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Πρόσκληση Συμμετοχής σε συνάντηση με Επιχειρηματική Αποστολή από το Κόσοβο 

O Πρόεδρος, κ. Β. Κορκίδης, και τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής 
του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, σας 
προσκαλούν να συμμετέχετε στo Οικονομικό Φόρουμ και τις 
Επιχειρηματικές Συναντήσεις, που θα λάβουν χώρα τη Δευτέρα 15 
Απριλίου 2019 και ώρα 12.00 (2ος όροφος, αίθ. «Γεώργιος 
Κασιμάτης»), στο πλαίσιο της υποδοχής Επιχειρηματικής Αποστολής 

από το Κόσοβο. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής, παρακαλούμε όπως αποστείλετε, το συντομότερο 
δυνατό, στο e-mail: studies@pcci.gr τη συνημμένη φόρμα, δεόντως συμπληρωμένη. 
-ΦΟΡΜΑ 

-ΑΤΖΕΝΤΑ 
Επιστροφή 

 

Οι θέσεις-προτάσεις του Ε.Β.Ε.Π. για τη διευκόλυνση της ναυπηγοεπισκευής και του εφοδιασμού 

πλοίων, σε ευρεία συνάντηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης 

Σε συνάντηση διαλόγου για τον τομέα της Ναυπηγοεπισκευής 
και του Ναυτιλιακού Εξοπλισμού, που διοργάνωσε το 
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, την Τετάρτη 10 
Απριλίου, παρόντος του αναπληρωτή Υπουργού, κ. Στέργιου 
Πιτσιόρλα, εκ μέρους του Ε.Β.Ε.Π. συμμετείχαν ο Πρόεδρος, 
κ. Βασίλης Κορκίδης, ο Αντιπρόεδρος, κ. Κώστας Αχλαδίτης και 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ.κ. Ελένη Κορωνάκη, Ν. Μαυρίκος, Ι. Θεοδωρόπουλος, Θ. Πιτσιρίκος, 
Α. Φωτεινάκης και Ι. Πολυχρονόπουλος. Στη συνάντηση του Υπουργείου συμμετείχαν και τοποθετήθηκαν 
τουλάχιστον 20 εκπρόσωποι φορέων καθώς και επιχειρηματίες του κλάδου. Ο κ. Β. Κορκίδης παρέδωσε στον 
Υπουργό πλήρες, επικαιροποιημένο Υπόμνημα, το οποίο επισυνάπτεται, με τις θέσεις-προτάσεις του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για τη διευκόλυνση της ναυπηγοεπισκευαστικής 
δραστηριότητας και του εφοδιασμού πλοίων. 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 
 

Το E.B.E.Π. αναλύει το «διπλό πακέτο» ρυθμίσεων του νομοσχεδίου του ΥΠ.ΟΙΚ. σε 

Εφορία και Δήμους 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης, τονίζει ότι, η 
νέα ρύθμιση θα πρέπει να δώσει μία τελευταία ουσιαστική 
ευκαιρία σε 4,1 εκ. οφειλέτες που χρωστούν σήμερα 104,4 δις 
ευρώ στην εφορία. Το υπέρογκο αυτό ποσό έχει δημιουργηθεί 
κατά 48% από μη φορολογικά έσοδα, το 27% από έμμεσους 
φόρους, το 22% από άμεσους φόρους και το 3% από λοιπά 
έσοδα. Οι δύο βασικοί «κόφτες», εισοδήματος και περιουσίας, 

εκτιμάται ότι θα αφήσει πολλούς οφειλέτες εκτός της διπλής ρύθμισης. 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 
 

http://www.pcci.gr/evepimages/KossovoRF_F32393.doc
http://www.pcci.gr/evepimages/AgendaKossovo_F31991.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/Press11042019_F25167.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EvepPakEfDimoi_F31815.pdf


Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει για το νομοσχέδιο ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών έως 

120 δόσεις 

Την ένταξη των ασφαλιστικών οφειλών προς τον ΕΦΚΑ για 
ρύθμιση σε έως 120 δόσεις, με νόμο εντός του Απριλίου, 
ετοιμάζεται να καταθέσει το Υπουργείο Εργασίας. Η βασική 
οφειλή των επιχειρήσεων προς το πρώην ΙΚΑ δεν θα 
απομειώνεται, καθώς αφορά εισφορές των εργαζομένων, ωστόσο 
προτείνεται η απαλλαγή έως και 100% από τις προσαυξήσεις σε 
περίπτωση εφάπαξ πληρωμής. «Αυτό που δεν προβλέπεται στο 

Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, είναι η αναγνώριση των συνεπών εργοδοτών και η επιβράβευση των 
ενήμερων ασφαλισμένων με μείωση των ασφαλιστικών τους εισφορών» σημειώνει χαρακτηριστικά ο 
Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης. 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη: «Η συμβολή του χονδρικού εμπορίου στην 

ευρωπαϊκή οικονομία» 

«Το χονδρικό εμπόριο συμβάλλει σημαντικά στη λειτουργία της 
οικονομίας της ΕΕ με σχεδόν 2 εκ. επιχειρήσεις να 
δραστηριοποιούνται στον τομέα. Ο κύκλος εργασιών του 
χονδρικού εμπορίου στην ΕΕ, αυξήθηκε από 5,5 τρις ευρώ το 
2008, πριν από την οικονομική κρίση, σε 6 τρις ευρώ το 2018, με 
ετήσιο ρυθμό αύξησης 4,3% και συνολικό ρυθμό αύξησης 10,3% 
σε σύγκριση με το 2008. Η προστιθέμενη αξία του χονδρικού 

εμπορίου ανήλθε σε 660 δις ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 5% της συνολικής προστιθέμενης αξίας στην ΕΕ. 
Το χονδρικό εμπόριο είναι ένας από τους μεγαλύτερους τομείς στην ΕΕ όσον αφορά τη συμβολή του στην 
απασχόληση με 10,6 εκ. θέσεις εργασίας, που αντιπροσωπεύει το 5% της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ. 
Η απασχόληση στο χονδρεμπόριο έχει επηρεαστεί μόνο οριακά από την οικονομική κρίση του 2009 και έχει 
αυξηθεί συνεχώς από το 2014 μέχρι το 2018…». 
Περισσότερα… 
Επιστροφή 

 

Α.Α.Δ.Ε.: Επιστροφή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων 

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, κ. Γιώργου Πιτσιλή, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργείται η υποχρέωση 
υποβολής ιδιαίτερης αίτησης για την επιστροφή φόρου εισοδήματος 
νομικών προσώπων, που προκύπτει βάσει δήλωσης, για τις 
δηλώσεις που υποβάλλονται από την έκδοση της απόφασης και 
εφεξής. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, στις περιπτώσεις που 

προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο φόρου, η δήλωση φόρου εισοδήματος συνιστά αυτόματα και αίτηση 
επιστροφής, μεαποτέλεσμα να επιταχύνεται κατ’ αυτό τον τρόπο η επιστροφή του φόρου στους δικαιούχους. 
Επιστροφή 
 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/Evep120Doseis_F32429.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PresXondremp_F31900.pdf


Ναυτιλιακά νέα 
 

Τα αποτελέσματα χρήσης 2018 της ΟΛΠ Α.Ε. παρουσιάστηκαν  στην Ένωση Θεσμικών 

Επενδυτών 

Υπερδιπλάσια, σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδος, 
ήταν τα καθαρά κέρδη για τον ΟΛΠ το 2018, όπως ανακοίνωσε η 
εταιρεία στην ετήσια ενημέρωση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. 
Παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου του ΟΛΠ Α.Ε. Captain Fu 
Chengqiu, του κ. ‘Αγγελου Καρακώστα, Deputy CEO, του κ. 
Αθανάσιου Λιάγκου, μέλους του Δ.Σ. και σύμβουλου διοίκησης, του 

κ. Tian Chao, CFO και άλλων στελεχών της εταιρείας η ΟΛΠ ΑΕ ανακοίνωσε πως, το καθαρό αποτέλεσμα 
εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 147% σε 27,9 εκατ. ευρώ, έναντι 11,3 εκατ. της χρήσης 2017. Ο κύκλος 
εργασιών ανήλθε σε 132,9 εκατ.ευρώ έναντι 111,5 εκατ. της χρήσης 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 19,2 %. 
Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Captain Fu Chengqiu «Η επιτυχημένη οικονομική 
διαχείριση δημιουργεί και πρόσθετα έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο λόγω του αυξημένου ανταλλάγματος 
παραχώρησης, μερισμάτων, ασφαλιστικών εισφορών κλπ. Οι πρόσθετες επενδύσεις που προτείνουμε στο 
Master Plan θα  τονώσουν ακόμη  περισσότερο την απασχόληση και την τοπική και εθνική οικονομία». 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Ενίσχυση της παρουσίας των αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιριών στην Ελλάδα 
Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υ.ΝΑ.Ν.Π. «Αυξάνεται η παρουσία 
ξένων ναυτιλιακών εταιριών στη χώρα μας, με αποτέλεσμα να 
ενισχύεται ακόμη περισσότερο η θέση του λιμανιού του Πειραιά, ως 
μεγάλου ναυτιλιακού κέντρου, αλλά και της ελληνικής ναυτιλιακής 
συστάδας στη διεθνή ναυτιλία. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, κ. Φώτης  Κουβέλης, υπέγραψε επτά αποφάσεις άδειας 
εγκατάστασης στη χώρα μας γραφείου ή υποκαταστήματος 

αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιριών. Με ακόμη τρεις αποφάσεις του, ο Φώτης Κουβέλης, τροποποίησε τις 
αποφάσεις άδειας εγκατάστασης στη χώρα μας στην κατεύθυνσης της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων τους 
τριών υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιριών». 
Επιστροφή 

 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EUROCOMMERCE (5 – 11 Απριλίου 2019) 
 

EUROCOMMERCE 

1. Η EuroCommerce συμμετείχε στην 29η συνεδρίαση του Οικονομικού Συμβουλίου του Παρατηρητηρίου της 
Αγοράς  Γαλακτοκομικών της DG AGRI-led 
Παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων σχετικά με κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων σε ένα σύνολο 
χωρών της ΕΕ 

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε συνάντηση με τις Ρωσικές Αρχές που είναι αρμόδιες για τον νόμο με 
τον οποίο θεσπίζονται προϋποθέσεις σήμανσης για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 
Έγγραφο με τα ερωτήματα που τέθηκαν και τις σχετικές απαντήσεις 

3. Η EuroCommerce, μαζί με δέκα άλλες Ενώσεις, υπέγραψαν επιστολή προς τον Ρώσο Υπουργό Εμπορίου 
και Βιομηχανίας, κ. Denis Manturov, για τις αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την έλλειψη πληροφόρησης 
για το νέο νομικό πλαίσιο, την ακριβή διαδικασία σήμανσης των εμπορευμάτων και το πολύ αυστηρό 
χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή αυτών των πρόσθετων απαιτήσεων.  
Επιστολή 

http://www.pcci.gr/evepimages/anunOLP050419_F31857.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F5702.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F5702.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F5761.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0202_F5940.pdf


 

Επιστροφή 

 

ENVIRONMENTAL COMMITTEE 

4. Η EuroCommerce συμμετείχε σε συνάντηση του Φόρουμ για τις Αλυσίδες Συσκευασίας, όπου 
πραγματοποιήθηκε συζήτηση για πιθανή κοινή θέση σχετικά με την καθοδήγηση της ΕΕ και την 
αναθεώρηση των βασικών απαιτήσεων.  
Συμφωνήθηκε το Φόρουμ των Αλυσίδων Συσκευασίας να προβεί σε κοινή δήλωση με τρία θέματα: την 
καθοδήγηση του EPR, την αναθεώρηση των βασικών απαιτήσεων και την έννοια του αναγκαίου κόστους σε 
σχέση με τον καθαρισμό των απορριμμάτων.  

TAXATION COMMITTEE 

5. Φορολογία της ψηφιοποιημένης οικονομίας  
Position Paper Towards a Taxation System for the Digitalised Economy - εγκεκριμένο 

SUPPLY CHAIN COMMITTEE 

6. Οδηγία UTP - εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 9 Απριλίου 
UTP directive 

IMCO 

7. Το ανεξάρτητο think-tank του «Visegrad Insight» δημοσίευσε 4 διαφορετικά σενάρια για τις ευρωεκλογές 
του Μαϊου 2019, με επίκεντρο την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.  
Post EP elections scenarios Visegrad Insight 

http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F6029.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F6100.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F6407.pdf
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