
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 ΕE και Mεγάλη Βρετανία συμφώνησαν στο «Deal Brexit» 

 Το Ε.Β.Ε.Π. προτείνει το «μέρισμα» από το υπερπλεόνασμα να διανεμηθεί στις 

φορολογικά και εργοδοτικά «συνεπείς» επιχειρήσεις 

 Προειδοποίηση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. για τις νέες χρεώσεις από Τράπεζες, με 

προμήθεια ακόμα και για ερώτηση υπολοίπου! 

 Επιχειρήσεις: Υποστήριξη από το κράτος και όχι γραφειοκρατία 

 Β. Κορκίδης: Αναγκαία η εξωστρέφεια για την ανάπτυξη των εξαγωγών 

 Οι θέσεις και προτάσεις του Ε.Β.Ε.Π. επί του πολυνομοσχεδίου με τίτλο 

«Επενδύω στην Ελλάδα» 

 ΕΣΠ: Σε λειτουργία το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 Παρέλαβε επισήμως ο νέος Αρχηγός του Λ.Σ. 

 Ξεκινούν οι επενδύσεις στο λιμάνι του Πειραιά 

 Ναυπηγήσεις: Ηγούνται και στα LNG οι Έλληνες εφοπλιστές 
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Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019 

Αγαπητό Μέλος, 

Το e-Ενημέρωση συντάσσεται, κάθε εβδομάδα, με τη δημοσιογραφική επιμέλεια  

του Ε.Β.Ε.Π. (επικοινωνία: τηλ. 210 4170529, e-mail: studies@pcci.gr) 

Mε συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Βασίλης Κορκίδης 

Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π. (president@pcci.gr) 
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ΕE και Mεγάλη Βρετανία συμφώνησαν στο «Deal Brexit» 

Κατέληξαν σε συμφωνία για το Brexit Βρετανία και Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Την είδηση επιβεβαίωσαν μέσω twitter τόσο ο 

Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, όσο και ο 

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκης Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. 

«Όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει και συμφωνία, και έχουμε μία! 

Είναι δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία για την ΕΕ και τη 

Βρετανία και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας στο να βρίσκουμε λύσεις. Προτείνω η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή να υποστηρίξει τη συμφωνία», έγραψε στο twitter ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. 

Περισσότερα 

Επιστροφή  

 

Το Ε.Β.Ε.Π. προτείνει το «μέρισμα» από το υπερπλεόνασμα να διανεμηθεί στις 

φορολογικά και εργοδοτικά «συνεπείς» επιχειρήσεις 

 Το Ε.Β.Ε.Π. προτείνει το «μέρισμα» από το υπερπλεόνασμα να 

διανεμηθεί στις φορολογικά και εργοδοτικά «συνεπείς» 

επιχειρήσεις. Ειδικότερα, το Επιμελητήριο, με την ευκαιρία 

συμπλήρωσης των πρώτων 100 ημερών της κυβέρνησης, με 

ανακοίνωσή του καλωσορίζει την εγγραφή στο προσχέδιο του 

προϋπολογισμού, για «μέρισμα» τουλάχιστον 138 εκ. ευρώ, στις επιχειρήσεις, από το 

υπερπλεόνασμα του 2019. Είναι ενθαρρυντικό, αναφέρει το Ε.Β.Ε.Π., πως το πρωτογενές 

πλεόνασμα του εννεαμήνου έκλεισε στο 4,3% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠ.ΟΙΚ. 

και έφτασε τα 4,48 δις ευρώ, έναντι 1,47 δις ευρώ του αρχικού στόχου. Ο δύσκολος 

φορολογικά, μήνας Σεπτέμβριος, έφερε μάλιστα στα ταμεία του κράτους, τα 193 εκ. ευρώ, από 

τα 616 εκ. ευρώ των επιπλέον φορολογικών εσόδων του εννεαμήνου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 

2019. 

Περισσότερα 

Επιστροφή  

 

Προειδοποίηση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. για τις νέες χρεώσεις από Τράπεζες, με προμήθεια 

ακόμα και για ερώτηση υπολοίπου! 

Στο θέμα των επιπρόσθετων χρεώσεων για τραπεζικές εργασίες 

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

σημειώνει ότι ο Τιμοκατάλογος των τραπεζικών «υπηρεσιών» 

διευρύνεται συνεχώς, σε αντίθεση με τα φοροκίνητρα που δίνει η 

κυβέρνηση για μεγαλύτερη χρήση πλαστικού χρήματος. Όταν 

μάλιστα το ΥΠ.ΟΙΚ. ετοιμάζεται να εφαρμόσει την αύξηση του 

συντελεστή των ελάχιστων ηλεκτρονικών πληρωμών στο 30%, από το 10% έως 20% που 

κυμαίνεται σήμερα, του ατομικού εισοδήματος. 

Περισσότερα 

Επιστροφή  

 

http://www.pcci.gr/evepimages/DEALBREXIT_F29988.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/press171019_F17967.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/bankcharge_F30563.pdf


Επιχειρήσεις: Υποστήριξη από το κράτος και όχι γραφειοκρατία 

«Ο κοινός στόχος του ιδιωτικού τομέα και του 

κράτους πρέπει να είναι ένα φιλικό, ανταγωνιστικό 

και βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον, που να 

ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να μεγαλώνουν, να 

απασχολούν, να καινοτομούν, να επενδύουν και να 

προσαρμόζονται διαρκώς στις νέες τεχνολογίες. Αυτό 

θα πρέπει να αποτελέσει ύψιστη προτεραιότητα για τη 

στρατηγική ατζέντα, όχι μόνο της Κυβέρνησης, αλλά και της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Το σημαντικότερο, είναι ότι κάθε μελλοντική οικονομική πολιτική και κάθε στρατηγική για τις 

επιχειρήσεις, θα πρέπει να βασίζονται σε μια οριζόντια και ολιστική προσέγγιση και δεν πρέπει 

να θεωρούνται ως αυτόνομη διαδικασία. Πρέπει να εξισορροπούν τους οικονομικούς, 

περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους, καθώς και να δημιουργούν βέλτιστες και διεθνώς 

ανταγωνιστικές συνθήκες πλαισίου για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Πρέπει επίσης να 

ενσωματώνουν διάφορους τομείς, όπως το κλίμα, την ενέργεια, το περιβάλλον, την εκπαίδευση, 

τη ψηφιοποίηση, τον ανταγωνισμό, το εμπόριο, τη κοινωνική συνοχή και την πολιτική 

σταθερότητα», αναφέρει μεταξύ άλλων, σε σχετικό άρθρο του, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. 

Κορκίδης. 

Περισσότερα 

Επιστροφή  

 

Β. Κορκίδης: Αναγκαία η εξωστρέφεια για την ανάπτυξη των εξαγωγών 

 «Η εξωστρέφεια είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο πιστεύω 

ότι θα πρέπει να καλλιεργηθεί περισσότερο, με τους νέους 

επιχειρηματίες να είναι «μπροστάρηδες», σε μία προσπάθεια 

εκπαίδευσης τόσο για τους νέους στο επιχειρείν όσο και 

μετεκπαίδευσης για τους παλαιότερους επιχειρηματίες». Τούτο, 

τονίζει μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. 

Κορκίδης, σε συνέντευξή του που παραχώρησε στο BEYOND 

EXPORTS του IST College. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. μεταξύ άλλων σημειώνει πως, 

εν μέσω οικονομικής κρίσης, πολλές Ελληνικές Επιχειρήσεις στράφηκαν προς τις εξαγωγές 

προκειμένου να καλύψουν το κενό που δημιουργήθηκε από την πτώση των πωλήσεων τους 

στην εγχώρια αγορά. Αυτό αποτελεί αλλαγή στην επιχειρηματική κουλτούρα καθώς μεγάλος 

αριθμός των επιχειρήσεων αυτών δεν εξήγαγαν πριν την κρίση. Επίσης, τονίζει πως η 

παγκοσμιοποίηση της οικονομίας επιβάλλει στην επιχειρηματική κουλτούρα να ενυπάρχουν 

εξαγωγικές δραστηριότητες. Τα ελληνικά προϊόντα, όπως αναφέρει ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., 

δεν στερούνται ποιοτικών χαρακτηριστικών σε σύγκριση με ομοειδή «ανταγωνιστικά» τους, 

ενώ, σε πολλές των περιπτώσεων, είναι και υπέρτερα. Ωστόσο, σημειώνει ότι η εξαγωγική 

κουλτούρα, για μία σειρά λόγους που σχετίζονται με το περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας, 

δεν καλλιεργήθηκε όσο θα έπρεπε.  

Περισσότερα 

Επιστροφή  

 

http://www.pcci.gr/evepimages/paper17102019_F15020.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/BEYONDEXPORTS_F15327.pdf


Οι θέσεις και προτάσεις του Ε.Β.Ε.Π. επί του πολυνομοσχεδίου με τίτλο «Επενδύω 

στην Ελλάδα» 

Tο Ε.Β.Ε.Π. τοποθετήθηκε αναλυτικά με παρατηρήσεις και 

προτάσεις και έκρινε μεταξύ άλλων, θετικά 12 σημαντικές 

φιλοεπιχειρηματικές και φιλοεπενδυτικές αλλαγές στο 

πολυνομοσχέδιο, με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα» το οποίο και 

ψηφίστηκε στην Βουλή. Συγκεκριμένα το Ε.Β.Ε.Π. ξεχώρισε την 

ευκολότερη εγκατάσταση των επιχειρήσεων εντός σύγχρονων επιχειρηματικών πάρκων, την 

αποτύπωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ένα «Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη», το «Εθνικό 

Μητρώο Υποδομών» με τον καθορισμό των «περιοχών υποδοχής» επενδύσεων, την 

απλούστευση αδειοδότησης για έναρξη βιομηχανικής δραστηριότητας, το Εθνικό Πρόγραμμα 

Ανασχεδιασμού και Απλούστευσης Διαδικασιών, τις απλοποιήσεις για τις δημόσιες συμβάσεις, 

τον πενταετή σχεδιασμό του ΠΔΕ και την επιτάχυνση του έργου της Δικαιοσύνης, οι οποίες 

αποτελούν πράγματι σημαντικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, που μειώνουν δραστικά χρόνο 

και χρήμα, τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για το κράτος.  

Περισσότερα 

Επιστροφή  

 

ΕΣΠ: Σε λειτουργία το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων 

Ενημερωτική επιστολή-ανακοίνωση προς τα μέλη του απέστειλε ο 

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς σχετικά με την λειτουργία του Κεντρικού 

Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων. Ειδικότερα ο ΕΣΠ σημειώνει πως 

ξεκίνησε η λειτουργία της εφαρμογής του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών 

Δικαιούχων ως ηλεκτρονικά συνδεδεμένο σύστημα με τον ΑΦΜ κάθε 

νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας με χρήση διαδικτυακής 

ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Κάθε είδους 

νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική 

δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα υποχρεούνται να τηρούν ειδικό Μητρώο 

Πραγματικών Δικαιούχων, το οποίο συνδέεται με το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων 

που τηρείται στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών. 

Περισσότερα 

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων - Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις 

Επιστροφή  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/Press14102019_F22011.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/esp17102019_F5957.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/MitrooDikaiouchon_F6329.pdf


ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 

Παρέλαβε επισήμως ο νέος Αρχηγός του Λ.Σ. 

Άλλαξε το πρωί της Τρίτης, 15 Οκτωβρίου, η ηγεσία του 

Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. Στην τελετή 

παράδοσης παραλαβής, που πραγματοποιήθηκε στον 

προαύλιο χώρο του υπουργείου Ναυτιλίας, παρουσία του 

αρμόδιου υπουργού Γιάννη Πλακιωτάκη, ο απερχόμενος 

αρχηγός του Λιμενικού Σώματος Σταμάτης Ράπτης, 

παρέδωσε τα ηνία του Λιμενικού στον αντιναύαρχο 

Θεόδωρο Κλιάρη. Κατά την διάρκεια της τελετής ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής κ. Ι. Πλακιωτάκης αναφέρθηκε στο σημαίνοντα ρόλο που διαδραματίζει το Λιμενικό 

Σώμα για τη διαφύλαξη των θαλάσσιων συνόρων αλλά υποστήριξης της ναυτιλίας της χώρας. 

Αναλυτικότερα, ο κ. Πλακιωτάκης ανέφερε ότι η Ελληνική ναυτιλία αποτελεί τον πιο εξωστρεφή 

τομέα της ελληνικής οικονομίας και έναν από τους σπουδαιότερους συντελεστές ισχύος της 

πατρίδας μας, με διεθνές στρατηγικό κύρος. Καθοριστικός παράγοντας για την παρουσία και 

πολύ περισσότερο για την ανάπτυξη της, όπως ανέφερε, ήταν, είναι και θα είναι,  το Λιμενικό 

Σώμα.   

Περισσότερα 

Επιστροφή  

 

Ξεκινούν οι επενδύσεις στο λιμάνι του Πειραιά 

Μια εμβληματική επένδυση για την Ελλάδα, που ταλανιζόταν 

καθηλωμένη επί σειρά ετών, ξεκινά άμεσα μετά την τελευταία 

απόφαση της ΕΣΑΛ να εγκρίνει το master  plan της ΟΛΠ Α.Ε. 

το οποίο περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους 611,8 εκατομμυρίων 

ευρώ. Η σημαντική αυτή εξέλιξη, επιβεβαιώθηκε κατά τη 

διάρκεια της επίσκεψης του Προέδρου της ΟΛΠ Α.Ε., κ. Γιού 

Ζενγκάνγκ (YU Zenggang), στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γιάννη 

Πλακιωτάκη. Ο κ. Γιού ευχαρίστησε τόσο την Ελληνική κυβέρνηση, όσο και τον κ. Πλακιωτάκη 

προσωπικά για την καθοριστική συμβολή του στην ταχεία προώθηση της επένδυσης της ΟΛΠ 

Α.Ε., η οποία εγκρίθηκε μέσα σε τρεις μόνο μήνες, επισημαίνοντας ότι η COSCO Shipping ήταν 

και παραμένει ένας ισχυρός σύμμαχος της ελληνικής οικονομίας, συμβάλλοντας καθοριστικά 

στην ανάπτυξη του τόπου. Από την πλευρά του, ο κ. Πλακιωτάκης εξέφρασε την πλήρη 

ικανοποίησή του για το γεγονός πως μια ιδιαίτερα σημαντική επένδυση, η οποία αντιμετώπισε 

για χρόνια προσκόμματα και ταλανίστηκε από ιδεοληψίες, παίρνει πλέον τον δρόμο της 

υλοποίησης, ανοίγοντας μια νέα σελίδα στις άριστες σχέσεις Ελλάδας και Κίνας. Με αφορμή την 

έγκριση του master plan, o Πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε. δήλωσε ότι «ύστερα από μεγάλο χρονικό 

διάστημα αναμονής λάβαμε την έγκριση να προχωρήσουμε στην υλοποίηση σημαντικών 

επενδύσεων που θα καταστήσουν τον Πειραιά το σημαντικότερο λιμάνι της Μεσογείου και θα 

δημιουργήσουν ακόμη περισσότερες νέες θέσεις εργασίας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι 

αρμόδιες αρχές θα επανεξετάσουν σύντομα και την επέκταση του Σταθμού 

http://www.pcci.gr/evepimages/LS_F17136.pdf


Εμπορευματοκιβωτίων, ως μία μεγάλη επένδυση που θα εδραιώσει το λιμάνι του Πειραιά στα 

κορυφαία Container Terminals της Ευρώπης».  

Επιστροφή  

 

Ναυπηγήσεις: Ηγούνται και στα LNG οι Έλληνες εφοπλιστές 

 Στην πρώτη θέση στο υπό εξέλιξη ναυπηγικό ράλι 

για την κατασκευή πλοίων μεταφοράς 

υγροποιημένων αερίων εμφανίζονται Έλληνες 

εφοπλιστές οι οποίοι και ξεπέρασαν στον τομέα των 

συγκεκριμένων ναυπηγήσεων τους Ιάπωνες. Με 

βάση σχετικά στοιχεία ο ελληνόκτητος στόλος, μετά 

τις παγκόσμιες πρωτιές στα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου και δεξαμενόπλοιων, 

βρίσκεται πλέον στην πρωτοπορία και στα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου. 

Στοιχεία της Vessels Value, εμφανίζουν την αξία του ελληνικών συμφερόντων στόλου 

(συμπεριλαμβανομένων και των υπό κατασκευή) να αγγίζει τα 19,5 δισ. δολάρια, ενώ οι 

Ιάπωνες, που είχαν τα ηνία για πολλά χρόνια, έχουν μείνει πίσω, με αξία στόλου στα 14,3 δισ. 

δολάρια. 

Επιστροφή  

 

 

Πρόγραμμα 

Επιστροφή  

 

 

 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/PROGRAMMAIMERIDAS_F17783.pdf


Επιστροφή  

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
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1. Ενημερωτικό Δελτίο EuroCommerce, Τεύχος 177, Οκτώβριος 2019 

2. Ενημερωτικό Δελτίο EuroCommerce, Data and Privacy, Τεύχος 6, Οκτώβριος 2019 

3. Δελτίο Τύπου: “EuroCommerce calls for rapid global agreement on OECD digital tax 

proposals” 

4. Δελτίο Τύπου: “We need to work with the unions for the future of retail and wholesale” 

5. Άρθρο: “Protectionism in Central and Eastern Europe and the EU Internal Market: the case of 

retail” 

6.   Δελτίο Τύπου: “Help SMEs digitalise, and help the European economy grow” 

http://www.pcci.gr/evepimages/E0101_F18184.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/E0201_F18550.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/E0301_F18743.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/E0301_F18743.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/E0401_F19197.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/E0501_F19386.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/E0501_F19386.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/E0601_F19605.pdf

