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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
• Πρόσκληση στην κοινή εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας Ε.Β.Ε.Π. και 

παραγωγικών φορέων Πειραιά, Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019, στις 17:30, 
Mέγαρο Ε.Β.Ε.Π. 

• To E.B.E.Π. ενημερώνει για τις 31 τελευταίες υποχρεώσεις μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2018 

• Υπόμνημα Ε.Β.Ε.Π. σε Α.Α.Δ.Ε.  για τροποποιητικές βελτιώσεις στην ΠΟΛ 
1184/15-10-2018 

• Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π.: «Τι χρειάζεται για να έρθουν επενδύσεις και να 
αναπτυχθεί η χώρα» 

• Πως θα αξιοποιήσει η Grivalia πρώην εργοστάσιο της Παπαστράτος στον 
Πειραιά 
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Πρόσκληση στην κοινή εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας Ε.Β.Ε.Π. και 
παραγωγικών φορέων Πειραιά, Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019, στις 17:30, Mέγαρο 
Ε.Β.Ε.Π. 

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., 

την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 17:30 στην αίθουσα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ». 
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Επιστροφή 
 

 

To E.B.E.Π. ενημερώνει για τις 31 τελευταίες υποχρεώσεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2018 

Σε «αγώνα δρόμου» εξελίσσονται οι τελευταίες μέρες του 

έτους, αφού αρκετές φορολογικές εκκρεμότητες καλούνται 

να διευθετηθούν από χιλιάδες φορολογούμενους και 

επιχειρήσεις, προκειμένου να εκπληρώσουν τις τελευταίες 

τους φορολογικές υποχρεώσεις που φτάνουν συνολικά το 

ποσό των 2,8 δις ευρώ, ώστε να αποφύγουν πρόστιμα και 
προσαυξήσεις. Μέχρι, λοιπόν, τις 31/12/18, οι φορολογούμενοι καλούνται να τακτοποιήσουν, κατά 

περίπτωση, μία σειρά από περίπου 31 φορολογικές υποχρεώσεις. Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. Βασίλης 

Κορκίδης δήλωσε χαρακτηριστικά: « Tελικά τα “Χρόνια Πολλά” που λέμε στη Χώρα μας, μάλλον αφορούν 

στη φορολογία και τη γραφειοκρατία, που καλά κρατούν και μας ταλαιπωρούν. Καλή Χρονιά!». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
 
 

Υπόμνημα Ε.Β.Ε.Π. σε Α.Α.Δ.Ε.  για τροποποιητικές βελτιώσεις στην ΠΟΛ 1184/15-
10-2018 

Με αφορμή την έκδοση της απόφασης ΠΟΛ 1184/15-10-2018 

για τη διαδικασία απαλλαγής φόρου προστιθεμένης αξίας κατά 

τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη 

υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης και την 
υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής 

αποθήκευσης, o Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, απέστειλε στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., κ. Γ. Πιτσιλή 

επιστολή με σχετικές τροποποιητικές βελτιώσεις. «Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, πεποίθησή μας είναι 

πως, η συγκεκριμένη απόφαση θα συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη και στην απλούστευση των τελωνειακών 

διατυπώσεων και διαδικασιών και ιδιαίτερα της διαδικασίας εφοδιασμού» σημειώνει ο κ. Β. Κορκίδης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π.: «Τι χρειάζεται για να έρθουν επενδύσεις και να 
αναπτυχθεί η χώρα» 

«Οι πολυεθνικές εταιρείες είναι γεγονός ότι, ερευνούν προσεκτικά τις 

επενδυτικές ευκαιρίες σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας στην Ελλάδα. 

Ωστόσο, οι επενδυτές, για να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις, εξετάζουν την 
ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποδείξει ότι, μπορεί να 

απομακρύνει τα εμπόδια στις επενδύσεις και να αυξήσει τον ρυθμό της 

οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό μπορεί να καθοριστεί μόνο από τα μηνύματα 

που στέλνει η ελληνική κυβέρνηση σε διεθνείς και εγχώριους επενδυτές, με 

ειλικρίνεια, αμεσότητα και σαφήνεια, στο πλαίσιο ενός στρατηγικού 

διαλόγου με θετική προβολή στους τομείς με περιθώρια επενδύσεων που 

υπάρχουν στη μεταμνημονιακή Ελλάδα. Για να στηριχθεί η Ελλάδα στις επενδύσεις πρέπει να προσπαθήσει 

όμως να διευκολύνει περαιτέρω το εμπόριο και τις υπηρεσίες, ώστε να αυξηθεί ο ρυθμός ανάπτυξής της, 

αφού η οικονομία κινείται αργά και αδύναμα» αναφέρει σε άρθρο του ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. 
Κορκίδης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
 

Πως θα αξιοποιήσει η Grivalia πρώην εργοστάσιο της Παπαστράτος στον Πειραιά 
Την απόκτηση του 49% των μετοχών της ανώνυμης 

εταιρείας με την επωνυμία «Piraeus Port Plaza 3 

Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης 

Ακινήτων, Ξενοδοχειακών Εγκαταστάσεων και 

Επιχειρήσεων» (PPP3) ανακοίνωσε η Grivalia Properties. 
Το αντίτιμο ανέρχεται στα 5,038 εκατ. ευρώ, ενώ η 

Grivalia έχει προσυμφωνήσει να εξαγοράσει και το 

υπόλοιπο 51%. Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία 

επισημαίνει ότι, η PPP3 έχει στην κατοχή της ένα μοναδικό ακίνητο στον Πειραιά, το πρώην εργοστάσιο 

καπνοβιομηχανίας και καπναποθηκών της «Παπαστράτος». Είναι όμορο του κτιρίου ιδιοκτησίας της PPP1 

και του ακινήτου ιδιοκτησίας της PPP2, εταιρειών στις οποίες η Grivalia συμμετέχει ήδη μετοχικά κατά 

100% και 49% αντίστοιχα. Πρόκειται για συνέχιση του επενδυτικού προγράμματος της Grivalia στην 

περιοχή του Πειραιά μέσω του οποίου προσδοκά να δημιουργήσει περαιτέρω σημαντική υπεραξία τόσο για 
τους μετόχους της όσο και για την τοπική κοινωνία.Η επένδυση περιλαμβάνει τη συμμετοχή της Grivalia σε 

κοινοπραξία (joint venture) με σκοπό την ανακατασκευή των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Η εταιρεία 

τονίζει ότι, το ακίνητο θα αναβαθμιστεί και θα μετατραπεί, από πρώην βιομηχανικό χώρο, σε συγκρότημα 

γραφείων, καταστημάτων και θέσεων στάθμευσης σύγχρονων προδιαγραφών, σύμφωνα με τα διεθνή 

πρότυπα βιωσιμότητας, συνολικής επιφάνειας 43.992 τ.μ. (συμπεριλαμβανομένων των υπογείων θέσεων 

στάθμευσης και βοηθητικών χώρων). Μετά το πέρας της μετασκευής του ακινήτου η Grivalia θα εξαγοράσει 

και το υπόλοιπο 51%. 

Επιστροφή 
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