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Το ΕΒΕΠ με το “Maritime Hellas” προωθεί τη διμερή, εμπορική και ναυτιλιακή 

συνεργασία με το Μαυροβούνιο» 

Με στόχο την προώθηση της διμερούς, εμπορικής και ναυτιλιακής 

συνεργασίας, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Β. Κορκίδης και τα μέλη του 

Διοικητικού του Συμβουλίου, υποδέχθηκαν την Πέμπτη 30 Μαΐου 

2019, επίσημη Αντιπροσωπεία της Πρεσβείας του Μαυροβουνίου 

στην Ελλάδα, με επικεφαλής την Α.Ε. νέα Πρέσβη, κα Ana 

Vukadinovic. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για τις διμερείς 

οικονομικές σχέσεις, το 2018 οι εξαγωγές μας έφτασαν τα 152,9 

εκατ. ευρώ (+24,7% σε σχέση με το 2017), ενώ οι εισαγωγές μας από το Μαυροβούνιο ανήλθαν σε μόλις 5 

εκατ. Το εμπορικό  ισοζύγιο είναι διαχρονικά έντονα πλεονασματικό για την χώρα μας, με τις εξαγωγές μας 

να καταλαμβάνουν το 96,8% του διμερούς εμπορίου. Η συντριπτική  πλειοψηφία των ελληνικών εξαγωγών 

προς το Μαυροβούνιο καλύπτεται από πετρελαιοειδή (87,6% του συνόλου), ενώ ακολουθούν το οξείδιο του 

αργιλίου και τα εσπεριδοειδή. Αντίστοιχα, τα κυριότερα προϊόντα από το Μαυροβούνιο που εισήχθησαν στην 

Ελλάδα, το 2018, ήταν  Αργίλιο και Τεχνουργήματα από αργίλιο, χυτοσίδηρο, σίδηρο και χάλυβα. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Ε.Β.Ε.Π.:«Η νέα Στρατηγική Ατζέντα της Ε.Ε. έχει μεγάλη σημασία για την 

επιχειρηματικότητα» 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., κ. Β. Κορκίδης, εκτιμά πως, τα αποτελέσματα 

των ευρωεκλογών στέλνουν σημαντικά μηνύματα σε Ελλάδα και Ευρώπη, 

δηλώνοντας: 

«...Κατα τη γνώμη μου, στις Ευρωεκλογές της Κυριακής και οι Έλληνες ψηφοφόροι 

ψήφισαν περισσότερο για την Ελλάδα και λιγότερο για την Ευρώπη, όπως και σε πολλές άλλες χώρες. Αυτό, 

ας το εκτιμήσουν οι αξιωματούχοι των Βρυξελλών, αλλά και οι πολιτικοί αρχηγοί στις επικείμενες εθνικές 

εκλογές, για το καλό του τόπου μας. Πάντως, οι Έλληνες ψηφοφόροι ομολογουμένως, ψήφισαν μαζικότερα, 

ωριμότερα και σοφότερα από πολλές άλλες χώρες του πυρήνα της Ε.Ε...». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

B. Κορκίδης: «Η επόμενη μέρα της Ευρώπης και το νέο πρόσωπο της Ε.Ε. παραμένουν 

ζητούμενα για την επιχειρηματικότητα» 

«Λίγο μετά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, είναι μια 

καλή ευκαιρία, οι άνθρωποι της επιχειρηματικότητας, να 

αναδείξουμε τα κρίσιμα διακυβεύματα που αφορούν στην 

ευρωπαϊκή πραγματικότητα και βεβαίως στη θέση της 

Ελλάδας σε αυτή. Τα σοβαρά διακυβεύματα που εκκρεμούν 

και πρέπει πλέον να απαντηθούν μετά το αποτέλεσμα των 

ευρωεκλογών είναι, το πώς θα αντιμετωπιστεί η άνοδος του 

λαϊκισμού και του αντιευρωπαϊσμού σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, στις συμμαχίες, στη μορφή και σύσταση 
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της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάλιστα, πολλοί πιστεύουν και ενδεχομένως να έχουν δίκιο, ότι η καλή 

εκλογική απόδοση των ευρωσκεπτικιστών θα αυξήσει την πίεση στην Κομισιόν να χαλαρώσει τη λιτότητα και 

τους αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες…». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει για τη ρύθμιση στην εφορία έως 120 δόσεις  

Περισσότεροι από 3,9 εκατομμύρια φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμες 

οφειλές πάνω από 86 δισ. ευρώ έχουν προθεσμία ενός μήνα για να τις 

ρυθμίσουν σε έως 120 δόσεις. Στην ρύθμιση υπάγονται όλοι οι 

φορολογούμενοι, δηλαδή μισθωτοί, συνταξιούχοι, αγρότες και ελεύθεροι 

επαγγελματίες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2018. Οι δόσεις για τα φυσικά 

πρόσωπα μπορούν να φτάσουν και τις 120 δόσεις, ενώ για οι εταιρείες μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές 

τους σε έως 24 δόσεις, εφόσον πρόκειται για τακτικές οφειλές (φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ) και έως 36 

δόσεις για έκτακτες οφειλές (φόρος μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, κληρονομιές, κ.λπ.), μετά από έλεγχο. 

Το ελάχιστο ποσό της δόσης δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο των 30 ευρώ ενώ όποιος δεν καταβάλλει δύο 

συνεχόμενες δόσεις χάνει την ρύθμιση χωρίς να έχει το δικαίωμα να υποβάλλει εκ νέου αίτηση.   

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Εγχειρίδιο Α.Α.Δ.Ε. με απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα, που αφορούν στα 

ενδοομιλικά μερίσματα 

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε εγχειρίδιο απαντήσεων 

στα συνηθέστερα ερωτήματα, που αφορούν στα ενδοομιλικά μερίσματα. 

Αναλυτικότερα,  για τα εισπραττόμενα μερίσματα εφαρμόζεται, είτε η 

μέθοδος της απαλλαγής, είτε η μέθοδος της πίστωσης φόρου. 

Ειδικότερα, η μέθοδος της απαλλαγής ισχύει για τα ενδοομιλικά 

μερίσματα από εταιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και για τα 

εισπραττόμενα μερίσματα από ημεδαπά νομικά πρόσωπα, εφόσον βέβαια πληρούνται οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 48 του ν. 4172/2013 (Α’ 167). Αντίθετα, για τα μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρεία 

από ημεδαπή ή αλλοδαπή θυγατρική της, με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε., όταν δεν εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 48, καθιερώνεται η μέθοδος της πίστωσης του φόρου ως τρόπος φορολογικής 

μεταχείρισης των εισπραττόμενων μερισμάτων. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Ε.Φ.Κ.Α.: Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας 

Ο Ε.Φ.Κ.Α., με νέα εγκύκλιο, γνωστοποιεί όλα όσα ορίζει ο νόμος 

4611/2019 για τη ρύθμιση οφειλών σε ταμεία, εφορία και Δήμους, σχετικά 

με την παράταση ασφαλιστικής ικανότητας τέκνων θανόντος ασφαλισμένου 

ή συνταξιούχου, καθώς και τις προϋποθέσεις χορήγησης ή ανανέωσης της ασφαλιστικής ικανότητας για 

υγειονομική περίθαλψη από τον Φορέα για την περίοδο 1/3/2019 έως 29/2/2020. Ειδικότερα, ο νέος νόμος 

ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι «στα δικαιούχα σύνταξης τέκνα θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου 
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χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα και παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος ακόμα και μετά το 24ο έτος 

της ηλικίας τους και όχι αργότερα από τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους». 

-Εγκύκλιος 

Επιστροφή 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 

Αισιόδοξο το μήνυμα του 5ου Posidonia Sea Tourism Forum 

Οι προοπτικές για την ανάπτυξη της βιομηχανίας κρουαζιέρας 

στην Ανατολική Μεσόγειο είναι θετικές, ωστόσο χρειάζεται 

ακόμη να γίνουν πολλά, ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας, 

προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως τα μοναδικά 

πλεονεκτήματα της περιοχής.  

Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που στάλθηκε κατά την πρώτη 

ημέρα του 5ου Posidonia Sea Tourism Forum, το οποίο 

πραγματοποιείται στο Συνεδριακό Κέντρο του ξενοδοχείου Domotel Kastri, όπου υπουργοί, εκπρόσωποι 

διεθνών ενώσεων και εταιρειών κρουαζιέρας, λιμενικές αρχές προορισμών και κορυφαία στελέχη της 

βιομηχανίας συναντώνται για να συζητήσουν τις τρέχουσες εξελίξεις και να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες 

για τις τάσεις που διαμορφώνουν την πορεία του θαλάσσιου τουρισμού στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη 

Μαύρη Θάλασσα. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Επιστροφή 
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