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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 Έμπρακτο ενδιαφέρον εκδηλώνει το Ε.Β.Ε.Π. για το Διεθνές Κέντρο Καινοτομίας στο 
Μητροπολιτικό Πάρκο της Δραπετσώνας 

 Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ.Α., κ. Β. Κορκίδης, αναλύει τον «μίνι» φορολογικό νόμο: 
Τι αλλάζει στη ρύθμιση των 120 δόσεων και πως μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ 

 Έξι μηνών εισοδήματα απαιτούνται για τον εξάμηνο φορολογικό Γολγοθά 
 ΑΑΔΕ: Μόνο με ραντεβού οι επισκέψεις στις ελεγκτικές υπηρεσίες των Εφοριών 
 Το Ε.Β.Ε.Π. επισημαίνει τις ριζικές αλλαγές με το νομοσχέδιο του επιτελικού κράτους 
 Επιμελητήρια: «επιταχυντές» της σύνδεσης του νέου επιτελικού κράτους με την 

επιχειρηματικότητα 
 Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π.: Επιβράβευση της συνέπειας με το Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 
 Συνάντηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη με την 

διοίκηση της ΟΛΠ ΑΕ 
 H Πειραϊκή Ναυτιλία και το Maritime Hellas Cluster στην 84η ΔΕΘ 
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Έμπρακτο ενδιαφέρον εκδηλώνει το Ε.Β.Ε.Π. για το Διεθνές Κέντρο Καινοτομίας στο 

Μητροπολιτικό Πάρκο της Δραπετσώνας 

Επιστολή στο Δήμαρχο Κερατσινίου-

Δραπετσώνας, κ. Χρήστο Βρεττάκο, 

απέστειλε ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. 

Κορκίδης, εκδηλώνοντας το έμπρακτο 

ενδιαφέρον, αλλά και την πρόθεση του 

Επιμελητηρίου να σταθεί με κάθε τρόπο 

αρωγός στη διαδικασία υλοποίησης του 

γενικού σχεδίου του Μητροπολιτικού 

Πάρκου της Δραπετσώνας. Σύμφωνα με το 

πρώτο “Master Plan” του Δήμου, σχεδιάζεται να αξιοποιηθούν τα 204 από τα 640 στρέμματα 

της περιοχής των παλαιών Λιπασμάτων, με επίκεντρο τη δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας και 

Τεχνολογικής Προόδου. Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης, με προσωπικές 

επιστολές, ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό και τον 

Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

επισημαίνοντας ότι το Ε.Β.Ε.Π. διατίθεται να 

προσφέρει ανειδιοτελώς τις υπηρεσίες του, για τη 

δημιουργία ενός τέτοιου εμβληματικού έργου, 

προσφερόμενο να συμμετέχει στο φορέα για τη 

δημιουργία και λειτουργία του Πάρκου 

Δραπετσώνας, με την ανάληψη, μέρους του κόστους σχεδιασμού και υλοποίησης, τόσο 

του συγκεκριμένου έργου, αλλά και κάθε άλλης αναπτυξιακής επένδυσης στην ευρύτερη 

περιοχή ευθύνης του Επιμελητηρίου. 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ.Α., κ. Β. Κορκίδης, αναλύει τον «μίνι» φορολογικό 

νόμο: Τι αλλάζει στη ρύθμιση των 120 δόσεων και πως μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ 
 

Το μίνι φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπει σημαντικές 

αλλαγές για τους 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων και για περίπου 

4 εκ. οφειλέτες του Δημοσίου οι οποίοι χρωστούν συνολικά 

104 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το νέο νόμο για ρυθμίσεις 

ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 120 δόσεις, η ελάχιστη μηνιαία 

δόση μειώνεται από τα 30 στα 20 ευρώ, προκειμένου 

περισσότεροι οφειλέτες να μπορέσουν να είναι συνεπείς στη 

ρύθμιση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσοι έχουν χρέη 2.400 

ευρώ και άνω μπορούν να τα εξοφλήσουν σε έως και 120 δόσεις. Πολύ σημαντική παρέμβαση 

αποτελεί το γεγονός ότι σε όσους εντάσσονται και τηρούν τη ρύθμιση αναστέλλονται οι 

κατασχέσεις και τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.  

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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Έξι μηνών εισοδήματα απαιτούνται για τον εξάμηνο φορολογικό Γολγοθά 

 «Παρά το μίνι φορολογικό νομοσχέδιο φοροελαφρύνσεων που ψηφίστηκε στη Βουλή, οι 

Έλληνες φορολογούμενοι μέχρι τον Ιανουάριο του 

2020 πρέπει να καταβάλουμε συνολικά 7,5 δισ. 

ευρώ για εισόδημα, ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας, 

ρυθμίσεις χρεών και όχι μόνο για όσους 

συμμετέχουμε σε επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την 

ετήσια έρευνα του ΚΕΦΙΜ υπολογίζεται ότι για να 

τη πληρωμή των 78 δις ευρώ φόρων και εισφορών 

του 2019 θα πρέπει να εργαζόμαστε για το 

κράτος, 180 ημέρες το χρόνο. Αναλυτικότερα, οι Έλληνες δουλεύουμε 73 ημέρες για 31,4 δις 

ευρώ έμμεσους φόρους, 46 ημέρες για 19,7 δις ευρώ άμεσους φόρους και 61 ημέρες για 26,4 

δις ευρώ κοινωνικές εισφορές. Ο «Γολγοθάς» των φορολογικών υποχρεώσεων των πολιτών 

ξεκίνησε λοιπόν και φέτος εν μέσω θέρους, χωρίς διακοπές, αφού δουλεύουμε τον μισό χρόνο 

για να πληρώνουμε φόρους τον άλλο μισό…» αναφέρει σε σχετικές δηλώσεις του, ο Πρόεδρος 

του Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλης Κορκίδης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

ΑΑΔΕ: Μόνο με ραντεβού οι επισκέψεις στις ελεγκτικές υπηρεσίες των Εφοριών 
 

Μόνο με ραντεβού θα μπορούν να προσέλθουν οι 

φορολογούμενοι στις ελεγκτικές μονάδες των 

Εφοριών, όπως αποφάσισε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, 

Γιώργος Πιτσιλής.Το μέτρο τέθηκε σε ισχύ από τις 

29 Ιουλίου και αφορά στα Τμήματα Ελέγχου των 

Εφοριών και τα Ελεγκτικά Κέντρα για μεγάλες 

επιχειρήσεις ή μεγάλο πλούτο. Οι 

φορολογούμενοι και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους 

θα μπορούν να προσέλθουν στις μονάδες ελέγχου, αφού πρώτα επικοινωνήσουν με τη 

γραμματεία της εκάστοτε υπηρεσίας, ώστε να προγραμματιστεί η επίσκεψή τους και η 

συνάντηση με αρμόδια στελέχη. Η ΑΑΔΕ αναφέρει ακόμα πως αναπτύσσει ηλεκτρονική 

εφαρμογή για τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση των επισκέψεων φορολογούμενων 

στις ελεγκτικές υπηρεσίες της, στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης της λειτουργίας τους.  

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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Το Ε.Β.Ε.Π. επισημαίνει τις ριζικές αλλαγές με το νομοσχέδιο του επιτελικού κράτους 
 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Πειραιώς επισημαίνει ότι οι προωθούμενες 

διατάξεις για το επιτελικό κράτος αποτελούν 

μια θεσμική τομή και απαρχή για την επόμενη 

μέρα μιας σύγχρονης Ελλάδας. Το νομοσχέδιο 

συγκεντρώνει όλες τις διάσπαρτες διατάξεις των 

τελευταίων 40 ετών για την οργάνωση της 

κυβέρνησης και της κεντρικής διοίκησης, 

δημιουργεί νέους θεσμούς και θέτει νέους κανόνες 

για μία αποτελεσματική λειτουργία του κράτους. Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., κ. 

Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε: «...Ο καλύτερος συντονισμός του κράτους και ο λιγότερος 

κομματισμός στο δημόσιο, θα οδηγήσει σε ανώτερο επίπεδο και ταχύτερους ρυθμούς 

λειτουργίας τη Δημόσια Διοίκηση, βοηθώντας έτσι την επίτευξη του στόχου για υψηλότερη 

ανάπτυξη στη Χώρα μας. Καλή επιτυχία στους τρεις νέους Γενικούς Γραμματείς της Προεδρίας 

της Κυβέρνησης...» 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Επιμελητήρια: «επιταχυντές» της σύνδεσης του νέου επιτελικού κράτους με την 

επιχειρηματικότητα  

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Πειραιώς, έχει αποφασίσει να συνδράμει με όλες 

του τις δυνάμεις στις προτεραιότητες που έχει 

θέσει η νέα κυβέρνηση και, ιδιαιτέρως, στη 

δημιουργία σύγχρονων δομών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, που αποδομούν τη 

γραφειοκρατία, καθώς και στον ταχύτερο και 

αποδοτικότερο ψηφιακό εκσυγχρονισμό της 

πολυπαθούς σχέσης κράτους και 

επιχειρηματικότητας. Πρόταση του Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, είναι η μετεξέλιξη 

των Επιμελητηρίων σε σύγχρονα «κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων» και σε «κέντρα 

ψηφιακών γνώσεων», που θα μας οδηγήσουν με ασφάλεια στην ψηφιακή οικονομία και σε 

μία βιώσιμη ανάπτυξη, αντίστοιχη των οικονομικά ισχυρών ευρωπαϊκών χωρών. Άλλωστε, μόνο 

τα οργανωμένα Επιμελητήρια της Χώρας, που είναι επίσημοι σύμβουλοι του κράτους, μπορούν 

να προσφέρουν δημόσιες υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα με χρήματα των επιχειρήσεων, χωρίς 

να επιβαρύνουν καθόλου τον κρατικό προϋπολογισμό, γι’ αυτό και πρέπει να αξιοποιηθούν από 

τη νέα Κυβέρνηση ως «επιταχυντές» της σύνδεσης του νέου επιτελικού κράτους με την 

επιχειρηματικότητα.  

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π.: Επιβράβευση της συνέπειας με το Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων 

 «Όσοι περισσότεροι ενταχθούν στο Λευκό Μητρώο 

Επιχειρήσεων, τόσο ταχύτερη θα είναι η μετάβαση της 

χώρας σε ένα σύγχρονο και βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα 

με χαμηλότερες εισφορές». Αυτό σημειώνει σε ανακοίνωσή 

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

αφορμή την προαναγγελία από το Υπουργείο Εργασίας για 

τη νομοθετική πρωτοβουλία ενεργοποίησης του «Λευκού 

Μητρώου Επιχειρήσεων» στο οποίο θα εντάσσονται 

επιχειρήσεις με αποδεδειγμένα υποδειγματική 

συμπεριφορά ως προς τις υποχρεώσεις τους στους εργαζομένους και στην πολιτεία. Όπως 

σημειώνει ο κ. Κορκίδης, επιτέλους, οι συνεπείς επιχειρήσεις θα επιβραβεύονται, τυπικά και 

ουσιαστικά με το μέτρο «Περσέας» το οποίο αν και ψηφίστηκε το 2014, δεν εφαρμόστηκε. Όσοι 

πληρούν τα κριτήρια που θα θεσπιστούν, θα απολαμβάνουν μείωση του μη μισθολογικού 

κόστους, καθώς και άλλες διοικητικές και φορολογικές διευκολύνσεις. Στο πλαίσιο αυτό θα 

απαλλάσσονται και από τον αναπόφευκτο διοικητικό φόρτο που επιφέρουν οι συχνές επισκέψεις 

ελεγκτικών κλιμακίων. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 

Συνάντηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη 

με την διοίκηση της ΟΛΠ ΑΕ  

Με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, 

συναντήθηκε την περασμένη Τετάρτη, ο 

Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε., Captain 

Fu, συνοδευόμενος από τον Αν. Διευθύνοντα 

Σύμβουλο του λιμανιού, κ. Άγγελο 

Καρακώστα και το μέλος της διοίκησης και 

εκπρόσωπο του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Θάνο Λιάγκο. 

Παρών στην συνάντηση ήταν και ο Γενικός 

Γραμματέας Λιμένων, κ. Βαγγέλης Κυριαζόπουλος. Ο Captain Fu, παρουσίασε στον Υπουργό το 

νέο επικαιροποιημένο Master Plan του Οργανισμού, αναφέροντας ότι στις προθέσεις της 

κινεζικής πλευράς είναι η άμεση έναρξη των εργασιών. Ο κ. Πλακιωτάκης ευχαρίστησε τα 

στελέχη της ΟΛΠ Α.Ε. για την ενημέρωση και υπογράμμισε ότι απόφαση της κυβέρνησης είναι 

να προχωρήσουν άμεσα οι σχετικές επενδύσεις, στο πλαίσιο πάντα της νομιμότητας τόσο το 

εθνικού, όσο και του ευρωπαϊκού δικαίου. 

Επιστροφή 
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H Πειραϊκή Ναυτιλία και το Maritime Hellas Cluster στην 84η ΔΕΘ 
 

Με στόχο τη δυναμική προβολή της  

Πειραϊκής Ναυτιλίας και του 1ου Ελληνικού Ναυτιλιακού Cluster “Maritime Hellas”,  

το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, σε συνεργασία με το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

σας προσκαλούν στο Περίπτερό τους,  

στο πλαίσιο της 84ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 

 

 

 
 
 

Επιστροφή 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 
25 ΙΟΥΛΙΟΥ - 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 

 
1. Ενημερωτικό Δελτίο EuroCommerce για το Εμπόριο, Τεύχος 1, Ιούλιος 

2019 

2. Η EuroCommerce για τον εκσυγχρονισμό της Εμπορικής πολιτικής της ΕΕ 
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