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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 Β. Κορκίδης: «Σε δεύτερη μοίρα η μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων» 

 Προτάσεις-θέσεις  Ε.Β.Ε.Π. για την αναμόρφωση του Γενικού Εμπορικού 

Μητρώου 

 Το Ε.Β.Ε.Π. βράβευσε τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε., κ. Θεόδωρο Βενιάμη 

 Το Ε.Β.Ε.Π. εξετάζει και σχολιάζει το νέο τριπλό πακέτο ρυθμίσεων σε Εφορία, 

Ασφαλιστικά Ταμεία και Δήμους 

 Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. στο ελληνικής ναυπήγησης Ε/Γ-Ο/Γ 

“ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ V”, με θέμα: «Ελληνική Ναυπηγική Βιομηχανία» 

 Το Ε.Β.Ε.Π. υπενθυμίζει ότι ο εορτασμός της "Ημέρας της Ευρώπης" στέλνει 

φέτος το μήνυμα "Διάλεξε το μέλλον σου" 

 Πρόσκληση Ε.Σ.Π. σε Επίδειξη Μόδας, Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 Oμιλία Προέδρου Ε.Ε.Ε., κ. Θ. Βενιάμη σε εκδήλωση του Ε.Β.Ε.Π. στο πλαίσιο 

των «Ημερών Θάλασσας 2019» 

 Β. Κορκίδης: "Η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει τη ναυτοσύνη των Ελλήνων 
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Β. Κορκίδης: «Σε δεύτερη μοίρα η μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων» 

«...Η δέσμη μέτρων οικονομικής ελάφρυνσης που 

ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ασφαλώς και είναι 

ευπρόσδεκτη, ιδιαίτερα για τα μόνιμα μέτρα που θα 

εφαρμοστούν άμεσα και περιλαμβάνουν τη μείωση του ΦΠΑ 

στην εστίαση και τα τρόφιμα στο 13%, καθώς και στην 

ενέργεια στο 6%. Αναφορικά με τα μέτρα που θα 

εφαρμοστούν μετά τις εκλογές το 2020, συγκαταλέγονται, 

μεταξύ άλλων, η μείωση εισφοράς αλληλεγγύης, η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ αγαθών και 

υπηρεσιών από 13% σε 11%, οι φορολογικές μειώσεις για τους κατοίκους νησιών και περαιτέρω 

μείωση του κόστους θέρμανσης για ορεινές περιοχές, αλλά και αύξηση συντελεστή αποσβέσεων 

επενδύσεων στο 150%, δικαίως, νομίζω κρατάμε τις επιφυλάξεις μας μέχρι να εφαρμοστούν…». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Προτάσεις-θέσεις  Ε.Β.Ε.Π. για την αναμόρφωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου 

O Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. Β. Κορκίδης, δήλωσε 

σχετικά: «Στο παρόν σχέδιο Νόμου, παρά τις όποιες μεταρρυθμίσεις, η 

Πολιτεία οφείλει να επαναδιατυπώσει αρκετές από τις προτεινόμενες 
διατάξεις, αντιμετωπίζοντας το ΓΕΜΗ, κύρια ως Υπηρεσία άρρηκτα 

εξαρτώμενη και συνδεδεμένη με τον Επιμελητηριακό θεσμό, του οποίου 

αποτελεί σημαντικό εργαλείο στο θεσμικό του έργο για τη στήριξη της 

επιχειρηματικής κοινότητας και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Ας μην ξεχνάμε ότι, είναι ένα εργαλείο που 

δημιουργήθηκε, με στόχο να εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα για τους επιχειρηματίες, αλλά και να εκφράσει 

μια νέα νοοτροπία και πρακτική, ως προς την εξυπηρέτηση της επιχείρησης και του πολίτη…». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 
Το Ε.Β.Ε.Π. βράβευσε τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε., κ. Θεόδωρο Βενιάμη 

Με επίκεντρο τα οφέλη της θαλάσσιας οικονομίας, την 
πρωτοκαθεδρία της ελληνικής ναυτιλίας στο παγκόσμιο οικονομικό 
στερέωμα και τη μεγέθυνση του πρώτου ναυτιλιακού Cluster, 
"Maritime Hellas", πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, τη 
Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 το βράδυ, η εκδήλωση που διοργάνωσε  το 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, με την τιμητική 
παρουσία πλήθους εκπροσώπων της ναυτιλιακής και επιχειρηματικής 

κοινότητας της χώρας μας, των τοπικών αρχών και των φορέων της πόλης, των πρεσβειών των Η.Π.Α., της 
Ινδίας και του Μαυροβουνίου,  στο πλαίσιο της ενεργούς συμμετοχής του Επιμελητηρίου στον ετήσιο θεσμό 
της πόλης του Πειραιά, «Ημέρες Θάλασσας 2019». 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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Το Ε.Β.Ε.Π. εξετάζει και σχολιάζει το νέο τριπλό πακέτο ρυθμίσεων σε Εφορία, 

Ασφαλιστικά Ταμεία και Δήμους 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α. Βασίλης Κορκίδης δήλωσε: 

«...έστω και τώρα η πολυαναμενόμενη νέα τριπλή ρύθμιση των 120 

δόσεων, θα δώσει μία τελευταία ευκαιρία και ανάσα σε πολλούς, 

αλλά όχι σε όλους από τα 4,1 εκ. οφειλέτες, που χρωστούν σήμερα 
104,4 δις ευρώ στην εφορία και σε 1,55 εκ. που οφείλουν 38,2 δις 

ευρώ στα Ασφαλιστικά Ταμεία. Το υπέρογκο αυτό ποσό έχει 

δημιουργηθεί κατά 48% από μη φορολογικά έσοδα, το 27% από έμμεσους φόρους, το 22% από άμεσους 

φόρους και το 3% από λοιπά έσοδα. Εκτιμώ ότι οι βασικοί «κόφτες», εισοδήματος και περιουσίας, θα 

αφήσουν πολλούς οφειλέτες εκτός κάποιας από τις τρείς ρυθμίσεις. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 
Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. στο ελληνικής ναυπήγησης Ε/Γ-Ο/Γ “ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ 

V”, με θέμα: «Ελληνική Ναυπηγική Βιομηχανία» 

«…Η  θαλάσσια οικονομία είναι ένας κλάδος στον οποίο 

πρέπει να στηριχθούμε. Με το 70% του πλανήτη να 

καλύπτεται από θάλασσα και το 90% του παγκόσμιου 

εμπορίου να διεξάγεται μέσω θαλάσσης, πολλές οικονομίες 

στηρίζονται στην αλιεία, τις μεταφορές, τη ναυτική 

ασφάλεια, τον τουρισμό, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και 

τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι προκλήσεις που 

σχετίζονται με τη θαλάσσια οικονομία πρέπει να είναι αντικείμενο μελέτης πολλών επιστημόνων, 

οργανισμών και κυβερνήσεων, κυρίως στις χώρες που έχουν ισχυρή ναυτιλιακή δραστηριότητα, 

όπως η δική μας...» ανέφερε ο κ. Β. Κορκίδης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. υπενθυμίζει ότι ο εορτασμός της "Ημέρας της Ευρώπης" στέλνει φέτος το 

μήνυμα "Διάλεξε το μέλλον σου" 

Η «Ημέρα της Ευρώπης» που τιμάται κάθε χρόνο, γιορτάζει την 

ειρήνη και την ενότητα στην Ευρώπη, με τη σημερινή ημερομηνία 

να σηματοδοτεί την επέτειο της ιστορικής «Διακήρυξης Σουμάν». 

Στις 9 Μαΐου 1950 ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν 
έδωσε στη δημοσιότητα μία δήλωση, με την οποία καλούσε τη 

Γερμανία, τη Γαλλία και άλλες χώρες να ενώσουν την παραγωγή τους στον άνθρακα και τον χάλυβα ως «το 

πρώτο συγκεκριμένο θεμέλιο μιας ευρωπαϊκής ομοσπονδίας». Η Διακήρυξη Σουμάν, όπως είναι γνωστή, είναι 

η αρχή της δημιουργίας της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σημαδιακό αυτό γεγονός για τη δημιουργία 

της Ενωμένης Ευρώπης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου ως Ημέρα της Ευρώπης, με ποικίλες 

http://www.pcci.gr/evepimages/Press06052019_F2056.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PresGl_F23200.pdf


εκδηλώσεις, που σκοπό έχουν να φέρουν πιο κοντά τους πολίτες των κρατών - μελών της Ε.Ε. «Διάλεξε το 

μέλλον σου»: αυτό είναι το φετινό θέμα στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Στις ευρωπαϊκές εκλογές που 

θα διεξαχθούν στις 23-26 Μαΐου θα έχουμε την ευκαιρία να επιλέξουμε ποιοί θα λαμβάνουν τις μεγάλες 

αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή. Ας δεσμευτούμε, λοιπόν, να ψηφίσουμε αυτούς, που 

θα να αναλάβουν σοβαρά την ευθύνη για το ευρωπαικό μέλλον μας. 

Επιστροφή 

 
 

Πρόσκληση Ε.Σ.Π. σε Επίδειξη Μόδας, Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 

Σε πρόσκλησή του, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, αναφέρει: «Θα είναι 

ξεχωριστή τιμή και χαρά μας, η παρουσία σας στην Επίδειξη Μόδας που 

διοργανώνουμε την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 και ώρα 8.30 μ.μ. στον 

προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, στο πλαίσιο της συμμετοχής 

μας στις εκδηλώσεις του Δήμου Πειραιά για τις «Ημέρες Θάλασσας 2019». Η 

εκδήλωση, που τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά, πραγματοποιείται σε συνεργασία με την εταιρεία 

«Fashion & Show» και με τη συμμετοχή των εμπορικών καταστημάτων της πόλης μας, που θα 
παρουσιάσουν τις πιο σημαντικές τάσεις της νέας σεζόν στα γυναικεία και ανδρικά ρούχα, μαγιό και 

αξεσουάρ. Ελπίζοντας στην αποδοχή της πρόσκλησής μας, σας περιμένουμε να απολαύσουμε μαζί  μια 

εντυπωσιακή βραδιά μόδας και λάμψης». 

-Πρόσκληση 

Επιστροφή 
 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 
 

Oμιλία Προέδρου Ε.Ε.Ε., κ. Θ. Βενιάμη σε εκδήλωση του Ε.Β.Ε.Π. στο πλαίσιο των 

«Ημερών Θάλασσας 2019» 

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, κ. Θ. Βενιάμης, κατά τη 

διάρκεια εκδήλωσης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς, με θέμα το Cluster Maritime Hellas, που έλαβε χώρα τη Δευτέρα 

6 Μαΐου 2019, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π., επισήμανε στον χαιρετισμό 
του:«…Η ίδρυση, σχετικά πρόσφατα, του “Maritime Hellas”, κοινή 

πρωτοβουλία της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, του Ναυτικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά ήρθε να καλύψει ένα 

κενό στην οργάνωση του ελληνικού ναυτιλιακού cluster, και θα μου επιτρέψετε να τονίσω και να πω να 

εμποδίσει τις αδόκιμες προσπάθειες εκμετάλλευσης του δικαιώματος εκπροσώπησης αυτού από τρίτους, μη 

καθ’ ύλην, αρμόδιους φορείς…». 

-Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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Β. Κορκίδης: "Η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει τη ναυτοσύνη των Ελλήνων 

Σε συνέντευξη τυπου που διοργάνωσε το Propeller 

Club, τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2019, στον Ναυτικό 

Όμιλο για την αξία της ελληνικής ναυτοσύνης, ο 

Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, ανέφερε: 

«…Οι Έλληνες έχουμε από αρχαιοτάτων χρόνων 

ιστορία και παράδοση στη ναυτιλία, αλλά τον 19ο 

αιώνα η βιομηχανική επανάσταση ήταν ορόσημο 

για το μικρό μας κράτος να πρωταγωνιστήσει 

παγκοσμίως. Πριν τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο, ο 

αριθμός των Ελληνικών πλοίων ήταν περίπου στα 577 κατέχοντας σταθερά την 9η θέση 

παγκοσμίως. Κατά τον πόλεμο η ελληνική ναυτιλία κατέγραψε μεγάλες απώλειες σε πλοία και 

δυστυχώς σε ναυτικούς. Υπολογίζεται ότι, χάθηκαν 372 πλοία και 551 ιστιοφόρα…». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

 
Επιστροφή 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EUROCOMMERCE (3 – 9 Μαϊου 2019) 
 

1. Δήλωση της Ευρωπαϊκής επιχειρηματικής κοινότητας σχετικά με τις ευρωεκλογές 2019 
2019.05.02 - EPelections_statement 

2. Ενημερωτικό Δελτίο για το Περιβάλλον - Τεύχος 3 
Environment E-news | Issue no. 3 

3. FoodDrinkEurope: ενημέρωση   
Meeting with FoodDrinkEurope President 04 02 19 

4. Συνάντηση Επιτροπής για τη Φορολογία της EuroCommerce  
PieVAT_Intro_EuroCommerce_Ext 
Seminar - Taxation of the digital economy - EuroCommerce v06.05 
Taxation CTE meeting 07052019 
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