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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 των παραγωγικών φορέων του Πειραιά 

που, επί σειρά ετών, 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., τη 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 

 

 

Τοποθέτηση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, για τη ρύθμιση των 120 δόσεων 

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

σχετικά: «Ας ελπίσουμε ότι, με την πίεση που θα ασκήσει το 

Ε.Β.Ε.Π. στην Κυβέρνηση και με τα στοιχεία που θα 

προσκομίσει στους δανειστές για τις οφειλές των Μ.μ.Ε., θα 

προκύψει νέα υπουργική απόφαση για οφειλές, άνω των 

50.000 ευρώ, μέσα στο 2018. Ο στόχος της ρύθμισης είναι 

τριπλός: πρώτον, να βοηθηθούν, όσοι έχουν αδυναμία να πληρώσουν, δεύτερον, να μπει 

φραγή στους στρατηγικούς κακοπληρωτές και τρίτον, να σταματήσουν οι κατασχέσεις, που 

οδηγούν σε νέα λουκέτα. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι, σε κάθε ρύθμιση που ζητά το 

Ε.Β.Ε.Π., δεν ξεχνά ποτέ τους συνεπείς φορολογούμενους και εργοδότες, αλλά πάντα ζητά 

έστω μία συμβολική ανταπόδοση, από τον Ε.Φ.Κ.Α. και την Α.Α.Δ.Ε., όπως για παράδειγμα οι 

δηλώσεις μας, κάποτε να θεωρηθούν ειλικρινείς. Μπορώ μάλιστα να πω ότι, αφού τα 2/3 των 

μικρομεσαίων δεν συμπεριλαμβάνονται στη ρύθμιση, τότε για άλλη μία φορά τα εύλογα 

αιτήματά μας, ικανοποιούνται μόνο μερικώς». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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Ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. για το περιβαλλοντικό τέλος στην έκδοση αποδείξεων λιανικής 

Την υποχρέωση να αναγράφουν στα εκδιδόμενα παραστατικά 

πωλήσεων, τα ποσά του επιβαλλόμενου, επί της διάθεσης πλαστικής 

σακούλας περιβαλλοντικού τέλους, έχουν, από την 1η Ιανουαρίου 

2018, χιλιάδες εμπορικές επιχειρήσεις. Η υποχρέωση αυτή συνδέεται 

με την εφαρμογή κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία προβλέπεται ότι από την 1η 

Ιανουαρίου 2018, οι καταναλωτές οφείλουν να καταβάλλουν περιβαλλοντικό τέλος, ανά 

τεμάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας εμπορευμάτων ή προϊόντων, που προμηθεύονται. Οι 

επιχειρήσεις που έχουν την υποχρέωση χρέωσης περιβαλλοντικού τέλους στις πλαστικές 

σακούλες θα πρέπει μέχρι τις 31/12/2017 να προσαρμόσουν τα υπολογιστικά συστήματα των 

ταμειακών μηχανών και των λοιπών ηλεκτρονικών φορολογικών μηχανισμών έκδοσης 

παραστατικών πώλησης κατά τέτοιο τρόπο, ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2018 στα εκδιδόμενα 

παραστατικά τους να εμφανίζονται ξεχωριστά τα ποσά του περιβαλλοντικού τέλους με τα οποία 

θα χρεώνουν τους καταναλωτές-πελάτες τους. 

- ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Β.Ε.Π. 

- ΠΟΛ 1211 

Επιστροφή 
 

 

Διαδικασίες εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο του Ν. 3551/07 επιχειρήσεων 

ναυπήγησης, επισκευής, μετατροπής και συντήρησης πλοίων 

Η Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων ανακοίνωσε ότι 

σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 4 του Ν.3551/07 (ΦΕΚ 76Α/2-4-

2007) "Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, επισκευής, μετατροπής 

και συντήρησης πλοίων», οι επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στο 

Ειδικό Μητρώο οφείλουν να προσκομίζουν στην εν λόγω Δ/νση, 

εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και 

αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, αλλιώς διαγράφονται από το Ειδικό Μητρώο…». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
 

 

Ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. για κατηγορίες επαγγελματιών, που υποχρεούνται να  

εγκαταστήσουν POS 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει τα μέλη 

του και κάθε ενδιαφερόμενο, ότι έως την 11η Μαρτίου 2018 θα πρέπει 58 

ακόμη κατηγορίες επαγγελματιών να εγκαταστήσουν τερματική μηχανή 

POS για την υποδοχή ηλεκτρονικών συναλλαγών  με κάρτα,  προχωρώντας  

στις απαραίτητες προσαρμοστικές ενέργειες. 

Περισσότερα… 

- Κ.Υ.Α. 

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, κος 

Προκόπιος Παυλόπουλος. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Επιστροφή 
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