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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)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ




Τοποθετήθηκε εγκαίρως το Ε.Β.Ε.Π. στη Δημόσια Διαβούλευση για το Φορολογικό
Υπεγράφησαν δεκαέξι συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και Λαοκρατικής Δημοκρατίας της
Κίνας



Εκδήλωση με θέμα «Η Εξέλιξη των οπτικοακουστικών και τηλεπικοινωνιών στην αγορά
της Κίνας




Ενημέρωση για επικείμενη βεβαίωση οφειλόμενων τελών Γ.Ε.ΜΗ. σε Δ.Ο.Υ.
5.489 προσφερόμενες θέσεις απασχόλησης μέσα από τα 14 ανοικτά προγράμματα του
ΟΑΕΔ



Ξεκίνησε

η

υποβολή

αιτήσεων

για

συμμετοχή

στα

προγράμματα

του

Κέντρου

Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη «Blue Lab»




Πρόσθετα κεφάλαια 3 εκατ. ευρώ για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις
Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής: Τα ΚΕΠ θα είναι το σημείο συναλλαγής πολιτών με το
κράτος



Υπουργός Εργασίας: Ηλεκτρονική καταγραφή στην Εργάνη των απασχολούμενων στα
οικοδομοτεχνικά έργα



Στο Ε.Β.Ε.Π.: Επιχειρηματική Ημερίδα με θέμα «Επενδύοντας σε Ελλάδα και Ουκρανία»

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ



Δήλωση προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδη, με αφορμή τις δηλώσεις του Υπουργού
Ναυτιλίας και την επίσκεψη του Προέδρου της Κίνας στην Ελλάδα



Από την ΕΤΕπ 140 εκατ. ευρώ για έργα που θα μεταμορφώσουν το λιμάνι του Πειραιά

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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Τοποθετήθηκε εγκαίρως το Ε.Β.Ε.Π. στη Δημόσια Διαβούλευση για το Φορολογικό
Το

Εμπορικό

τοποθετήθηκε

και

Βιομηχανικό

εγκαίρως

στη

Επιμελητήριο

δημόσια

Πειραιά

διαβούλευση

και

επικεντρώθηκε στη νέα φοροκλίμακα, τη χρήση μετρητών, τις
επιταγές, τις e-αποδείξεις, τη πάγια ρύθμιση, τα επαγγελματικά
ακίνητα, τη συνέπεια, τη κοινωνική εταιρική ευθύνη, την
ενίσχυση των επενδύσεων και τη τόνωση της ρευστότητας.
Είναι γεγονός ότι επισημάνθηκαν πολλές βελτιωτικές αλλαγές στις διατάξεις του νέου
φορολογικού νομοσχεδίου και συμπεριλαμβάνονται σημαντικές φοροελανφρύνσεις, με μειώσεις
φόρου εισοδήματος, μειώσεις ΦΠΑ, ελαφρύνσεις σε ιδιοκτήτες ακινήτων, μείωση τριών φόρων
στις επιχειρήσεις, ενώ εφαρμόζεται μία νέα πάγια ρύθμιση χρεών με διπλάσιες δόσεις. Οι
ελαφρύνσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που φέρνει το υπό διαβούλευση φορολογικό
νομοσχέδιο φέρουν θετικό πρόσημο. Το Ε.Β.Ε.Π. εκτιμά πως θα είναι η απαρχή για
την αναθέρμανση και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Σημειώνει ωστόσο ότι είναι επιβεβλημένη η ανάγκη νομοθέτησης πέραν των όσων το παρόν
σχέδιο νόμου εισάγει και της νομοθέτησης της μείωσης της προκαταβολής Φόρου Εισοδήματος,
της περαιτέρω μείωσης του ΕΝΦΙΑ για το επόμενο έτος συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων
που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα και χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη, της σταδιακής
μείωσης μέχρι την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης,
της κατάργησης των αναχρονιστικών τεκμηρίων διαβίωσης με την έλευση του περιουσιολογίου,
της περαιτέρω μείωσης του συντελεστή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων στο 20% και
της μείωσης των υφιστάμενων συντελεστών ΦΠΑ, στο 20% και 11% αντίστοιχα.
Οι επισημάνσεις του Ε.Β.Ε.Π. επί των άρθρων του σχεδίου νόμου αναλυτικότερα είναι οι
ακόλουθες:
Περισσότερα
Επιστροφή

Υπεγράφησαν δεκαέξι συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και Λαοκρατικής Δημοκρατίας της
Κίνας
Δεκαέξι συμφωνίες, μεταξύ των οποίων δύο που αφορούσαν
το λιμάνι του Πειραιά, υπογράφηκαν κατά την διάρκεια της
επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Κίνας, Σι Τζινπινγ. Οι
συμφωνίες προσελκύουν κινεζικά κεφάλαια, δρομολογούν
το νέο κύκλο έργων αναβάθμισης του λιμανιού του Πειραιά
από την COSCO, ανοίγουν περαιτέρω την κινεζική αγορά σε
ορισμένα ελληνικά αγρο-διατροφικά προϊόντα και ενισχύουν
τους ήδη στενούς σινο-ελληνικούς δεσμούς. Αναλυτικότερα οι 16 συμφωνίες είναι …
Περισσότερα
Επιστροφή

Εκδήλωση με θέμα «Η Εξέλιξη των οπτικοακουστικών και τηλεπικοινωνιών στην
αγορά της Κίνας
Ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.), στην
αίθουσα

«Γεώργιος

Κασιμάτης»,

το

Σάββατο

9

Νοεμβρίου 2019. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν το
Πανεπιστήμιο Πειραιά, και το China Radio and Television
Administration. Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης
Κορκίδης, σχετικά με το πολύ ενδιαφέρον θέμα και με αφορμή την εν λόγω διοργάνωση,
ενημέρωσε τις επιχειρήσεις - μέλη του με τις παρακάτω χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το
5G. Να σημειωθεί ότι ο Υφυπουργός ΜΜΕ της Κίνας και η Γ.Γ. της China Radio and Television
Administration επισκέφτηκαν το Ε.Β.Ε.Π. με πρωτοβουλία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Πειραιά.
Περισσότερα
Επιστροφή
Ενημέρωση για επικείμενη βεβαίωση οφειλόμενων τελών Γ.Ε.ΜΗ. σε Δ.Ο.Υ.
Ενημερώνονται

οι

επιχειρήσεις

–

μέλη

Ε.Β.Ε.Π.

οι

οποίες

εγγεγραμμένες στο Γ.Ε.ΜΗ., ότι υποχρεούνται να καταβάλλουν το
ετήσιο τέλος τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ εντός της κάθε ετήσιας χρήσης
(ΚΥΑ 79752/30-12-2014 / ΦΕΚ Β’ 2623/31-12-2014) καθώς σε
περίπτωση που δεν καταβληθεί μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες
από υπόχρεο ο οποίος δεν έχει διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ., το εν λόγω τέλος (άρθρο 3 της ΚΥΑ)
αποστέλλεται από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.ΕΜ.Η. του οικείου Επιμελητηρίου, στη Φορολογική
Διοίκηση, για βεβαίωση και είσπραξη βάσει των διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων (ΚΕΔΕ). Κατόπιν των ως άνω, ενημερώνουμε και καλούμε όλες τις επιχειρήσεις – μέλη
μας οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο ΓΕΜΗ, να τακτοποιήσουν/εξοφλήσουν τα οφειλόμενα
τέλη Γ.Ε.ΜΗ., προκειμένου να μη βεβαιωθούν στη Δ.Ο.Υ., καθώς αναμένεται η άμεση έναρξη
της διαδικασίας βεβαίωσής τους, σύμφωνα με τη με αρ. 1197/16-5-2019 Απόφαση του Διοικητή
της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 1911/Β/28-5-2019).
Επιστροφή
5.489 προσφερόμενες θέσεις απασχόλησης μέσα από τα 14 ανοικτά προγράμματα του
ΟΑΕΔ
Δεκατέσσερα προγράμματα του ΟΑΕΔ παραμένουν ανοικτά για την
υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τομέα, αυτοαπασχολουμένους καθώς και ανέργους οι οποίοι επιθυμούν
να ξεκινήσουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα. Συνολικά,
55.489 θέσεις των προγραμμάτων παραμένουν αδιάθετες και οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επωφεληθούν άμεσα με την ένταξή τους στις εν λόγω δράσεις.
Περισσότερα
Πίνακας
Επιστροφή

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στα προγράμματα του Κέντρου
Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη «Blue Lab»
Ξεκίνησε

η

υποβολή

αιτήσεων

για

συμμετοχή

στα

προγράμματα του Κέντρου Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη
Γαλάζια Ανάπτυξη «Blue Lab». Το «γαλάζιο εργαστήριο» του
Δήμου Πειραιά, που αποτελεί το πρώτο κέντρο προώθησης και
υποστήριξης της επιχειρηματικής καινοτομίας αποκλειστικά για
τη Γαλάζια Ανάπτυξη στην Ελλάδα, είναι έτοιμο να υποδεχθεί
τους

πρώτους

συμμετέχοντες

στα

προγράμματα

αξιοποίησης

προηγμένου

τεχνολογικού

εξοπλισμού και υποστήριξης νέων επιχειρηματικών ιδεών. Το online σύστημα υποβολής
αιτήσεων μέσω του bluelab.gr έχει ανοίξει και το ενδιαφέρον για συμμετοχή είναι ήδη μεγάλο.
Περισσότερα
Επιστροφή
Πρόσθετα κεφάλαια 3 εκατ. ευρώ για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις
Πρόσθετα κεφάλαια ύψους 3 εκατ. ευρώ θα δοθούν μέσω
δράσης του ΕΣΠΑ για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις στην Αττική.
Συνολικά, από τη δράση «Επιχειρούμε Έξω - Υποστήριξη
Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό», θα
δοθούν συνολικά 53 εκατ. ευρώ, από τα 50 εκατ. ευρώ που
προβλέπονταν αρχικά, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του
υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κου Ιωάννη Τσακίρη, που αφορά στην τροποποίηση
στην αύξηση του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού στην περιφέρεια Αττικής κατά 3 εκατ.
ευρώ.
Περισσότερα
Επιστροφή
Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής: Τα ΚΕΠ θα είναι το σημείο συναλλαγής πολιτών με το
κράτος
«Η αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχουν τα ΚΕΠ
αποτελεί στόχο της κυβέρνησης», σύμφωνα με τα όσα είπε
ο

Υπουργός

Πιερρακάκης,

Ψηφιακής
σε

Διακυβέρνησης,

συνέντευξή

του

κ.

στην

Κυριάκος
εφημερίδα

«Παραπολιτικά». «Στόχος μας είναι, όχι μόνο να μην τα
καταργήσουμε

(σ.σ.

τα

ΚΕΠ),

αλλά

αντίθετα,

να

τα

καταστήσουμε το μοναδικό σημείο που θα χρειάζεται να
προσέλθουν για μια συναλλαγή τους με το κράτος οι πολίτες, ιδίως εκείνοι που δεν είναι
εξοικειωμένοι με την τεχνολογία», τόνισε. Αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της
διαλειτουργικότητας όλων των υπηρεσιών και των μητρώων του Δημοσίου είπε ότι «είναι ένα
έργο το οποίο χρονικά καλύπτει το σύνολο του βίου της κυβέρνησης, είναι ένα έργο τετραετίας,
και αυτό γιατί απαιτεί τον σχεδιασμό, την προκήρυξη και την υλοποίηση μεγάλων έργων».
Επιστροφή

Υπουργός Εργασίας: Ηλεκτρονική καταγραφή στην Εργάνη των απασχολούμενων στα
οικοδομοτεχνικά έργα
«Τάξη» στα οικοδομικά και τεχνικά έργα, ιδιωτικά και
δημόσια,

μέσω

της

ηλεκτρονικής

καταγραφής

στο

Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη», των απασχολούμενων
σε αυτά επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Εργασίας, με
απόφαση που υπογράφτηκε από τον αρμόδιο Υπουργό,
Γιάννη Βρούτση. Ειδικότερα, με την υπουργική απόφαση
ορίζονται οι σαφείς υποχρεώσεις του εργοδότη οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου σχετικά
με την αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού στο καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα
Εργάνη, την απογραφή του οικοδομοτεχνικού έργου, την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής
Δήλωσης (ΑΠΔ) καθώς και την καταβολή των εισφορών. «Ήταν μία πολύμηνη προσπάθεια,
στην οποία συνέβαλαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπ. Εργασίας, μέσα από την οποία
καταφέραμε να εντάξουμε στο ηλεκτρονικό περιβάλλον καταγραφής και ενημέρωσης του
συστήματος Εργάνη, όλα τα οικοδομικά και τεχνικά έργα» δήλωσε ο κ. Βρούτσης. Όπως
σημείωσε, ο συγκεκριμένος κλάδος ήταν «μία γκρίζα περιοχή της αγοράς εργασίας στην οποία
υπήρχε έντονη αδιαφάνεια καθώς ήταν πολύ δύσκολη η παρακολούθηση και η καταγραφή της».
Με την υπουργική απόφαση που εκδόθηκε όλοι οι εργαζόμενοι των δημοσίων έργων θα
αναγγέλλονται ηλεκτρονικά, ενώ οι εργαζόμενοι στα ιδιωτικά έργα θα απογράφονται στο
σύστημα

Εργάνη,

διευκρίνισε

ο

υπουργός,

προσθέτοντας

ότι

με

αυτό

τον

τρόπο,

«διαφυλάσσεται η νομιμότητα και η διαφάνεια και σε αυτό το κομμάτι της αγοράς εργασίας».
Επιστροφή
Στο Ε.Β.Ε.Π.: Επιχειρηματική Ημερίδα με θέμα

«Επενδύοντας σε Ελλάδα και

Ουκρανία»
Την Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019, και ώρα 10.00-17.30, στο
Μέγαρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς
(οδός

Γ.

Κασιμάτη

1,

Πλ.

Οδησσού,

18531-Πειραιάς)

διοργανώνεται Ημερίδα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος με θέμα
«ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑ». Το ενδιαφέρον θα
εστιάσει στα Γεωργικά Προϊόντα, τα Τυποποιημένα Τρόφιμα,
καθώς και στη Ναυπήγηση και Επισκευή Πλοίων. Τη διοργάνωση
έχουν επιμεληθεί το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Πειραιώς και το Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο, και θα συμμετέχουν σ’ αυτήν το Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Πειραιά, το

Επαγγελματικό

Επιμελητήριο Πειραιά

και

το Διεθνές Κέντρο

Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας της Ουκρανίας, ενώ η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της
Πρεσβείας της Ουκρανίας στην Ελληνική Δημοκρατία.
Αίτηση Συμμετοχής
Επιστροφή

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ
Δήλωση προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδη, με αφορμή τις δηλώσεις του Υπουργού
Ναυτιλίας και την επίσκεψη του Προέδρου της Κίνας στην Ελλάδα
Με αφορμή τις δηλώσεις του υπουργού Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ι. Πλακιωτάκη, αμέσως
μετά την συνάντηση που είχε στο ΥΝΝΠ με την
ηγεσία της COSCO, η οποία ήταν στον Πειραιά
ενόψει της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της
Κίνας, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραιώς κ. Βασίλης Κορκίδης, με
δήλωσή του, χαιρέτισε με ιδιαίτερη ικανοποίηση τις δηλώσεις του υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, για το γεγονός ότι, με δική του παρέμβαση, ύστερα και από την
προτροπή του Ε.Β.Ε.Π., ανοίγει μία «μεγάλη πόρτα» στα Κινεζικά ναυπηγεία για τις
ελληνικές επιχειρήσεις που κατασκευάζουν εξοπλισμούς για πλοία.
Περισσότερα
Επιστροφή
Από την ΕΤΕπ 140 εκατ. ευρώ για έργα που θα μεταμορφώσουν το λιμάνι του Πειραιά
Η Ευρωπαϊκή

Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) συμφώνησε

επίσημα να χορηγήσει 140 εκατ. ευρώ για να στηρίξει την
επέκταση και αναβάθμιση του λιμανιού του Πειραιά, που είναι
το κύριο λιμάνι της Ελλάδας. Αυτό το δάνειο, το μεγαλύτερο
που έχει χορηγήσει ποτέ η ΕΤΕπ για λιμενικά έργα στην
Ελλάδα, θα στηρίξει μέρος από τις επενδύσεις συνολικού
ύψους άνω των 600 εκατ. ευρώ στο λιμάνι του Πειραιά.

Το 20ετές δάνειο υπεγράφη στην

Αθήνα παρουσία του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου της
Κίνας κ. Σι Τζινπίνγκ και του προέδρου της COSCO Shipping Corporation κ. Xu Lirong, από τον
κ. Andrew McDowell, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων τον Πρόεδρο
Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. κ. Yu Zenggang και τον κ. Αθανάσιο Λιάγκο, μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.
Περισσότερα
Επιστροφή
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