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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

• Υπερψήφιση του Συνδυασμού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΙΡΑΙΑ» με 

επικεφαλής τον Βασίλη Κορκίδη και ρεκόρ συμμετοχής στο Ε.Β.Ε.Π. 

• Ευχαριστήρια επιστολή Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. στους νεοεκλεγέντες Συμβούλους 

και όλους τους συμμετέχοντες στις εκλογές του Ε.Β.Ε.Π. 

• Προτάσεις και θέσεις του Ε.Β.Ε.Π. για την ποιοτική ανάπτυξη της Κρουαζιέρας 

στο λιμάνι του Πειραιά 

• Δήλωση Προέδρου Ε.Σ.Ε.Ε. & Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, για την υπερφορολόγηση 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

• Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων Φ.Π.Α. και καταβολής φόρου 

στις πληγείσες από τη θεομηνία επιχειρήσεις της Δυτ. Αττικής 

• Πρόσκληση στο Workshop “The Russian MICE market: New opportunities” 

• Ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, που δεν ξεπερνούν τις 

50.000 ευρώ 

• ΕΣΠΑ: 80 εκατ. ευρώ επιπλέον σε μικρές επιχειρήσεις 

• Περιστατικά εξαπάτησης Ελλήνων επιχειρηματιών από Τούρκους 
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Υπερψήφιση του Συνδυασμού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΙΡΑΙΑ» με 

επικεφαλής τον Βασίλη Κορκίδη και ρεκόρ συμμετοχής στο Ε.Β.Ε.Π. 

«…Η επόμενη ημέρα των εκλογών σημαίνει Συνέχεια, 

Συνέπεια, Συνεργασία, Σύμπνοια, Συνεννόηση και 

βεβαίως πολλή δουλειά. Φέραμε το καινούργιο στο 

Ε.Β.Ε.Π., το οποίο στη νέα θητεία μας, θα το 

αξιοποιήσουμε υπέρ όλων των επιχειρήσεων. Από αύριο, συνεχίζουμε τις πράξεις που αρχίσαμε 

πριν από τέσσερα χρόνια, ενώνοντας τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις δυνάμεις μας…», 

αναφέρει, μεταξύ άλλων, στο μήνυμά του ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. 

Κορκίδης, μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Ευχαριστήρια επιστολή Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. στους νεοεκλεγέντες Συμβούλους και 

όλους τους συμμετέχοντες στις εκλογές του Ε.Β.Ε.Π. 

«…Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Β.Ε.Π. καλείται, 

με ανανεωμένη σύνθεση και σύγχρονη αντίληψη, να 

διεκδικήσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα 

επιτρέψουν στις ελληνικές επιχειρήσεις να 

πρωτοπορούν, να αναπτύσσονται απρόσκοπτα, 

συμβάλλοντας έτσι στην ανάκαμψη της οικονομίας και την οριστική έξοδο από τη μακροχρόνια 

κρίση. Πιστεύω ακράδαντα ότι, είμαστε αποφασισμένοι και ικανοί να αναδείξουμε τις ευκαιρίες 

εκείνες στις οποίες έχουν δικαίωμα όλοι να ενημερώνονται άμεσα και να συμμετέχουν ισότιμα. 

Η νέα Διοίκηση του Ε.Β.Ε.Π. θα συνεχίσει να προασπίζεται, επί ίσοις όροις, τα συμφέροντα 

όλων των επιχειρήσεων-μελών μας, ανεξαρτήτως του κύκλου εργασιών και, γενικά, του 

οικονομικού μεγέθους τους…», επισημαίνει ο κ. Β. Κορκίδης στην ευχαριστήρια επιστολή του.  

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Προτάσεις και θέσεις του Ε.Β.Ε.Π. για την ποιοτική ανάπτυξη της Κρουαζιέρας στο 

λιμάνι του Πειραιά 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του, ως ομιλητή και εκπροσώπου του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, στην 4η 

Διεθνή Έκθεση Τουρισμού "Greek Tourism Expo" και στην 

εκδήλωση παρουσίασης της Μελέτης «Η αναπτυξιακή προοπτική 

της Κρουαζιέρας – Αφετηρίας στην Ελλάδα» του Οργανισμού 

Έρευνας και Ανάλυσης, «Διανέοσις», ο κ. Κ. Αχλαδίτης τοποθετήθηκε, αναπτύσσοντας τις 

θέσεις και προτάσεις του Επιμελητηρίου για τη διατήρηση και ποιοτική ανάπτυξη της 

Κρουαζιέρας στον Πειραιά.  

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

http://pcci.gr/evepimages/press051217_F28887.pdf
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Δήλωση Προέδρου Ε.Σ.Ε.Ε. & Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, για την υπερφορολόγηση των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

«…Η υπερφορολόγηση έχει ξεπεράσει πλέον κάθε όριο 

"φορολογικής φαντασίας", αφού από τα 100 ευρώ που 

εισπράττουμε αποδίδουμε από 55 έως 73 ευρώ σε φόρους και 

εισφορές. Αυτή είναι η συμπεριφορά του κράτους απέναντί μας 

και σίγουρα δεν είναι, ούτε φιλική στο επιχειρείν, ούτε 

αποτελεσματική για τα δημόσια έσοδα. Το λάθος της 

υπερφορολόγησης, μπορεί να αναγνωρίστηκε ως άδικο για τους συνεπείς, πριν τη λήξη των 

μνημονίων, όμως δεν σταμάτησε εγκαίρως, ενώ δυστυχώς θα αποκατασταθεί μετά το τέλος 

τους. Το μόνο που μπορώ να πω είναι: “Κάλιο αργά παρά ποτέ’’ !», υπογραμμίζει ο κ. Β. 

Κορκίδης για το μείζον θέμα της υπερφορολόγησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
 

 

Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων Φ.Π.Α. και καταβολής φόρου στις 

πληγείσες από τη θεομηνία επιχειρήσεις της Δυτ. Αττικής 

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γ. 

Πιτσιλής, εξέδωσε την εγκύκλιο ΠΟΛ 1182/22.11.2017, που 

αφορά στην παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων 

Φ.Π.Α. και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές για τους 

υποκείμενους, που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους 

δραστηριότητας στις Δημοτικές Ενότητες Νέας Περάμου και Μεγάρων του Δήμου Μεγαρέων, 

στη Δημ. Ενότητα Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας και στη Δημοτική Ενότητα Μάνδρας του 

Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτ. Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. 

Επιστροφή 

 

 

Πρόσκληση στο Workshop “The Russian MICE market: New opportunities” 

Το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η TMI Consultancy 

έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στo workshop που 

συνδιοργανώνουν, με θέμα:  “The Russian MICE market: New 

opportunities”, που θα πραγματοποιηθεί στο Electra Metropolis 

(Μητροπόλεως 15, Αθήνα), αίθουσα Jasmine,  την Τρίτη 12 

Δεκεμβρίου 2017 και ώρες  9.30 – 13.30. 

Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του επίσημου  Έτους Τουρισμού  Ελλάδας- 

Ρωσίας 2017/2018 και στοχεύει στην προώθηση του συνεδριακού τουρισμού, αλλά και στην 

ανάδειξη των υποδομών, που καθιστούν την Αθήνα ιδανικό προορισμό διοργάνωσης 

ποικιλόμορφων εκδηλώσεων. 

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

- ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Επιστροφή 
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Ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, που δεν ξεπερνούν τις 

50.000 ευρώ 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Β' 

4158/29.11.2017) η υπουργική απόφαση για την απλοποιημένη 

διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, που δεν ξεπερνούν 

συνολικά το ποσό των 50.000 ευρώ στο πλαίσιο υπαγωγής τους 

στο Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης 

Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α΄ 62)». Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από 

τον οφειλέτη, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 

(Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) http://www.keyd.gov.gr/ 

Επιστροφή 

 

 

ΕΣΠΑ: 80 εκατ. ευρώ επιπλέον σε μικρές επιχειρήσεις 

Επιπλέον 80 εκατ. ευρώ διατίθενται στη δράση του ΕΣΠΑ για την 

αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων, 

που αντιστοιχεί στην ένταξη επιπλέον 1.769 επιχειρήσεων, 

σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, κ. Αλέξη Χαρίτση. 

Συνολικά, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται στα 310 εκατ. 

ευρώ και ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που εντάσσονται είναι 6.181, ενώ ήδη έχει 

ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή για τη δήλωση των δαπανών. Αρχικά, ο προϋπολογισμός ήταν 

110 εκατ. ευρώ και εντάχθηκαν 4.412 επιχειρήσεις.  

Επιστροφή 

 

 

Περιστατικά εξαπάτησης Ελλήνων επιχειρηματιών από Τούρκους 

Σύμφωνα με σχετική του ανακοίνωση,  το Γενικό Προξενείο της 

Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη έχει δεχθεί καταγγελίες από 

ελληνικές εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των 

ανταλλακτικών αυτοκινήτων, για εξαπάτησή τους από 

εκπροσώπους της Τουρκικής εταιρείας "AYDIN OTOMOBILCILIK". 

Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι ελληνικών εταιρειών κατήγγειλαν ότι, 

ενώ είχαν ξεκινήσει συνεργασία με την εν λόγω εταιρεία και αρχικά δεν είχαν κάποιο πρόβλημα 

στις συναλλαγές τους, στη συνέχεια εκλήθησαν να καταθέσουν χρηματικά ποσά σε τράπεζα της 

Βουλγαρίας για νέα αγορά ανταλλακτικών. Μετά την κατάθεση δεν κατάφεραν να 

επικοινωνήσουν με τους ανωτέρω Τούρκους επιχειρηματίες και φυσικά δεν παρέλαβαν ποτέ τα 

ανταλλακτικά, που είχαν παραγγείλει…». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

http://www.keyd.gov.gr/
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