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Μήνυμα Βασίλη Κορκίδη, Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., επικεφαλής του συνδυασμού «Επιχειρηματική 
Ανάπτυξη Πειραιά», στις επιμελητηριακές εκλογές, 1, 2, 3 και 4 Δεκεμβρίου 2017» 

 
Αγαπητές/οί συνάδελφοι, 
 
Οι επιμελητηριακές εκλογές συνιστούν μοναδική ευκαιρία επιλογής ικανών και αξιόλογων προσώπων, 
που θα μπορούν να εκπροσωπήσουν επαξίως την επιχειρηματικότητα,  σε έναν δοκιμασμένο θεσμό, 
όπως τα Επιμελητήρια. Γι΄ αυτό είναι εξαιρετικά σημαντική η εκλογή των 41 μελών στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, τόσο για την αγορά του 
Πειραιά, όσο και την ευρύτερη περιοχή. 
 
Το έργο που καλείται να επιτελέσει η νέα Διοίκηση του Επιμελητηρίου θα είναι αρκετά απαιτητικό. 
Είναι  απαραίτητη, η πολύτιμη συμμετοχή και βοήθεια όλων σας και στην επόμενη τετραετία, ώστε να 
αντιμετωπισθούν δυναμικά οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις για την πειραϊκή και ελληνική 
επιχειρηματικότητα. 
 
Με επιμονή και υπομονή, στοχευμένες ενέργειες και άξιους συνεργάτες, που εσείς θα επιλέξετε 
στις αρχαιρεσίες, ενώνοντας θέληση και δυνάμεις, θα υπηρετήσουμε με συνέπεια και ευθύνη τα 
συμφέροντα όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης και 
το αντικείμενο δραστηριότητας.  
 
Σας καλούμε, λοιπόν να σταθείτε όλοι δυναμικά δίπλα στο Ε.Β.Ε.Π. και να συμβάλετε ενεργά με τη 
συμμετοχή και την ψήφο σας, σε μία επίπονη, αλλά προς όφελος όλων, κοινή προσπάθεια. 
 
Η συμμετοχή και ψήφος σας μας δίνει τη Δύναμη … 
 
 Για να αντιμετωπίσουμε, σε μία δύσκολη περίοδο, τις μεγάλες προκλήσεις που 

αναδύονται για τις επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά 
 

 Για να διεκδικήσουμε 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 την κρίση 

 

 Για να διαμορφώσουμε τις ευκαιρίες εκείνες στις οποίες έχουν δικαίωμα όλοι να 
ενημερώνονται άμεσα και να συμμετέχουν ισότιμα 

 

 Για να μπορούμε να ελπίζουμε σε καλύτερες ημέρες και να είμαστε όλοι παρόντες στο 
τοπικό, εθνικό και διεθνές επιχειρείν του μέλλοντος. 
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 
 
 
 
 Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Προκοπίου Παυλόπουλου, με 

τον Πρόεδρο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, 

κ. Βασίλη Κορκίδη 

 Δηλώσεις κ. Βασίλη Κορκίδη για την αγοραστική κίνηση της εργάσιμης 

Κυριακής των ενδιάμεσων εκπτώσεων 

 "MARITIME HELLAS" cluster, ένα brand name για την Ελληνική Ναυτιλία 

 Οι κυριότερες Οικονομικές εξελίξεις για το μήνα Οκτώβριο του 2017 

 Όλα τα βήματα για την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό 

 Διαγραφή της βεβαιωθείσας προκαταβολής για ατομικές επιχειρήσεις που 

έκλεισαν το 2016 

 Στα 4 Δισ. Ευρώ ο τζίρος των E-Shops στην Ελλάδα 

 Συνάντηση του YES Forum στο Ε.Β.Ε.Π. 

 GR Bossible: Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας “Explore your business 

self” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Προκοπίου Παυλόπουλου, με τον 

Πρόεδρο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, κ. Βασίλη 

Κορκίδη 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Προκόπης Παυλόπουλος, 

υποδέχθηκε, στις 8 Νοεμβρίου, τον Πρόεδρο της Ε.Σ.Ε.Ε., 

κ. Βασίλη Κορκίδη, δηλώνοντας: « Χαίρομαι που σας 

ξαναβλέπω, όπως χαίρομαι κάθε φορά που βλέπω την 

Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και 

Επιχειρηματικότητας. Και θα σας πως γιατί. Γιατί, εκτός 

από την υπεράσπιση των θεμάτων του κλάδου σας, που 

είναι υποχρέωσή σας με βάση την ιδιότητα της Ε.Σ.Ε.Ε., είναι οι προτάσεις σας, οι οποίες 

έχουν μεγάλη σημασία. Και κυριότερα από τις προτάσεις που κάνατε τελευταία και που 

αφορούν – ας μην το ξεχνάμε και πρέπει να το τονίσουμε – ιδίως τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, που είναι στυλοβάτης της οικονομίας αλλά έχουν υποστεί και το μεγαλύτερο 

βάρος αυτής της κρίσης 

Περισσότερα … 

Επιστροφή 
 

Δηλώσεις κ. Βασίλη Κορκίδη για την αγοραστική κίνηση της εργάσιμης Κυριακής των 

ενδιάμεσων εκπτώσεων  

 «Ικανοποιητική μεν η επισκεψιμότητα στα ανοικτά 

καταστήματα, αλλά με πολύ περιορισμένες αγορές δε. Οι 

καταναλωτές δεν φάνηκαν να δελεάζονται από τα 

ελκυστικά ποσοστά των ενδιάμεσων εκπτώσεων και έδειξαν 

συγκρατημένοι, χωρίς να ξεφεύγουν από τον οικογενειακό 

προϋπολογισμό τους», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΠ και 

της ΕΣΕΕ, κ. Βασίλης Κορκίδης, εκτιμώντας την αγοραστική 

κίνηση της εργάσιμης Κυριακής των ενδιάμεσων εκπτώσεων.  

Περισσότερα … 

Επιστροφή 
 

"MARITIME HELLAS" cluster, ένα brand name για την Ελληνική Ναυτιλία  

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης, 

απευθύνοντας χαιρετισμό στο 17ο  Ναυτιλιακό Forum της 

Navigator, που πραγματοποιήθηκε στο Πλωτό Μουσείο 

«Hellas Liberty», στις 3-11-2017, τόνισε την 

προστιθέμενη αξία της συμμετοχής μιας επιχείρησης στο 

"MARITIME HELLAS" cluster, ένα brand name για την 

Ελληνική Ναυτιλία, την πρώτη και μεγαλύτερη ναυτιλιακή 

δύναμη στον κόσμο.  

Περισσότερα … 
Επιστροφή 
 

http://www.pcci.gr/evepimages/pressESEE_Pavlop_F219.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/pressESEE_Ekpt_F173.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/Navigator2017_F134.pdf


 

Οι κυριότερες Οικονομικές εξελίξεις για το μήνα Οκτώβριο του 2017 

Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο του ΙΝΕΜΥ, οι κυριότερες Οικονομικές 

εξελίξεις για το μήνα Οκτώβριο του 2017, τόσο στον κλάδο του 

Εμπορίου, όσο και στην ελληνική οικονομία εν γένει, συνοψίζονται ως 

εξής: 

▪ Μείωση του τζίρου - εκτός καυσίμων - στο Λιανικό Εμπόριο, τόσο σε μηνιαία όσο και σε 

ετήσια βάση ▪ Καταγραφή θετικού ισοζυγίου ροών μισθωτής απασχόλησης (Εργάνη) στον 

ιδιωτικό τομέα ▪ Αύξηση του ελλείμματος ισοζυγίου αγαθών, τόσο σε μηνιαία όσο και σε ετήσια 

βάση ▪ Μείωση της αξίας των ακάλυπτων επιταγών και των απλήρωτων συναλλαγματικών, 

τόσο σε μηνιαία όσο και σε ετήσια βάση ▪ Περαιτέρω αποκλιμάκωση του ποσοστού ανεργίας σε 

μηνιαία όσο και σε ετήσια βάση ▪ Ενίσχυση σε μηνιαία και ετήσια βάση του Εναρμονισμένου 

Δείκτη Τιμών Καταναλωτή/επιπέδου τιμών. 

Περισσότερα … 
Επιστροφή 
 

 

Όλα τα βήματα για την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό 

Η αναλυτική διαδικασία για την υπαγωγή στον εξωδικαστικό 

μηχανισμό καταγράφεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 

3909/06.11.2017) των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και 

Οικονομικών Δημήτρη Παπαδημητρίου και Ευκλείδη Τσακαλώτου. Η 

ΚΥΑ καθοδηγεί βήμα προς βήμα τους οφειλέτες που μπορούν να υπαχθούν στον μηχανισμό, 

τους όρους και τις προϋποθέσεις, ενώ παρατίθενται όλα τα δικαιολογητικά των οφειλετών και 

των συνοφειλετών, που θα πρέπει να καταχωρηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.  

Περισσότερα … 
Επιστροφή 
 

 

Διαγραφή της βεβαιωθείσας προκαταβολής για ατομικές επιχειρήσεις που έκλεισαν 

το 2016 

Φυσικά πρόσωπα, που έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών της 

ατομικής τους επιχείρησης κατά το φορολογικό έτος 2016 και δεν 

υπέβαλαν εκ νέου έναρξη εργασιών μέχρι την υποβολή της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος, μπορούν οποτεδήποτε εντός του χρόνου 

παραγραφής να αξιώσουν, με αίτησή τους στη Δ.Ο.Υ., τη διαγραφή 

της βεβαιωθείσας προκαταβολής. Αυτό προβλέπεται σε εγκύκλιο που υπέγραψε ο Διοικητής 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, στην οποία περιέχονται νέες 

διευκρινίσεις, σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση 

διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης. 

Επιστροφή 
 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/INEMY102017_F72.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ExodMixan_F32713.pdf


Στα 4 Δισ. Ευρώ ο τζίρος των E-Shops στην Ελλάδα 

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A.) 

παρουσίασε μία σειρά από στοιχεία που σκιαγραφούν το περιβάλλον 

του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα σήμερα.  

Συγκεκριμένα, ο κλάδος του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα 

καταγράφει συνεχή και σημαντική ανάπτυξη, με το τζίρο του να αγγίζει πλέον τα €4 δισ. (2% 

του ΑΕΠ). Αντίστοιχα, όλο και περισσότεροι έμποροι προσφέρουν τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες τους online (περισσότερα από 6.500 ελληνικά e-shops), ενώ οι “online” 

καταναλωτές ξεπερνούν τα 3 εκ. (σε σύνολο μεγαλύτερο από 7 εκ. χρήστες internet), σύνολο 

που αντιστοιχεί στο 40% του «online» πληθυσμού. 

Περισσότερα …  

Επιστροφή 
 

Συνάντηση του YES Forum στο Ε.Β.Ε.Π. 

Την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί στο Ε.Β.Ε.Π. η 

συνάντηση της εθελοντικής ομάδας, των μελών του Advisory Board 

και των νέων υποψήφιων εθελοντών του YES Forum.  

Στόχος της συνάντησης είναι η γνωριμία με τους εθελοντές που 

θέλουν να γίνουν μέλη του YES FORUM, καθώς και η παρουσίαση του προγράμματος των 

προσεχών δράσεων του. To YES Forum, αποτελεί ένα ανοιχτό διάλογο νέων και στελεχών της 

Ναυτιλίας και του Τουρισμού που επιδιώκει να φέρει τη νέα γενιά πιο κοντά στην ιστορία της 

ναυτιλίας και του τουρισμού μας, να γνωρίσει τις εκθέσεις των ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΩΝ και τον τρόπο 

δικτύωσης σε αυτές, συμβάλλοντας στη δημιουργία της επόμενης γενιάς που θα συνεχίσει την 

ιστορία μας αλλά και θα κληθεί να την διατηρήσει στην πρώτη θέση παγκοσμίως. 

Περισσότερα: www.yes-forum.com   

Επιστροφή 
 

GR Bossible: Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας “Explore your business self” 

Το GR Bossible θα αποτελέσει, για 2η συνεχή χρονιά, τη συνάντηση 

του ελληνικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος σε μία ενιαία φυσική 

πλατφόρμα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τους νέους και εν 

δυνάμει επιχειρηματίες. Πραγματοποιείται στις 25 και 26 Νοεμβρίου 

στο ξενοδοχείο Divani Caravel με τον τίτλο “Explore your business 

self”. Σκοπός του φεστιβάλ είναι η διερεύνηση των αναγκών και των 

δυνατοτήτων, των ευκαιριών και των αποφάσεων που αφορούν στη γέννηση, στην 

υποστήριξη και στην ανάδειξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Σε αυτό το πλαίσιο, το 

Ε.Β.Ε.Π. έχει θέσει υπό την αιγίδα του το εν λόγω Φεστιβάλ του οποίου η είσοδος είναι 

ελεύθερη για τους επισκέπτες. 

Περισσότερα …  

Επιστροφή 
 

http://www.pcci.gr/evepimages/eShops_F32745.pdf
http://www.yes-forum.com/
http://www.pcci.gr/evepimages/GrBasible_F33.pdf
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