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Αγαπητό Μέλος, 

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

Βασίλης Κορκίδης 
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Το νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο στο επίκεντρο της προσοχής του Ε.Β.Ε.Π. 

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, που πρόκειται να κατατεθεί 

στη Βουλή εντός του Νοεμβρίου, αναμένεται να περιλαμβάνει 

διατάξεις οι οποίες αφορούν στο σύνολο των 

φορολογούμενων και θα σηματοδοτούν τη μετάβαση σε μια 

εποχή σταδιακής αποκλιμάκωσης των φορολογικών βαρών. Ο 

επιχειρηματικός κόσμος της χώρας, σημειώνει ο πρόεδρος του 

Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, προσδοκά στη δημιουργία ενός 

φορολογικού πλαισίου με αναπτυξιακή προοπτική, που θα επιτρέψει 

στις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, να «αναπνεύσουν» και 

ικανού να προσελκύσει νέες επενδύσεις από το εσωτερικό αλλά και 

το εξωτερικό, που τόσο έχει ανάγκη η οικονομία της χώρας. Ένα 

αναπτυξιακό, δίκαιο και με προσδιορισμένους ορίζοντες, 

φορολογικό ήταν και παραμένει το μόνιμο και διαχρονικό αίτημα του παραγωγικού ιστού της 

χώρας, που πρέπει επιτέλους να ικανοποιηθεί. Ένας μικρότερος φορολογαριασμός και λιγότερα 

βάρη για τους μικρομεσαίους και τις επιχειρήσεις, σημαίνει πάρα πολλά για τους περισσότερους, 

επισημαίνει ο κ. Κορκίδης.  

Περισσότερα 

Επιστροφή  

 

 

Επιτυχία της οικονομικής διπλωματίας η επίσκεψη του πρωθυπουργού με 

επιχειρηματική αποστολή στην Κίνα 

Θετική για την οικονομία της χώρας είναι, σύμφωνα με 

το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά η 

αποτίμηση των αποτελεσμάτων της επίσκεψης κλιμακίου 

υπουργών υπό τον πρωθυπουργό κ. Κ. Μητσοτάκη στην 

Κίνα αλλά και της επιχειρηματικής αποστολής που τον 

συνόδευσε. Το Επιμελητήριο σε ανακοίνωσή του μεταξύ 

άλλων τονίζει ότι από την επίσκεψη του πρωθυπουργού 

στη Κίνα, εκπέμφθηκε ηχηρό μήνυμα ενός κλίματος εμπιστοσύνης, μεταρρυθμίσεων και 

οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και η ανάδειξη του φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που 

δημιουργείται, σε συνδυασμό με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για επενδύσεις σε πολλούς τομείς 

στην Ελλάδα. Αναλυτικότερα η ανακοίνωση του Ε.Β.Ε.Π. έχει ως ακολούθως… 

Περισσότερα 

Επιστροφή  
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Συνεργασία Ε.Β.Ε.Π. και Επιμελητηρίου Χανίων  

Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφηκε στα Χανιά, το Σάββατο 2 

Νοεμβρίου, από τον Πρόεδρο του Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδη, και 

τον Πρόεδρο του Ε.Β.Ε.Χ., Α. Ροκάκη, με σκοπό την 

προστασία και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, στους 

τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Το 

κείμενο του Μνημονίου έχει ως εξής… 

Περισσότερα 

Επιστροφή  

 

Μητρώο Πολιτών: Η διάθεση των βασικών στοιχείων φέρνει μείωση της 

γραφειοκρατίας 

Ξεκινά η διάθεση των βασικών στοιχείων του Μητρώου 

Πολιτών του υπουργείου Εσωτερικών, στην Γενική 

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 

Διοίκησης, με απόφαση του υπουργού Επικρατείας και 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη. Με τη 

δράση αυτή, βελτιώνεται η δυνατότητα ταυτοποίησης του 

πολίτη στα πολλαπλά μητρώα του Δημοσίου, κάτι που θα 

οδηγεί στη μείωση της γραφειοκρατίας, άρα σε καλύτερη, ταχύτερη και πιο αποδοτική παροχή 

υπηρεσιών από το Δημόσιο προς τον πολίτη. «Είναι πολύ συνηθισμένο το φαινόμενο να 

καταγράφεται ο πολίτης με διαφορετικά στοιχεία στα πολλαπλά μητρώα του Δημοσίου. Με τη 

διασύνδεση των επιμέρους μητρώων και των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του 

Δημοσίου, θα γίνεται ταυτοποίηση και επικαιροποίηση των στοιχείων του πολίτη. Περισσότερα 

από 50 μητρώα “θα μιλάνε” μεταξύ τους. Αυτό θα οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή ο 

πολίτης να εμφανίζεται με ένα πρόσωπο στο Δημόσιο και το Δημόσιο να εμφανίζεται με ένα 

πρόσωπο στον πολίτη», τονίζει ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος 

Πιερρακάκης. 

Περισσότερα 

Επιστροφή  

 

Δύο μεγάλες τράπεζες της Κίνας έρχονται στην Ελλάδα 

Δύο από τις μεγαλύτερες κινεζικές τράπεζες ετοιμάζονται να 

δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα 

της Ελλάδος. Συγκεκριμένα, με το από 31 Οκτωβρίου έγγραφο 

της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος (ΔΕΠΣ), η 

ΤτΕ ενημέρωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης για την εγκατάσταση 

στην Ελλάδα υποκαταστήματος της Bank of China (Europe) 

Luxembourg. Η ημερομηνία έναρξης εργασιών του 

υποκαταστήματος ήταν η 1η Νοεμβρίου και η διεύθυνση εγκατάστασής του είναι στη Λεωφόρο 

Μεσογείων 2. Επίσης, όπως σημειώνεται, στις 25 Οκτωβρίου 2019 η Τράπεζα της Ελλάδος 

http://www.pcci.gr/evepimages/EvepEvex_F19900.pdf
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ενημέρωσε την Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A., με έδρα το 

Λουξεμβούργο, ότι μπορεί να εγκατασταθεί στην Ελλάδα με Γραφείο Αντιπροσωπείας. 

Επιστροφή  

 

Στην κορυφή του παγκόσμιου χάρτη αποδόσεων το Χρηματιστήριο Αθηνών 

Στην κορυφή του παγκόσμιου χρηματιστηριακού χάρτη 

αποδόσεων για το 2019 βρίσκεται το ελληνικό 

χρηματιστήριο, κλείνοντας στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-

Οκτωβρίου με κέρδη ύψους 43,91% και με απόλυτο 

πρωταγωνιστή τον τραπεζικό κλάδο (+101,59%), ενώ η 

συνολική κεφαλαιοποίηση έχει αυξηθεί κατά 13,121 δισ. 

ευρώ από τις αρχές του 2019. Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατέγραψε ένα μεγάλο ανοδικό 

ριμπάουντ από τις αρχές του 2018, καλύπτοντας τις μεγάλες απώλειες που είχε την τελευταία 

5ετία. 

Επιστροφή  

 

Στρατηγικής σημασίας για τον τουρισμό η απευθείας αεροπορική σύνδεση Αθήνας – 

Σαγκάης 

Τις βάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος 

από την Κίνα προς την Ελλάδα έθεσε η ελληνική αντιπροσωπεία, 

που επισκέφθηκε την Κίνα, υπό τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο 

Μητσοτάκη. Για την επίτευξη αυτού του στόχου υπεγράφη μεταξύ 

του προέδρου των αερογραμμών Juneyao Air Co. Ltd, κ. Zhao 

Hong Liang και του Γενικού Γραμματέα Τουρισμού κ. 

Κωνσταντίνου Λούλη, στρατηγικής σημασίας συμφωνία για την 

απευθείας αεροπορική σύνδεση της Αθήνας με τη Σαγκάη. Τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν από 

τον Ιούλιο του 2020 μετά το έντονο ενδιαφέρον της κινεζικής αεροπορικής εταιρείας Juneyao 

Air. Σε δηλώσεις του μετά την υπογραφή της συμφωνίας ο Γενικός Γραμματέας Τουρισμού κ. 

Κωνσταντίνος Λούλης ανέφερε: «Από τα 140 εκατομμύρια και πλέον Κινέζων τουριστών που το 

2018 ταξίδεψαν στο εξωτερικό, μόλις οι 125.000 επισκέφθηκαν την Ελλάδα. Στόχος μας είναι 

να τετραπλασιάσουμε αυτόν τον αριθμό άμεσα, δηλαδή 500.000 Κινέζοι τουρίστες να έρθουν 

στην Ελλάδα και σε δεύτερο χρόνο η χώρα μας να προσελκύει τουλάχιστον το 1% των Κινέζων 

που ταξιδεύουν στο εξωτερικό.» Και συμπλήρωσε «η συμφωνία για την πευθείας αεροπορική 

σύνδεση της Αθήνας με τη Σαγκάη θα είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη αυτού του 

σκοπού. 

Επιστροφή 

 

Υπογράφεται το 2020 η μεγαλύτερη δυνητικά εμπορική συμφωνία του κόσμου - Εκτός 

η Ινδία 

Αν και η Ινδία αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή, η Κίνα και 

άλλες 14 χώρες κατέληξαν πρόσφατα στην Μπανγκόκ στα 

σχέδια για την Περιφερειακή Ολοκληρωμένη Οικονομική 

Εταιρική Σχέση (Regional Comprehensive Economic 



Partnership, RCEP), που θα μπορούσε να αποτελέσει τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία του 

κόσμου. Στόχος είναι η συμφωνία να υπογραφεί τον επόμενο χρόνο (2020), προκειμένου να 

αρχίσουν να αίρονται οι περιορισμοί στο εμπόριο μεταξύ των μελών, στα οποία περιλαμβάνονται 

οι 10 χώρες του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), η Κίνα, Ιαπωνία, η 

Νότια Κορέα, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Οι 15 αυτές χώρες κατέληξαν στους όρους για 

την εμπορική συμφωνία, αλλά η Ινδία αποσύρθηκε την ύστατη στιγμή, υποστηρίζοντας ότι, το 

σύμφωνο αυτό θα πλήξει τους αγρότες, τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τους 

καταναλωτές της. «Στο πλαίσιο ενός ταχέως μεταβαλλόμενου διεθνούς περιβάλλοντος, η 

ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων της RCEP θα δείξει την συλλογική μας δέσμευση σε ένα 

περιβάλλον ανοικτού εμπορίου και επενδύσεων σε όλη την περιοχή», ανέφεραν σε ανακοίνωση 

οι χώρες που συμμετέχουν στην RCEP. 

Επιστροφή 

 

Προχωρά η διαδικασία αξιοποίησης του Πύργου Πειραιά 

Προχωρά η διαδικασία αξιοποίησης του Πύργου Πειραιά, του 

μεγαλύτερου  περιουσιακού στοιχείου του Δήμου, το οποίο 

παρέμενε αναξιοποίητο για περισσότερα από 45 χρόνια, 

καθώς αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την 

αξιοποίησή του, στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής 

Επιτροπής. Συγκεκριμένα, αναδείχθηκε προσωρινός 

ανάδοχος η ένωση εταιριών CANTE HOLDINGS LTD 

(Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EBRD) και Dimand) - ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ, για την 

ανάθεση της παραχώρησης για αξιοποίηση και διαχείριση/εκμετάλλευση για 99 έτη του 

Εμποροναυτιλιακού Κέντρου Πειραιά (Πύργος), κατόπιν αξιολόγησης της τεχνικής, εμπορικής 

και οικονομικής προσφοράς. Το ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα για τον Δήμο Πειραιά είναι 

1.010.000 ευρώ με αναπροσαρμογή 2% ετησίως, το οποίο θα επιστραφεί στην πειραϊκή 

κοινωνία σε έργα καθημερινότητας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Πειραιωτών 

και την αναβάθμιση της πόλης.  

Περισσότερα 

Επιστροφή  

 

Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Η προστασία της δημιουργικής επιχείρησης»  

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, 

ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ, το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη 

Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, που λειτουργεί στη Νομική 

Σχολή ΑΠΘ (ΦΕΚ Β΄5/8.1.2016), οργανώνει επιμορφωτικό 

σεμινάριο, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 28 Νοεμβρίου – 30 

Νοεμβρίου 2019. Το σεμινάριο απευθύνεται σε πτυχιούχους, 

ασκούμενους, δικηγόρους, και γενικότερα σε επαγγελματίες του 

νομικού κλάδου. 

Περισσότερα 

Επιστροφή  

http://www.pcci.gr/evepimages/PirgosPir_F19717.pdf
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Η εξέλιξη των οπτικοακουστικών και τηλεπικοινωνιών στην αγορά της Κίνας 

Εκδήλωση με θέμα «Η Εξέλιξη των οπτικοακουστικών και 

τηλεπικοινωνιών στην αγορά της Κίνας. Ανταλλαγή εμπειριών»   θα 

πραγματοποιηθεί στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Πειραιώς (ΕΒΕΠ) στην αίθουσα «Γεώργιος Κασιμάτης», το Σάββατο 9 

Νοεμβρίου 2019, και ώρα 16:00. Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν 

το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το China Radio and Television Administration. Η επιβεβαίωση των 

συμμετοχών στην εν λόγω εκδήλωση πρέπει να γίνει το αργότερο έως την Παρασκευή, 8 

Νοέμβριου 2019, στο publ@unipi.gr ή μέσω τηλεφώνου στο 210 4142245, 210 4142248,  210 

4142170. 

Πρόσκληση 

Επιστροφή  

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 

Ημερίδα για τους επαγγελματικούς ορίζοντες που ανοίγει για τους νέους η ναυτιλία 

συνδιοργάνωσαν ο Σύλλογος Αποφοίτων “Saint-Paul”, το Ε.Β.Ε.Π. και η 

Ελληνογαλλική Σχολή “Saint-Paul” 

Ημερίδα για τους επαγγελματικούς ορίζοντες που ανοίγει για 

τους νέους η ναυτιλία συνδιοργάνωσαν με εξαιρετική επιτυχία 

ο Σύλλογος Αποφοίτων “Saint-Paul”, το Ε.Β.Ε.Π. και η 

Ελληνογαλλική Σχολή “Saint-Paul” με θέμα «Η ελληνική 

ναυτιλία προτεραιότητα στον επαγγελματικό προσανατολισμό 

των νέων μας». Η ημερίδα αποτέλεσε το πρώτο βήμα προς την 

κατεύθυνση της έγκαιρης, 

και κυρίως ορθής, ενημέρωσης για τους επαγγελματικούς 

ορίζοντες που ανοίγει για τους νέους η ναυτιλία. Ουσιαστικά, 

μέσα από τις εργασίες της ημερίδας, που έγιναν στην 

κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων της Σχολής, επιχειρήθηκε η 

σύνδεση της εκπαίδευσης με την ναυτιλία, μέσα από μία 

συζήτηση στην οποία τοποθετήθηκαν επώνυμα στελέχη του 

επιχειρείν στον Πειραιά. Ο καπετάν Π. Τσάκος παρομοίασε την ναυτιλία της χώρας με ένα 

«καρποφόρο δένδρο», για να σημειώσει ότι η δύναμή του εξαρτάται από την «φροντίδα» του 

έμψυχου δυναμικού, έχοντας την αναγκαιότητα διαμόρφωσης του συστήματος παραγωγής 

στελεχών για τη ναυτιλία σε ξηρά και θάλασσα αλλά και της αναμόρφωσης της ναυτικής 

εκπαίδευσης καθώς, όπως είπε, το προσεχές διάστημα η ναυτιλία θα απαιτήσει «επιστήμονες 

ναυτικούς». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, τόνισε τη σημασία 

ενημέρωσης των νέων για τις δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης στη ναυτιλία, σε ξηρά και 

θάλασσα, υπενθυμίζοντας τον «χρυσό κανόνα» ότι, για μία θέση στη θάλασσα, ανοίγουν δύο 

θέσεις στη στεριά.  

Περισσότερα 

Επιστροφή  
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Κοινός στόχος Ελλάδας - Κίνας να καταστεί το λιμάνι του Πειραιά το μεγαλύτερο της 

Ευρώπης 

Το λιμάνι του  Πειραιά, βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων 

μεταξύ του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη και του προέδρου της 

Cosco, Xu Lirong. Και οι δύο συμφώνησαν πως «κοινός στόχος 

είναι να καταστεί ο Πειραιάς το μεγαλύτερο λιμάνι της 

Ευρώπης». «Κοινός μας στόχος είναι να κάνουμε το λιμάνι του 

Πειραιά το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης», τόνισαν από 

κοινού ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Cosco, κατά την επίσκεψη του 

πρωθυπουργού στην έδρα της κινεζικής εταιρείας στη Σαγκάη. Ο πρόεδρος της Cosco, Xu Lirong, 

ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν επικεφαλής στην επένδυση της εταιρείας στην Ελλάδα, ευχαρίστησε 

τον πρωθυπουργό για την γρήγορη έγκριση του νέου master plan, το οποίο -όπως τόνισε- είναι 

ορόσημο για τη μελλοντική συνεργασία των δυο πλευρών. «Η παρουσία σας στον Πειραιά τον 

Απρίλιο, μας έδωσε δύναμη. Σήμερα ο Πειραιάς είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου και 

μέσα στα 10 μεγαλύτερα του κόσμου», επισήμανε ο πρόεδρος του κινεζικού κολοσσού. «Όταν 

σας επισκέφθηκα ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, σας είχα πει ότι αν μας εμπιστευτεί ο 

ελληνικός λαός θα προχωρήσουμε γρήγορα στην έγκριση του master plan. Πράγματι, ο 

ελληνικός λαός στις 7 Ιουλίου μας έδωσε εντολή να υλοποιήσουμε το οικονομικό μας πρόγραμμα. 

Δεν κάναμε τίποτα άλλο από αυτό για το οποίο είχαμε δεσμευτεί στον ελληνικό λαό. Αναμένω με 

προσμονή την ολοκλήρωση του επενδυτικού σας σχεδίου, το οποίο θα αναπτύξει και άλλες 

πτυχές του Πειραιά», τόνισε από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.  

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Πρόσκαιρη αναστολή λειτουργίας του Γ' Τελωνείου Πειραιά 

Δεν θα λειτουργήσει  τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 από ώρας 07:00, λόγω της 

επικείμενης επίσκεψης του Προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στις 

εγκαταστάσεις της ΣΕΠ Α.Ε (PCT) στην περιοχή του Κερατσινίου. Σύμφωνα με την 

αρμόδια Διεύθυνση της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής αιτία της πρόσκαιρης 

αναστολής λειτουργίας του Γ’ Τελωνείου είναι η λήψη αυξημένων μέτρων αστυνόμευσης από το 

Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά λόγω της επίσκεψης του Προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της 

Κίνας στις λιμενικές εγκαταστάσεις. 

Επιστροφή 
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