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Γιάννης Πλακιωτάκης: «Στενοί και ιστορικοί οι δεσμοί της Ελλάδας με τον Αραβικό
κόσμο»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
o

25-31 Οκτωβρίου 2019

Το

Ε.Β.Ε.Π.

αναδεικνύει

τη

σημασία

ενημέρωσης

για

τον

επαγγελματικό

προσανατολισμό των νέων προς τα ναυτικά επαγγέλματα
Στη σημασία της ορθής ενημέρωσης των νέων για τους
επαγγελματικούς ορίζοντες τους οποίους διανοίγει η ναυτιλία
της

χώρας

πρόκειται

να

αναφερθεί

ο

Πρόεδρος

του

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ.
Βασίλης Κορκίδης, στον χαιρετισμό, που θα απευθύνει στην
ημερίδα την οποία διοργανώνει ο Σύλλογος Αποφοίτων
«Saint

Paul»,

σε

συνεργασία

με

το

Ε.Β.Ε.Π.

και

την

Ελληνογαλλική Σχολή «Saint Paul», τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου, με θέμα «η ελληνική ναυτιλία
προτεραιότητα στον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων μας». Το Ε.Β.Ε.Π. έχει
επανειλημμένως σημειώσει τη σημασία της διασύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος με την
εργασία. Η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι γνωστό ότι αποτελεί πηγή εσόδων, απασχόλησης και
κύρους για την Ελλάδα. Επιπρόσθετα, ο ναυτιλιακός κλάδος εξασφαλίζει για τη χώρα
συνάλλαγμα και έσοδα, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 6,5% του ελληνικού ΑΕΠ. Η συμβολή
της ελληνικής ναυτιλίας στη χώρα είναι σημαντική και πολύπλευρη και δεν περιορίζεται στις
εισροές στο ισοζύγιο πληρωμών από την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών. Περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, έμμεσες οικονομικές επενδύσεις, ευκαιρίες απασχόλησης και την προβολή της εικόνας
της χώρας σε διεθνές επίπεδο, ως σημαντικού εμπορικού και στρατηγικού εταίρου σημαντικών
οικονομικών και πολιτικών δυνάμεων, με το 22,5% και το 20,3% της δραστηριότητας του
ελληνικού στόλου να εξυπηρετεί αντίστοιχα το εμπόριο από/προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη και
με το μεγαλύτερο μερίδιο της δραστηριότητας του ελληνικού στόλου, δηλαδή το 31,8%, να
εξυπηρετεί τις ταχέως αναπτυσσόμενες ασιατικές οικονομίες.
Περισσότερα
Επιστροφή

Νέες προθεσμίες για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
Υπεγράφη

χθες

απόφασης

που

υπόχρεων

τροποποίηση
αφορά

στην

προσώπων

στο

Πραγματικών

Δικαιούχων.

επεκτείνονται

χρονικά

οι

Με

της

υπουργικής

καταχώρηση
Κεντρικό
την

προθεσμίες

των

Μητρώο

τροποποίηση
εντός

των

οποίων τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα οφείλουν να
καταχωρίσουν στο ηλεκτρονικό σύστημα τα στοιχεία
των πραγματικών δικαιούχων τους. Το Υπουργείο Οικονομικών, κατόπιν πρότασης, μεταξύ
άλλων και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αποφασίζει να δοθεί ο μέγιστος
επιτρεπόμενος, από τη νομοθεσία, χρόνος, ώστε οι νομικές οντότητες της χώρας μας να
ενημερωθούν πλήρως και να συμμορφωθούν με τη σχετική υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο.
Συγκεκριμένα, δίνεται παράταση στα νομικά πρόσωπα της απόφασης με αριθμ. 67343/2019 (Β’
2443) ως εξής:
* Ομάδα Α΄ έως 25/11/2019

* Ομάδα Β’ έως 28/11/2019
* Ομάδα Γ΄ έως 12/12/2019
Το Υπουργείο Οικονομικών θέτει, έμπρακτα, σε προτεραιότητα την ορθή καταγραφή των
στοιχείων των υπόχρεων νομικών προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο, ώστε να επιτευχθεί η
διαφάνεια των εταιρικών δομών και η αποτροπή κατάχρησής τους για σκοπούς νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Επιστροφή

Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει για τη διαδικασία εγγραφής στον ΕΦΚΑ από το ΓΕΜΗ
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, με
σχετικές επιστολές, εφιστά την προσοχή στα νέα μέλη
του για την διαδικασία ολοκλήρωσης επιτυχώς της
γνωστοποίησης
επιχειρηματιών

στον
σε

ΕΦΚΑ

αυτόν.

εγγραφής

Ειδικότερα,

το

των

Ε.Β.Ε.Π.

σημειώνει την αναγκαιότητα οι νέες επιχειρήσεις να
προσκομίζουν

εγχάρτως

οποιοδήποτε

δικαιολογητικό

στον ΕΦΚΑ, μέχρι της πλήρους «on line» ψηφιοποίησής του, προκειμένου να ολοκληρωθεί
πλήρως η εγγραφή νέων ασφαλισμένων. Το όλο ζήτημα
αφορά στις προβλεπόμενες διαδικασίες περί της σύστασης
εταιρείας και απόδοσης εν συνεχεία σε αυτή αριθμού
ΓΕΜΗ και ΑΦΜ από την Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
του Επιμελητηρίου. Να σημειωθεί ότι το Ε.Β.Ε.Π., με
επιστολή του, ζήτησε την παρέμβαση του υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ι. Βρούτση, για επίσπευση της ηλεκτρονικής
διασύνδεσης του Γ.Ε.ΜΗ. με τον ΕΦΚΑ στο πλαίσιο των σύγχρονων δράσεων που έχει
αναπτύξει η κυβέρνηση για ψηφιοποίηση ενεργειών που σχετίζονται με το Δημόσιο, ώστε να
μειωθεί στο ελάχιστο η διαδικασία, καθώς ακόμα απαιτείται η εκ νέου συμπλήρωση και υποβολή
δικαιολογητικών και αιτήσεων, με χρονοβόρες επισκέψεις στα κατά τόπους γραφεία του ΕΦΚΑ
για την υλοποίηση της εγγραφής στο Μητρώο Ασφαλισμένων.
Περισσότερα
Επιστροφή

Επιχειρηματικότητα Πειραιά - Περιοχές χρήσης
Την παρέμβαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ζήτησε με επιστολή του το Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά προκειμένου να
επισπευσθούν

οι

ρυθμίσεις

που

θα

απεμπλέξουν

τις

επιχειρήσεις από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην
περιοχή

χρήσης

«Αγίου

Διονυσίου

Πειραιά

(Γκάζι-

Παπαστράτου) εξ αιτίας περιοριστικών όρων που σχετίζονται με πρότερες διατάξεις που
αφορούν στις χρήσεις γης. Το Ε.Β.Ε.Π. σημειώνει ότι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και

της απασχόλησης στον ευρύτερο Πειραιά προϋποθέτει την επίσπευση των εν λόγω ρυθμίσεων,
εισηγούμενο τον ανακαθορισμό των γενικών όρων και την αναμόρφωση παρελθοντικών
περιοριστικών διατάξεων που έρχονται σε ευθεία αντίθεση με το επιδιωκόμενο, το οποίο είναι να
καταστεί η περιοχή κατάλληλη υποδοχέας οικονομικών δραστηριοτήτων.
Επιστολή
Επιστροφή

Σε επίπεδο-ρεκόρ ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης το γ΄ 3μηνο
Σημαντικά βελτιωμένη είναι στην έρευνα της Nielsen η
εκτίμηση των Ελλήνων για την προσωπική τους οικονομική
κατάσταση τους επόμενους 12 μήνες, σε σχέση με το
δεύτερο τρίμηνο του 2019. Ιστορικό υψηλό σημείωσε στην
Ελλάδα το τρίτο τρίμηνο του 2019 ο δείκτης καταναλωτικής
εμπιστοσύνης που καταρτίζει η εταιρεία ερευνών αγοράς
Nielsen. Ο εν λόγω δείκτης διαμορφώθηκε στις 84 μονάδες, από τις 72 το δεύτερο τρίμηνο του
2019, καταγράφοντας άνοδο 12 μονάδων, ενώ για πρώτη φορά πλησίασε σημαντικά τον
αντίστοιχο ευρωπαϊκό δείκτη, ο οποίος το τρίτο τρίμηνο του 2019 διαμορφώθηκε στις 88
μονάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τρεις επιμέρους μεταβλητές, βάσει των οποίων
υπολογίζεται ο δείκτης, έχουν σημειώσει βελτίωση. Ειδικότερα, σημαντικά βελτιώνεται η
εκτίμηση των Ελλήνων για την προσωπική τους οικονομική κατάσταση τους επόμενους 12
μήνες, με αύξηση κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες (46%) σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του
2019.
Επιστροφή

Σε λειτουργία ο νέος ιστοχώρος της ΤτΕ
Μετά από δοκιμαστική περίοδο ενός μηνός, ο νέος ιστοχώρος
της Τράπεζας της Ελλάδος βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Ο
νέος

ιστοχώρος

είναι

ειδικά

σχεδιασμένος

(responsive

design), ώστε να είναι ευκολότερα προσβάσιμος από φορητές
συσκευές, όπως smartphones και tablets. Είναι φιλικότερος
προς τους επισκέπτες του, παρέχοντας εύκολη και πλήρη
πρόσβαση σε ένα μεγάλο πλούτο πληροφοριών που διατίθεται από την κεντρική τράπεζα της
χώρας. Οπως σημειώνεται, το έργο

της

ανανέωσης του ιστοχώρου περιλάμβανε

την

αναμόρφωση της εικόνας του μέσω μιας νέας μοντέρνας σχεδίασης, τη δημιουργία μιας
απλοποιημένης

αρχιτεκτονικής

της

πληροφορίας,

καθώς

και

την

αναδιαμόρφωση

του

περιεχομένου του, που πλέον διαρθρώνεται σε επίπεδα, ανάλογα με την εξειδίκευση του κοινού.
Επιστροφή

Στα σκαριά νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ
Ανοικτό το ενδεχόμενο νέας μείωσης του ΕΝΦΙΑ το
2020 κατά 10%, άφησε ο υπουργός Οικονομικών,
Χρήστος Σταικούρας, με δηλώσεις του στον Real Fm.
Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο, σημείωσε ο υπουργός,
τον

Μάιο

του

2020,

πριν

τα

καινούργια

εκκαθαριστικά, να προκύψει επιπλέον δημοσιονομικός
χώρος που θα κατευθυνθεί στη μείωση του ΕΝΦΙΑ.
Ειδικότερα, αναφερόμενος στην μείωση του ΕΝΦΙΑ, ο Χρήστος Σταικούρας εξήγησε: «Το πρώτο
βήμα έγινε φέτος με τη μεσοσταθμική μείωση 22%, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στα χαμηλότερα
εισοδηματικά στρώματα. Εκκρεμεί ένα ακόμη βήμα. Το επόμενο βήμα είναι ακόμη μία μείωση
10%, το οποίο δεν το έχουμε βάλει επί της παρούσης στον Προϋπολογισμό του 2020. Και αυτό
γιατί έχουμε ξεκινήσει μια άσκηση σχετικά πρόσφατα, με σκοπό έως τον Μάιο του 2020 να την
έχουμε

ολοκληρώσει,

έτσι

ώστε

να

αναμορφώσουμε

το

πλαίσιο

προσδιορισμού

των

αντικειμενικών αξιών της ακίνητης περιουσίας στη χώρα μας. Με δυο βασικά στοιχεία: το ένα
είναι η επέκταση και εξορθολογισμός του συστήματος των ζωνών προσδιορισμού της αξίας των
ακινήτων, και το άλλο η τυποποίηση και βελτίωση της διαδικασίας του συστήματος των ιδιωτών
εκτιμητών. Στόχος μας είναι να καταστεί η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας πιο
αποτελεσματική και κοινωνικά πιο δίκαιη. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο τον Μάιο του 2020, πριν
τα καινούργια εκκαθαριστικά να προκύψει επιπλέον δημοσιονομικός χώρος που θα κατευθυνθεί
στη μείωση του ΕΝΦΙΑ, για τα νοικοκυριά που σταθερά πληρώνουν τα τελευταία χρόνια πολύ
υψηλές υποχρεώσεις για την ακίνητη περιουσία τους».
Επιστροφή

Μείωση Δημοτικών Τελών στο Δήμο Πειραιά
Ο Δήμαρχος Πειραιά, κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή
του τόνισε ότι η νέα μείωση 3% σε όλες τις κατηγορίες
των δημοτικών τελών για το 2020 αποδεικνύει τη
σταθερή επιλογή της Δημοτικής Αρχής να προχωρά σε
σημαντικές οικονομικές ελαφρύνσεις, επ΄ ωφελεία των
δημοτών και των επιχειρήσεων της πόλης. Επιπλέον, ο
κ. Μώραλης σημείωσε πως φέτος υπάρχει μείωση 68% στα δημοτικά τέλη για επιχειρήσεις στην
Ακτή Κουμουνδούρου και στη Ναυάρχου Βότση στο Μικρολίμανο, λόγω της αναστάτωσης που
θα προκληθεί για ένα χρονικό διάστημα εξαιτίας της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου.
Επίσης, αναφέρθηκε στην έκπτωση σε επιχειρήσεις και οικίες στην Β’ και στην Ε΄Δημοτική
Κοινότητα λόγω των έργων του Μετρό, καθώς και στην πλήρη απαλλαγή δημοτικών τελών για
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Πειραιά.
Επιστροφή

Brexit: Παρατείνεται ο χρόνος αποχώρησης από την Ε.Ε. - Πρόωρες εκλογές στη
Βρετανία
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για παράταση της περιόδου βάσει του άρθρου 50
παράγραφος 3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της πρόθεσης του
Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την ΕΕ. Η παράταση θα διαρκέσει μέχρι τις 31
Ιανουαρίου 2020

για να

χρόνος

επικύρωση

για

απόσυρσης.

την
Η

δοθεί

ανάκληση

περισσότερος

της
μπορεί

συμφωνίας
να

γίνει

νωρίτερα, την 1η Δεκεμβρίου 2019 ή την 1η
Ιανουαρίου 2020, εάν η συμφωνία απόσυρσης
επικυρωθεί και από τα δύο μέρη. Κατά τη διάρκεια
της παράτασης, το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει
κράτος μέλος με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στις συνθήκες και στο
δίκαιο της ΕΕ.

Εξ

άλλου οι

βρετανοί

βουλευτές έκαναν

δεκτή

την τροπολογία

του

πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον, για πρόωρες εκλογές στις 12 Δεκεμβρίου. Με συντριπτική
πλειοψηφία, 438 «ναι» έναντι 20 «όχι» τάχθηκαν υπέρ της πρότασης Τζόνσον, ενώ λίγη ώρα
νωρίτερα είχαν καταψηφίσει την τροπολογία του επικεφαλής των Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν,
που προέβλεπε εκλογές στις 9 Δεκεμβρίου.
Επιστροφή

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ
Γιάννης Πλακιωτάκης: «Στενοί και ιστορικοί οι δεσμοί της Ελλάδας με τον Αραβικό
κόσμο»
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γιάννης
Πλακιωτάκης, συμμετείχε στις εργασίες της 4ης Ευρω –
Αραβικής συνόδου (4th EU-ARAB SUMMIT 2019) που
πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής. Ο κ. Πλακιωτάκης
ξεκίνησε την τοποθέτησή του επισημαίνοντας το γεγονός ότι
«η Ελλάδα, η οποία ηγείται της Παγκόσμιας Ναυτιλίας,
παραδοσιακά είναι μια χώρα φιλική προς τον αραβικό κόσμο
εξυπηρετώντας τις μεταφορικές ανάγκες των μεγαλύτερων πετρελαιοπαραγωγικών χωρών». «Η
Ιστορία, η κουλτούρα αλλά και η οικονομία της Ελλάδας είναι στενά συνδεδεμένη με τη
Θάλασσα και τη Ναυτιλία. Με το πέρασμα των ετών, η Ελληνική Ναυτιλία στηρίζει σταθερά την
ανάπτυξη», πρόσθεσε ο κ. Πλακιωτάκης και στη συνέχεια αναφέρθηκε στη Λιμενική πολιτική:
«Τα Λιμάνια της Ελλάδας θα μπορούσαν να αποτελούν ατμομηχανές ανάπτυξης για τη χώρα. Η
Εθνική Λιμενική πολιτική αναθεωρείται και θα προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση για τα 10
περιφερειακά

λιμάνια

που

λειτουργούν

με

τη

μορφή

της

Ανώνυμης

Εταιρείας

(Αλεξανδρούπολης, Ελευσίνας, Λαυρίου, Ραφήνας, Ηγουμενίτσας, Κέρκυρας, Καβάλας, Βόλου,
Πάτρας και Ηρακλείου). Η περίπτωση για το κάθε λιμάνι θα εξεταστεί ξεχωριστά, με σκοπό να
αποφασιστεί το σωστό μοντέλο ιδιωτικοποίησης και ανάπτυξης». Ο Υπουργός Ναυτιλίας και

Νησιωτικής Πολιτικής έκανε ειδική αναφορά στο λιμάνι του Πειραιά και στην επένδυση της
COSCO, αναλύοντας το νέο Master Plan, αλλά και στις επενδύσεις που προχωρούν στο λιμάνι
της Θεσσαλονίκης. «Η Ελληνική οικονομία πλέον μπαίνει σε τροχιά ανάπτυξης. Βγήκαμε ξανά
στις αγορές. Η αναβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας από τους διεθνείς Οίκους Αξιολόγησης έχει
ξεκινήσει και θα συνεχιστεί. Η Ελληνική κοινωνία ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Η
Κυβέρνησή μας αναζητά και προωθεί τις επενδύσεις. Η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση και
προσφέρει επενδυτικές ευκαιρίες».
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