
 
Παρασκευή,  27 Ιανουαρίου 2017 

 
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 
• KAΛΟΤΑΞΙΔΟ, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ CLUSTER, ""MMAARRIITTIIMMEE  HHEELLLLAASS""!! 

• ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ε.Β.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΔΕΣΜΕΣ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΑΠΟ ESM & EFSF ΜΕ ΜΕΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΦΕΛΗ 

• ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Σ.Ε.Ε. & Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ: «Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΡΑ 

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ…ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ! 

• ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΩΣ 30/01/17 ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 

• Β. ΚΟΡΚΙΔΗΣ: «Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ MARC –Γ.Σ.ΕΒ.Ε.Ε. ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 

ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΑΝΕΧΕΙΑ, ΦΟΒΙΑ ΚΑΙ ΦΥΓΗ» 

• Ε.Σ.Ε.Ε.: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΑΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

• ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 8ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ "SERAJEVO BUSINESS 

FORUM 2016" (ΣΕΡΑΓΕΒΟ 22-23 ΜΑÏΟΥ 2017) 

• NEWSLETTER ΚΑΙ ΝΕΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ "ENTERPRISE GREECE" 

• Ε.Φ.Κ.Α.: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

• ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΤΕΛΗ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ. ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ 

«ΑΝΑΒΟΛΟΣΗΜΟ» 
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KAΛΟΤΑΞΙΔΟ, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ CLUSTER, ""MMAARRIITTIIMMEE  HHEELLLLAASS""!! 

Με την ευχή να είναι καλοτάξιδο από τον Πειραιά σε όλα τα 

λιμάνια και να έχει μία επιτυχημένη παρουσία στα ναυτιλιακά 

κέντρα του κόσμου, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα το 

απόγευμα, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π., η παρουσίαση της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας (http://www.maritimehellas.org/), 

του πρώτου ελληνικού, ναυτιλιακού cluster, "MARITIME 

HELLAS". Μία κοινή πρωτοβουλία, οποία υποστηρίζεται ενεργά από την Ένωση Ελλήνων 

Εφοπλιστών, το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Πειραιώς. Περισσότερα… 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ CLUSTER, "MARITIME HELLAS") 

Επιστροφή 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ε.Β.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΔΕΣΜΕΣ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΑΠΟ ESM & EFSF ΜΕ ΜΕΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΦΕΛΗ 

Ξεπάγωσε το θέμα των βραχυπρόθεσμων μέτρων για τη 

διευθέτηση του ελληνικού χρέους από τον ESM. Οι παρεμβάσεις 

που είχαν εγκριθεί από τους υπουργούς Οικονομικών της 

Ευρωζώνης στο Eurogroup του περασμένου Δεκεμβρίου είχαν 

παγώσει, επί εβδομάδες, εξαιτίας της απόφασης της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει στη 

διάθεση έκτακτου μερίσματος στους συνταξιούχους. Τα μέτρα που είχαν εγκριθεί από τους 

υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης ενεργοποιήθηκαν και από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 

Σταθερότητας, με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, όπου αναφέρεται ότι, τα μέτρα 

αποσκοπούν, τόσο στη μείωση του επιτοκιακού κινδύνου, που αντιμετωπίζει η Ελλάδα -

δεδομένου ότι, το 70% του χρέους της τοκίζεται με κυμαινόμενο επιτόκιο- όσο και στην 

ελάφρυνση του βάρους των αποπληρωμών, ώστε να ενισχυθεί σημαντικά η βιωσιμότητα του 

ελληνικού χρέους. Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Σ.Ε.Ε. & Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ: «Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΡΑ 

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ…ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ! 

«Δύο χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τη 

παρούσα κυβέρνηση, η οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται σε δεινή θέση. 

Μπορεί οι μακροοικονομικοί δείκτες να εμφανίζουν τελευταία μικρή 
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βελτίωση, ωστόσο, οι επιχειρήσεις δυσφορούν. Εκκρεμούν σημαντικές πολιτικές αποφάσεις, 

που οι κυβερνώντες από τη θέση της Αντιπολίτευσης δεσμεύονταν ότι, θα αποτελέσουν τη βάση 

της διακυβέρνησής τους, όπως η επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, η θέσπιση 

αφορολόγητου ορίου στα 12.000 ευρώ, η κατάργηση του ΕΝ.Φ.Ι.Α., η δίκαιη διευθέτηση του 

ιδιωτικού χρέους- ένα πρόγραμμα, όπως λέγανε της νέας "σεισάχθειας" με τη ρύθμιση των 

κόκκινων δανείων-, η ίδρυση Αναπτυξιακής Τράπεζας και Ταμείων ειδικού σκοπού για τους 

μικρομεσαίους και τους αγρότες και πολλές άλλες που συγκροτούσαν το περιβόητο 

"Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης"». Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΩΣ 30/01/17 ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει ότι, παρατείνεται 

έως τις 30 Ιανουαρίου 2017, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα δύο καθεστώτα του 

Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ». 

Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι τεκμηρίωσης μπορούν να υποβάλλονται, μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 

2017. 

Επιστροφή 

 

Β. ΚΟΡΚΙΔΗΣ: «Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ MARC –Γ.Σ.ΕΒ.Ε.Ε. ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΕΙ 

ΑΝΕΧΕΙΑ, ΦΟΒΙΑ ΚΑΙ ΦΥΓΗ» 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας: «Το 75,3% των νοικοκυριών 

παρουσίασε μείωση των εισοδημάτων το 2016 σε σχέση με το 2015, με 

σαφέστατη την τάση διεύρυνσης της ανισότητας, υπέρ των ανώτερων 

εισοδηματικών κλιμακίων (στην κατηγορία άνω των 30,000ευρώ 

παρουσιάζεται αύξηση στο 11,1% του πληθυσμού). Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα μονομελή 

νοικοκυριά και όσα έχουν ένα άνεργο στο νοικοκυριό. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι, μόνο το 

1,5% του πληθυσμού καταφέρνει να αποταμιεύσει». Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Ε.Σ.Ε.Ε.: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ 

ΚΕΑΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, στο 

πλαίσιο της έγκυρης και άμεσης ενημέρωσης του επιχειρηματικού 

κόσμου για την πληθώρα των εγκυκλίων που δημοσιεύονται το 

τελευταίο χρονικό διάστημα από το Υπουργείο Εργασίας, προβαίνει 

http://www.pcci.gr/evepimages/artPres270117_F16896.pdf
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σε διευκρινιστικές επισημάνσεις αναφορικά με την προσφάτως δημοσιευθείσα απόφαση 

διαβίβασης του συνόλου των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών στο Κ.Ε.Α.Ο. Σύμφωνα 

με την υπουργική απόφαση 58039/3275/28.12.2016 διαβιβάζονται στο Κ.Ε.Α.Ο. από τους 

ασφαλιστικούς οργανισμούς όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανεξαρτήτως ύψους και 

εισπραξιμότητας, οι οποίες κατά την έκδοση της απόφασης δεν βρίσκονται σε καθεστώς 

ενεργούς ρύθμισης. Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 8ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ "SERAJEVO BUSINESS 

FORUM 2016" (ΣΕΡΑΓΕΒΟ 22-23 ΜΑÏΟΥ 2017) 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, «στις 

22 και 23 Μαΐου 2017, θα λάβει χώρα στο Σεράγεβο το 8ο Διεθνές, 

Επιχειρηματικό Συνέδριο, "Serajevo Business Forum 2017". To εν λόγω 

Συνέδριο διοργανώνεται από την τράπεζα Bosna Bank International 

(BBI), σε συνεργασία με τους μετόχους της (Islamic Development Bank Group) και με την 

υποστήριξη του Προεδρείου της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και του Υπουργείου Εξωτερικών της 

Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, προσφέρεται στους συμμετέχοντες μία 

πλατφόρμα επιχειρηματικής δικτύωσης και επαφών, καθώς και διερεύνησης επενδυτικών 

ευκαιριών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με κυριότερο σκοπό την ενθάρρυνση της οικονομικής 

της ανάπτυξης». Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

NEWSLETTER ΚΑΙ ΝΕΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ "ENTERPRISE GREECE" 

«Σας αποστέλλουμε το Newsletter του Οργανισμού "Enterprise 

Greece", το οποίο αποτυπώνει σημαντικές δράσεις και 

πρωτοβουλίες του για την περίοδο από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2016. Με την 

ευκαιρία αυτή, σας παρουσιάζουμε και το νέο λογότυπο του Οργανισμού μας, το οποίο είναι 

σχεδιασμένο για να αποπνέει με τον αμεσότερο δυνατό τρόπο δύο κυρίαρχα στοιχεία. Το πρώτο 

στοιχείο είναι αυτό της ανάπτυξης. Το δεύτερο στοιχείο που αναδύεται μέσα από το λογότυπο, 

είναι φυσικά η Ελλάδα που αποτυπώνεται στο γαλάζιο χρώμα του συμβόλου και των 

γραμμάτων. Η συνολική έκφραση του λογοτύπου συμπυκνώνει και περιέχει τον σκοπό που ο 

Οργανισμός "Enterprise Greece" υπηρετεί: την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής 

οικονομίας με στόχο την ανάπτυξη, μέσω της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και της 

προώθησης των εξαγωγών» σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού. 

NEWSLETTER ENTERPRISE GREECE 

Επιστροφή 
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Ε.Φ.Κ.Α.: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Οδηγό για το νέο σύστημα ασφαλιστικών εισφορών, που ισχύει από τις 

αρχές του έτους, εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας. Πρόκειται για 

απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν οι ασφαλισμένοι, ενώ παρατίθενται 

παραδείγματα. Σύμφωνα με τον οδηγό, ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων είναι η 

01/01/2017. Από την ημερομηνία αυτή, και για κάθε επόμενο έτος, ως βάση υπολογισμού των 

εισφορών καθορίζεται το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (Κ.Φ.Α.) από την άσκηση 

δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. ΟΔΗΓΟΣ Ε.Φ.Κ.Α. 

Επιστροφή 

 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΤΕΛΗ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ. ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ 

«ΑΝΑΒΟΛΟΣΗΜΟ» 

Aναπροσαρμόζονται τα τέλη, τα παράβολα, καθώς και τα δικαστικά 

έξοδα που επιβάλλονται στην πολιτική, διοικητική και ποινική 

Δικαιοσύνη. Παράλληλα, εντάσσονται προοδευτικά στην εφαρμογή του 

ηλεκτρονικού παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών. Ειδικότερα,  υπάρχει 

παράβολο αναβολής («αναβολόσημο») από 20 έως 50 ευρώ, όταν οι δικηγόροι ζητούν την 

αναβολή εκδίκασης των υποθέσεών τους, ενώ παράλληλα αυξάνεται το «μεγαρόσημο». Επίσης, 

το παράβολο για την κατάθεση μήνυσης μειώνεται από τα 100 στα 50 και στα 70 ευρώ κατά 

περίπτωση. 

Επιστροφή 
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