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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 Πρόσκληση επίσκεψης στο περίπτερο του Ε.Β.Ε.Π. στην 83η Δ.Ε.Θ. 

 Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στην Γενική Συνέλευση της 

Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων στο πλαίσιο της 83ης Δ.Ε.Θ. 

 Υπόμνημα θέσεων και προτάσεων Ε.Β.Ε.Π. για τα επίμαχα θέματα της 

επιχειρηματικής κοινότητας, ενόψει της 83ης Δ.Ε.Θ. 

 Υπόμνημα Κ.Ε.Ε.Ε. προς τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων ενόψει 

Δ.Ε.Θ. 

 Οι 10 προτάσεις της Ε.Σ.Ε.Ε. επί φορολογικών θεμάτων στο οικονομικό 

επιτελείο της κυβέρνησης 

 Ανοιχτή επιστολή Ε.Σ.Ε.Ε. στους πολιτικούς αρχηγούς ενόψει Δ.Ε.Θ. 

 Δήλωση Προέδρου Σ.Β.Α.Π., κ. Δ. Μαθιού, με αφορμή τις κυβερνητικές 

εξαγγελίες στη Δ.Ε.Θ. 

 Ε.Σ.Π.: Πτώση 1-10% του τζίρου κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων 

2018/2017 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 Παρουσίαση του ναυτιλιακού Cluster "Maritime Hellas" στην 83η Δ.Ε.Θ. 

mailto:studies@pcci.gr
mailto:president@pcci.gr


 

 

Πρόσκληση επίσκεψης στο περίπτερο του Ε.Β.Ε.Π. στην 83η Δ.Ε.Θ. 

 

-Δείτε τις εταιρείες που φιλοξενούνται στο Περίπτερο του Ε.Β.Ε.Π. εδώ 

Επιστροφή 

 

Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στην Γενική Συνέλευση της Κεντρικής 

Ένωσης Επιμελητηρίων στο πλαίσιο της 83ης Δ.Ε.Θ. 

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού 

Συμβουλίου Αττικής, κ. Β. Κορκίδης, απέστειλε τον 

ακόλουθο χαιρετισμό στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης 

της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018 το 

απόγευμα στο Ε.Β.Ε.Θ., με την ευκαιρία των εγκαινίων της 

83ης Δ.Ε.Θ. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Υπόμνημα θέσεων και προτάσεων Ε.Β.Ε.Π. για τα επίμαχα θέματα της επιχειρηματικής 

κοινότητας, ενόψει της 83ης Δ.Ε.Θ. 

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης 

Επιμελητηρίων Ελλάδος, που θα πραγματοποιηθεί, με την 

ευκαιρία των εγκαινίων της 83ης Δ.Ε.Θ., στις 7 Σεπτεμβρίου 

2018 στη Θεσσαλονίκη, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. 

Κορκίδης, απέστειλε στον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε.Ε., κ. Κ. Μίχαλο, 

πλήρες Υπόμνημα των θέσεων και προτάσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς για τα επίμαχα ζητήματα της επιχειρηματικής κοινότητας.  

-Υπόμνημα 

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/SYMMETOCHESEVEP_F32539.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/CHAIRETISMOSVKORKIDI83iDETh_F32167.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/YPOMNIMATHESEONEVEP83iDETh_F23.pdf


 

 

Υπόμνημα Κ.Ε.Ε.Ε. προς τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων ενόψει Δ.Ε.Θ. 

Την ανάγκη υλοποίησης όλων των απαραίτητων διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων, με πρώτη την αναμόρφωση του φορολογικού 

συστήματος της χώρας, επισημαίνει  ο Πρόεδρος της Κεντρικής 

Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας και του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος 

Μίχαλος, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων, μετά την έξοδο της 

χώρας από τα μνημόνια. Συγκεκριμένα, προτείνει την εγκαθίδρυση ενός δικαιότερου 

φορολογικού συστήματος που παράλληλα συνδράμει στην οικονομική ανάπτυξη.  Η πρόταση 

περιλαμβάνεται στο υπόμνημα που απέστειλε πρόσφατα η ΚΕΕ στους πολιτικούς αρχηγούς των 

κομμάτων που εκπροσωπούνται στο ελληνικό κοινοβούλιο, ενόψει  της 83ης ΔΕΘ, για την 

ανάκαμψη της οικονομίας, την οριστική έξοδο από την κρίση και την αποκατάσταση του 

βιοτικού επιπέδου των πολιτών. 

-Υπόμνημα 

Επιστροφή 

 

Οι 10 προτάσεις της Ε.Σ.Ε.Ε. επί φορολογικών θεμάτων στο οικονομικό επιτελείο της 

κυβέρνησης 

 «Ο εξορθολογισμός της υπερφορολόγησης θεωρείται 

από τους μικρομεσαίους απαραίτητη ενέργεια και όχι 

παροχολογία. Είναι εμφανές ότι, οι υψηλές 

φορολογικές υποχρεώσεις «στραγγαλίζουν» την 

ανάπτυξη της οικονομίας και «στραγγίζουν» την περιορισμένη ρευστότητα της ελληνικής 

αγοράς, χωρίς τα προσδοκώμενα έσοδα για το δημόσιο. Μεταμνημονιακά, λοιπόν, η 

μνημονιακή υπερφορολόγηση πρέπει, τουλάχιστον για τους συνεπείς και ενήμερους 

φορολογούμενους, να εξορθολογιστεί και αντί για λίγους να πληρώνουν πολλά, περισσότεροι 

να πληρώνουν όσα πρέπει. Για τον ίδιο λόγο, θα πρέπει η φορολογική προσέγγιση να έχει 

στόχο, κάθε φόρος να είναι για κάθε έμπορο που τον πληρώνει, αποτέλεσμα κερδοφορίας και 

όχι τιμωρίας» δήλωσε σχετικά ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Β. Κορκίδης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Ανοιχτή επιστολή Ε.Σ.Ε.Ε. στους πολιτικούς αρχηγούς ενόψει Δ.Ε.Θ. 

«…Το εμπόριο δεν επιζητά ένα γεμάτο «καλάθι παροχών», αλλά ένα 

«καλάθι ενεργειών» με τα απολύτως απαραίτητα για την 

καθημερινότητα της πραγματικής οικονομίας. Αυτή τη φορά, κατά τη 

γνώμη μας πάντα, ο κάθε πολιτικός αρχηγός που θα επιλέξει να 

παραγεμίσει το «καλάθι της ΔΕΘ» με εξαγγελίες, σύντομα, θα πρέπει και να μπορεί να σηκώσει 

το βάρος της υλοποίησής τους. Η Ε.Σ.Ε.Ε. από τη φετινή Δ.Ε.Θ., αντί για ημίμετρα 

προσωρινών παροχών, προτιμά και προσδοκά μόνιμα κίνητρα επιχειρηματικής ανάπτυξης των 

μικρομεσαίων. Στο πλαίσιο αυτό και με σκοπό να ενισχυθεί, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα, αυτή η δυναμική κατηγορία επιχειρηματικότητας, προτείνουμε την θεσμοθέτηση 

Υφυπουργείου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» αναφέρονται στη σχετική επιστολή. 

http://www.pcci.gr/evepimages/YPOMNIMAKEEE_F245.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PROTASEISESEEGIAFOROLOGIKA_F506.pdf


Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Δήλωση Προέδρου Σ.Β.Α.Π., κ. Δ. Μαθιού, με αφορμή τις κυβερνητικές εξαγγελίες 

στη Δ.Ε.Θ. 

«Η παροχολογία και υποσχεσιολογία, χωρίς μεταρρυθμίσεις στην 

οικονομία ώστε να οδηγηθούμε σε μόνιμη και μακροπρόθεσμη 

ανάπτυξη, είναι κενό γράμμα και πρέπει να το προσέξουμε» 

δήλωσε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και 

Πειραιώς, κ. Δημήτρης Μαθιός αναφερόμενος στις εξαγγελίες που 

σχεδιάζονται στα εγκαίνια της Δ.Ε.Θ. και πρόσθεσε: «Το δυσβάστακτο φορολογικό βάρος σε 

μια οικονομία που προσπαθεί να αναπνεύσει από τις πρόσθετες υποχρεώσεις, όπως είναι τα 

πλεονάσματα του 3,5%, η έλλειψη χρηματοδότησης και η αισθητά περιορισμένη ρευστότητα, 

δεν επιτρέπει αισιοδοξία για τις επενδύσεις και τις δράσεις που έχει ανάγκη η χώρα να σταθεί 

σε δικά της πόδια και όχι σε δάνεια πάλι, ώστε να ανταποκριθεί, με αντοχές, σε παροχές και 

αλλαγές στον τρόπο ζωής μας». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Ε.Σ.Π.: Πτώση 1-10% του τζίρου κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων 

2018/2017 

«…«Η καθιερωμένη έρευνα του ΙΝ.ΕΜ.Υ. της Ε.Σ.Ε.Ε. για τις 

θερινές εκπτώσεις ολοκληρώθηκε, χωρίς όμως τα επιθυμητά 

αποτελέσματα, αφού ο τζίρος του διμήνου Ιουλίου-Αυγούστου 

στο λιανικό εμπόριο φαίνεται να κινήθηκε κάτω από τον πήχυ 

των 6 δις ευρώ. Το συνολικό ταμείο δείχνει ότι στις περισσότερες 

αστικές αγορές, η κίνηση ήταν υποτονική, ενώ στις τουριστικές περιοχές της Χώρας η 

«εισαγόμενη κατανάλωση» από τον τουρισμό δεν ήταν ικανοποιητική. Το ποσό του 1,2 δις 

ευρώ της α’ δόσης του φόρου εισοδήματος στο τέλος Ιουλίου σίγουρα έλειψε από τη 

κατανάλωση και γενικότερα είναι αντιληπτό ότι η υπερφορολόγηση «στραγγίζει» την αγορά. 

Είναι σαφές ότι η αγορά κινήθηκε μεσοσταθμικά αρνητικά και φέτος, που επιβεβαιώνει ότι τα 

προβλήματα των μικρομεσαίων του εμπορίου παραμένουν. Θα έλεγα ότι το λιανικό εμπόριο το 

μεγαλύτερο διάστημα της φετινής περιόδου των θερινών εκπτώσεων βρέθηκε σε κατάσταση 

“θερινής ραστώνης”» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Β. Κορκίδης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/EPISTOLIESEESEARCHIGOUSKOMMATON_F741.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/SVAP3Sep2018_F963.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ESEE-THERINESEKPTOSEIS2018_F1238.pdf


 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 
 

Παρουσίαση του ναυτιλιακού Cluster "Maritime Hellas" στην 83η Δ.Ε.Θ. 

https://www.youtube.com/watch?v=BPnTq0faiyw&feature=youtu.be
https://youtu.be/BPnTq0faiyw

