ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΔΡΑ : Αγ.Κων/νου 3 - Πειραιάς - ΤΚ 18531
τηλ. 210 - 4121503 / 4126917 / 4179065
Fax: 210 - 4122790
e-mail : eepir@otenet.gr/
eepir@otenet.gr/site: www.eep.gov.gr
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Εθν. Αντιστάσεως 98 – Ελευσίνα
Τηλ. 210 - 55.60.756 Fax : 210 – 55.60.384

I S O
9001 : 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στη τακτική συνεδρίαση της 30 Μαΐου 2018 υπό την προεδρία του Προέδρου κ. Ιωάννη
Βουτσινά, το Διοικητικό Συμβούλιο είχε ως πρώτο θέμα συζήτησης την πρώτη τροποποίηση
προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου που έκανε η νέα Διοίκηση, με σκοπό την κάλυψη βασικών
καθημερινών αναγκών του φορέα. Ακολούθως ενημερώθηκε για μια σειρά δράσεων που έχουν
προγραμματισθεί με σκοπό την γενικότερη ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την
αναζωογόνηση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής τόσο του Πειραιά, όσο και των περιοχών
αρμοδιότητας του Επιμελητηρίου.
Τονίσθηκε η επιτυχία του δωρεάν Φορολογικού Σεμιναρίου με Συντονιστή τον κ. Μανούσο
Ντουκάκη, Αντιπρόεδρο Π.Ε.Φ.Ε.- Μέλος της E.F.E. (Ένωση Φοροτεχνών Ευρώπης),τ. Βουλευτή,
που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία του Επιμελητηρίου με την Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών
Επιστημόνων (Π.Ε.Φ.Ε.) την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018, με θέματα: α) Φορολογικές Δηλώσεις 2018Ανάλυση Ε3 2) Φορολογικοί έλεγχοι 3) Παραγραφή- Ενδικοφανείς προσφυγές- επιδόσεις 4)
Αναβίωση επιχειρήσεων – Διακοπή επιχειρήσεων. Η εκδήλωση έκλεισε με μεγάλη επιτυχία λόγω
του σημαντικού αριθμού συμμετεχόντων και της ενδιαφέρουσας ενημέρωσης που έλαβαν οι
παρευρισκόμενοι. Πρόθεση της νέας Διοίκησης του Επιμελητηρίου είναι η συνεχής ενημέρωση των
μελών με όσο το δυνατόν περισσότερες ημερίδες .
Στη συνέχεια τονίστηκε η σημασία και ο προγραμματισμός για την όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη συμμετοχή από ενδιαφερόμενους για την ημερίδα που διοργανώνει το Επιμελητήριο
στα πλαίσια των εκδηλώσεων « Ημέρες Θάλασσας 2018» που θα πραγματοποιηθεί στο
Πανεπιστήμιο Πειραιά με θέμα « ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» στις 7/6/2018 στο Πανεπιστήμιο
Πειραιά (πορτοκαλί αμφιθέατρο) και ώρα 17:00-20:00.
Υπήρξε ενημέρωση από τον Β΄ Αντιπρόεδρο κ. Ιωάννη Μουρτζούκο για το «Συνέδριο
Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού» που διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Μεγάρων και θα
πραγματοποιηθεί στο κτήμα Κανιάρη (πρώην Εύχαρις) περιοχή Πευκενέας Μεγάρων το Σάββατο
και την Κυριακή 9 & 10 Ιουνίου 2018 και ώρες 17:30-21:30 & 18:30-20:45 αντίστοιχα.
Ενημερώθηκε το σώμα από τον κο Πελέκη Ζαχαρία ( Mέλος του ΔΣ) για ένα Επιχειρηματικό
Φόρουμ που θα λάβει χώρα στις 8-9 Ιουνίου 2018 στην αίθουσα που στεγαζόταν το Παλαιό
Μηχανουργείο στο Λιμάνι του Λαυρίου και ώρες 11:00.- 20:30 & 10:15- 16:00 αντίστοιχα, με
θέμα «ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ, Νέες Αναπτυξιακές Ευκαιρίες & προκλήσεις» .
Η συμμετοχή των τοπικών φορέων είναι δεδομένη αλλά δόθηκε έμφαση για την πλατιά απήχηση
που πρέπει να υπάρξει.
Ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Βουτσινάς η Δ.Ε. και το Δ.Σ. δεσμεύθηκαν για την ουσιαστική συμβολή
για την επιτυχία της εκδήλωσης .
Ορίσθηκε εκπρόσωπος με τον Αναπληρωτή του για την διενέργεια σεμιναρίων ΟΑΕΔ για το
Λογαριασμό Απασχόλησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΛΑΕΚ) ως εξουσιοδοτημένο Όργανο
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Διοίκησης για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών σε συνεργασία με πιστοποιημένες δομές
και ορίζεται ως Τακτικός το μέλος του Δ.Σ κ. Αναστασία Βερυκοκίδου, με αναπληρωτή τον Γ.Γ.
του Ε.Ε.Π. κο Χρήστο Ντάφλο .
Επίσης ορίσθηκαν ως εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου στο Δ.Σ. των Φορέων Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών (Φ.Δ.Π.Π.) σε εφαρμογή του άρθρου 5 του ν. 4519/2018 α) Στο
Φορέα διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα, Υμηττού και
Νοτιοανατολικής Αττικής το μέλος του Δ.Σ. κο Πελέκης Ζαχαρίας με αναπληρωματικό την κα
Δαλακλή Αναστασία μέλος του Επιμελητηρίου, β) στο Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών Νότια Πελοποννήσου - Κυθήρων το μέλος του Δ.Σ. Μιχαήλ Πρωτοψάλτης με
αναπληρωματικό τον κο Αυγερινό Ιωάννη μέλος του Επιμελητηρίου.
Ακολούθως προγραμματίστηκε ο συντονισμός της δράσης των εμπλεκόμενων μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου με σκοπό την διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας για την ενημέρωση
των μελών του Επιμελητηρίου που το αντικείμενο τους σχετίζεται με το θέμα για τον «Νέο
Κανονισμό Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων». Η παραπάνω εκδήλωση κρίθηκε αναγκαία και
δόθηκε μεγάλη έμφαση από την Διοικητική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ε.Π.
Τέλος σημειώνεται ότι υπέβαλε την παραίτηση του από μέλος του Δ.Σ. ο πρώην Οικονομικός
Επόπτης κ. Γεώργιος Νικολακάκης η οποία έγινε αποδεκτή και αποφασίστηκε η διενέργεια της
διαδικασίας αντικατάστασης του.
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