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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 Ε.Β.Ε.Π.: «Ελληνική Ναυτιλία, ο ισχυρός πυλώνας της εθνικής οικονομίας και 

της τοπικής ανάπτυξης του Πειραιά 

 Εποικοδομητική συνεργασία ΠΕΣ και Περιφέρειας Αττικής με συγκεκριμένους 

στόχους για την επιχειρηματική ανάπτυξη 

 Ενημερωτικό σημείωμα Ε.Β.Ε.Π. για το νέο νομικό πλαίσιο των Ανωνύμων 

Εταιρειών 

 Ενημερωτικό σημείωμα Ε.Β.Ε.Π. για την επέκταση του Εξωδικαστικού 

Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών 

 Συμμετοχή της ΕΣΕΕ σε σύσκεψη εργασίας με το Δ.Ν.Τ. 

 Εξελίξεις για το νέο Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα και Φ.Π.Α. 

 ΕΤΕπ: Nέο πρόγραμμα χρηματοδότησης ελληνικών επιχειρήσεων ύψους 400 

εκατ. ευρώ 

 

 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 
 

 Συμμετοχή Ε.Β.Ε.Π. στο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο "Jean Monnet" για το 

«Μέλλον της ευρωπαϊκής λιμενικής πολιτικής», 28-29 Ιουνίου 2018, Χίος 
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Ε.Β.Ε.Π.: «Ελληνική Ναυτιλία, ο ισχυρός πυλώνας της εθνικής οικονομίας και της 
τοπικής ανάπτυξης του Πειραιά 

«…Ο Πειραιάς, εδώ και 200 χρόνια, συνδέθηκε και ακόμα συνδέεται 
στενά με τη Ναυτιλία. Όπου και να κοιτάξουμε γύρω μας βλέπουμε 
έργα και παρακαταθήκες αυτής της μακράς διαδρομής. Ακόμα και 
σήμερα, υπάρχουν δεκάδες σημαντικές ναυτιλιακές εταιρείες όλων 
των μεγεθών, που συμβάλλουν εμμέσως πλην σαφώς στην 
οικονομία της πόλης με πολλούς τρόπους (ναυτικούς, 
εργαζόμενους σε γραφεία, νομικούς, ναυλομεσίτες κ.λπ). 
Υπολογίζεται πως, σήμερα υπάρχουν περίπου 650 ναυτιλιακά 
γραφεία, ενώ υπάρχουν άλλες 800 περίπου εταιρείες (νομικοί, 

τροφοδότες, ναυπηγοεπισκευαστές, τεχνικοί, ναυλομεσίτες κ.λπ.) που έχουν σχέση με τη 
ναυτιλία γύρω τους…» επισήμανε στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. 
Κορκίδης, κατά τη διάρκεια της Ημερίδας της Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος, με θέμα 
«Η συνεισφορά της ελληνικής ναυτιλίας στις τοπικές κοινωνίες», στο πλαίσιο της οποίας 
απενεμήθη τιμητικό βραβείο στον κ. Ε. Μαρινάκη, την Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018, στο Δημοτικό 
Θέατρο Πειραιά.  
Περισσότερα…  
Επιστροφή 
 
 
Εποικοδομητική συνεργασία ΠΕΣ και Περιφέρειας Αττικής με συγκεκριμένους 
στόχους για την επιχειρηματική ανάπτυξη 

Με βασικό στόχο τη στήριξη της μικρομεσαίας 
επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της καινοτομίας, την 
αύξηση της απασχόλησης και την αναζωογόνηση των 
τοπικών αγορών της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώθηκε 
επίσημα η συνεργασία του Περιφερειακού Επιμελητηριακού 
Συμβουλίου Αττικής με την Περιφέρεια Αττικής, στο 

πλαίσιο της δεύτερης Συνεδρίασης του νεοσύστατου Περιφερειακού Επιμελητηριακού 
Οργάνου, την οποία τίμησε με την παρουσία της η Περιφερειάρχης Αττικής, κα Ρ. Δούρου, 
καθώς επίσης και οι  κ. κ. Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. Πειραιώς, Γ. Γαβρίλης, Π.Ε. Νήσων, κ. Π. 
Χατζηπέρος και η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Ε. Κυπριανίδου, την 
Τρίτη 26 Ιουνίου 2018, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. 
Περισσότερα…  
Επιστροφή 
 
 
Ενημερωτικό σημείωμα Ε.Β.Ε.Π. για το νέο νομικό πλαίσιο των Ανωνύμων Εταιρειών 

Με το νόμο 4548/2018, ο οποίος δημοσιεύθηκε πλέον στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 104α) διαμορφώνεται το νέο πλαίσιο για την 
οργάνωση των Ανωνύμων Εταιρειών. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι: 
1. Η Α.Ε. μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα και μπορεί  
να είναι μονοπρόσωπη, 2. Στο εξής οι Α.Ε. δεν θα μπορούν να εκδίδουν 

ανώνυμες μετοχές, ενώ οι υφιστάμενες θα πρέπει να ονομαστικοποιηθούν υποχρεωτικά έως 
την 1-1-2020. Γενικό συμπέρασμα είναι ότι, οι αλλαγές που επιφέρει ο νέος νόμος 
εκσυγχρονίζουν το πλαίσιο για τις ανώνυμες εταιρείες,  ενισχύουν  τη  διαφάνεια  στη  
λειτουργία  τους  και  καθιστούν  τις διατάξεις του νόμου περισσότερο λειτουργικές. 
Περισσότερα…  
-ΝΟΜΟΣ 4548/2018 
Επιστροφή 
 

http://www.pcci.gr/evepimages/press260618_F32317.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/press270618_F32353.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/noteAE220918_F24371.pdf
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Ενημερωτικό σημείωμα Ε.Β.Ε.Π. για την επέκταση του Εξωδικαστικού Μηχανισμού 
Ρύθμισης Οφειλών 

Δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις των Υπουργείων Εργασίας και 
Οικονομικών υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1116/2018 και οικ. 34124-2768-
2018 αντίστοιχα, με τις οποίες διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής 
του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (ν. 

4469/2017) για χρέη προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Βάσει των παραπάνω 
τροποποιητικών αποφάσεων επεκτείνεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σε έως 120 δόσεις 
στον ΕΦΚΑ και στην Εφορία, στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, 
για χρέη έως και 125.000 €, από 50.000 €, που ίσχυε μέχρι σήμερα. 
Περισσότερα…  
-Απόφαση Ρύθμισης Ε.Φ.Κ.Α. 
-ΠΟΛ 1116_Ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο 
Επιστροφή 
 
 
Συμμετοχή της ΕΣΕΕ σε σύσκεψη εργασίας με το Δ.Ν.Τ. 

Πραγματοποιήθηκε, στις 26 Ιουνίου 2018, σύσκεψη εργασίας με 
τη συμμετοχή της ΕΣΕΕ και των λοιπών εργοδοτικών 
κοινωνικών εταίρων (ΣΕΒ, ΣΕΤΕ και ΓΣΕΒΕΕ) με κλιμάκιο του 
ΔΝΤ υπό τον επικεφαλής της αποστολής στην Ελλάδα κο D. 
Botman, στο πλαίσιο του Άρθρου IV με θέμα: «Ενίσχυση της 

Παραγωγικότητας και της Μεγέθυνσης», εν όψει ολοκλήρωσης του τρίτου δανειακού 
προγράμματος τον προσεχή Αύγουστο. Η ανταλλαγή απόψεων και θέσεων, επικεντρώθηκε στα 
σημαντικότερα εμπόδια και προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις 
σήμερα, αλλά και των μέτρων, που πρέπει να ληφθούν για τη βελτίωση της υφιστάμενης 
κατάστασης. 
Περισσότερα…  
Επιστροφή 
 
 
Εξελίξεις για το νέο Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα και Φ.Π.Α. 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, σας 
ενημερώνει για τις εξελίξεις, που αφορούν στο νέο Ενωσιακό 
Τελωνειακό Κώδικα και το Φ.Π.Α. Με γνώμονα τις σύγχρονες 
ανάγκες, ο Ε.Τ..Κ αποσκοπεί: Στη μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου 
και ομοιομορφία προς όφελος, τόσο των επιχειρήσεων, όσο και 

των τελωνειακών διοικήσεων, στην απλούστευση των κανόνων και των διαδικασιών, στην 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των τελωνειακών συναλλαγών και την πλήρη 
αυτοματοποίηση όλων των τελωνειακών καθεστώτων και διαδικασιών ((ηηλλεεκκττρροοννιικκάά  
σσυυσσττήήμμαατταα)).. Ταυτόχρονα, ο Ε.Τ.Κ. αποσκοπεί στην καλύτερη διασφάλιση των δημοσιονομικών 
και οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών.  
Περισσότερα…  
Επιστροφή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pcci.gr/evepimages/noteExod220918_F24341.pdf
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http://www.pcci.gr/evepimages/EnosTelCod_F24256.pdf


ΕΤΕπ: Nέο πρόγραμμα χρηματοδότησης ελληνικών επιχειρήσεων ύψους 400 εκατ. 
ευρώ 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους 400 εκατ. ευρώ για 
επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα, που θέλουν να μισθώσουν 
εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, προωθεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ). «Η διασφάλιση πρόσβασης των 
επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση είναι καθοριστικής σημασίας 
για την οικονομική ανάπτυξη. Η πρόσβαση σε υπηρεσίες leasing 

finance είναι το κλειδί για τις εταιρείες, που εμπλέκονται στην παραγωγή, τον αγροτικό τομέα, 
τις κατασκευές και άλλους οικονομικούς κλάδους» επισημαίνει η ΕΤΕπ και εκφράζει την 
ικανοποίησή της για τη δυνατότητα να ενισχύσει τη συνεργασία της με τις τέσσερις συστημικές 
τράπεζες της χώρας προς αυτή την κατεύθυνση. 
Επιστροφή 

 
 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 
 
Συμμετοχή Ε.Β.Ε.Π. στο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο "Jean Monnet" για το «Μέλλον της 
ευρωπαϊκής λιμενικής πολιτικής», 28-29 Ιουνίου 2018, Χίος 

Mε την ευκαιρία συμπλήρωσης 15 ετών φιλοξενίας της δράσης 
"Jean Monnet"- «Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική», το Τμήμα 
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, σε συνεργασία με τη διαδικτυακή Πρωτοβουλία 
PortEconomics.eu, διοργανώνουν το Ευρωπαϊκό Συμπόσιο με 
θέμα «Το Μέλλον της Ευρωπαϊκής Λιμενικής Πολιτικής», στο 
οποίο συμμετέχει και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Πειραιώς. Στόχος του Συμποσίου είναι η ανταλλαγή προτάσεων, 
ιδεών και καλών πρακτικών, προκειμένου να αποτιμηθεί η 

υφιστάμενη πρόοδος και να αξιολογηθεί η μελλοντική προοπτική των Ευρωπαϊκών 
πρωτοβουλιών για τους λιμένες. Στο πρώτο μέρος του προγράμματος έχουν προσκληθεί και θα 
μιλήσουν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Πολιτείας, των σημαντικότερων 
λιμενικών ενώσεων σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, ανώτερα στελέχη Ευρωπαϊκών και 
Ελληνικών λιμένων (Ρόττερνταμ, Αμβούργο, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Κέρκυρα, 
Ηράκλειο, Κουσάντασι, Χίος), καθώς και εκπρόσωποι διεθνών και ελληνικών θεσμικών φορέων 
και χρηστών λιμένων. 
Επιστροφή 
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