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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 

 

Συμπεράσματα Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλη Κορκίδη, από την ομιλία και την 

συνέντευξη του Πρωθυπουργού στα εγκαίνια της 83ης Δ.Ε.Θ. 

«…Αυτό πάντως που διαπιστώνουμε, είναι ότι τα καθημερινά μας 

προβλήματα, έγιναν αντικείμενο κοινού προβληματισμού 

Κυβέρνησης και Αντιπολίτευσης, αφού στην φετινή Δ.Ε.Θ., όλοι 

υιοθετούν την ίδια ατζέντα για την μείωση Φ.Π.Α., Φόρων, 

Εισφορών και ΕΝ.Φ.Ι.Α., με διαφορετικό όμως περιτύλιγμα. Μέχρι 

νεωτέρας, οι σημερινές ανάγκες της καθημερινότητάς μας, θα 

παραμείνουν, τόσο στις χθεσινές εξαγγελίες, όσο και στις αυριανές εκκρεμείς ενέργειες, υπό 

μεταμνημονιακές συνθήκες και προϋποθέσεις. Το βέβαιο πάντως είναι, ότι για νοικοκυριά και 

επιχειρήσεις, μετά τις φετινές εξαγγελίες στην Δ.Ε.Θ., τίποτα δεν αλλάζει στο βαρύ 

φορολογικό και ασφαλιστικό φορτίο που έχουμε μπροστά μας μέχρι τον Ιανουάριο 2019» 

επισήμανε ο κ. Β. Κορκίδης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. ξεχωρίζει τα βασικά σημεία της Έκθεσης του Ο.Ο.Σ.Α. (tax policy reforms 

2018) 

Για τον ΟΟΣΑ (2018) το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα 

έχει δυο διακριτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα: υψηλούς 

συντελεστές και περιορισμένες φορολογικές βάσεις. Οι 

συνεχείς αυξήσεις των φορολογικών συντελεστών, που 

προέκυψαν από τα τρία προγράμματα σταθερότητας, είχε ως 

αποτέλεσμα μια ιδιοτυπία: οι φορολογικοί συντελεστές να είναι από τους υψηλότερους στην 
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Ε.Ε., ενώ τα φορολογικά έσοδα να είναι από τα χαμηλότερα ως ποσοστό της συμμετοχής τους 

στο Α.Ε.Π. Σύμφωνα με την μελέτη του Ο.Ο.Σ.Α. (2018), μονάχα τα φορολογικά έσοδα από 

τους άμεσους φόρους στην επιχειρηματική δραστηριότητα καταγράφουν υψηλότερη 

ποσοστιαία συμμετοχή στο Α.Ε.Π. σε σχέση με τους υπόλοιπους φόρους (φόρος εισοδήματος, 

ΦΠΑ κ. ά). Το στοιχείο αυτό δύναται να θεωρηθεί ως ένας σημαντικός ανασταλτικός 

παράγοντας στην επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Συνάντηση Ε.Σ.Ε.Ε. - θεσμών με προτάσεις για τη Μεταμνημονιακή Περίοδο 

Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Βασίλης Κορκίδης, ανοίγοντας την 

συζήτηση, επεσήμανε ότι, μετά από μια περίοδο οκτώ ετών 

κατά τη διάρκεια της οποίας στο πεδίο της οικονομικής 

πολιτικής εφαρμόστηκε αυστηρή λιτότητα με την υιοθέτηση 

μέτρων ιδιαίτερα περιοριστικής πολιτικής, η Ελλάδα εξήλθε 

επίσημα της περιόδου των μνημονίων την 21η Αυγούστου. Στην 

συνέχεια παρουσίασε συνοπτικά την κατάσταση της ελληνικής 

οικονομίας, καθώς και την σημασία του κλάδου του εμπορίου για την ανάπτυξη και την 

απασχόληση. Προτεραιότητα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, τόνισε ότι είναι, η 

επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που θα επιτρέψει την εφαρμογή των 2 δις ευρώ 

«αντίμετρων» της μεταμνημονιακής περιόδου. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Ενημερωτικό Σημείωμα EuroCommerce για την Ομιλία του Προέδρου της Επιτροπής 

Juncker στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Κατάσταση της Ένωσης 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, 

απευθύνθηκε στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

στο Στρασβούργο. Αυτή ήταν η τελευταία έκθεσή του σχετικά 

με την κατάσταση της Ένωσης πριν από το τέλος της θητείας 

της Επιτροπής το προσεχές έτος. Παρακάτω παρουσιάζεται μια 

σύνοψη των κυριότερων σημείων της ομιλίας του: 

«Αρχίζοντας με μια υπενθύμιση ότι η Ευρώπη το 1913 φαινόταν ευημερούσα και ειρηνική είπε 

«κοιτάξτε τι συνέβη μετά», αναφερόμενος στο απροσδόκητο ξέσπασμα του Α΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου. Η Ευρώπη εγγυάται την ειρήνη και λειτουργεί καλύτερα, όταν συνεργαζόμαστε για 

να βρίσκουμε λύσεις και να αντιστεκόμαστε στους εξτρεμιστές που αναζητούν 

αποδιοπομπαίους τράγους και διαιρέσεις». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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e-ΥΜΣ και για τις πολυπρόσωπες ΙΚΕ 

Με ηλεκτρονικό τρόπο, γίνεται πλέον και η ίδρυση 

πολυπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας 

(ΙΚΕ), μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-

ΥΜΣ). Μετά την λειτουργία της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας 

Μιας Στάσης για την σύσταση εξ' αποστάσεως 

μονοπρόσωπης ΙΚΕ, ξεκινά η διαδικασία να αφορά και 

επιχειρηματίες που θέλουν να ιδρύουν ηλεκτρονικά 

πολυπρόσωπες ΙΚΕ, ενώ στόχος είναι σταδιακά και σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσω της 

εφαρμογής, να μπορούν να ιδρυθούν ηλεκτρονικά όλες οι εταιρικές μορφές. Η διαδικασία θα 

είναι η ίδια. 

Επιστροφή 

 

 

Σε λειτουργία η νέα έκδοση της πλατφόρμας για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό 

Σε λειτουργία τέθηκε η νέα έκδοση της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να προσθέσουν τα χρέη του 

2017 για τις αιτήσεις που είχαν ήδη υποβληθεί. Υπενθυμίζεται 

ότι, για τις αιτήσεις που δεν είχαν υποβληθεί, μπορούσε ο 

ενδιαφερόμενος να προσθέσει τα χρέη του 2017 ήδη από 1/7/2018. Επίσης, υπάρχουν πλέον 

τα 11 δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ συμπληρώνονται αυτόματα οι πίνακες 

οφειλών τραπεζών και Δημοσίου και δεν χρειάζεται να τα συμπληρώσει ο χρήστης με το χέρι. 

Επιστροφή 

 

 

Ο Δήμαρχος Πειραιά, κ. Γ. Μώραλης στο Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. 

Σας προσκαλούμε στην  τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς, την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 17:30 την 

οποία θα τιμήσει με την παρουσία του ο Δήμαρχος Πειραιά, κ. Γ. 

Μώραλης. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις, 

σχετικά με καίρια ζητήματα, που αφορούν στην επιχειρηματική ανάπτυξη της πόλης μας, 

μεταξύ των οποίων είναι η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Δήμου Πειραιά, η εκπόνηση 

Στρατηγικής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη για την περίοδο 2018- 2024 με τη δημιουργία και 

λειτουργία - εντός του 2019 - του Κέντρου Επιχειρηματικής Καινοτομίας στον Πειραιά, καθώς 

και η ολοκλήρωση του χρονοδιαγράμματος σημαντικών έργων υποδομής στην πόλη μας κ.ά.   

Επιστροφή 

 



 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 

Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Σ.Ε.Ε. & Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στην Διάσκεψη: "Τhe 

International PROPELLER CLUB of the United States of America – Port of Piraeus", 

Θεσσαλονίκη 15 Σεπτεμβρίου 2018 

 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, θα απευθύνει χαιρετισμό στην 

Διάσκεψη του Διεθνούς Propeller Club των Η.Π.Α – Λιμανιού Πειραιά, η 

οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 83ης Διεθνούς Έκθεσης 

Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018, υπό την παρουσία του 

Εξοχότατου Πρέσβη των Η.Π.Α. στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάϊατ. Το θέμα της 

Διάσκεψης αφορά στον κομβικό ρόλο της Θεσσαλονίκης και του λιμανιού 

της στην διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Β. 

Κορκίδης θα παρουσιάσει το ναυτιλιακό Cluster " Maritime Hellas", 

απευθύνοντας παράλληλα πρόσκληση στον Οργανισμό Λιμένος 

Θεσσαλονίκης να εγγραφεί σε αυτό. 

 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Σημαντικές πρωτοβουλίες του Ε.Β.Ε.Π. για την ενίσχυση του ναυτιλιακού Cluster, 

Maritime Hellas 

 

Στo πλαίσιο της συμμετοχής του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Πειραιώς, στη Διοικούσα Επιτροπή του "Μaritime 

Hellas", σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και το 

Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος και έχοντας ως στόχο να αποκτήσει το 

1ο Ναυτιλιακό Cluster στη χώρα μας την οντότητα που του αρμόζει, 

βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση, να σας ανακοινώσουμε ότι, το 

Επιμελητήριό μας, αναλαμβάνει περαιτέρω την πρωτοβουλία να ενισχύσει τη δυνατότητα 

συμμετοχής σας, σε ένα μοναδικό συλλογικό σχήμα εκπροσώπησης της πειραϊκής και όχι μόνο, 

επιχειρηματικής κοινότητας, στην Ελλάδα αλλά και στο διεθνές ναυτιλιακό γίγνεσθαι. 

Mε δεδομένα, τα πολλαπλά οφέλη που αναμένονται, με τη δική σας ουσιαστική συμβολή, τόσο 

για την επιχείρησή σας, όσο και την τοπική αλλά και την εθνική μας οικονομία, παρακαλούμε 

για την έγκαιρη γνωστοποίηση του ενδιαφέροντός σας προκειμένου να προβούμε στις δέουσες 

διαδικασίες. 

Αρμόδια Υπηρεσία Ε.Β.Ε.Π.: Tμήμα Μελετών Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου  

τηλ.: 210 4170529 

E-mail: studies@pcci.gr  

Επιστροφή 
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