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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 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 Δηλώσεις Προέδρου ΕΣΕΕ & Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη: «Οι 10 πληγές του 8ου 

μνημονιακού προϋπολογισμού για το 2018» 

 Ευχές και μήνυμα Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, για τις γιορτές 

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

 Απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών σε επιστολές του Ε.Β.Ε.Π. για την  

αποζημίωση πληγεισών από τη θεομηνία επιχειρήσεων Δυτικής Αττικής 

 Συγχαρητήριες επιστολές Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. σε νέο Πρόεδρο ECSA και νέο 

Πρύτανη ΠΑ.ΠΕΙ. 

 ΥΝAΝΠ: ''Αποτυπώθηκαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κατασκευάζουν 

ναυτιλιακό και ναυπηγικό εξοπλισμό στην Ελλάδα" 

 ΣΒΑΠ: Η Πολιτεία οφείλει να διευκολύνει τους επενδυτές 

 ΕΣΠ: Η Αγορά του Πειραιά υποδέχθηκε τα Χριστούγεννα με γιορτινές δράσεις 

και εκπλήξεις 

 Πρόσκληση Ε.Σ.Ε.Ε. για την ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2017 
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Δηλώσεις Προέδρου ΕΣΕΕ & Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη: «Οι 10 πληγές του 8ου 

μνημονιακού προϋπολογισμού για το 2018» 

 «Ο προϋπολογισμός του 2018 κινείται για άλλη μία 

χρονιά στο πλαίσιο της αυστηρής λιτότητας και στα όρια 

της φορολογικής φαντασίας. Ο νέος προϋπολογισμός φέρνει 

παλιά προαπαιτούμενα και μνημονιακά μέτρα, τα οποία ήδη 

έχουν ψηφιστεί από τον Μάιο του 2016, ωστόσο, πρόκειται να 

εφαρμοστούν από την έναρξη της καινούριας χρονιάς. 

Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, παρόλο που τα χρόνια των 

Μνημονίων έχουν εξαντλήσει τη φοροδοτική τους ικανότητα, θα βρεθούν αντιμέτωπα με νέες 

φορολογικές επιβαρύνσεις, που προσεγγίζουν το 1 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 478 εκατ. ευρώ 

θα προέλθουν από την άμεση φορολογία και άλλα 473 εκατ. ευρώ από την έμμεση 

φορολογία» αναφέρει σε δηλώσεις του ο κ. Β. Κορκίδης, με αφορμή την ψήφιση του κρατικού 

προϋπολογισμού για το 2018. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

 

Ευχές και μήνυμα Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, για τις γιορτές 

Ο Πρόεδρος, κ. Β. Κορκίδης, και τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς, σας εύχονται ολόψυχα Καλές Γιορτές Χριστουγέννων 

και Πρωτοχρονιάς, με Υγεία, Ευημερία και Προσωπική, 

Οικογενειακή Ευτυχία. «Το 2018 αποτελεί μία, καθοριστικής 

σημασίας, χρονιά για την ανάπτυξη, τόσο του Πειραιά, όσο και 

του τόπου μας, καθώς πρόκειται να αναδυθούν οι προκλήσεις της 

μεταμνημονιακής εποχής. Πιστεύω ότι, θεσμικοί αντιπρόσωποι και 

φορείς της πόλης μας, θα τις αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί ενωμένοι, 

προκειμένου να μετατραπεί ο Πειραιάς σε αυτό που του αξίζει και 

δικαιούται: σ΄ ένα δυναμικό "ναυτιλιακό City", με εξελιγμένες 

υπηρεσίες logistics, σε σημαίνοντα κόμβο διεθνούς εισαγωγικού, 

εξαγωγικού και διαμετακομιστικού εμπορίου με τον μεγαλύτερο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων 

στη Μεσόγειο, σ΄ ένα κέντρο σύγχρονης Ναυπηγικής και Ναυπηγοεπισκευής αλλά και 

ανταγωνιστικής homeport Κρουαζιέρας. Χρόνια σας Πολλά» ! 

Επιστροφή 
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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 παραγωγικών φορέων του 

Πειραιά που, επί σειρά ετών, με συνέπεια και ανιδιοτέλεια, 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., την 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 

 
 
Απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών σε επιστολές του Ε.Β.Ε.Π. για την  

αποζημίωση πληγεισών από τη θεομηνία επιχειρήσεων Δυτικής Αττικής 

Σε απάντηση των επιστολών του Επιμελητηρίου μας, σχετικά 

με την αποζημίωση των πληγεισών από τη θεομηνία 

επιχειρήσεων της Δυτ. Αττικής, το Υπουργείο Οικονομικών 

επισημαίνει: «…Σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, το Υπουργείο Οικονομικών είναι 

αρμόδιο για την αποζημίωση επιχειρήσεων (επιχορήγηση 30% της ζημίας για κτιριακές 

εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα 

δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης ολοσχερώς κατεστραμμένα) από θεομηνίες, κατ΄εφαρμογή του 

άρθρου 36 του Ν. 2459/97, με έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών & Μεταφορών». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 
Συγχαρητήριες επιστολές Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. σε νέο Πρόεδρο ECSA και νέο Πρύτανη 

ΠΑ.ΠΕΙ. 

Τα θερμά του συγχαρητήρια στο νέο Πρόεδρο της Ένωσης Εφοπλιστικών 

Φορέων της Ε.Ε.(ECSA), κ. Π. Λασκαρίδη, εξέφρασε ο Πρόεδρος του 

Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, αναφέροντας σε σχετική επιστολή του: «πιστεύω 

βαθύτατα ότι η θητεία σας θα στεφθεί με επιτυχία, αποδεικνύοντας πως, η 

ελληνική ναυτιλία προΐσταται και εκπροσωπείται επάξια σε μία εκ των μεγαλύτερων 

ναυτιλιακών οργανώσεων του κόσμου».  

 
Συγχαρητήρια, επίσης, επιστολή για την εκλογή του, απέστειλε, ο Πρόεδρος 

του Επιμελητηρίου, προς τον νέο Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 

Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, κ. Α. Κότιο, 

καθώς επίσης και στους νέους Αντιπρυτάνεις, κ. κ. Καθηγητές, Γ. 

Χονδροκούκη, Μ. Κούτρα, Π. Παντελίδη.  

Επιστροφή 
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ΥΝAΝΠ: ''Αποτυπώθηκαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κατασκευάζουν 

ναυτιλιακό και ναυπηγικό εξοπλισμό στην Ελλάδα" 

Το έργο της αποτύπωσης του χώρου των επιχειρήσεων που παράγουν 

ναυτιλιακό και ναυπηγικό εξοπλισμό στην Ελλάδα, παρουσίασε σε 

Συνέντευξη Τύπου  στο ΥΝΑΝΠ, η εταιρία DNV-GL Hellas S.A. O 

Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Π. Κουρουμπλής 

δήλωσε: «Η Ελλάδα έχει πιστοποιημένες και υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας μικρές 

επιχειρήσεις, που παράγουν εξαιρετικά προϊόντα, ανταγωνιστικά για ναυτιλιακές και 

ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες. Εμείς σαν ΥΝΑΝΠ, είμαστε σε ανοιχτό διάλογο μαζί 

τους και είμαστε εδώ για να τις στηρίξουμε με κάθε τρόπο. Ένας τρόπος είναι και αυτή η 

πρωτοβουλία. Να γίνει η χαρτογράφηση κα μετά να δώσουμε αυτό το αποτέλεσμα στο Υπ. 

Ανάπτυξης, ώστε να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ένα πρόγραμμα που, τολμώ να πω, ότι 

είναι ένα από αυτά που πραγματικά θα πιάσουν τόπο. Συζητάμε για μια χρηματοδότηση 

περίπου 25 εκατομμυρίων για μεμονωμένες επιχειρήσεις και περίπου άλλα τόσα για 

συνεργατικά σχήματα». 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
Επιστροφή 

 

ΣΒΑΠ: Η Πολιτεία οφείλει να διευκολύνει τους επενδυτές 

«Μέχρι να επιστρέψει η οικονομία στην κανονικότητα και να επανακάμψουν οι 

επενδύσεις, η Πολιτεία οφείλει να διευκολύνει τους επενδυτές και να μην 

προβάλλει αρνήσεις για τις δυσκολίες που συναντούν». Τη δήλωση αυτή έκανε ο 

Πρόεδρος του ΣΒΑΠ, κ. Δημήτρης Μαθιός, στο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση για 

την έγγραφη άρνηση του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για παράταση, μέχρι το τέλος 

του 2018, της προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδύσεων των επιχειρήσεων, που υπήχθησαν 

στους αναπτυξιακούς νόμους. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

ΕΣΠ: Η Αγορά του Πειραιά υποδέχθηκε τα Χριστούγεννα με γιορτινές δράσεις και 

εκπλήξεις 

Με μεγάλη επιτυχία έγινε την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου, με τη 

στήριξη και του Δήμου Πειραιά, η μεγάλη Χριστουγεννιάτικη 

Γιορτή της Πειραϊκής Αγοράς, με τις ακόλουθες δράσεις:1. 

Μαθήματα ποδηλάτου σε μικρά παιδιά από την εταιρεία 

«Kassimatis Cycling» στην Πλατεία Τερψιθέας, Διαγωνισμός 

ζωγραφικής με θέμα τις Χριστουγεννιάτικες γιορτές και το 

ποδήλατο και κλήρωση δώρων, όπως ποδήλατα, κράνη κ.α. 

2. Συναυλία από την Σχολή Κιθάρας «GIG», Σωτήρος & Καραϊσκου 3. Παιδική χορωδία και 

μουσικές χειροτεχνίες από το «Αριστοτέλειο Ωδείο», Βασ. Γεωργίου & Αλκιβιάδου 4. 

Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη Σχολή «GIG», Βασ. Γεωργίου & Γρ. Λαμπράκη  

Περισσότερα 

Επιστροφή 
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Πρόσκληση Ε.Σ.Ε.Ε. για την ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2017 

Ο Πρόεδρος, κ. Βασίλης Κορκίδης, και τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και 

Επιχειρηματικότητας έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στη 

δημόσια παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου 2017, την Τετάρτη 10 

Ιανουαρίου 2018 και ώρα 18:30 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα «Banquet». Την 

εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του η Α.Ε., ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας 

κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Επιστροφή 
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