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H επόμενη μέρα της πραγματικής οικονομίας, μετά  τις εθνικές εκλογές, στην ατζέντα 

του Π.Ε.Σ. Αττικής 

Η προώθηση μιας σειράς μεταρρυθμίσεων και μέτρων, 

οι οποίες θα συμβάλουν στη βελτίωση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος και θα επιταχύνουν 

την ανάπτυξη, τα αποτελέσματα των πρόσφατων 

περιφερειακών εκλογών, ο ορισμός της μεσαίας τάξης, 

η αντιμετώπιση του παρεμπορίου, η υψηλή 

υπερφορολόγηση,  η διαμόρφωση της ατζέντας των 

θεμάτων για το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο και το 

νέο νομοσχέδιο για το Γ.Ε.ΜΗ., αποτέλεσαν τα βασικά 

θέματα συζήτησης, κατά τη διάρκεια της τακτικής 

συνεδρίασης του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής, την Τρίτη 11 Ιουνίου 

2019, στην οποία παρευρέθηκε και τοποθετήθηκε προ ημερησίας διάταξης, ο υποψήφιος 

Βουλευτής Α΄ Πειραιά με τη Νέα Δημοκρατία, κ. Κ. Κατσαφάδος. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

To E.B.E.Π. επισημαίνει: «Πρώτα οι εκλογές και μετά οι φόροι του 2019» 

«Με τις ετήσιες πληρωμές φορολογικών υποχρεώσεων θα 

βρεθούμε αντιμέτωποι όλοι οι φορολογούμενοι αμέσως μετά 

τις εκλογές. Έως τις 29 Ιουλίου θα πρέπει συνολικά 6,3 εκ. 

φορολογούμενοι να υποβάλουμε την ετήσια δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος μετά την παράταση που δόθηκε 

από το υπουργείο Οικονομικών. Αρκετοί βεβαίως θα 

περιμένουμε πρώτα να υποβάλουμε και να καταβάλουμε τη 

πρώτη δόση των εταιρικών φορολογικών μας δηλώσεων 

πριν φορολογηθούμε και ως φυσικά πρόσωπα. Από το τέλος Ιουλίου πάντως θα ξεκινήσει η 

πληρωμή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για τους φορολογούμενους που θα 

λάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό. Υπολογίζεται ότι το συνολικό ποσό φόρου που θα κληθούν να 

πληρώσουν οι φορολογούμενοι θα προσεγγίσει τα 3,5 δις ευρώ. Ο φόρος εισοδήματος θα 

πρέπει να πληρωθεί σε τρεις διμηνιαίες δόσεις, δηλαδή Ιούλιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο…». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Άρθρο προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη στη «Real news»: «Η μεγάλη ευκαιρία για 

την ελληνική οικονομία!» 

«…Η χώρα μας διαθέτει και συγκριτικά πλεονεκτήματα αλλά 

και ένα άρτιο επιστημονικό και εργατικό δυναμικό ικανό να 

πρωταγωνιστήσει. Η ναυτιλία, το εμπόριο, η βιομηχανία, ο 

τουρισμός και πολλοί ακόμη κλάδοι, πρέπει να αποτελέσουν 

τους πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Ήδη 

εκατοντάδες καινοτόμες επιχειρήσεις με εξωστρεφή 

προσανατολισμό διαπρέπουν στις διεθνείς αγορές, 

δημιουργώντας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής 

προστιθέμενης αξίας. Επιπροσθέτως η χώρα μας παρόλο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
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συνεχίζει να αποτελεί πόλο έλξης για επενδυτές οι οποίοι θέλουν να τοποθετήσουν τα κεφάλαιά 

τους σε δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας…» αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε άρθρο 

του ο κ. Β. Κορκίδης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Πρόσκληση  Ε.Β.Ε.Π. σε δωρεάν Ημερίδα, με θέμα: «Η τέχνη του επιχειρείν σε 

αβέβαιες εποχές», Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019, στις 14:00, Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π. 

Σε μία προσπάθεια διαρκούς υποστήριξης και πολύπλευρης 

ενημέρωσης των ελληνικών επιχειρήσεων, το Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, σε συνεργασία με τον 

Σύνδεσμο Βιομηχανιών Αττικής-Πειραιώς και τον 

Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, διοργανώνουν Ημερίδα, 

με θέμα «Η τέχνη του επιχειρείν σε αβέβαιες εποχές», την 

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019, στις 14:00, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. Βασικές ενότητες που θα 

αναπτυχθούν είναι: Ασφάλιση Πιστώσεων,  Outsourcing Οργάνωση & Ανάπτυξη των Εξαγωγών, 

Outsourcing Διαχείριση Δαπανών, Επενδυτικά Κεφάλαια - Investment & Equity Funds, Διεθνείς 

Χρηματαγορές & Χρηματιστηριακές Αγορές, Νέος Πτωχευτικός Νόμος. Η συμμετοχή στην 

εκδήλωση είναι δωρεάν και απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, Διευθύνοντες Συμβούλους, 

Εμπορικούς Διευθυντές, Οικονομικούς Διευθυντές, Διευθυντές Πιστωτικού Ελέγχου, Πωλήσεων 

& Ανάπτυξης. 

-Πρόσκληση 

-Δελτίο Συμμετοχής 

Επιστροφή 

 

 

3rd Advanced Seminar on International Maritime Law 

Η Νομική Βιβλιοθήκη διοργανώνει το  «3rd Advanced 

Seminar on International Maritime Law, in memoriam of 

Prof. Dora Nikaki», σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή 

Αθηνών, το Swansea University και το Texas University στις 

10 και 12 Ιουλίου 2019 στο Ίδρυμα Ευγενίδου.Το εν λόγω 

σεμινάριο, του οποίου το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 

130€, έχει καταστεί θεσμός στον τομέα του ναυτικού 

δικαίου, ιδιαίτερα για τους νομικούς και τα στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών, οι οποίοι επιθυμούν 

να αναπτύξουν τις γνώσεις τους σε συγκεκριμένα ζητήματα του ναυτικού δικαίου και της 

ναυτιλίας. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη δικηγόρο 

Αυγούστα Παρασκευοπούλου, T +30 210 3678970, E Avgousta.Paraskevopoulou@nb.org, F 

+30 210 3678922 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/PresArtRealNews_F15917.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EpixInv_F16855.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EpixRF_F16332.pdf
mailto:Avgousta.Paraskevopoulou@nb.org
http://www.pcci.gr/evepimages/SemMarLaw_F15173.pdf


 

Ηλεκτρονικά και αιτιολογημένα η αναγγελία απόλυσης 

Στην ΕΡΓΑΝΗ και σε ειδική εφαρμογή θα δηλώνονται στο 

εξής οι απολύσεις εργαζομένων με σχέση εργασίας 

αορίστου χρόνου, οι οποίες πλέον, θα πρέπει είναι 

αιτιολογημένες. Με πρόσφατη εγκύκλιο του γενικού 

γραμματέα του υπουργείου Εργασίας, Ανδρέα Νεφελούδη,  

θα πραγματοποιηθεί αναβάθμιση του πληροφοριακού 

συστήματος ΕΡΓΑΝΗ στο Έντυπο Ε6 - Καταγγελία 

σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς 

προειδοποίηση). Σύμφωνα με την εγκύκλιο, προστίθεται νέο πεδίο όπου θα αναφέρεται ο 

βάσιμος λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου και ο οποίος θα επιλέγεται 

από μία λίστα τιμών που θα δίνει τρεις επιλογές, όπως αυτές καθορίζονται από το άρθρο 24 του 

Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4359/2016 (Α' 5) ως εξής: Ικανότητα εργαζομένου κατά την εκτέλεση της εργασίας, 

Συμπεριφορά του εργαζομένου.Λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι η 

επιχείρηση που θα αναγγέλλει μία απόλυση, υποχρεωτικά θα σημειώνει και έναν από τους τρεις 

λόγους για τους οποίους την αποφάσισε. 

Επιστροφή 

 

Ναυτιλιακά νέα 

 

Προθεσμίες καταχώρησης στο e-Μητρώο Πλοίων 

Σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Ε.2094/03-

06-2019 έγγραφο, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων, σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 

Ν.4613/2019 (Φ.Ε.Κ. Α΄78/24-05-2019) για τις προθεσμίες 

καταχώρησης στο e-Μητρώο Πλοίων και παροχή 

διευκρινήσεων για την εφαρμογή των διατάξεων  του 

άρθρου 51 του Ν.4569/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 179/2018) και του 

Ν.4256/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 92/2014), όπως ισχύει σήμερα. 

Υπενθυμίζεται ότι, η δημιουργία του e- Μητρώου Πλοίων έχει στόχο την καταχώριση όλων των 

πλοίων σε μια βάση δεδομένων, η οποία θα είναι προσβάσιμη από τους συναλλασσόμενους, 

αλλά και από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, προκειμένου οι διαδικασίες που αφορούν τη 

λειτουργία των τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών, όπως η εκμετάλλευση αυτών να 

πραγματοποιείται σε ένα πλήρως ηλεκτρονικό περιβάλλον. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Τροποποίηση άρθρων 11, 14 και 40 για την απαλλαγή από Φ.Π.Α. των εφοδίων 

πλοίων, (ΦΕΚ, Διευκρινιστική Εγκύκλιος) 

Σας κοινοποιούμε την αριθ. Α. 1179/2019 (ΦΕΚ 1999/Β),  

απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με την οποία 

τροποποιούνται τα άρθρα 11, 14 και 40 της αριθ. Π. 

8271/1987 ΑΥΟ για την απαλλαγή από ΦΠΑ των εφοδίων 

πλοίων, καθώς και την εγκύκλιο με τις οδηγίες εφαρμογής 

της Α.1179/2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. Σύμφωνα 

με το άρθρο 11, όπως τροποποιείται με την 
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κοινοποιούμενη Απόφαση, για την απαλλαγή από Φ.Π.Α. των αγαθών που προορίζονται να 

ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε πλοία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 27 του Ν. 2859/00 (Κώδικας ΦΠΑ) ή προορίζονται για τον εφοδιασμό αυτών των 

πλοίων σύμφωνα με την περίπτωση γ) της ως άνω παραγράφου, θα πρέπει να εφαρμόζονται 

οι διατάξεις της αριθ. Π. 1591/87 ΑΥΟ σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Ενωσιακής 

Τελωνειακής Νομοθεσίας περί τήρησης τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής (δηλαδή 

υποβολή διασάφησης εξαγωγής – επανεξαγωγής – Δ.Π.Ε.  κατά περίπτωση. 

-Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

 

    

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EuroCommerce (7 – 13 Ιουνίου 2019) 

1. Ενημερωτικό Δελτίο EuroCommerce, Τεύχος 171, 11 Ιουνίου 2019 
EuroCommerce InBrief, Issue 171, 11 June 2019 

2. Ενημερωτικό Δελτίο για τα Περιβάλλον, E-news, Τεύχος 4 

Environment, E-news, Issue no 4 

3. Δελτίο Τύπου: «UN World Food Safety Day: EU Agri-food chain’s commitment to safe food for 
consumers, from farm to fork» 
2019.06.07 - World Food Safety Day 
 

4. Δελτίο Τύπου: «Ecommerce sector forecasted to continue its steady growth in 2019»  
2019.06.11 - Ecommerce report 2019 
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