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Πρόσκληση στην εκδήλωση Ε.Β.Ε.Π. – Κινεζικής Πρεσβείας: "ΟΝΕ BELT ONE ROAD 
INITIATIVE", Δευτέρα 10-12-18, στις 14:00, Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π. 

O Πρόεδρος, κ. Β. Κορκίδης και τα μέλη της Διοικητικής 

Επιτροπής του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς, σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στην εκδήλωση, 

που συνδιοργανώνουν το Ε.Β.Ε.Π. και η Κινεζική Πρεσβεία 

στην Ελλάδατη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018, και ώρα 14.00, 

στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. (αίθουσα «Γεώργιος Κασιμάτης, 2ος 

όροφος), με θέμα: "Belt and Road Initiative (BRI) – Ο νέος δρόμος του Μεταξιού". Στην εκδήλωση 
συμμετέχουν και θα απευθύνουν εισηγήσεις: Αντιπροσωπεία του Ινστιτούτου "Chongyang Institute for 

Financial Studies", του Παν/μίου Renmin της Κίνας. 

-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Επιστροφή 

 
Το Ε.Β.Ε.Π. υπενθυμίζει τη λήξη της προθεσμίας δήλωσης επαγγελματικού 
λογαριασμού 

Μέχρι 11/12/18 ισχύει η προθεσμία δήλωσης επαγγελματικών λογαριασμών 

από τις επιχειρήσεις. Επισημαίνεται ότι, από 12 Δεκεμβρίου 2018, 

επιβάλλονται πρόστιμα για μη συμμόρφωση και συγκεκριμένα: 1. Για τη μη 

δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., 

επιβάλλεται στους Υπόχρεους της παραγράφου 1 του άρθρου 1 διοικητικό 

πρόστιμο ύψους χίλια (1000) ευρώ. Η μη υποβολή δήλωσης διόρθωσης, 

προς συμμόρφωση, από τους Υπόχρεους, στις περιπτώσεις απενεργοποίησης Επαγγελματικού Λογαριασμού 

κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 5α, νοείται ως μη δήλωση Επαγγελματικού 
Λογαριασμού και επιφέρει το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. τάσσεται υπέρ  ενός Εθνικού Επαγγελματικού Ταμείου για 
αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα 

Σε προχωρημένο στάδιο συζήτησης είναι η δημιουργία ενός νέου 

πυλώνα επαγγελματικής ασφάλισης για περισσότερους από 2 

εκατομμύρια εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα και 

αυτοαπασχολουμένους, με συμπληρωματικές παροχές, είτε 
εφάπαξ βοηθήματος, είτε συμπληρωματικής επικουρικής 

μηνιαίας σύνταξης. Πρόκειται για ένα Εθνικό Επαγγελματικό 

Ταμείο, το οποίο πρωτοαναφέρθηκε στην τελευταία Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας τον 

Μάρτιο του 2018, όταν οι κοινωνικοί εταίροι συμφώνησαν να διερευνήσουν τη δυνατότητα σύστασής του. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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 Ε.Β.Ε.Π.: «Τα 5 βασικά σημεία του Κρατικού προϋπολογισμού για την πραγματική 
οικονομία το 2019» 

Ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 2,5% για το 2019 έναντι 2,1% το 2018, 

προβλέπει ο Κρατικός προϋπολογισμός που κατατέθηκε στη Βουλή 

προς διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί έως την Τρίτη 18 

Δεκεμβρίου. Το πρωτογενές πλεόνασμα του επόμενου έτους 

προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 3,6% του ΑΕΠ ή στα 6,95 δις €, 

μετά την ενεργοποίηση των θετικών μέτρων μεταξύ των οποίων και της μη περικοπής των συντάξεων, ενώ 
για το τρέχον έτος θα ανέλθει 3,98% του ΑΕΠ έναντι στόχου για 3,5%. Παράλληλα, γίνεται αναφορά για 

επίτευξη δημοσιονομικού χώρου της τάξεως των 885 εκ. € στη διάρκεια του 2018, παράμετρος που θα 

επηρεάσει και το ύψος του προς διάθεση κοινωνικού μερίσματος. Στον κρατικό Προϋπολογισμό του 2019 

περιλαμβάνεται μία σειρά δημοσιονομικών παρεμβάσεων, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και σε εκείνον 

των δαπανών, καθαρού ύψους 1,25 δις € (απώλεια κρατικών εσόδων), με τα οφέλη όμως για τις 

επιχειρήσεις να γίνονται απτά από το 2020 και μετά (μείωση φορολογικού συντελεστή ΦΕΝΠ και διανομής 

κερδών). 

Περισσότερα… 
Επιστροφή 

 

 

Ομιλία Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics: «Η 
επόμενη μέρα για την εθνική οικονομία με γνώμονα την εφοδιαστική αλυσίδα και τα 
logistics»  

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, συμμετείχε, ως ομιλήτής, στο 22ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 

Νοεμβρίου και το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018, στο Ίδρυμα Ευγενίδου, 

υπό την Αιγίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. 

Στην ομιλία του ανέπτυξε το θέμα των προοπτικών της ελληνικής 

οικονομίας, με γνώμονα την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τα Logistics, 

απαντώντας και σε σχετικές ερωτήσεις του συντονιστή. Ειδικότερα, 

ανέφερε: «…Eίναι αλήθεια, ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε βιώσει, ως 

χώρα, τη χειρότερη οικονομική κρίση και δυστυχώς, δεν μάθαμε από τα 
λάθη μας. Στις τόσες χαμένες ευκαιρίες, δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλη μία αποτυχία. Στόχος μας 

σήμερα είναι η εκμετάλλευση των διεθνών εμπορευματικών ροών, ώστε η ελληνική επιχειρηματικότητα να 

αντλήσει την αξία που της αρμόζει. Να δημιουργήσει πλούτο, ο οποίος θα προσδώσει στην εθνική οικονομία 

αξία και θα ενδυναμώσει την κοινωνία, βγάζοντάς την από τη βαθιά κρίση…». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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Ε.Β.Ε.Π.: «Η ευρωπαϊκή οδηγία UTP δεν πρέπει να βλάψει τους αγρότες, τους 
εμπόρους, τους καταναλωτές και την αλυσίδα εφοδιασμού 

Με επιστολή του προς τον αναπλ. Υπουργό Βιομηχανίας, κ. Στ. 

Πιτσιόρλα, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, επισήμανε πως, η 

ευρωπαϊκή οδηγία UTP δεν θα πρέπει να βλάψει τους αγρότες, τους 

εμπόρους, τους καταναλωτές και την αλυσίδα εφοδιασμού. Ειδικότερα, 

υπογράμμισε: «…Τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να τηρούν αυστηρά τη διοργανική συμφωνία 

που όλοι υπέγραψαν το 2016 και να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υιοθετηθεί καμία τροποποίηση της πρότασης 

της Επιτροπής χωρίς σαφή εικόνα των επιπτώσεών της στους αγρότες, τους εμπόρους και στην υπόλοιπη 
αλυσίδα εφοδιασμού. Οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να αμφισβητηθεί νομικά. Από ελληνικής πλευράς δεν 

έχουμε απολύτως κανένα συμφέρον να δούμε τους πολλούς μικρούς προμηθευτές να ζημιώνονται, ούτε να 

βλάπτονται συνεργασίες με τους έμπορους λιανικής πώλησης που κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες για 

την οικοδόμηση μιας αμοιβαίας και επωφελούς σχέσης…». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
Διευκρινίσεις περί εκπτώσεων ασφαλιστικών εισφορών απο την Α.Α.Δ.Ε. 

Οι ασφαλιστικές εισφορές (κύριας επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας) 

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, εφόσον 

καταβληθούν, κατά τον χρόνο που επιβαρύνουν ταμειακά την 

επιχείρηση. Αυτό διευκρινίζει με εγκύκλιο του ο Διοικητής της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής με αφορμή ερμηνευτικά ζητήματα που 

δημιουργήθηκαν σχετικά με τον χρόνο έκπτωσης της δαπάνης ασφαλιστικών εισφορών από μη μισθωτούς. 

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών πραγματοποιείται σε ταμειακή 

βάση, δηλαδή κατά το χρόνο που αυτές επιβαρύνουν ταμειακά την επιχείρηση. 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας Ε.Β.Ε.Π. και Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου Port Said για την 
ενίσχυση των διμερών επιχειρηματικών συνεργασιών στον ναυτιλιακό τομέα 

Με στόχο την ενίσχυση των διμερών επιχειρηματικών 

συνεργασιών στον ναυτιλιακό τομέα, υπεγράφη Πρωτόκολλο 

Συνεργασίας, μεταξύ των δυο Επιμελητηρίων (Ε.Β.Ε.Π. –Ναυτικό 

Port Said), καθώς επίσης και του Cluster "Maritime Hellas" και 

του Ναυτικού Επιμελητηρίου Port Said, κατά τη διάρκεια 

επίσκεψης, που πραγματοποίησε η Αιγυπτιακή επιχειρηματική 

αποστολή στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς και στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, 
την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018. Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, ανέφερε στο χαιρετισμό του: 

«…Αποτελεί πεποίθηση της Διοίκησης του Ε.Β.Ε.Π. ότι, η ανάπτυξη της πόλης του Πειραιά συνδέεται άμεσα 

με τον πλούτο της θάλασσας. Ως εκ τούτου, μεταξύ των πρωταρχικών στόχων του Επιμελητηρίου είναι η 

αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, ως κέντρου ναυτιλίας, όπου  συγκεντρώνεται το σύνολο του 

ναυτιλιακού πλέγματος-συστάδας (Maritime-Port Cluster), ώστε σταδιακά να μετατραπεί σε ανταγωνιστικό 

πόλο έλξης για την παγκόσμια ναυτιλία…». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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