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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 Άμεση λύση ζητάει το Ε.Β.Ε.Π. για το θέμα επιβολής Φ.Π.Α. στις εγχώριες θαλάσσιες 

μεταφορές 

 Η Ε.Σ.Ε.Ε.  με την υπογραφή της συμβάλλει στη διατήρηση της Εθνικής Γενικής 

Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 

 Δήλωση Προέδρου Ε.Σ.Ε.Ε. & Ε.Β.Ε.Π. στο κινεζικό πρακτορείο "XINHUA NEWS" για την 

επιβολή δασμών από τις Η.Π.Α. 

 Oμιλία Υπεύθυνου ΓΕΜΗ & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων Ε.Β.Ε.Π., κ. Ν. Μαυρίκου, στην 
Εσπερίδα, με θέμα: «Αλκοόλ: Yπεύθυνη κατανάλωση από το Α ως το Ω 

 Χαιρετισμός Β΄ Αντιπροέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Κ. Αχλαδίτη, στην Εσπερίδα της Ο.Φ.Α.Ε., με 

θέμα: «Αεριοκίνηση, Υπολογισμός Ανθρακικού Αποτυπώματος & Πράσινη Εφοδιαστική 

 Εξαπάτηση εταιριών από την "EU Business Register" 

 Ε.Σ.Π.: Πασχαλινό ωράριο λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων Πειραιά-καταβολή 

δώρου Πάσχα 
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Άμεση λύση ζητάει το Ε.Β.Ε.Π. για το θέμα επιβολής Φ.Π.Α. στις εγχώριες θαλάσσιες 

μεταφορές 

«Είναι προφανές ότι η επιβολή Φ.Π.Α. στη ναυσιπλοΐα μεταξύ 

ελληνικών λιμένων, ειδικά όταν στην πράξη δεν υπάρχει άλλος 

τρόπος μεταφοράς αγαθών και επιβατών δεν πρόκειται να έχει θετικά 

αποτελέσματα, τόσο για τους νησιώτες, όσο και εν γένει για την 

ελληνική επιχειρηματικότητα. Ως εκ τούτου, το Ε.Β.Ε.Π. θεωρεί ότι 

είναι επιβεβλημένο να καθορισθεί μηδενικός ή συμβολικός συντελεστής, καθώς αποτελεί 

σύννομη ενέργεια και εφαρμόζεται σε πολλά κράτη-μέλη για ορισμένες δραστηριότητες 

εθνικής σημασίας. Με δεδομένο ότι η ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου είναι η 1η Απριλίου 

2018, ζητάμε να ξεκαθαριστεί άμεσα το τοπίο από τη σύγχυση, η οποία εύλογα έχει προκληθεί, 

καθώς η Κ.Υ.Α. έχει καθυστερήσει να εκδοθεί», επισήμανε σχετικά ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., 

κ. Β. Κορκίδης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Η Ε.Σ.Ε.Ε.  με την υπογραφή της συμβάλλει στη διατήρηση της Εθνικής Γενικής 

Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 

Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε 

σχετικά: «Η διατήρηση της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. δεν σημαίνει αύξηση 

του κατώτατου μισθού εντός του 2018, ούτε επιβαρύνει με 

κάτι επιπλέον τον εργοδότη από αυτά που πληρώνει σήμερα. 

Σαφέστατα, μετά από τρία μνημόνια υπάρχουν δυσκολίες, οι 

οποίες, όμως, ξεπεράστηκαν από εμάς τους ίδιους τους κοινωνικούς εταίρους. Η υπογραφή της 

νέας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. επετεύχθη με σύνεση, συναίνεση και ευθύνη την οποία η Ε.Σ.Ε.Ε., ως 

τριτοβάθμια οργάνωση και κοινωνικός εταίρος πάντα διέθετε. Η θέση και η στάση μας όλα 

αυτά τα χρόνια ήταν να διορθωθούν τα κακώς κείμενα, αλλά με προσοχή, ώστε από την 

υπερβολή να μην φτάσουμε στην κατάργησή της. Χαίρομαι, που οι κοινωνικοί εταίροι 

εργοδοτών και εργαζομένων υπογράψαμε τη νέα εθνική συλλογική του 2018 και διαφυλάξαμε, 

όπως άλλωστε, οφείλουμε το θεσμικό πλαίσιο και τον κεντρικό κορμό της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Δήλωση Προέδρου Ε.Σ.Ε.Ε. & Ε.Β.Ε.Π. στο κινεζικό πρακτορείο "XINHUA NEWS" για 

την επιβολή δασμών από τις Η.Π.Α. 

«Η αντίδραση της Ευρώπης, εν μέσω του απειλούμενου 

σινοαμερικανικού εμπορικού πολέμου ήταν η επιβολή 

«διαδικτυακού φόρου» 3% στις μεγάλες «ψηφιακές 

επιχειρήσεις» της Αμερικής και της Ασίας, όταν παράγουν 

κέρδη στις χώρες της ΕΕ. Επισημαίνεται, μάλιστα, ότι τελικά 

παρά τους αρχικούς φόβους για αντίποινα από τις Η.Π.Α., οι 

Χώρες της Ε.Ε. εξαιρέθηκαν από τους αμερικανικούς δασμούς και κατ´ επέκταση ο Τράμπ 
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άφησε εκτός αυτής της διαμάχης την Ευρώπη. Όσο για την Ελλάδα, ως πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε. 

που εκπροσωπεί το ελληνικό εμπόριο, το οποίο βεβαίως δεν συγκρίνεται με τα τεράστια μεγέθη 

της Αμερικής και της Κίνας, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι, "στη λίμνη, όταν μαλώνουν τα 

βουβάλια την πληρώνουν τα βατράχια". 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Oμιλία Υπεύθυνου ΓΕΜΗ & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων Ε.Β.Ε.Π., κ. Ν. Μαυρίκου, 

στην Εσπερίδα, με θέμα: «Αλκοόλ: Yπεύθυνη κατανάλωση από το Α ως το Ω 

Ο κ. Νικόλαος Μαυρίκος, ως ομιλητής στην Εσπερίδα, με 

θέμα «Αλκοόλ: Υπεύθυνη κατανάλωση  από το Α ως το Ω», 

που διοργανώθηκε από το Περιοδικό %Vol.Drinks, την Τρίτη 

27/3/18  στο «Holiday Inn ATHENS,  περιέγραψε την 

τρέχουσα κατάσταση στην χώρα, η οποία έχει πυροδοτήσει 

τις πράξεις λαθρεμπορίου και της απομίμησης αλκοολούχων 

ποτών, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του κλάδου κατά 50 %, προτείνοντας παράλληλα (6) 

καινοτόμα μέτρα, που: α. καθιερώνουν νέους κανόνες στην εφοδιαστική αλυσίδα (από τον 

ποτοποιό ή εισαγωγέα μέχρι τον τελευταίο έμπορο), β. διακρίνουν τους συνεπείς και 

αξιόπιστους έμπορους, ενώ παράλληλα ενισχύουν τη θέση τους στην αγορά, γ. προστατεύουν 

τη δημόσια υγεία και δ. διευκολύνουν το έργο όλων των ελεγκτικών υπηρεσιών (Κ.Ο.Ε., 

ΕΛ.Υ.Τ., Γ.Χ.Κ., το ΣΔΟΕ, την Οικονομική Αστυνομία, τον ΕΦΕΤ, κ.α). 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Χαιρετισμός Β΄ Αντιπροέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Κ. Αχλαδίτη, στην Εσπερίδα της Ο.Φ.Α.Ε., 

με θέμα: «Αεριοκίνηση, Υπολογισμός Ανθρακικού Αποτυπώματος & Πράσινη 

Εφοδιαστική 

«Όπως  γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί σημαντική 

παράμετρο της πολιτικής μεταφορών την έρευνα, σχετικά με 

την ενεργειακή απόδοση των μεταφορών με σεβασμό στο 

περιβάλλον για όλα τα μέσα μεταφοράς. Οι «έξυπνες, 

οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές» περιγράφονται, ως 

σημαντική πρόκληση και αποτελούν μέρος του σχεδίου 

χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ορίζων 2020» της Ε.Ε. για την 

περίοδο 2014-2020. Στόχος του σχεδίου είναι να παραμείνει η Ευρώπη πρωτοπόρος στην 

τεχνολογική πρόοδο στον τομέα των μεταφορών», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο χαιρετισμό 

του ο κ. Κ. Αχλαδίτης στην Εσπερίδα της Ο.Φ.Α.Ε., που πραγματοποιήθηκε την περασμένη 

Τετάρτη στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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Εξαπάτηση εταιριών από την "EU Business Register" 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών 

Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Ολλανδία, αναφορικά με 

την εταιρεία "EU Business Register": «Η εν λόγω εταιρεία αποστέλλει 

μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εταιρίες, με σκοπό, δήθεν, 

την δωρεάν εγγραφή σε ένα μητρώο επιχειρήσεων. Ωστόσο, στο 

έντυπο που αποστέλλεται στις εταιρίες προς συμπλήρωση, αναφέρεται ότι πρόκειται για τριετή 

συνδρομή, με ετήσιο τέλος 995 ευρώ και αυτόματη ανανέωση, εάν ο συνδρομητής δεν 

ακυρώσει εγκαίρως τη συνδρομή». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Ε.Σ.Π.: Πασχαλινό ωράριο λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων Πειραιά-καταβολή 

δώρου Πάσχα 

Με ανακοίνωσή του, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, ενημερώνει για το 

προτεινόμενο Πασχαλινό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στον 

Πειραιά, που θα ισχύσει από την Πέμπτη 29 Μαρτίου έως και το Μ. Σάββατο 7 

Απριλίου 2018, καθώς επίσης και για την καταβολή του δώρου Πάσχα. Ειδικότερα: «Η 

υποχρέωση καταβολής δώρου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με μια πολύ συγκεκριμένη και 

περιορισμένη χρονική περίοδο και η πληρωμή του εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος 

απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία και σε καμία περίπτωση δεν εναπόκειται στην διακριτική 

ευχέρεια του κάθε εργοδότη». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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