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Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π.: αισιόδοξος, αλλά εφικτός ο Προϋπολογισμός του 2020  

Ζήτημα επιτάχυνσης των διαρθρωτικών αλλαγών, 

ώστε να δοθεί σαφές μήνυμα στους επενδυτές ότι η 

Ελλάδα καθίσταται πλέον φιλική προς τις επενδύσεις, 

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

αφορμή την κατάθεση του προσεχεδίου 

προϋπολογισμού του 2020. «Η κατάθεση του 

προσχεδίου του προϋπολογισμού για το 2020 

αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης της κυβέρνησης να ακολουθήσει αναπτυξιακή 

πολιτική και συνακόλουθα στήριξης των επιχειρήσεων. Η ελληνική επιχειρηματικότητα έχει 

δοκιμαστεί σκληρά την τελευταία δεκαετία στηρίζοντας, σε αντίξοο περιβάλλον, την ελληνική 

οικονομία και συμβάλλοντας καθοριστικά στην απασχόληση. Η απαιτητική πρόβλεψη 

επιτάχυνσης της ανάπτυξης στο 2,8% το 2020, από το 2% του ΑΕΠ το 2019, αποτελεί κοινό 

στόχο όλων. Ρεαλιστική κρίνεται η εκτίμηση αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,8%, 

των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα και η βελτίωση των δεικτών απασχόλησης-ανεργίας. Στην 

κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαρθρωτικές αλλαγές, να υποβοηθηθούν οι 

φοροελαφρύνσεις ύψους 1,2 δις ευρώ, αλλά και να δοθεί ένα σαφές μήνυμα στους επενδυτές 

ότι η Ελλάδα καθίσταται πλέον φιλική προς τις επενδύσεις. Σύμφωνα με το Ελληνικό 

Δημοσιονομικό Συμβούλιο το προσχέδιο εμπίπτει εντός του εύρους των μακροοικονομικών 

προβλέψεων και ο προϋπολογισμός του 2020 θεωρείται αισιόδοξος, αλλά εφικτός.» 

Επιστροφή 

 

Πρώτη φορά ξένοι επενδυτές πληρώνουν για να αγοράσουν ελληνικούς τίτλους με 

αρνητικό επιτόκιο 

«Πρώτη φορά ξένοι επενδυτές πληρώνουν για να 

αγοράσουν ελληνικούς τίτλους με αρνητικό επιτόκιο». 

Αυτό σημείωσε σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., 

Βασίλης Κορκίδης, προσθέτοντας ότι αισθάνεται αισιοδοξία 

για την αναστροφή του κλίματος στο επιχειρείν από τις 

παρεμβάσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Με αφορμή 

στοιχεία που παρουσίασε η οικονομική εφημερίδα 

"Handelsblatt", τα οποία αποτυπώνουν τους φόβους των νέων επιχειρηματιών για την πορεία της 

επιχείρησής τους στην Ελλάδα, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. σημειώνει ότι «μέσα στην δεκαετία της 

κρίσης, από την οποία εσχάτως εξήλθε η χώρα, διαμορφώθηκε ένα κλίμα φοβίας κυρίως στους 

νέους επιχειρηματίες, ωθώντας παράλληλα πολλά αξιόλογα μυαλά που τα έχει ανάγκη η ελληνική 

οικονομία να φύγουν στο εξωτερικό». Με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης που 

επαναπροσδιορίζουν βασικές παραμέτρους του επιχειρείν το κλίμα αλλάζει επί τα βελτίω, γεγονός 

που μας επιτρέπει να δούμε συνολικά από αισιόδοξη οπτική γωνία την οικονομική ανάπτυξη που 

επιζητά η χώρα, προσθέτει και επισημαίνει: «Άλλωστε, καλύτερη απάντηση από τη νέα έξοδό μας 

στις αγορές με ιστορικά χαμηλό επιτόκιο για το δεκαετές ομόλογο δεν μπορεί να υπάρξει για το 

κλίμα που διαμορφώνεται στο επιχειρείν». Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. τόνισε ακόμη ότι είναι θετικό 

το γεγονός πως για πρώτη φορά η Ελλάδα δανείστηκε με αρνητικό επιτόκιο, λέγοντας: «Πρόκειται 



για μία εξέλιξη που πιστοποιεί το κλίμα αξιοπιστίας που έχει διαμορφωθεί για την ελληνική 

οικονομία στις διεθνείς αγορές όπως αποτυπώθηκε και στην επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου 

του ελληνικού Δημοσίου όπου η απόδοση περιορίστηκε στο ιστορικό χαμηλό επίπεδο του 1,5%». 

Επιστροφή 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει για τις σημαντικές αποφάσεις του ΣτΕ επί του ασφαλιστικού 

νόμου 

Με σημαντικές αποφάσεις του ΣτΕ επέρχονται 

κρίσιμες αλλαγές στο Ν. 4387/2016 για ασφαλιστικό 

και συνταξιοδοτικό. Όλες οι αποφάσεις, για κύριες και 

επικουρικές συντάξεις, εισφορές, ποσοστά 

αναπλήρωσης και ΕΦΚΑ, δημιουργούν εύλογα 

ερωτήματα. Για το τι σημαίνουν οι αποφάσεις για 

ασφαλισμένους και συνταξιούχους και για το πώς επηρεάζονται τα αναδρομικά, το Ε.Β.Ε.Π. 

ενημερώνει με υπεύθυνες απαντήσεις, που δίδονται μέχρι στιγμής από τους ειδικούς, σε 10 

αντίστοιχες βασικές ερωτήσεις. Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλης Κορκίδης, με 

σχετική δήλωσή του αναφέρει: «...Είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση μας είχε προειδοποιήσει ότι ο 

υφιστάμενος νόμος είναι προβληματικός σε πολλά σημεία και κυρίως σε ό,τι αφορά την 

ανταποδοτικότητα και στο τρόπο υπολογισμού των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών, των 

αυτοαπασχολούμενων και των αγροτών. Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ είναι λάθος να 

δουλεύει κανείς περισσότερο και τελικά να βλέπει ότι αυτός ο πρόσθετος κόπος του δεν 

ανταποκρίνεται σε αξιοπρεπή σύνταξη. Επιπλέον η στρεβλή σύνδεση των εισφορών με το 

εισόδημα, οδήγησε σε μία δυσανάλογη «ασφαλιστική φορολογία». Η κυβέρνηση θα πρέπει τώρα 

να σεβαστεί τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου και να διορθώσει προσεκτικά όλες τις 

στρεβλώσεις του ασφαλιστικού συστήματος. Είναι επιβεβλημένο να σχεδιάσει μεταρρυθμίσεις και 

να φέρει ένα αλλαγμένο ασφαλιστικό, αλλά με γνώμονα πάντοτε την κοινωνική δικαιοσύνη, τη 

μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και βεβαίως τη διασφάλιση της 

δημοσιονομικής ισορροπίας, σύμφωνα με τις αντοχές της εθνικής μας οικονομίας...». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

ΕΦΚΑ: πάνω από 100 εκ. ευρώ πιστώθηκαν σε 86.187 ελεύθερους επαγγελματίες 

Πάνω από 100 εκατ. ευρώ επέστρεψε, το Υπουργείο Εργασίας 

την περασμένη Τετάρτη σε περισσότερους από 86 χιλιάδες 

ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. 

Συγκεκριμένα στις 06-10-2019 πιστώθηκαν 100.695.867,69 

εκατ. ευρώ στους λογαριασμούς 86.187 σχετικών δικαιούχων. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ενιαίου Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), πρόκειται για τα ποσά που 

έχουν προκύψει από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018. Συνολικά θα 

επιστραφούν ή θα συμψηφιστούν με μελλοντικές οφειλές 215.193.494,99 εκατ. ευρώ σε 264.631 

ασφαλισμένους, ως αποτέλεσμα της εκκαθάρισης εισφορών του έτους 2018, με βάση τα 
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εισοδήματα του 2017, έναντι των εισοδημάτων του 2016, που αρχικά είχαν λογισθεί και 

καταβληθεί. Το υπουργείο επισημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι που δε θα δουν επιστροφές στους 

λογαριασμούς τους, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουν συμπληρώσει το i-bank τους. Σε 

αυτούς δίνεται η δυνατότητα, μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr -> 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες-> Aτομικά Στοιχεία «Στοιχεία Επικοινωνίας», να το καταχωρήσουν. 

«Τακτοποιούμε μια βασική υποχρέωσή μας προς τους ελεύθερους επαγγελματίες κι 

αυτοαπασχολούμενους επιστρέφοντάς τους χρήματα τα οποία η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του 

υπουργείου δεν είχε προχωρήσει στην εκκαθάρισή τους όπως ήταν υποχρεωμένη. Επιπλέον, 

όμως, δεν τα είχε προβλέψει στις δαπάνες του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ για το έτος 2019, με 

σκοπό να παρουσιάσει εικονικά πλεονάσματα», δήλωσε σχετικά ο υπουργός Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης. 

Επιστροφή 

 

Στο επίκεντρο η Κοινωνία 

Εννέα σας δέκα επιχειρήσεις θεωρούν πολύ σημαντική την 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, με μία στις δύο να αυξάνει τη 

δαπάνη της, ενώ επιτείνεται όλο και περισσότερο η στρατη-

γική επένδυση των εταιρειών για δράσεις που σχετίζονται με 

την κοινωνία. Αυτά είναι κάποια από τα στοιχεία της 

πρόσφατης μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Ερευνών & 

Κλαδικών Μελετών της ICAP για την EKE. H EKE είναι η δέσμευση των επιχειρήσεων να 

συμβάλουν στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. 

Εκατοντάδες επιχειρήσεις, παρά τη βαθιά οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, εκπονούν 

προγράμματα με στόχο να στηρίξουν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Αναφερόμενος σχετικά, ο 

Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, τονίζει ότι «η επιχειρηματικότητα καλείται να αναλάβει 

έναν σημαντικό ρόλο στην αναζωογόνηση της οικονομίας και στη διατήρηση της κοινωνικής 

συνοχής. Για την επίτευξη αυτών των στόχων ο κόσμος των επιχειρήσεων οφείλει να έχει ως 

κύριο μέλημα του την εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα. Βασικό χαρακτηριστικό κάθε επιχείρησης 

είναι η διαχρονικότητα, προς όφελος όχι μόνο του επιχειρηματία, αλλά και του προσωπικού, όπως 

και του καταναλωτή. H επιχειρηματικότητα δεν υπάρχει αποκομμένη από την υπόλοιπη κοινωνία. 

Πολλές εταιρείες έχουν συμπεριλάβει τον κοινωνικό τους ρόλο στη φιλοσοφία, στο όραμα και στην 

αποστολή της εταιρείας έχοντας υιοθετήσει κώδικες συμπεριφοράς ΕΚΕ». Μάλιστα ο Β. Κορκίδης 

προβλέπει ότι «οι υπεύθυνες εταιρείες θα είναι οι αυριανές κερδοφόρες εταιρείες. Οι 

πελάτες τους θα τις εμπιστεύονται περισσότερο. Οι υπάλληλοί τους Θα έχουν 

μεγαλύτερο αίσθημα αφοσίωσης και περισσότερα κίνητρα. Οι ηθικά ευαίσθητοι 

επενδυτές - καταναλωτές θα τις επιλέγουν». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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Οι εργαζόμενοι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση του επιχειρηματία 

Ο χρόνος που αφιερώνει ένας επιχειρηματίας σε διάφορες 

εργασίες και τα χρήματα που επενδύει είναι σημαντικά 

στοιχεία για κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους. Το θέμα 

είναι να μπορεί να επενδύσει χρόνο και χρήμα στα κατάλληλα 

άτομα που θα του αποδώσουν περισσότερα στην επιχείρησή 

του. Επενδύοντας λοιπόν στους εργαζόμενους, ουσιαστικά 

βοηθάς την επιχείρηση να στελεχωθεί σωστά, να αναπτυχθεί με βιώσιμο τρόπο και φυσικά με 

ταχύτερο ρυθμό. «Όταν ένας εργαζόμενος έχει εξαιρετική απόδοση και άριστη συμπεριφορά στην 

εργασία του, πρέπει να επιβραβεύεται. Το “bonus” μπορεί να μην είναι μόνο χρηματικό ποσό, αλλά 

μπορεί να του ανατίθεται κάτι που επιθυμεί να κάνει και δεν έκανε πριν, ως ενθάρρυνση και 

ένδειξη εμπιστοσύνης ή να του δίνεται έξτρα ρεπό. Κάθε άτομο εκτός από το “ελληνικό φιλότιμο”, 

πάντα θέλει ένα κίνητρο για να είναι παραγωγικό. Ο εργοδότης, πρέπει να συζητά με τους 

εργαζόμενους του, να μαθαίνει τι χρειάζονται, να βλέπει πώς θα γίνουν πιο αποδοτικοί και να τους 

προσφέρει τις κατάλληλες εργασιακές συνθήκες με αξιοπρεπή αμοιβή. Έτσι μόνο δημιουργεί μία 

αφοσιωμένη ομάδα δίπλα του και οργανώνει καλά την επιχείρηση του. Άλλωστε, τα άτομα που 

απασχολεί κάποιος στην επιχείρηση του είναι αυτά που τον βοηθούν να λειτουργεί σωστά και να 

κάνει πραγματικότητα το όραμα του. Ποτέ δεν χάνει κανείς, επενδύοντας μεθοδικά και δίκαια στον 

ανθρώπινο παράγοντα», αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε σχετικό άρθρο του, ο Πρόεδρος του 

Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 

Δελτίο Τύπου Ε.Β.Ε.Π. για τις αποφάσεις της ΕΣΑΛ επί του Master Plan  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

Με «χειρουργικού χαρακτήρα» 

χειρισμούς πάρθηκε η χθεσινή απόφαση 

της ΕΣΑΛ σύμφωνα με τον Πρόεδρο του 

Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, η  οποία αφενός 

«ξεκλειδώνει» την υλοποίηση του master plan του ΟΛΠ και αφετέρου «κλειδώνει» τις 

υποδομές και το εύρος δραστηριότητας του ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα. Η ενότητα όλων των 

φορέων του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου, και όχι μόνο, σημειώνει ο κ. Κορκίδης αποσόβησαν 

τη συρρίκνωση της ναυπηγοεπισκευής και τους κινδύνους που διατρέχουν οι ελληνικές 

επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται γύρω από αυτή. 

Τα ναυπηγεία στο Πέραμα, η ΝΕΖ, οι μόλοι ΔΕΗ και 

Δραπετσώνας, σαφώς και δεν έπρεπε να περιοριστούν και 

να περιορίσουν τη ναυπηγοεπισκευή, αλλά είναι ώριμο να 

εκσυγχρονιστούν και να αναπτυχθούν. Παράλληλα 

σημειώνει ότι οι αποφάσεις, στις οποίες συνολικά κατέληξε 

η ΕΣΑΛ, ανοίγουν την πόρτα για την υλοποίηση μιας σημαντικής για τη χώρα επένδυσης, που θα 

δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και κυρίως προστιθέμενη αξία, που τόσο έχει ανάγκη η 
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ελληνική οικονομία. Τέλος ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. ευχαρίστησε, με επιστολές του, τους 

αρμόδιους υπουργούς για την υποστήριξη και συνέπεια τους και δήλωσε πως επιθυμεί να πιστεύει, 

πως «τέλος καλό, όλα καλά»! 

Επιστροφή 

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική ημερίδα του «Κέντρου Καινοτομίας για 

τη γαλάζια Ανάπτυξη “Blue Lab”  

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε στις 

9 Οκτωβρίου ο Δήμος Πειραιά, για την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου 

Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη «Blue Lab», στο 

μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. Υπενθυμίζεται ότι το «Blue Lab»,  έχει ήδη ξεκινήσει 

τη λειτουργία του και αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου  

Πειραιά, καθώς είναι το πρώτο Κέντρο στην Ελλάδα για την προώθηση και υποστήριξη της 

επιχειρηματικής καινοτομίας αποκλειστικά για τη Γαλάζια Ανάπτυξη. Η δημιουργία και η 

λειτουργία του «Blue Lab» χρηματοδοτείται για 2 έτη από πόρους της Περιφέρειας Αττικής, ύψους 

1.800.000 ευρώ. Ο Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας, κ. Χ. Δήμας,  στον χαιρετισμό του, 

τόνισε ότι το «Blue Lab» προσφέρει σε μια πόλη και 

σ’ ένα Δήμο όπως τον Πειραιά, τόσο μεγάλες 

δυνατότητες ώστε να μπορεί να πρωταγωνιστεί και 

στο κομμάτι της καινοτομίας», επισημαίνοντας ότι 

«πολύ σύντομα, θα έχουμε επίσημες ανακοινώσεις, 

όπου ένα από τα μεγαλύτερα project της 

κυβέρνησης στο κομμάτι της καινοτομίας αφορά 

στον Δήμο Πειραιά». O Περιφερειάρχης Αττικής κ. 

Γ. Πατούλης, στον χαιρετισμό του υπογράμμισε ότι 

για να επιτευχθεί ο στόχος της περιφερειακής 

ανάπτυξης πρέπει να δρομολογηθούν παρεμβάσεις, αξιοποιώντας παράλληλα και χρηματοδοτικά 

εργαλεία από την Ευρώπη, ώστε να επενδύσουμε σε υποδομές απαραίτητες για τη στήριξη του 

επιχειρείν και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας». Ο Δήμαρχος Πειραιά, κ. Γ. Μώραλης, 

επεσήμανε πως ο Πειραιάς πρωτοπορεί στην καινοτομία με το «Blue Lab», με τη Γαλάζια Ανάπτυξη 

να αποτελεί βασικό άξονα της Δημοτικής Αρχής για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, 

τονίζοντας ότι, από την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση, έχουν διασφαλίσει για δράσεις 

επιχειρηματικότητας και καινοτομίας περίπου 24 εκ. ευρώ. Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. 

Κορκίδης,  στον χαιρετισμό του επεσήμανε πως το πρώτο Κέντρο προώθησης και 

υποστήριξης της Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη Blue Lab στην 

Ελλάδα, είναι μια εμβληματική πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά με τη συμβολή και 

συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής, αποτελώντας ένα δυναμικό δίαυλο επικοινωνίας 

μεταξύ αγοράς και επιχειρηματικών ομάδων, με απώτερο σκοπό την ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας, καλών πρακτικών και τη δημιουργία ευκαιριών χρηματοδότησης καθώς 

και συνεργασιών.  

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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