
 

 
e - Ε ν η μ έ ρ ω σ η 

Α γ απητό Μέλος, 
Το e-Ενημέρωση συντάσσεται, κάθε εβδομάδα, με τη δημοσιογ ραφ ική επιμέλεια  

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

Mε συναδελφ ικούς χαιρετισμούς, 
Βασίλης Κορκ ίδης  

Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π. (president@pcci.gr) 
 
 

4 Ιανουαρίου 2019 
 

 

 
 
 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
 Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ.Α., κ. Β. Κορκίδη για τη νέα, οικονομική χρονιά 

 Ενημερωτικό Σημείωμα Ε.Β.Ε.Π. για την αλλαγή στην τιμή της πλαστικής σακούλας 

 Προτάσεις Κ.Ε.Ε.Ε. στο Ν/Σ για τις Στρατηγικές Επενδύσεις, σχετικά με Επιχειρηματικά 

Πάρκα και Ταμείο Υποδομών 

 Νέες εντάξεις επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Επιχειρούμε Έξω» 

 Εξάμηνη παράταση στον μειωμένο ΦΠΑ σε πέντε νησιά 

 Πρόσκληση στην κοινή εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας Ε.Β.Ε.Π. και 

παραγωγικών φορέων Πειραιά, Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019, στις 17:30, Mέγαρο 

Ε.Β.Ε.Π. 

 

 

mailto:studies@pcci.gr
mailto:president@pcci.gr


 

Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ.Α., κ. Β. Κορκίδη για τη νέα, οικονομική χρονιά 
 «Καλωσορίζοντας το 2019, όλοι αναζητούμε, αναμένουμε και ίσως ακόμα και να 

απαιτούμε, πολύ περισσότερα για τη βελτίωση της καθημερινότητα μας από την 

έλευση του νέου χρόνου. Συμπληρώσαμε από το 2009 ακριβώς μία δεκαετία 

πρωτόγνωρης κρίσης και ύφεσης, με τρία μνημόνια και ένα μεταμνημόνιο, από 

τέσσερις διαφορετικές κυβερνήσεις και συγκυβερνήσεις που προέκυψαν μετά από 

πρόωρες εκλογικές αναμετρήσεις και φυσικά ένα δημοψήφισμα. Όμως, έχουμε 

πλέον μπροστά μας όλο το 2019, ένα κρίσιμο έτος τριπλών μάλιστα εκλογών, για 

την αυτοδιοίκηση και το Ευρωκοινοβούλιο τον Μάιο και βεβαίως τις εθνικές εκλογές, οι οποίες όποιο μήνα 

του έτους και να γίνουν, τουλάχιστον αυτή τη φορά θα είναι σε βάθος τετραετίας…» 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Ενημερωτικό Σημείωμα Ε.Β.Ε.Π. για την αλλαγή στην τιμή της πλαστικής σακούλας 
«Όπως είναι γνωστό, ένα χρόνο τώρα (ήδη από 1/1/2018), με βάση την 

Κ.Υ.Α. 180036/952/2017, δεν διατίθενται πλέον δωρεάν από τα 

καταστήματα οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Αντιθέτως, αυτές 

χρεώνονται στον καταναλωτή και οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να 

εισπράττουν και να αποδίδουν ειδικό περιβαλλοντικό τέλος, ανά τεμάχιο. Το ειδικό αυτό τέλος αναγράφεται 

στα παραστατικά πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων και αποτυπώνεται στα λογιστικά αρχεία που τηρεί η 

επιχείρηση. Το παραπάνω περιβαλλοντικό τέλος προσδιορίστηκε στην τιμή των 3 λεπτών του ευρώ προ 

Φ.Π.Α έως τις 31.12.2018. Όμως από 1.1.2019, όπως προβλέπεται ρητώς στο άρθρο 3α της ανωτέρω 

απόφασης, προσδιορίζεται στην τιμή των 7 λεπτών του ευρώ προ Φ.Π.Α ήτοι 9 λεπτά του ευρώ με 

Φ.Π.Α…». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Προτάσεις Κ.Ε.Ε.Ε. στο Ν/Σ για τις Στρατηγικές Επενδύσεις, σχετικά με 
Επιχειρηματικά Πάρκα και Ταμείο Υποδομών 

Τις προτάσεις-προσθήκες της επιμελητηριακής κοινότητας για τη 

βελτίωση των διατάξεων του νομοσχεδίου υπό τον τίτλο «Νόμος 

για την προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων», ώστε να οδηγήσει 

με βεβαιότητα στην προσέλκυση των επενδύσεων και κατά συνέπεια και στην αύξηση νέων θέσεων 

εργασίας, απέστειλε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος 

Μίχαλος στον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Γιάννη Δραγασάκη και τον Γενικό Γραμματέα Ιδιωτικών 

Επενδύσεων κ. Λόη Λαμπριανίδη. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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Νέες εντάξεις επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Επιχειρούμε Έξω» 
Νέες εντάξεις επιχειρηματικών σχεδίων/πράξεων, συγκεκριμένα 172, στη 

δράση «Επιχειρούμε Έξω» προϋπολογισμού 7.881.894,38 ευρώ, ενέκρινε η 

ειδική γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

του ΕΣΠΑ στο υπουργείο Οικονομίας, Ευγενία Φωτονιάτα.Όπως αναφέρει ο 

υφυπουργός Οικονομίας Στάθης Γιαννακίδης, συνολικά στη δράση 

«Επιχειρούμε Έξω» έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής 551 επενδυτικά σχέδια, με συνολική δημόσια δαπάνη 

24.631.049,23 ευρώ και συνολικό κόστος πράξης που ξεπερνά πλέον τα 50 εκατ. ευρώ. Δικαιούχοι είναι 

πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα με 

στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των μεταποιητικών επιχειρήσεων και τη συμμετοχή σε διεθνείς 

εμπορικές εκθέσεις. Σημειώνεται ότι, η πρόσκληση του προγράμματος είναι διαρκώς ανοιχτή για υποβολή, 

καθώς με τη νέα πολιτική του υπουργείου η αξιολόγηση είναι άμεση, ενώ έχει επιτευχθεί η σημαντική 

μείωση του χρόνου που μεσολαβεί από την υποβολή του φακέλου μέχρι την ένταξη, και σήμερα 

υπολογίζεται σε περίπου 2 μήνες. 

Επιστροφή 
 

 

Εξάμηνη παράταση στον μειωμένο ΦΠΑ σε πέντε νησιά 
Υπογράφηκε, υπουργική απόφαση από τον υπουργό 

Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και την υφυπουργό 

Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, μέσω της οποίας 

προβλέπεται παράταση ισχύος του μειωμένου καθεστώτος ΦΠΑ στα πέντε νησιά του ανατολικού Αιγαίου, 

που δέχονται τις προσφυγικές ροές (Λέρος, Λέσβος, Κως, Σάμος και Χίος) μέχρι την 30.6.2019. Η απόφαση 

έρχεται σε εκτέλεση σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. 
Επιστροφή 
 

 



Πρόσκληση στην κοινή εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας Ε.Β.Ε.Π. και 
παραγωγικών φορέων Πειραιά, Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019, στις 17:30, Mέγαρο 
Ε.Β.Ε.Π. 

 

Επιστροφή 
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