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Αγαπητό Μέλος, 

Το e-Ενημέρωση συντάσσεται, κάθε εβδομάδα, με τη δημοσιογραφική επιμέλεια  
του Ε.Β.Ε.Π. (επικοινωνία: τηλ. 210 4170529, e-mail: studies@pcci.gr) 

 

Mε συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Βασίλης Κορκίδης 
Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π. (president@pcci.gr) 

26 Ιανουαρίου 2018 
 

 

 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

  

 Ενημερωτικό σημείωμα Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη: «Ολοκληρωμένη» η 

ανακοίνωση του Eurogroup για την «ανολοκλήρωτη» 3η αξιολόγηση του 

προγράμματος 

 Δήλωση Προέδρου Ε.Σ.Ε.Ε. και Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλη Κορκίδη, για τις 

προτεινόμενες από την Ε.Ε. αλλαγές στο καθεστώς ΦΠΑ των μικρών 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 

 Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας με τους Προέδρους ΕΕΕ, ΕΣΕΕ & ΕΒΕΠ, 

ΑΤΕΙ Πειραιά για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

 Χαιρετισμός του Προέδρου της Ε.Σ.Ε.Ε. & του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλη Κορκίδη, 

στην παρουσίαση των βιβλίων του κ. Ν. Σκορίνη «Δυτικοανατολικά της Γης» 

και «Ακύμαντοι» 

 Η Ο.Λ.Π. Α.Ε. παρουσίασε τις προτάσεις της για το "Master Plan" του Λιμένος 

Πειραιά 

 O.Λ.Π. Α.Ε.: Πρόσκληση σε Συνέδριο, με θέμα: ""Ασφάλεια και Προστασία στα  

Ευρωπαϊκά Λιμάνια / Ευρωπαϊκά Έργα ΟΛΠ 

 Τα 58 επαγγέλματα που πρέπει να εγκαταστήσουν POS 

 Συνέδριο «Ανοικοδόμηση του Ιράκ» στις 13 Φεβρουαρίου, 2018,  Κουβέιτ 

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή επιχειρήσεων σε 

περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων-Ποτών 

«Sial-Paris» 

 Η κοπή πίτας των εργαζομένων του Ε.Β.Ε.Π. 
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Ενημερωτικό σημείωμα Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη: «Ολοκληρωμένη» η 

ανακοίνωση του Eurogroup για την «ανολοκλήρωτη» 3η αξιολόγηση του 

προγράμματος  

 «Η ανακοίνωση του Eurogroup της 22/1/18 και τα 

συνοδευτικά κείμενα της 3ης αξιολόγησης 

επιβεβαιώνουν ότι η συμφωνία Κυβέρνησης και 

θεσμών είναι σχεδόν ολοκληρωμένη. Βεβαίως, 

παραμένουν οι υποχρεώσεις για τα 15 ανολοκλήρωτα 

προαπαιτούμενα της 3ης αξιολόγησης, ενώ ακολουθούν 

άλλα 88 δύσκολα προαπαιτούμενα στο χώρο της 

φορολογίας, της υγείας, των συντάξεων, του ανοίγματος των επαγγελμάτων και της αγοράς, 

των αποκρατικοποιήσεων, των ρευστοποιήσεων, των οφειλών, των δανείων και των τραπεζών 

για την 4η αξιολόγηση» σχολίασε, ο κ. Β. Κορκίδης καταλήγοντας: «Το συμπέρασμα είναι ότι, 

τα επικίνδυνα του τρίτου προγράμματος μπορεί να πέρασαν, αλλά τα δύσκολα, μεταξύ τρίτης 

και τέταρτης αξιολόγησης, είναι ακόμα μπροστά μας».  

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Δήλωση Προέδρου Ε.Σ.Ε.Ε. και Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλη Κορκίδη, για τις προτεινόμενες 

από την Ε.Ε. αλλαγές στο καθεστώς ΦΠΑ των μικρών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 

«…Σίγουρα, στην Ελλάδα, είμαστε όλοι υπέρ των 

χαμηλότερων συντελεστών ΦΠΑ και, από την πλευρά 

μας, πιστεύουμε πως οι προτάσεις για μειωμένο ΦΠΑ 

που διευκολύνουν τις μικρές επιχειρήσεις, θα 

βοηθήσουν τις περισσότερες εταιρείες να μειώσουν το 

κόστος συμμόρφωσής τους. Οι προτάσεις μπορεί αρχικά 

να αφήνουν τα κράτη μέλη να αποφασίσουν, εάν επιθυμούν να εισαγάγουν αυτή τη 

διευκόλυνση ΦΠΑ, αλλά τελικά πιστεύουμε ότι, τα προτεινόμενα μέτρα θα συνδέονται 

περισσότερο με την καθιέρωση ενός οριστικού καθεστώτος ΦΠΑ. Είναι γεγονός πως, η 

δύσκολη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, σχετικά με τις αλλαγές στη φορολογία 

επιβραδύνει τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται επειγόντως οι επιχειρήσεις. Ίσως, όμως οι 

επερχόμενες Ευρωεκλογές τον Μάιο του 2019, να συμβάλουν στην επιτάχυνση του 

απαιτούμενου χρόνου, θέλοντας το παρόν Ευρωκοινοβούλιο να αφήσει πίσω του, θετικό 

φορολογικό έργο», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Β. Κορκίδης. 

Περισσότερα… 

- Η Ε.Ε. προτείνει μεγαλύτερη ευελιξία και λιγότερη γραφειοκρατία με τη μείωση του 

κόστους Φ.Π.Α. για τις μικρές επιχειρήσεις     

Επιστροφή 

 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/KORKIDISEUROGROUP_F5927.pdf
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Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας με τους Προέδρους ΕΕΕ, ΕΣΕΕ & ΕΒΕΠ, ΑΤΕΙ 

Πειραιά για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

Τη στήριξή τους στη δημιουργία του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής εξέφρασαν, κατά τη συνάντησή τους 

με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

κ. Κώστα Γαβρόγλου, και τον Γ.Γ. του Υπουργείου, κ. 

Γιώργο Αγγελόπουλο, ο Πρόεδρος της Ένωσης 

Ελλήνων Εφοπλιστών, κ. Θεόδωρος Βενιάμης, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ και του ΕΒΕΠ, κ. Βασίλης 

Κορκίδης και ο Πρόεδρος του ΑΤΕΙ Πειραιά, κ. Λάζαρος Βρυζίδης. Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ και 

του ΕΒΕΠ, κ. Βασίλης Κορκίδης, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

πραγματικά είναι ένα όνειρο και μία προσπάθεια πολλών ετών, που επιτέλους γίνεται 

πραγματικότητα. Θα το στηρίξουμε, ως επιχειρηματικός κόσμος, ως Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Πειραιώς, με όλες μας τις δυνάμεις». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Χαιρετισμός του Προέδρου της Ε.Σ.Ε.Ε. & του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλη Κορκίδη, στην 

παρουσίαση των βιβλίων του κ. Ν. Σκορίνη «Δυτικοανατολικά της Γης» και 

«Ακύμαντοι» 

«…Θα μπορούσα, αναγνωστική αδεία, να παρομοιάσω τη 

Σαχάρα με τη σημερινή Ελλάδα και τις ατομικές επιδιώξεις 

πολλών συμπολιτών μας, με αυτές των πρωταγωνιστών, οι 

οποίες χάνονται στο σύνθετο πλέγμα της κρισιακής 

συνθήκης. Νομίζω, ότι την τελευταία οκταετία 

υποχρεωθήκαμε και εμείς, ως συνδικαλιστές, να 

λειτουργήσουμε, ως ήρωες κατασκοπευτικών 

μυθιστορημάτων. Βρεθήκαμε, απέναντι σε ένα σύνθετο σύστημα, με πολλές αποσιωπήσεις και 

μισόλογα, με φανερές προθέσεις και λανθάνουσες επιδιώξεις. Φαντάζομαι ότι, ο Νίκος άντλησε 

μέρος της έμπνευσής του από αυτήν την εμπειρία. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ στο Νίκο 

να είναι "ακύμαντος" στη ζωή του, καλοτάξιδα τα βιβλία του και ως συγγραφέα, του εύχομαι η 

πορεία του να είναι αντίστοιχα επιτυχής, με αυτή του συνδικαλιστή», ανέφερε, ο κ. Β. 

Κορκίδης στην παρουσίαση των βιβλίων του κ. Ν. Σκορίνη, η οποία πραγματοποιήθηκε την 

περασμένη Δευτέρα στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/PANEP_F6472.DYTIKISATTIKIS.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/SKORINI_F6769.pdf


Η Ο.Λ.Π. Α.Ε. παρουσίασε τις προτάσεις της για το "Master Plan" του Λιμένος Πειραιά 

Η Ο.Λ.Π. Α.Ε., σε εκτέλεση όσων ορίζονται στη 

Σύμβαση Παραχώρησης του 2016, που κυρώθηκε με το 

Νόμο Ν.4404/2016, παρουσίασε τη Δευτέρα 

22.01.2018 σε δημόσια διαβούλευση τις προτάσεις της 

για το «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη 

Διαχείρισης (Master Plan) Λιμένα Πειραιά». Ο χρονικός 

ορίζοντας αναφοράς καλύπτει την περίοδο 2016-2021 

και αποσκοπεί στον σωστό σχεδιασμό των εγκαταστάσεων έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η 

δυναμικότητα εξυπηρέτησης και να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια χώρου και χρησιμότητας. Η 

μελέτη καθορίζει ακόμη τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της ζώνης του λιμένα, τις επιτρεπόμενες 

προσχώσεις, τις χρήσεις γης, τους όρους και τους περιορισμούς δόμησης, τις κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της 

ασφάλειας του Λιμένα. Απώτερος στόχος είναι το Λιμάνι του Πειραιά να αποτελέσει κόμβο του 

παγκοσμίου συστήματος μεταφορών και να σηματοδοτήσει την ανάπτυξη της ελληνικής 

οικονομίας γενικότερα. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

O.Λ.Π. Α.Ε.: Πρόσκληση σε Συνέδριο, με θέμα: ""Ασφάλεια και Προστασία στα  

Ευρωπαϊκά Λιμάνια / Ευρωπαϊκά Έργα ΟΛΠ 

Η Ο.Λ.Π. Α.Ε. σας προσκαλεί να παρευρεθείτε στο 

συνέδριο,  με θέμα: "Ασφάλεια και Προστασία στα  

Ευρωπαϊκά Λιμάνια / Ευρωπαϊκά Έργα ΟΛΠ", που θα 

διεξαχθεί στον Οργανισμό Λιμένα Πειραιά στις 

31.1.2018. Τα θέματα της ημερίδας θα είναι: 

Πολιτικές ασφάλειας στους λιμένες της Ευρώπης, 

Διαχείριση θεμάτων ασφάλειας και Παρουσίαση των 

Ευρωπαϊκών Έργων, που συμμετέχει ο ΟΛΠ. Στην ημερίδα έχουν κληθεί να παραβρεθούν 

εκπρόσωποι των εταιριών και φορέων χρηστών των λιμένων. Η συμμετοχή στην εκδήλωση 

είναι δωρεάν, κατόπιν εγγραφής εδώ: http://www.123formbuilder.com/form-

3330235/Online-Event-Registration-Form η με αποστολή των στοιχείων σας στο email: 

sauron2ppa@gmail.com 

-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

-ΑΤΖΕΝΤΑ 

Επιστροφή 
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Τα 58 επαγγέλματα που πρέπει να εγκαταστήσουν POS 

Έως τις 11 Μαρτίου 2018 χιλιάδες επιχειρήσεις και 

ελεύθεροι επαγγελματίες, που ασκούν 58 συγκεκριμένες 

δραστηριότητες υποχρεούνται να εγκαταστήσουν 

συσκευές POS για την υποδοχή πιστωτικών και 

χρεωστικών καρτών στα καταστήματα ή τα γραφεία ή 

τους τυχόν άλλους χώρους άσκησης των 

επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων. Από τη Γ.Γ. 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας, εκδόθηκε νέα εγκύκλιος, 

σχετικά με την υποχρέωση των επιχειρήσεων για αποδοχή πληρωμών με κάρτα. Οι δικαιούχοι 

πληρωμής οφείλουν να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα, τα οποία έχουν εκδοθεί από 

τετραμερές σύστημα πληρωμής, ενώ δεν υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής, που 

έχουν εκδοθεί από τριμερές σύστημα πληρωμής. 

Επιστροφή 

 

 

 

Συνέδριο «Ανοικοδόμηση του Ιράκ» στις 13 Φεβρουαρίου, 2018,  Κουβέιτ 

Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως με 

ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι στο πλαίσιο του «Διεθνούς 

Συνεδρίου του Κουβέιτ για την Ανοικοδόμηση του Ιράκ», που 

πραγματοποιείται στις 12-14/2/2018, θα συγκληθεί,  στις 

13/2/2018, μονοήμερο συνέδριο με τίτλο «Επενδύστε στο Ιράκ», 

στις εγκαταστάσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Κουβέιτ (KCCI). Οι 

κύριοι τομείς που θα εξεταστούν για επενδύσεις είναι: στέγαση, ανάπτυξη ακινήτων, ενέργεια, 

μεταφορές, logistics, υδάτινοι πόροι, διαχείριση  απόβλητων και αγροτική καλλιέργεια».  

-ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Επιστροφή 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή επιχειρήσεων σε περίπτερο 

της Περιφέρειας Αττικής στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων-Ποτών «Sial-Paris» 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς 

σας ενημερώνει, ότι σύμφωνα με έγγραφο του 

Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής και Προβολής της 

Περιφέρειας Αττικής, η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται 

να συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων – 

Ποτών «Sial-Paris», που πραγματοποιείται 21 – 25/10/2018 στο Εκθεσιακό πάρκο PARIS 

NORD VILLEPINTE του Παρισιού. Η πρόσκληση απευθύνεται μόνο σε επιχειρήσεις τροφίμων 

και ποτών που δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής της αρμοδιότητας. Οι ενδιαφερόμενες 

επιχειρήσεις της Αττικής με εξαγωγικό προσανατολισμό, πρέπει να στείλουν συμπληρωμένες 

έως 11/2/2018, την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

agrotiki1@patt.gov.gr ή στο fax της υπηρεσίας 2132065020 (Δεν θα γίνονται δεκτές, 

ανυπόγραφες αιτήσεις και χωρίς τη σφραγίδα της επιχείρησης). 

http://www.pcci.gr/evepimages/ATZENTASYNEDRIOUKOUVEIT_F30871.pdf


Περισσότερα… 

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

- ΑΙΤΗΣΗ 

- YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0234_2018_F17757.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0234c_2018_F17084.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0234b_2018_F16774.doc
http://www.pcci.gr/evepimages/EmpNL0234a_2018_F16473.doc


 

Η κοπή πίτας των εργαζομένων του Ε.Β.Ε.Π. 

Σε κλίμα συναδελφικότητας, χθες το μεσημέρι, οι 

εργαζόμενοι στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Πειραιώς, έκοψαν την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη πίτα 

τους στην Επιχειρηματική Λέσχη του Ε.Β.Ε.Π. Το παρόν 

έδωσε το σύνολο των εργαζομένων, καθώς επίσης ο 

Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης και μέλη της 

Διοικητικής Επιτροπής, μεταξύ των οποίων οι κ. κ. Κ. Αχλαδίτης, Β΄ Αντιπρόεδρος, Ν. 

Μανεσιώτης, Οικονομικός Επόπτης, Σ. Κυρλής, Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

Επιχειρήσεων και Ν. Μαυρίκος, Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων. 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., αφού ευχήθηκε μία καλή, παραγωγική Χρονιά, εξήρε το έργο των 

υπαλλήλων, ευχαριστώντας τους για τις προσπάθειες τις οποίες καταβάλλουν, ώστε το 

Επιμελητήριο να χαίρει της εκτίμησης του επιχειρηματικού κόσμου της ευρύτερης περιοχής και 

αναφέρθηκε στην πολύμορφη δράση του για την εξυπηρέτηση των μελών του, η οποία θα 

συνεχιστεί με εντατικούς ρυθμούς και το 2018. 

«Η Διοίκηση δεν έχει τυπικό ρόλο, αφού κι εγώ είμαι ένας εργαζόμενος Πρόεδρος. Δεν 

υπάρχουν πολλά Επιμελητήρια με μέλη που να είναι τόσο καλά ενημερωμένα, το εισπράττουμε 

καθημερινά από τις επιχειρήσεις μας κι είναι κάτι που μας κάνει περήφανους και αποτελεί το 

κίνητρο να επιδεικνύουμε τον καλύτερό μας εαυτό και τις δυνατότητές που έχουμε», ανέφερε, 

μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. 

Επιστροφή 

 


