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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 Πρόσκληση στην κοινή εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας Ε.Β.Ε.Π. και 

παραγωγικών φορέων Πειραιά, Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019, στις 17:30, 

Mέγαρο Ε.Β.Ε.Π. 

 Ενημερωτικό σημείωμα Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη: «Οι 8 αλλαγές στον 

Εξωδικαστικό Μηχανισμό και η παράταση του Ν. Κατσέλη» 

 Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. Βασίλη Κορκίδη, με αφορμή 

την ψήφιση στη Βουλή του κρατικού Προϋπολογισμού για το 2019 

 Με  πλούσια,  αναπτυξιακή,  επιχειρηματική  ατζέντα  συνεδρίασε το  Π.Ε.Σ.  

Αττικής 

 Προτάσεις ΚΕΕΕ επί του Νομοσχεδίου για την προσέλκυση των ιδιωτικών 

επενδύσεων 

 Έκδοση υπουργικής απόφασης για την διπλή υπαγωγή σε αμφισβητούμενους 

φορείς κοινωνικής ασφάλισης 

 Άρθρο B΄ Αντιπροέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Κ. Αχλαδίτη: «Στόχος της Διοίκησης του 

Ε.Β.Ε.Π. είναι η εκμετάλλευση των διεθνών εμπορευματικών ροών» 

 Ο Ε.Σ.Π. χαιρετίζει τη διάνοιξη του πεζόδρομου της οδού Σωτήρος και την 

ανάπλαση της Οδού Τσαμαδού 
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Πρόσκληση στην κοινή εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας Ε.Β.Ε.Π. και 

παραγωγικών φορέων Πειραιά, Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019, στις 17:30, Mέγαρο 

Ε.Β.Ε.Π. 

Οι Πρόεδροι και τα Διοικητικά Συμβούλια του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και των παραγωγικών φορέων 

του Πειραιά, που επί σειρά ετών, υπηρετούν την επιχειρηματικότητα, 

με την ευκαιρία του Νέου Έτους, σας προσκαλούν στην κοινή 

εκδήλωση κοπής πίτας, που θα λάβει χώρα στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π., 

την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 17:30 στην αίθουσα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ». 

-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Επιστροφή 

 

Ενημερωτικό σημείωμα Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη: «Οι 8 αλλαγές στον 

Εξωδικαστικό Μηχανισμό και η παράταση του Ν. Κατσέλη» 

Σε τροπολογία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης περιλαμβάνονται οι 

εξής 8 αλλαγές, που αφορούν στο Ν. 4469/2017. 1. Η δυνατότητα υποβολής 

αιτήσεων για τη ρύθμιση οφειλών στον εξωδικαστικό μηχανισμό παρατείνεται 

έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, ενώ αρχικά έληγε στις 31 Δεκεμβρίου 2018. 2. 

Πιστωτές οι απαιτήσεις των οποίων α) δεν υπερβαίνουν ατομικά για κάθε 

πιστωτή το ποσό των 500.000 ευρώ και ποσοστό 1,5% του συνολικού χρέους 

του οφειλέτη και β) δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των 5 εκατ. ευρώ 

και ποσοστό 15% του συνολικού χρέους του οφειλέτη δεν συμμετέχουν στον 

εξωδικαστικό και δεν δεσμεύονται από την αναδιάρθρωση των οφειλών. Τα 

σημερινά όρια είναι 2 εκατ. ευρώ για κάθε πιστωτή και 20 εκατ. ευρώ αθροιστικά. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. Βασίλη Κορκίδη, με αφορμή την 

ψήφιση στη Βουλή του κρατικού Προϋπολογισμού για το 2019 

«…Βεβαίως καθώς ο προϋπολογισμός αφορά σε μία χρονιά 

τριπλών εκλογών ενδέχεται να προκαλέσει δημοσιονομικούς 

ελιγμούς από αποκλίσεις των δημοσίων δαπανών. Εν 

κατακλείδι, η ελληνική οικονομία, με μία άλλη αρχιτεκτονική, 

μπορεί να έχει προοπτική ανάπτυξης, αλλά δεν έχει διαφύγει 

ακόμα από τους κινδύνους που την απειλούν, αφού συνεχίζει 

να κινείται αργά και χωρίς δυναμική. Το βέβαιο είναι ότι και το 2019 η πραγματική οικονομία 

της Χώρας θα πρέπει να παλέψει σκληρά για να σταθεί όρθια» δήλωσε σχετικά ο κ. Β. 

Κορκίδης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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Με  πλούσια,  αναπτυξιακή,  επιχειρηματική  ατζέντα  συνεδρίασε το  Π.Ε.Σ.  Αττικής 

Με πλούσια ατζέντα και με κύριο στόχο την 

ενίσχυση της μικρομεσαίας 

επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια της 

Αττικής και την προώθηση ενός παραγωγικού, 

αναπτυξιακού προτύπου, το οποίο θα 

στηρίζεται στα πραγματικά συγκριτικά 

πλεονεκτήματα της  Αττικής, τις τοπικές παραγωγικές δυνάμεις, τη  γνώση, την  έρευνα, την τεχνολογία, 

την καινοτομία και την ποιότητα, έλαβε χώρα την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. 

η 3η συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος 

του Π.Ε.Σ. Αττικής και Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, δήλωσε: «Οι μέχρι τώρα δράσεις του 

Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής, αλλά και οι δρομολογούμενες, καθορίζονται από έναν 

κοινό άξονα: Για να υπάρξει προοπτική, πρέπει η Ελλάδα να πάψει να είναι πρωταθλήτρια σε φόρους και 

ουραγός σε επενδύσεις και να στηρίξει την ελληνική επιχειρηματικότητα με ένα φιλοεπενδυτικό 

περιβάλλον». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Προτάσεις ΚΕΕΕ επί του Νομοσχεδίου για την προσέλκυση των ιδιωτικών 

επενδύσεων 

Μειωμένη φορολογία για τις μεγάλες επενδύσεις ζητά η Κεντρική 

Ένωση Επιμελητηρίων με υπόμνημα προς τον υπουργό Οικονομίας 

και Ανάπτυξης κ. Γιάννη Δραγασάκη και τον Γενικό Γραμματέα 

Ιδιωτικών Επενδύσεων κ. Λόη Λαμπριανίδη αναφορικά με το νομοσχέδιο για την προσέλκυση Στρατηγικών 

Επενδύσεων. Συγκεκριμένα, προτείνεται η παροχή κλιμακούμενης έκπτωσης του φορολογικού συντελεστή, 

από 10% έως 50%, ανάλογα με το μέγεθος της επένδυσης και τις θέσεις εργασίες που δημιουργούνται και 

για διάστημα 15 ετών. 

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΕΕ 

Επιστροφή 

 

Έκδοση υπουργικής απόφασης για την διπλή υπαγωγή σε αμφισβητούμενους φορείς 

κοινωνικής ασφάλισης 

Στην εγκύκλιο που απέστειλε η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου 

και Επιχειρηματικότητας στα μέλη της, αναφέρεται ότι: «Μετά από 

συντονισμένες προσπάθειες της ΕΣΕΕ λύθηκε επιτέλους το 

πρόβλημα που αντιμετώπιζαν χιλιάδες συνάδελφοί μας 

ασφαλισμένοι στον πρώην ΟΓΑ, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε περιοχές μικρού πληθυσμού.  

Συγκεκριμένα, οι εν λόγω έμποροι είχαν υπαχθεί το 2012 στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ (με το ν. 

4075/2012), όμως κανείς δεν τους ενημέρωσε σχετικά, με αποτέλεσμα αυτοί να συνεχίσουν να 

καταβάλλουν κανονικά εισφορές στον ΟΓΑ, τις οποίες βέβαια ο ΟΓΑ δεχόταν ανεπιφύλακτα…». 

-Περισσότερα… 

-Υπουργική Απόφαση 

Επιστροφή 
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Άρθρο B΄ Αντιπροέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Κ. Αχλαδίτη: «Στόχος της Διοίκησης του Ε.Β.Ε.Π. 

είναι η εκμετάλλευση των διεθνών εμπορευματικών ροών» 

«Η ενίσχυση του εμπορίου και η ικανοποίηση των απαιτήσεων των 

επιχειρήσεων για έγκαιρη, αξιόπιστη και φθηνότερη παράδοση των 

εμπορευμάτων τους, λαμβάνοντας υπόψη και το σύγχρονο 

επιχειρηματικό περιβάλλον, που αναπτύσσεται στον Πειραιά, καθώς 

εξελίσσεται από κόμβο θαλάσσιων συγκοινωνιών, μεταξύ Ανατολής 

και Δύσης σε κόμβο συνδυασμένων μεταφορών, αποτελούν 

τεράστιες προκλήσεις για το Ε.Β.Ε.Π., το οποίο σε συνεργασία με τις Τελωνειακές Αρχές της Χώρας μας, 

αλλά και με όλους τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, θα συνεχίσει να εργάζεται εντατικά προς αυτή την 

κατεύθυνση. Η Πολιτεία απαιτείται να θεσμοθετήσει και να εναρμονίσει άμεσα αυτές τις διατάξεις και 

προτάσεις, που εν τέλει καθιστούν τη χώρα μας ανταγωνιστική και το επιχειρηματικό περιβάλλον πιο 

ελκυστικό για νέες επενδύσεις» επισημαίνει σε άρθρο του ο κ. Κ. Αχλαδίτης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Ο Ε.Σ.Π. χαιρετίζει τη διάνοιξη του πεζόδρομου της οδού Σωτήρος και την ανάπλαση 

της Οδού Τσαμαδού 

Με αφορμή την σταδιακή ολοκλήρωση δύο σημαντικών έργων για την πόλη μας, 

αυτό της διάνοιξης του πεζοδρόμου της οδού Σωτήρος, καθώς και της ανάπλασης της 

οδού Τσαμαδού και την πραγματοποίηση των εγκαινίων από τον Δήμαρχο Πειραιά, κ. 

Ι. Μώραλη, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Η 

διάνοιξη της Σωτήρος αποτελεί ένα διαχρονικό αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου 

Πειραιώς, το οποίο συνδυαστικά με την επικείμενη ενίσχυση του φωτισμού και τις εργασίες ανακατασκευής 

σε όλο το πεζοδρόμιο στην Ακτή Μιαούλη, μπροστά από τον κήπο, δημιουργεί μια σημαντική πρόσβαση 

των επιβατών της κρουαζιέρας και όχι μόνο, προς το κέντρο και την Αγορά του Πειραιά…». 

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Σ.Π. 

Επιστροφή 
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