζουμε τη βαθύτατη οδύνη μας και τη συμπαράστασή 

μας στις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους 
από τις φονικές πυρκαγιές που έπληξαν την Δυτική και 

Ανατολική Αττική. Το Ε.Β.Ε.Π., ευαισθητοποιημένο, αρωγός στους συνανθρώπους μας 

απέναντι στα προβλήματα υγείας και επιβίωσης, και τις σημαντικές ελλείψεις που προέκυψαν 
στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές, σε ένδειξη συμπαράστασης, ενώνει τις δυνάμεις 

του με το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Αττικής, το Ε.Β.Ε.Α. και τα άλλα 

Επιμελητήρια της Χώρας ώστε να προχωρήσουμε, συλλογικά και συντονισμένα, σε άμεσες 
ενέργειες. 

Περισσότερα…  

Επιστροφή 

 
 
Ε.Β.Ε.Π. «Η κρατική δέσμη μέτρων που ανακοινώθηκε επίσημα για την άμεση 

ανακούφιση των πληγέντων και την τάχιστη αποκατάσταση των υλικών ζημιών στην 

Αττική» 

Στο πλαίσιο του παράλληλου σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών της Πυρκαγιάς που έπληξε την 
Ανατολική και Δυτική Αττική και μετά από έκτακτες συσκέψεις 

που πραγματοποιήθηκαν, το Ελληνικό Κράτος αποφάσισε να 

προωθήσει δέσμη μέτρων που αποσκοπούν στην άμεση 
ανακούφιση των πληγέντων και την τάχιστη αποκατάσταση των 

υλικών ζημιών. Αυτά χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

Α) "Μέτρα για την άμεση αρωγή και ενίσχυση των πληγέντων". Β) "Μέτρα αποζημίωσης και 

ενίσχυσης των οικογενειών των θυμάτων" και Γ) “Μέτρα για την αποκατάσταση των υλικών 
ζημιών των ιδιωτών αλλά και των Δημόσιων Υποδομών”. Τα μέτρα αυτά δεν αντικαθιστούν, 

αλλά προστίθενται σε όσα ήδη προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.  

Περισσότερα…  

Επιστροφή 

 
 
Άμεση λήψη μέτρων για την ανακούφιση των κατοίκων της Αττικής από τις φονικές 

πυρκαγιές 

Με επιστολή, που απέστειλε στον Υπουργό Οικονομικών, κ. 

Ευκλείδη Τσακαλώτο, τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. 

Ιωάννη Δραγασάκη, την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Έφη Αχτσιόγλου, και την 

Περιφερειάρχη Αττικής, κα Ρένα Δούρου, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. 

ζητά την άμεση λήψη μέτρων, με χρονικό ορίζοντα ισχύος τουλάχιστον 6 μηνών, για την 
ανακούφιση  των κατοίκων της Αττικής από τις φονικές πυρκαγιές, αλλά και την συντόμευση 

του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την καταγραφή των ζημιών και την απόδοση της 

αναλογούσας αποζημίωσης προς τους πληγέντες.  
Περισσότερα…  

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/anunPirk_F7792.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/anunMetraPir_F27883.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PresMetraPirk_F3026.pdf


 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. στην 83η ΔΕΘ προβάλλει τη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα του Πειραιά 

με τη συμμετοχή φορέων και επιχειρήσεων – μελών του 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, 

συμμετέχει και φέτος στην 83η Δ.Ε.Θ., που 

πραγματοποιείται από τις 8 έως τις 16 Σεπτεμβρίου. 
Με ιδιαίτερο χώρο, που παραχωρείται από την Κ.Ε.Ε.Ε., το Ε.Β.Ε.Π. διαθέτει προνομιακά, 90 

συνολικά τ.μ., σε φορείς και επιχειρήσεις – μέλη του,  προσφέροντας την ευκαιρία παρουσίας 

τους, σε ένα μοναδικό εκθεσιακό περιβάλλον. 
 
Στη φετινή Δ.Ε.Θ., που έχει ως τιμώμενη Χώρα τις Η.Π.Α., το Ε.Β.Ε.Π., θα δώσει, για ακόμη 

μια φορά, ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ελληνικής ναυτιλίας απευθύνοντας 

πρόσκληση συμμετοχής σε εκπροσώπους της εν γένει ναυτιλιακής δραστηριότητας του 
Πειραιά, με τα πολλαπλά οφέλη προβολής, εξωστρέφειας και ανάπτυξης συνεργασιών και 

επενδύσεων, που αυτή προσφέρει. 

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΛΗ 

- ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Επιστροφή 

 
 
Ε.Β.Ε.Π.: « Η "Fast Track" ίδρυση μιας εταιρείας, πρέπει να γίνεται γρήγορα, αλλά 

όχι πρόχειρα» 

Ο  Πρόεδρος της ΕΣΕΕ και του ΕΒΕΠ, κ. Βασίλης Κορκίδης δήλωσε 
σχετικά: «Η ίδρυση εταιρείας με μία “στάση” μέσα σε 13 λεπτά έχει 

πολλαπλά πλεονεκτήματα για τους έντιμους, αλλά και κάποια 

μειονεκτήματα που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Μία 
γρήγορη και πρόχειρη διαδικασία πάντα ενέχει κινδύνους, αφού ο 

κάθε επίδοξος απατεώνας θα μπορεί να έχει μία μονοπρόσωπη ΙΚΕ και να «αλωνίζει» την 

αγορά εξαπατώντας ανυποψίαστους επαγγελματίες, καταναλωτές και βεβαίως να «φεσώσει» 
ταμεία, τράπεζες και δημόσιο. Ως εκ τούτου η “fast track” διαδικασία ίδρυσης μιας εταιρείας θα 

πρέπει να γίνεται ναι μεν γρήγορα, αλλά όχι πρόχειρα». 

Περισσότερα…  

Επιστροφή 

 
 
Mε επίκεντρο τα φλέγοντα θέματα του εμπορίου και της ναυτιλίας συνεδρίασε, στις 

23 Ιουλίου 2018, το Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. 

Με επίκεντρο τα φλέγοντα θέματα του εμπορίου και της 

ναυτιλίας, συνεδρίασε  στις 23 Ιουλίου 2018, το  Διοικητικό 

Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Πειραιώς, το οποίο τίμησε με την παρουσία του ο Γεν. 

Αστυνομικός  Διευθυντής Πειραιά, Ταξίαρχος κ. Γ. Παππάς. 

Μεταξύ των θεμάτων, που συζητήθηκαν ήταν οι νέες 

ηλεκτρονικές εφαρμογές της «Υπηρεσίας Μιάς Στάσης», τα 
αποτελέσματα του Συμποσίου "Jean Monnet" για το μέλλον της ευρωπαϊκής λιμενικής 

πολιτικής στο οποίο συμμετείχε και το Ε.Β.Ε.Π., η ανάγκη δημιουργίας ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας για την έκδοση ηλεκτρονικής άδειας επισκευής και συντήρησης πλοίων, πιθανή 
επιχειρηματική αποστολή στη Σερβία τον Οκτώβριο, στο πλαίσιο υπογραφής πρωτοκόλλου 

http://www.pcci.gr/evepimages/invDET_F19083.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/RfDET_F18661.doc
http://www.pcci.gr/evepimages/Press23072018_F10311.pdf


συνεργασίας του Ε.Β.Ε.Π. με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Βοϊβοντίνα, 

περαιτέρω ενέργειες για την ανάπτυξη του ναυτιλιακού Cluster, "Μaritime Hellas". Eπίσης, 
έγινε αναφορά στην εργώδη προσπάθεια που καταβάλλει ο Γεν. Αστυνομικός Διευθυντής 

Πειραιά, Ταξίαρχος κ. Γ. Παππάς, καθώς επίσης και το επιτελείο του, για τον περιορισμό του 

παρεμπορίου - λαθρεμπορίου, που δυστυχώς αποτελούν μάστιγα για την πόλη μας, αλλά και 
στην πρόταση του Ε.Β.Ε.Π. να ενισχύσει οικονομικά το έργο της Αστυνομίας, με σκοπό την 

επισκευή των υφιστάμενων περιπολικών οχημάτων, κάτι που έγινε αποδεκτό. 

Επιστροφή 

 
 
iHireYou:Το 1ο Κοινωνικό Δίκτυο Εύρεσης Εργασίας στην Ελλάδα 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση: «Για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα, δημιουργήθηκε ένα κοινωνικό δίκτυο, το 

οποίο αλλάζει ριζικά τον τρόπο εύρεσης εργασίας αλλά και 

προσωπικού. Η φιλοσοφία του "iHireYou" είναι αντίθετη με 

αυτής των αγγελιών. Τα μέλη δημιουργούν το 
επαγγελματικό τους προφίλ και οι εργοδότες μπορούν να βρουν το κατάλληλο άτομο που 

ψάχνουν για τη κάλυψη μιας θέσης, χωρίς να χάνουν χρόνο. Μέσα από το "iHireYou" έχουν 

πλήρη γνώση για τα προσόντα κάθε υποψήφιου εργαζόμενου.Αυτή τη στιγμή το iHireYou 
λειτουργεί σε Beta έκδοση, έτσι δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους εργοδότες να 

δημιουργήσουν το επαγγελματικό τους προφίλ εντελώς δωρεάν. Είστε είστε ατομική 

επιχείρηση είτε εταιρεία, μπορείτε να βρείτε το προσωπικό που ψάχνετε, άμεσα, αναμεσά σε 
χιλιάδες μέλη». 

Περισσότερα.. 

Επιστροφή 

 
 
Οδηγίες περί μη καταβολής Διοικητικού Προστίμου από τον Φορέα Εκμετάλλευσης ή 

τον Έμπορο, για μη εγγραφή του στο αντίστοιχο μητρώο 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σας 
ενημερώνει, σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τις οδηγίες που αφορούν στη 

μη καταβολή Διοικητικού Προστίμου από τον Φορέα 

Εκμετάλλευσης ή τον Έμπορο, για την μη εγγραφή του στο 

αντίστοιχο μητρώο. 

- EΓΚΥΚΛΙΟΣ 

Επιστροφή 

 
Δελτίο Παρακολούθησης Επιτροπών Eurocommerce - Ιούλιος 2018 

Σας αποστέλλουμε, προς ενημέρωσή σας, Δελτίο 

Παρακολούθησης της Eurocommerce για το πρώτο 
Δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, που αφορά στις κάτωθι 

Επιτροπές: «Ενιαίας Αγοράς, Δικαιωμάτων Καταναλωτή και 

Ηλεκτρονικού Εμπορίου», «Για το Περιβάλλον», 
«Κοινωνικών Υποθέσεων και Εργασίας», «Διεθνούς Εμπορίου», «Ζητημάτων Πολιτικής», και 

στον οποίο το Ε.Β.Ε.Π. ανακηρύχθηκε συνδεδεμένο μέλος του. 

Περισσότερα…  

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/iHireYou_F2977.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL2761_2018_F11374.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EUROCOMMERCE_F2918.pdf


 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 

Δήμος Πειραιά: «Κατ’ αρχήν ναι στο Masterplan της Ο.Λ.Π. Α.Ε.» 

 
Το «Master Plan» του ΟΛΠ αποτέλεσε το βασικό θέμα συζήτησης κατά τη 

διάρκεια της  συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου στον Πειραιά. Ο 

δήμαρχος της πόλης, Γιάννης Μώραλης, κατά την εισήγησή του, τάχθηκε 
κατ΄ αρχήν υπέρ του σχεδίου, καθώς, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να 

συμβάλει στην ανάπτυξη του λιμανιού και του Πειραιά, ευρύτερα.Ο ίδιος, 

επίσης, χαιρέτισε τον στρατηγικό στόχο της ΟΛΠ Α.Ε., καθώς και τις προοπτικές νέων 
επενδύσεων, προκειμένου ο Πειραιάς να καταστεί λιμάνι αφετηρίας για την κρουαζιέρα. 

Επιπλέον, διαβεβαίωσε πως η δημοτική αρχή «βλέπει» θετικά την προοπτική κατασκευής 

τεσσάρων υπερσύγχρονων ξενοδοχείων, καθώς αναγνώρισε την έλλειψη αντίστοιχων 
μονάδων. Ωστόσο, εξέφρασε την κάθετη αντίθεσή του στο ζήτημα του ύψους των κτιρίων, 

αντιπροτείνοντας, τουλάχιστον για το τμήμα του λιμανιού, να υπάρξει συμμόρφωση με τα ύψη 

που προβλέπονται από τον πολεοδομικό κανονισμό του δήμου. Στόχο, όπως εξήγησε, αποτελεί 
η προσπάθεια επίτευξης μίας αρμονίας ανάμεσα σε λιμενικές εγκαταστάσεις, κτήρια και 

περιβάλλον. 

- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Επιστροφή 

 
 

Επόμενο Newsletter: Παρασκευή 31η Αυγούστου 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/pressDimPir_F5867.pdf
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