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Πρόσκληση Ε.Β.Ε.Π. για κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 2018 

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., τη Δευτέρα 15  
Ιανουαρίου 2018 και ώρα 17:30 στην αίθουσα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ» (2ος όροφος). 

Το Επιμελητήριό μας θα έχει τη χαρά, μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού του 

Συμβουλίου, να απονείμει στην οικογένεια «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» και στην εταιρεία 

«ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ», Τιμητική Διάκριση, ως δείγμα της ουσιαστικής προσφοράς τους στην 

ελληνική οικονομία και την πειραϊκή κοινωνία. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Επιστροφή 

 

 

Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη: «Τι κρατάμε από το 2017 και τι 

περιμένουμε το 2018» 

«…Το 2018, πάντως, η Μ.μ.Ε. επιχειρηματικότητα και το εμπόριο 

αναμένουν την εξόφληση πέντε «μεταχρονολογημένων» επιταγών 

της κυβέρνησης, ώστε να τεθεί η Μ.μ.Ε. επιχειρηματικότητα στο 

επίκεντρο και να διαμορφωθούν προϋποθέσεις βιώσιμης 

ανάπτυξης. Πρώτον, να θεσπιστεί ένα απλοποιημένο και σταθερό 

φορολογικό σύστημα, με βασικά χαρακτηριστικά την υιοθέτηση χαμηλότερων φορολογικών 

συντελεστών στους συνεπείς φορολογούμενους και εργοδότες. Δεύτερον, την εφαρμογή του 

επιχειρηματικού λογαριασμού με παράλληλη ισχύ του ακατάσχετου ορίου και του «κτισίματός» 

του μέσω ηλεκτρονικών αποδείξεων. Τρίτον, να προωθηθεί η καθολική χρήση των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών, με εξορθολογισμό των χρεώσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα και 

τον εναρμονισμό τους με τις προβλεπόμενες Κοινοτικές Οδηγίες. Τέταρτον, να διοχετευθούν 

πόροι στη πραγματική οικονομία…». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 
Ε.Ο.ΑΝ.: Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής 

σακούλας  

O Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) εξέδωσε έναν 

χρηστικό οδηγό με 12 ερωτήσεις και απαντήσεις, σχετικά με την 

καινούργια νομοθεσία για την πλαστική σακούλα, που ισχύει από 

την αρχή του νέου έτους. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) υπάγεται στην 

εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έχει ως βασικό 

σκοπό το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής για την εναλλακτική διαχείριση των 

συσκευασιών και των άλλων προϊόντων. 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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Ενημέρωση Υπουργού Εργασίας σε Προέδρους Ε.Σ.Ε.Ε. και Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. για αδήλωτη 

εργασία 

Για την αλλαγή στην αρχιτεκτονική του προστίμου για την αδήλωτη 

εργασία, που σχεδιάζει το Υπουργείο Εργασίας, ενημέρωσαν τους 

Προέδρους της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και 

Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) και της Γενικής Συνομοσπονδίας 

Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), κ. Βασίλη Κορκίδη και κ. Γιώργο 

Καββαθά, αντίστοιχα, η Υπουργός Εργασίας, κα Έφη Αχτσιόγλου και ο Ειδικός Γραμματέας του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), κ. Νάσος Ηλιόπουλος, κατά τη διάρκεια 

συνάντησής τους. Όπως αναφέρθηκε, στο επίκεντρο της προωθούμενης αλλαγής βρίσκεται η 

σύνδεση του ύψους του προστίμου με την πρόσληψη του εργαζομένου, που ήταν αδήλωτος 

και η υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών υπέρ αυτού. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
 
Οδηγίες Ε.Σ.Π. για χειμερινές εκπτώσεις 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς: «Οι χειμερινές 

εκπτώσεις θα αρχίσουν τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου και θα λήξουν την Τετάρτη 

28 Φεβρουαρίου 2018. Σε ό, τι αφορά τη διενέργεια των εκπτώσεων, οι 

έμποροι και οι υπεύθυνοι των εμπορικών καταστημάτων πρέπει να 

προσέξουν τα εξής: Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την 

αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών, που 

πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού 

έκπτωσης. Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των 

πωλούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε 

οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία το παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης και στην 

περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα 

πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …% έως …%»)». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
Α.Α.Δ.Ε.: Διευκολύνεται η λήψη φορολογικής ενημερότητας για τους συνεπείς 

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γιώργος 

Πιτσιλής, εξέδωσε απόφαση με την οποία μεταρρυθμίζεται το πλαίσιο 

έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής για χρέη 

προς το Δημόσιο. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της 

Α.Α.Δ.Ε.: «Με την εκδοθείσα απόφαση εξορθολογίζεται η έκδοση 

αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής και τίθενται για πρώτη φορά σαφείς 

κανόνες για τον καθορισμό των ποσοστών παρακράτησης επί του αποδεικτικού. Σκοπός της 

μεταρρύθμισης είναι η διόρθωση χρόνιων στρεβλώσεων, με γνώμονα τη διευκόλυνση των 

συναλλαγών για τις οποίες απαιτείται φορολογική ενημερότητα, τη μεταχείριση των 

φορολογουμένων με διαφάνεια και την ταυτόχρονη διασφάλιση των συμφερόντων του 

δημοσίου. Οι συνεπείς φορολογούμενοι, που τηρούν τις ρυθμίσεις των οφειλών τους, 

επιβραβεύονται και διευκολύνονται στις συναλλαγές τους, ενώ ταυτόχρονα εξυπηρετείται η 

είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/AdilotiErgasia_F9144.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EspXeimEkpt_F28140.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ForolEnim_F9108.pdf
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