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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)
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ΚΑΝΑΛΙ ΕΝΑ 90,4: δωρεάν φιλοξενία ηχητικών μηνυμάτων επιχειρήσεων – μελών
Ε.Β.Ε.Π. για τις γιορτές

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ



Πενήντα τέσσερα νέα οχήματα ενισχύουν την επιχειρησιακή δυνατότητα του Λ.Σ.

Ευοίωνες προοπτικές για το 2020 δημιουργεί το θετικό ισοζύγιο σε «ΕΡΓΑΝΗ» και
«ΓΕΜΗ»
Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, επισημαίνει τις ευοίωνες προοπτικές
σε

επιχειρηματικότητα

και

απασχόληση

για

το

2020,

που

πηγάζουν από τη θετική αποτίμηση στα αποτελέσματα της
ηλεκτρονικής καταγραφής των ροών εργαζομένων στο «ΠΣ
Εργάνη», σε συνδυασμό και με τις αυξημένες ετήσιες εγγραφές
νέων επιχειρήσεων στο «Γ.Ε.ΜΗ.». Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Μητρώου του
Ε.Β.Ε.Π., στις 23/12/19, μια εβδομάδα πριν το τέλος του 2019, παρατηρείται πως το θετικό
ισοζύγιο των επιπλέον 19.351 επιχειρήσεων είναι αυξημένο κατά 40% από τις 13.853 πέρυσι.
Αναλυτικότερα, σε πανελλαδική κλίμακα, το 2018 εγγράφησαν 35.375 επιχειρήσεις και
διεγράφησαν 21.522, ενώ στο τέλος του 2019, έχουμε 36.430 εγγραφές και 17.079 διαγραφές,
που σημαίνει αύξηση 3% στις ιδρύσεις και μείωση 26% στα «λουκέτα», αν και μέχρι τη τελευταία
ημέρα του έτους ενδέχεται να έχουμε αύξηση των διαγραφών. Αξίζει να αναφερθεί ότι σχεδόν 1
στις 3 νεοσύστατες επιχειρήσεις εταιρικής μορφής είναι Ι.Κ.Ε., ενώ πρώτες στις εγγραφές
παραμένουν οι ατομικές.
Επισυνάπτονται πίνακες
Περισσότερα
Επιστροφή
Ευκαιρίες και προκλήσεις για τους μικρομεσαίους
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα «ΝΕΑ» με τίτλο «Ευκαιρίες και
προκλήσεις για τους μικρομεσαίους» άρθρο του Προέδρου του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Πειραιά κ. Βασίλη
Κορκίδη. Ειδικότερα στο άρθρο του ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π.
επισημαίνει

τα

ακόλουθα:

«Η

μεταμνημονιακή

περίοδος,

σε

συνδυασμό με τη νέα κυβερνητική πολιτική, σηματοδοτεί την επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης
της οικονομίας μας, κυρίως από τη μεγέθυνση της επιχειρηματικότητας μετά τη σημαντική μείωση
της φορολογίας. Αρχικώς, είναι αναγκαίο να ξεκινήσουμε με τη διαπίστωση ότι η στήριξη στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις σημαίνει στήριξη στην οικονομία αλλά και στην απασχόληση. Η
τελευταία αποτελεί ένα ιδιαίτερα μεγάλο κεφάλαιο, που ίσως αξίζει να ασχοληθούμε σε έναν
«δεύτερο χρόνο» και στις αλληλεπιδράσεις που δημιουργεί στην ανάπτυξη της χώρας μας. Η
μεταμνημονιακή εποχή της επιχειρηματικότητας έχει ήδη ξεκινήσει, αφήνοντας πίσω δέκα χρόνια
δύσκολα, με τις ευκαιρίες περιορισμένες, τη χρηματοδότηση πενιχρή και τη φορολογία στα ύψη.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήδη από τις πρώτες κινήσεις στο οικονομικό επίπεδο ξεκίνησε με τα
πρώτα μέτρα να διαμορφώνει έναν ορίζοντα όπου οι βασικές παράμετροι για το επιχειρείν να είναι
σταθερές.
Περισσότερα
Επιστροφή

Η σημασία της «Ιπποδάμειας αγοράς» στη πόλη-λιμάνι του Πειραιά
Με τίτλο «Η σημασία της «Ιπποδάμειας αγοράς» στη πόλη-λιμάνι του
Πειραιά» δημοσιεύτηκε στην «ΑΞΙΑ» άρθρο του προέδρου του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς κ. Βασίλη
Κορκίδη. Ειδικότερα στο εν λόγω άρθρο αναφέρονται τα εξής:
«Παρουσιάστηκε σε όλους τους τοπικούς φορείς για λογαριασμό του
Εμπορικού

και

Βιομηχανικού

Επιμελητηρίου

Πειραιώς,

από

το

Ινστιτούτο

Εμπορίου

και

Υπηρεσιών, η έρευνα για την δημιουργία της «Ιπποδάμειας Αγοράς» τροφίμων στον Πειραιά.
Οφείλω να εκφράσω την απόλυτη ικανοποίησή μου για τη παρουσίαση των βασικών αξόνων της
έρευνας, καθώς και για την πλήρως εμπεριστατωμένη και τεχνικά άρτια τεκμηριωμένη μελέτη του
ΙΝΕΜΥ η οποία, θα επιτρέψει τη στοιχειοθετημένη έναρξη των δύσκολων διαδικασιών για τη
δημιουργία μίας νέας, λειτουργικά και αισθητικά σύγχρονης, κλειστής αγοράς τροφίμων στον
Πειραιά, η αναγκαιότητα της οποίας είναι διαπιστωμένη από όλους τους φορείς για μία πόληλιμάνι, όπως ο Πειραιάς.
Περισσότερα
Επιστροφή
Αλλαγές στη φορολόγηση της παροχής εταιρικού οχήματος
Αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης των παροχών σε είδος, με τη
μορφή του εταιρικού οχήματος, με το άρθρο 4 του νέου
φορολογικού νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα. Ειδικότερα,
όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, η αξία της
παραχώρησης ενός οχήματος σε έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή
μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε διάστημα εντός
του φορολογικού έτους, υπολογίζεται με βάση τη σχετική κλίμακα, ως ποσοστό επί της Λιανικής
Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος. Αυτό σημαίνει ότι πλέον, ο υπολογισμός της αξίας της
παραχώρησης του οχήματος, γίνεται «κλιμακωτά» με την εφαρμογή του σχετικού συντελεστή
στο τμήμα της ΛΤΠΦ του οχήματος που εμπίπτει στο σχετικό «κλιμάκιο», εν αντιθέσει με το
υφιστάμενο σύστημα, όπου το σύνολο της αξίας του οχήματος υπάγεται σε έναν και μόνο
συντελεστή.
Επιστροφή
Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας «βλέπει» μελέτη του ΙΟΒΕ
Σημαντική

ενίσχυση

της

νέας

επιχειρηματικότητας,

καταγράφοντας μια από τις υψηλότερες διαχρονικά επιδόσεις, και
τη βελτίωση των προσδοκιών για την οικονομία και το επιχειρείν
καταγράφει η Ετήσια Έκθεση για την Επιχειρηματικότητα 20182019, που παρουσιάστηκε από το Ίδρυμα Οικονομικών και
Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Η επιχειρηματικότητα αρχικών
σταδίων για το 2018 ενισχύεται: ειδικότερα, το 2018 το 6,4% του πληθυσμού ηλικίας 18-64 ετών
της χώρας (περίπου 418 χιλ. άτομα) βρισκόταν στα αρχικά στάδια έναρξης μιας επιχείρησης,

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, από 4,8% το 2017. Παράλληλα, περιορίζεται στο
2,8% του πληθυσμού (183 χιλ. άτομα), το ποσοστό ατόμων που διέκοψε την επιχειρηματική του
δραστηριότητα (έναντι 4,8% το 2017), κυρίως λόγω έλλειψης κερδοφορίας.
Σημειώνεται ότι τα πρώτα αποτελέσματα για το 2019 δείχνουν σημαντική αύξηση του ποσοστού
της επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων σε επίπεδο άνω του 8% του πληθυσμού. Η έκθεση
δημοσιεύεται για 16η συνεχή χρονιά στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΙΟΒΕ στο διεθνές
ερευνητικό πρόγραμμα Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Την παρουσίασε ο Επιστημονικός
Υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας του ΙΟΒΕ, κ. Άγγελος Τσακανίκας,
Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ.
Επιστροφή
Μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις
Με νέα εκκαθάριση φόρου θα γίνει η μείωση της προκαταβολής
φόρου των επιχειρήσεων, από 100% σε 95% του φόρου που
πλήρωσαν για τα κέρδη του 2018, σύμφωνα με απόφαση της
ΑΑΔΕ. Από τη διαδικασία, το όφελος που θα προκύψει για τις
εταιρείες φτάνει τα 138 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά η οδηγία προβλέπει:
Αναφορικά με τη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος
φορολογικού έτους 2018 για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, με την Ο.ΔΕΑΦ
1173826 ΕΞ 13-12-2019 οδηγία, κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4646/2019, με
τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 71 του ν.4172/2013 αναφορικά με τη μείωση του ποσοστού
προκαταβολής φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2018 και παρέχονται οι ακόλουθες
οδηγίες:
Περισσότερα
Επιστροφή
ΚΑΝΑΛΙ ΕΝΑ 90,4: δωρεάν φιλοξενία ηχητικών μηνυμάτων επιχειρήσεων – μελών
Ε.Β.Ε.Π. για τις γιορτές
Το «ΚΑΝΑΛΙ ΕΝΑ 90,4», το Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, ειδικά
για τις ημέρες των εορτών, λειτουργεί και ένα δεύτερο ραδιόφωνο
μέσω διαδικτύου, το οποίο ονομάζεται “ΚΑΝΑΛΙ 1 XMAS radio”
http://kanali1xmas.live24.gr/kanali1xmas.
μεταδίδει

μόνο

χριστουγεννιάτικα

Το

ραδιόφωνο

τραγούδια

24

αυτό

ώρες

το

εικοσιτετράωρο και θα φιλοξενεί δωρεάν ηχητικά προωθητικά
μηνύματα

επιχειρήσεων. Μπορείτε

διαφημιστικό

σας

στην

να

αποστείλετε
ηλεκτρονική

το

σχετικό

διεύθυνση

papadimitriou_ioannis@hotmail.com. Εννοείται, ότι όποια επιχείρηση επιθυμεί μπορεί να παίζει το
χριστουγεννιάτικο διαδικτυακό πρόγραμμα του σταθμού μας χωρίς καμία υποχρέωση.
Επιστροφή

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ
Πενήντα τέσσερα νέα οχήματα ενισχύουν την επιχειρησιακή δυνατότητα του Λ.Σ.
Στην τελετή παραλαβής πενήντα τεσσάρων οχημάτων τύπου Pick Up,
Nissan

Navara,

τα

οποία

θα

συμβάλουν

στην

ενίσχυση

της

επιχειρησιακής ετοιμότητας των στελεχών του Λιμενικού Σώματος
παρευρέθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ.
Γιάννης Πλακιωτάκης, μαζί με τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχο Λ.Σ. Θεόδωρο Κλιάρη. «Από την πρώτη στιγμή που ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μας εμπιστεύτηκε και αναλάβαμε το Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, τονίζουμε το πολύ σημαντικό έργο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής. Το Λιμενικό Σώμα, διασφαλίζει τη νομιμότητα και καταπολεμά κάθε παράνομη
πράξη στην θάλασσα.
Περισσότερα
Επιστροφή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Από 26 Δεκεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου

«ΜΑΓΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ» είναι ο τίτλος σειράς εκδηλώσεων έχει προγραμματίσει
ο Δήμος Πειραιά με στόχο να ψυχαγωγήσει τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες της πόλης του
Πειραιά. Με βάση το πρόγραμμα το προσεχές διάστημα είναι προγραμματισμένες να εξελιχθούν οι
ακόλουθες εκδηλώσεις:
Περισσότερα
Επιστροφή

