ΕΜΠΟΡΙΚΟ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020

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)

ΚΟΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΠΙΤΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Βραβεύει το Ε.Β.Ε.Π.



«Οι προσδοκίες της επιχειρηματικότητας για τη νέα δεκαετία του 2020»



Οι στόχοι και οι ενέργειες του Ε.Β.Ε.Π. για τη νέα χρονιά - Θετικό το ισοζύγιο
εγραφών/διαγραφών στο Γ.Ε.ΜΗ. για τις επιχειρήσεις - μέλη του το 2019



Ενεργοποιούνται χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση της ρευστότητας των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων



Τα πρώτα συμπεράσματα για την κίνηση της εορταστικής αγοράς και τις προτιμήσεις των
καταναλωτών στην Αττική



Με υπουργική απόφαση απελευθερώνονται χιλιάδες επενδυτικά σχέδια



Μεγαλύτερη μείωση προκαταβολής από την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ



Στην εκδήλωση της Ε.Ε.Κ.Φ.Ν. ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π.



Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. Βασίλη Κορκίδη για το «12th Maritime Congress 2020»
& τη κοπή πίτας του ΝΕΕ στο πλοίο «Liberty»



Με θετικό πρόσημο η κρουαζιέρα στην Ελλάδα - Πρώτος ο Πειραιάς για δέκατη χρονιά



Η Ε.Ε. υπέρ διεθνούς νομοθεσίας για πιο «πράσινη» ναυτιλία

Βραβεύει το Ε.Β.Ε.Π.
Πέντε

βραβεύσεις

σημαντικών

προσώπων

της

επιχειρηματικής και

ναυτιλιακής κοινότητας

θα

πραγματοποιηθούν

από

και

το

Εμπορικό

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, την προσεχή
Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 17.30, στο
πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης για τον εορτασμό
του Νέου Έτους. Το Ε.Β.Ε.Π κατ’ έτος στην
καθιερωμένη εκδήλωσή του, που λαμβάνει χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου
στον Πειραιά, τιμά πρόσωπα που έχουν διακριθεί στο επιχειρείν αλλά και για τη γενικότερη
προσφορά τους στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Στην ίδια εκδήλωση θα αναγορευθεί σε
επίτιμο μέλος του Ε.Β.Ε.Π. η οικογενειακή επιχείρηση «ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΗΛΙΟΣ», ως αναγνώριση
της εκατονταετούς επιχειρηματικής της δραστηριότητας, χάρη στην οποία έχει αναδειχθεί ως μία
εκ των λαμπρότερων ελληνικών επιχειρήσεων με εξωστρεφή δυναμική.
Φέτος θα βραβευτούν:
H Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, κ. Zhang Qiyue, για τη συμβολή
της στην περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ
Ελλάδας και Κίνας, καθώς και οι κ.κ.:
Γ. Πατέρας, Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Σ. Παληός, Πρόεδρος της εταιρείας «Diana Shipping Inc.»
Δ. Ανδριόπουλος, Πρόεδρος της εταιρείας «Dimand Real Estate»
Ν. Γιαννόπουλος, Πρόεδρος και Ιδρυτής της εταιρείας «Ν. Γιαννόπουλος-Π. Αγγελόπουλος
ΑΕΒΕ».
Επιστροφή
«Οι προσδοκίες της επιχειρηματικότητας για τη νέα δεκαετία του 2020»
«Οι προσδοκίες της επιχειρηματικότητας για τη νέα δεκαετία
του 2020» ήταν ο τίτλος άρθρου του προέδρου του Ε.Β.Ε.Π.
κ.

Βασίλη

«ΑΞΙΑ».

Κορκίδη

που

δημοσιεύτηκε

Ειδικότερα

στο

άρθρο

του

στην
ο

Εφημερίδα

Πρόεδρος

του

Επιμελητηρίου ανέφερε τα ακόλουθα: Η είσοδος στο 2020
σηματοδοτεί το κλείσιμο της πρώτης εικοσαετίας του 21ου
αιώνα, το κλείσιμο της δεύτερης δεκαετίας κατά την οποία η οικονομία της χώρας διήλθε δια
πυρός και σιδήρου, αλλά και την έναρξη μιας νέας δεκαετίας. Το 2020 αποτελεί έτος ορόσημο
για την οικονομική μεταβολή που επιχειρεί η κυβέρνηση, τα πρώτα μέτρα της οποίας ο
επιχειρηματικός κόσμος της χώρας χαιρέτισε στα τέλη του περασμένου χρόνου. Η αναγκαιότητα
χρήσης ενός νέου μείγματος για την οικονομική ανάπτυξη ήταν εξ´αρχής προφανής, όπως και η
αναγκαιότητα μείωσης της φορολογίας των επιχειρήσεων, η οποία πρέπει να συνεχιστεί,
δεδομένου ότι αυτή παραμένει πολύ υψηλότερη από τον μέσον ευρωπαϊκό όρο. Οι προσδοκίες
στην οικονομία έχουν βελτιωθεί αρκετά, η οικονομία φαίνεται να διατηρεί και, σε ικανοποιητικό
βαθμό, να ενισχύει την αναπτυξιακή της δυναμική για να επιστρέψει σε «επενδυτική βαθμίδα»,
αλλά καθώς είναι ακόμα αρκετά ήπια, απαιτείται ακόμα περισσότερη προσπάθεια, άλλωστε

τίποτα δεν έρχεται ως δια μαγείας. Ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας, που πάλεψε σε
αντίξοες συνθήκες, αναμένει ένα καθαρότερο ορίζοντα.
Περισσότερα
Επιστροφή
Οι στόχοι και οι ενέργειες του Ε.Β.Ε.Π. για τη νέα χρονιά - Θετικό το ισοζύγιο
εγραφών/διαγραφών στο Γ.Ε.ΜΗ. για τις επιχειρήσεις - μέλη του το 2019
Το Ε.Β.Ε.Π. επιβεβαιώνει με επίσημα στοιχεία τη βελτιωμένη και
αισιόδοξη εικόνα των επιχειρήσεων - μελών του Επιμελητηρίου με
έδρα την πόλη του μεγάλου λιμανιού του Πειραιά και την
ευρύτερη περιοχή, καθώς και των νησιών του Σαρωνικού, των
Κυθήρων, της Λαυρεωτικής, αλλά και της Δυτικής Αττικής.
Αναφορικά με το ισοζύγιο εγγραφών και διαγραφών στο Γ.Ε.ΜΗ.,
για το Ε.Β.Ε.Π., το 2019 ήταν άλλη μια χρονιά με θετικό πρόσημο κατά επιπλέον 596
επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, από 1/1/19 έως και 31/12/19 στο Ε.Β.Ε.Π εγγράφησαν 888
επιχειρήσεις εκ των οποίων οι 840 ήταν συστάσεις νέων επιχειρήσεων. Το 2019 είχαμε 327
επιχειρήσεις που λύθηκαν, μετέτρεψαν τη νομική τους μορφή ή μετέφεραν την έδρα τους, ενώ
οι 244 από αυτές διέκοψαν οριστικά τη λειτουργία τους, λύθηκαν ή συγχωνεύτηκαν. Η
αναλογία 3 προς 1 των εγγραφών-διαγραφών στο μητρώο του Ε.Β.Ε.Π. και, ιδιαιτέρως, η
αναλογία 4 προς 1 των «start-ups» έναντι των «λουκέτων» στο Γ.Ε.ΜΗ., εύλογα δημιουργεί
ευοίωνες προοπτικές για το νέο οικονομικό έτος.
Περισσότερα
Επιστροφή
Ενεργοποιούνται χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση της ρευστότητας των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Με άρθρο του ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης
Κορκίδης, αναφέρεται στα χρηματοδοτικά εργαλεία για την
ενίσχυση

της

ρευστότητας

των

μικρομεσαίων

επιχειρήσεων. Ειδικότερα στο άρθρο του ο Πρόεδρος του
Επιμελητηρίου αναφέρει τα ακόλουθα: «Με τον καινούργιο
χρόνο και με κοινή απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών
και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα διατεθούν εντός του έτους 590 εκατ. ευρώ
προς τις ΜμΕ μέσω δύο νέων προγραμμάτων χρηματοδότησης. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία για
την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναμένεται να ενεργοποιηθούν
το 2020 από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
Περισσότερα
Επιστροφή

Τα πρώτα συμπεράσματα για την κίνηση της εορταστικής αγοράς και τις προτιμήσεις
των καταναλωτών στην Αττική
Ο

Πρόεδρος

του

Περιφερειακού

Επιμελητηριακού

Συμβουλίου Αττικής, κ. Βασίλης Κορκίδης, επισημαίνει
πως, τα πρώτα στοιχεία που προκύπτουν μετά από
σχετική τηλεφωνική έρευνα του τμήματος Μελετών του
Ε.Β.Ε.Π. σε επιχειρήσεις λιανικής στην Αττική, δείχνουν
πως, το 2019, ο τζίρος των εορτών κινήθηκε περίπου στα
περυσινά επίπεδα. Όμως, η αγοραστική κίνηση που παρατηρήθηκε στις διάφορες αγορές του
Λεκανοπεδίου, ήταν αλλού έντονη και αλλού υποτονική. Πανελλαδικά, με τα καταστήματα να
είναι και φέτος ανοικτά τις τρεις τελευταίες Κυριακές του έτους, εκτιμάται πως ο συνολικός
τζίρος του Δεκεμβρίου το 2019, κυμάνθηκε κοντά στα περυσινά 3,5 δις ευρώ, αλλά βεβαίως
πολύ μακριά από τα 5,4 δις ευρώ του 2009. Η σωρευτική μείωση «υπερδεκαετίας» του τζίρου
του Δεκεμβρίου, υπολογίζεται στο -35%, με απώλειες σχεδόν 2 δις ευρώ στις πωλήσεις.
Περισσότερα
Επιστροφή
Με υπουργική απόφαση απελευθερώνονται χιλιάδες επενδυτικά σχέδια
Υπεγράφησαν από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Άδωνη

Γεωργιάδη

και

από

τον

υφυπουργό

Οικονομικών,

Απόστολο Βεσυρόπουλο, η Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) και η Κοινή
Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α), για τον καθορισμό του Διεθνούς
Ελεγκτικού Προτύπου βάσει του οποίου θα διενεργούνται οι
έλεγχοι για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων του
αναπτυξιακού

νόμου

από

ορκωτούς

ελεγκτές

-

λογιστές

ή

ελεγκτικές

εταιρείες.

Οι

συγκεκριμένες Υπουργικές Αποφάσεις εκδίδονται σε εφαρμογή του Επενδυτικού Νόμου
«Επενδύω στην Ελλάδα» (Ν. 4635/2019) και έχουν πεδίο εφαρμογής όλα τα επενδυτικά σχέδια
που έχουν υπαχθεί σε όλα τα καθεστώτα ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, ενώ
αναλογικά εφαρμόζονται και στα επενδυτικά σχέδια των Νόμων 3908/2011, 3299/2004 και
2601/1998. Αναλυτικότερα, στις Υπουργικές Αποφάσεις προβλέπεται ότι οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή

οι

ελεγκτικές εταιρείες θα συντάσσουν και

θα υποβάλλουν την «έκθεση

διασφάλισης» σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Διασφάλισης 3000, το οποίο απαιτεί
αυστηρές διαδικασίες για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων.
Επιπρόσθετα, θεσπίζεται αυστηρό πλαίσιο ελέγχου υπό την εποπτεία τόσο του υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων όσο και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων
(ΕΛΤΕ).
Επιστροφή

Μεγαλύτερη μείωση προκαταβολής από την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος
Μεγαλύτερη μείωση προκαταβολής, έναντι της αρχικής
πρόβλεψης

στον

προϋπολογισμό,

διαδικασία

εκκαθάρισης

των

προκύπτει

δηλώσεων

από

την

φορολογίας

εισοδήματος, με αποτέλεσμα να ωφελούνται περισσότερο
περισσότερες, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, από
την μείωση της προκαταβολής του φόρου από το 100% στο
95%, που προβλέπεται στον ν. 4646/2019. Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών
και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έγινε επανεκκαθάριση σε περισσότερες από
75.000 δηλώσεις και προέκυψε τελικά ποσό μείωσης προκαταβολής 175 εκατομμυρίων ευρώ,
έναντι πρόβλεψης στον προϋπολογισμό για 138 εκατομμύρια ευρώ. Για όσα νομικά πρόσωπα
είχαν, στις 30/12/2019, υπόλοιπο οφειλής από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του
φορολογικού έτους 2018, το ποσό αυτό μειώθηκε κατά το ποσό της μείωσης της προκαταβολής.
Το νέο μειωμένο

υπόλοιπο

εμφανίζεται

στην

προσωποποιημένη

πληροφόρηση

των

νομικών προσώπων αυτών στο TAXISnet. Για όσα νομικά πρόσωπα δεν είχαν, στις 30/12/2019,
υπόλοιπο

οφειλής

φόρου

εισοδήματος

φορολογικού

έτους

2018,

δημιουργήθηκε

ή

προσαυξήθηκε κατά περίπτωση το ποσό επιστροφής του φόρου αυτού. Τα συγκεκριμένα νομικά
πρόσωπα θα ενημερωθούν άμεσα, μέσω του TAXISnet, για το πώς θα λάβουν την επιστροφή
αυτή, μετά και τον συμψηφισμό της με τυχόν άλλες βεβαιωμένες οφειλές τους.
Επιστροφή
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ
Στην εκδήλωση της Ε.Ε.Κ.Φ.Ν. ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π.
Ο Πρόεδρος της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων
και Φορέων Ναυτιλίας, κ. Θεόδωρος Κόντες, και τα Μέλη του
ΔΣ, μας έκαναν τη τιμή να μας προσκαλέσουν στην
«Εκδήλωση – κοπή πίτας» για το νέο Έτος 2020, που
πραγματοποιήθηκε,

στο

κρουαζιερόπλοιο

«CELESTYAL

CRYSTAL», στην Περιοχή Ξαβερίου του Λιμένα του Πειραιά,
στις 8 Ιανουαρίου 2019. Στη συνέχεια έλαβε χώρα ημερίδα,
όπου έμπειροι ομιλητές παρουσίασαν θέματα σχετικά με την κρουαζιέρα και τις εξελίξεις στους
τομείς ασφαλείας – safety, καθώς και προστασίας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος. Στο
πλαίσιο της ημερίδας, απευθύνοντας χαιρετισμό, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης,
αναφέρθηκε στη σημασία και το ρόλο του θαλασσίου τουρισμού για την οικονομία της χώρας
αλλά και στα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ε.ΛΙ.ΜΕ. για την κίνηση των λιμένων που
υποδέχονται κρουαζιερόπλοια.
Περισσότερα
Επιστροφή

Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. Βασίλη Κορκίδη για το «12th Maritime Congress
2020» & τη κοπή πίτας του ΝΕΕ στο πλοίο «Liberty»
«Η χρονιά που ανέτειλε μόλις βρίσκει την
παγκόσμια

ναυτιλία

διλλημάτων

που

προ

σχετίζονται

σοβαρών
με

τα

ναυτιλιακά καύσιμα και την προσπάθεια σε
επίπεδο ΙΜΟ για τη μείωση των αέριων
ρύπων. Παρακολουθούμε από την πλευρά μας τις εξελίξεις και τους προβληματισμούς που
έγκαιρα έθεσε η ναυτιλία της χώρας αλλά και το αρμόδιο υπουργείο στον Διεθνή Ναυτιλιακό
Οργανισμό. Ο ναυτιλιακός κόσμος αντιλαμβάνεται ότι οι αλλαγές που έρχονται οι οποίες εκ των
πραγμάτων δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον που εν πολλοίς είναι ικανό να μεταβάλει ορισμένες
εκ τω παραμέτρων που σχετίζονται με τον ανταγωνισμό στους κόλπους της ναυτιλίας αλλά που
θα επηρεάσουν και το παγκόσμιο εμπόριο. Εδώ θέλω με τη σειρά μου να υπενθυμίσω τον
πρωταγωνιστικό ρόλο της ναυτιλίας μας στην ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και στο ευρωπαϊκό και
παγκόσμιο δίκτυο μεταφοράς αγαθών. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις αποφάσεις και
ενέργειες των Ελλήνων πλοιοκτητών, αφού έχουν αποδείξει ότι ξέρουν να αντιμετωπίζουν
δύσκολες καταστάσεις με πολλά μποφόρ. Εχω τη πεποίθηση ότι είτε με «υψηλό θείο», είτε με
«χαμηλό θείο» στα καύσιμα, πριν και μετά την «EU Green Deal», η ελληνική ναυτιλία θα
παραμείνει πρώτη. Εύχομαι και αυτή η χρονιά να έχει για τη ναυτιλία της χώρας κερδοφόρα
πλεύση, στην ακτοπλοΐα και το yachting μία καλύτερη χρονιά σε κίνηση επιβατών και ναυλώσεις
αλλά και στο cluster Maritime Hellas, που υποστηρίζει τις ναυτιλιακές δραστηριότητες να έχει
μία καλή και αποδοτική χρονιά. Τέλος επιτρέψτε μου να ευχηθώ στους ναυτικούς μας, καλές και
ήρεμες θάλασσες !»
Επιστροφή
Με θετικό πρόσημο η κρουαζιέρα στην Ελλάδα - Πρώτος ο Πειραιάς για δέκατη χρονιά
Θετική είναι η αποτίμηση και της περσινής χρονιάς για την
κρουαζιέρα στην Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία από ελληνικά
λιμάνια-προορισμούς που δημοσιοποίησε η ΕΛΙΜΕ με το λιμάνι
του Πειραιά να βρίσκεται στην κορυφή για δέκατη συνεχή
χρονιά. Ειδικότερα οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων ανήλθαν στις
3.899 από 3.410 το 2018, σημειώνοντας άνοδο 14,34% και οι
αφίξεις επιβατών κρουαζιέρας ανήλθαν στις 5.537.500 από 4.788.642 το 2018, σημειώνοντας
άνοδο της τάξης του 15,64% έναντι των αρχικών προβλέψεων που υπολόγιζαν αύξηση 7%.
Πίνακες
Περισσότερα
Επιστροφή

Η Ε.Ε. υπέρ διεθνούς νομοθεσίας για πιο «πράσινη» ναυτιλία
Από την 1η Ιανουαρίου 2020 τέθηκε σε εφαρμογή η απόφαση
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) με την οποία η
ανώτατη περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων μειώνεται
σε 0,5 % (από 3,5%) παγκοσμίως. Όπως επισημαίνει η Κομισιόν,
στόχος του μέτρου είναι η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
και η προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, δεδομένου
ότι οι εκπομπές οξειδίων του θείου (SOx) από τους κινητήρες
καύσης των πλοίων προκαλούν όξινη βροχή και παράγουν λεπτόκοκκη σκόνη που μπορεί να
οδηγήσει σε αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις, καθώς και σε μείωση του προσδόκιμου
ζωής. Σύμφωνα με την Κομισιόν, από το 2012, με την οδηγία για το θείο, η Ε.Ε. έχει αναλάβει
αποφασιστική δράση για να μειώσει την περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων. Το 2016,
ο ΔΝΟ επιβεβαίωσε το 2020 ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του παγκόσμιου ανώτατου ορίου
περιεκτικότητας σε θείο 0,5%.
Περισσότερα
Επιστροφή

