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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 Πρωτόκολλο Συνεργασίας Ε.Β.Ε.Π. και Εμπορικού Επιμελητηρίου Σμύρνης για την 

ενίσχυση των διμερών οικονομικών σχέσεων 

 Κατάθεση θέσεων - προτάσεων Ε.Β.Ε.Π. στη Βουλή για την ανάπτυξη του 

Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο 

 Πρόσκληση σε εκδήλωση της Ελληνογαλλικής Σχολής Πειραιά Saint Paul, Δευτέρα 29 

Οκτωβρίου 2018, στις 17:30, Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π. 

 Ε.Σ.Ε.Ε.: Oδηγίες στους εμπόρους ενόψει των φθινοπωρινών ενδιάμεσων εκπτώσεων 

 Τοποθέτηση Προέδρου Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Β. Κορκίδη, στη συνάντηση των κοινωνικών εταίρων 

για θέματα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

 Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. σε εκδήλωση αφιερωμένη στο έπος του ’40 

 Απόφαση - ανάσα Σ.τ.Ε.για πτωχευμένες επιχειρήσεις 

 
 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 Η ανάπτυξη της ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας του Πειραιά στο επίκεντρο 

του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π., παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας 
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Πρωτόκολλο Συνεργασίας Ε.Β.Ε.Π. και Εμπορικού Επιμελητηρίου Σμύρνης για την 

ενίσχυση των διμερών οικονομικών σχέσεων 

«Με στόχο την προώθηση των διμερών σχέσεων στους 

τομείς του Εμπορίου και της Βιομηχανίας, υπέγραψαν την 

Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Β. Κορκίδης και ο 

νεοεκλεγείς Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Σμύρνης, κ. Mahmut Özgener, με την 

πολύτιμη αρωγή της Γενικής Προξένου της Ελλάδας στη Σμύρνη, κας Αργυρώς Παπούλια, στο 

πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης και σειράς επαφών της τουρκικής αντιπροσωπείας του 

Επιμελητηρίου Σμύρνης στην Ελλάδα…». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
 

Κατάθεση θέσεων - προτάσεων Ε.Β.Ε.Π. στη Βουλή για την ανάπτυξη του 

Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο 

«…Το Ε.Β.Ε.Π. υποστηρίζει ότι, τέτοιου είδους 

επιχειρηματικά πάρκα προσελκύουν ιδιαίτερο επενδυτικό 

ενδιαφέρον και ταυτόχρονα δημιουργούν υποδομές για την 

προσέλκυση εμπορευματικών φορτίων και την δημιουργία 

υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (consolidation φορτίων, 

συναρμολόγηση, ελαφρά μεταποίηση, συσκευασία, ετικετοποίηση κ.λπ.), συνεισφέροντας έτσι 

σημαντικά στην αύξηση του Α.Ε.Π. και της απασχολησιμότητας. Ιδιαίτερα, σήμερα που το 

μεγαλύτερο μέρος των βασικών υποδομών έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, οι διατροπικές 

μεταφορές μπορούν να προσδώσουν σημαντικά οφέλη στην ελληνική επιχειρηματικότητα και 

την εθνική μας οικονομία…», αναφέρεται σε σχετικό Υπόμνημα του Ε.Β.Ε.Π., το οποίο 

κατατέθηκε στην αρμόδια επιστροπή της Βουλής για την ανάπτυξη του Εμπορευματικού 

Κέντρου στο Θριάσιο. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
 

Πρόσκληση σε εκδήλωση της Ελληνογαλλικής Σχολής Πειραιά Saint Paul, Δευτέρα 29 

Οκτωβρίου 2018, στις 17:30, Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π. 

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. 

Βασίλειος Κορκίδης και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων της 

Ελληνογαλλικής Σχολής Πειραιά “Saint-Paul”, κ. Ευάγγελος Κορκίδης, 

σας προσκαλούν στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί  τη Δευτέρα, 

29 Οκτωβρίου 2018, στις 17:30, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π., με θέμα «Οι 

οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ελλάδας – Γαλλίας και η εκπαιδευτική σχέση μεταξύ των 

δυο κρατών».  

-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Επιστροφή 

 

 

http://pcci.gr/evepimages/press241018_F30507.pdf
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http://pcci.gr/evepimages/STPAUL_F23828.pdf


 

Ε.Σ.Ε.Ε.: Oδηγίες στους εμπόρους ενόψει των φθινοπωρινών ενδιάμεσων εκπτώσεων 

Ε.Σ.Ε.Ε.: Oδηγίες στους εμπόρους ενόψει των φθινοπωρινών 

ενδιάμεσων εκπτώσεωνΟ Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Βασίλης 

Κορκίδης, δήλωσε σχετικά: «Αν και μέχρι σήμερα οι 

ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι δεν έχουν αποδειχτεί 

αποδοτικές, εντούτοις η αγορά βρίσκεται σε διαδικασία 

αναπροσαρμογής, οπότε ευελπιστούμε οι προσεχείς φθινοπωρινές εκπτώσεις να έχουν 

καλύτερα αποτελέσματα και να δώσουν μια σημαντική ανάσα στα ταμεία των εμπορικών 

καταστημάτων.  Το έχουν ανάγκη όλες οι μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις της χώρας. 

Εύχομαι σε εμπόρους και καταναλωτές, καλές εκπτώσεις, καλές αγορές και καλές δουλειές...». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Τοποθέτηση Προέδρου Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Β. Κορκίδη, στη συνάντηση των κοινωνικών 

εταίρων για θέματα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

«…Στα διάφορα θέματα που εκκρεμούν και απορρέουν από 

την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., καθώς και τα τρέχοντα θέματα της αγοράς 

εργασίας, όπως η Σύσταση Συμβουλίου τριμερούς 

διαβούλευσης της ΔΣΕ 144, το Ταμείο Επαγγελματικής 

Ασφάλισης, την Επανεκκίνηση  των Επιχειρήσεων και 

διάσωση των θέσεων εργασίας, τις κατευθυντήριες γραμμές 

για αποτελεσματικές συλλογικές διαπραγματεύσεις, την 

αναδιάρθρωση και επανεκκίνηση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., τις ρυθμίσεις για υπερωρίες και εργολαβίες, 

καθώς και στον διάλογο για τον κατώτατο μισθό, σας γνωρίζω ότι, θα μπορώ προσωπικά να 

συμμετέχω, ως πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε., μέχρι και τις 23/11/18. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να 

αποχαιρετίσω τα στελέχη των  φορέων των κοινωνικών εταίρων,  που χαρακτηρίζονται από 

διαλεκτικό και συναινετικό πνεύμα…», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
 

Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. σε εκδήλωση αφιερωμένη στο έπος του ’40  

«…Οι Έλληνες αγωνίστηκαν ηρωικά και θυσιάστηκαν για την Ελευθερία. 

Οι μέρες αυτές, είναι μέρες ευγνωμοσύνης, τιμής και χρέους, απέναντι 

στις θυσίες των ηρώων προγόνων μας για την Ελευθερία της πατρίδας. Η 

μνήμη τους πρέπει να παραμένει αναλλοίωτη στο πέρασμα του χρόνου. 

Βαριά κληρονομία για τις επόμενες γενιές. Οφείλουμε, να τη 

διατηρήσουμε. Έχουμε τη μεγάλη ευθύνη, να μην αφήσουμε καμία από 

τις εκφράσεις της πολιτιστικής μας κληρονομιάς να πέσει στη λήθη του χρόνου. Άλλωστε, λαός 

που δεν γνωρίζει το ιστορικό παρελθόν του, δεν μπορεί να οικοδομήσει σωστά το μέλλον του. 

Σε αυτή την κατεύθυνση, στοχεύει και η σημερινή μας εκδήλωση…» ανέφερε στο χαιρετισμό 

του ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
 

http://www.pcci.gr/evepimages/pressEseeEkpt_F9810.pdf
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Απόφαση - ανάσα Σ.τ.Ε.για πτωχευμένες επιχειρήσεις 

Aπόφαση ανάσα για τις εταιρείες και επιχειρήσεις, που έχουν 

περιέλθει σε κατάσταση πτώχευσης εξέδωσε το Συμβούλιο 

της Επικρατείας. Εφεξής, οι σύνδικοι πτώχευσης μπορούν να 

δικάζουν ανέξοδα στα Διοικητικά Δικαστήρια τις φορολογικές 

και τελωνειακές υποθέσεις των πτωχευμένων εταιρειών, ενώ 

παράλληλα μπορεί να ζητήσουν και τη χορήγηση του ευεργετήματος πενίας, προκειμένου να 

μην καταβληθούν τα προβλεπόμενα παράβολα, κ.λπ. Για να δικαστεί μία έφεση στο Συμβούλιο 

της Επικρατείας, επί φορολογικής ή τελωνειακής υπόθεσης, που έχει ασκήσει σύνδικος 

πτώχευσης (μετά από πτώχευση εταιρείας ή επιχείρησης) δεν οφείλει πλέον να καταβάλει το 

20% του οφειλόμενου φόρου ή δασμού ή τέλους, όπως προβλέπει η νομοθεσία, προκειμένου 

να μπορεί να εισαχθεί η υπόθεση προς συζήτηση στο ακροατήριο. 

Επιστροφή 

 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 
Η ανάπτυξη της ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας του Πειραιά στο επίκεντρο του Δ.Σ. 

του Ε.Β.Ε.Π., παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας 

«…Προσδοκούμε στην πολύτιμη στήριξη του Υπουργού σε όλα 

τα κρίσιμα θέματα, που σχετίζονται με την ανάπτυξη του 

μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας και εν γένει της ναυτιλίας 

μας.  Σε ένα εθνικό οικονομικό περιβάλλον, που δυστυχώς 

εξακολουθεί να παρέχει ελάχιστα επενδυτικά κίνητρα, ο τομέας 

της ελληνικής ναυτιλίας προσέφερε αυξημένα έσοδα σε ξένο συνάλλαγμα. Συγκεκριμένα, το 

2017 οι εισροές στο ισοζύγιο πληρωμών από την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών 

υπολογίζονται σε περίπου 9,14 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 16,91% σε σχέση 

με το 2016, όταν οι εισροές στο ισοζύγιο πληρωμών ήταν 7,81 δισεκατομμύρια ευρώ», 

επισήμανε, μεταξύ άλλων, στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β.Κορκίδης. 

Περισσότερα.. 

Επιστροφή 
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