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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 Ε.Β.Ε.Π.: Η πασχαλινή αγοραστική κίνηση και ο φετινός τζίρος δεν ανέστησαν την αγορά 

στην Αττική 

 Ε.Σ.Π.: Ενδιάμεσες εκπτώσεις Μαΐου –Προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων την 
Κυριακή 5 Μαΐου 

 Ενημέρωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. για παροχές και φοροελαφρύνσεις: «Υπό την εξέταση 
ΕWG & EuroGroup, εάν τα πλεονάσματα θα γίνουν παροχές» 

 Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη στον Δ. Χριστούλια για τη Real News: «Η 
υπερφορολόγηση δυσκολεύει και αδικεί τις κερδοφόρες επιχειρήσεις» 

 Το Ε.Β.Ε.Π. επισημαίνει ότι η πώληση των κόκκινων δανείων στα funds θα αλλάξει τον 
επιχειρηματικό χάρτη της χώρας 

 Κοινή Δήλωση της ευρωπαϊκής επιχειρηματικής κοινότητας για τις εκλογές στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2019 

 Εγκύκλιος Α.Α.Δ.Ε. για το τέλος επιτηδεύματος 

 

Ναυτιλιακά νέα 

 Οι «Ημέρες Θάλασσας» εορτάζονται για 5η χρονιά στον Πειραιά - Εκδηλώσεις Ε.Β.Ε.Π. 

 

  

mailto:studies@pcci.gr
mailto:president@pcci.gr


 

Ε.Β.Ε.Π.: Η πασχαλινή αγοραστική κίνηση και ο φετινός τζίρος δεν ανέστησαν την 

αγορά στην Αττική 

 Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου 
Αττικής και του Ε.Β.Ε.Π, κ. Βασίλης Κορκίδης, αποτιμώντας την 
αγοραστική κίνηση κατά την πασχαλινή περίοδο και με την ευκαιρία 
της έναρξης των ανοιξιάτικων «ενδιάμεσων εκπτώσεων» επισημαίνει, 
σύμφωνα με τα στοιχεία του τμήματος Μελετών του Ε.Β.Ε.Π., την 
πτωτική πορεία του τζίρου στο λιανικό εμπόριο, που 
επανεμφανίστηκε στην αρχή του έτους και συνεχίζεται για τέταρτο 

συνεχόμενο μήνα. Η πασχαλινή αγορά, ως γνωστόν, είναι περιορισμένη σε χρόνο και χρήμα, αλλά και μικρή 
σε διάρκεια, αφού δεν ξεπερνά την εβδομάδα και ο τζίρος, συνολικά, δεν υπερβαίνει το 1,5 δις ευρώ. 
Περισσότερα… 
Επιστροφή 
 

Ε.Σ.Π.: Ενδιάμεσες εκπτώσεις Μαΐου –Προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων την 

Κυριακή 5 Μαΐου 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς: «Οι ενδιάμεσες 
εκπτώσεις του Μαΐου, λόγω της αργίας της Πρωτομαγιάς, θα ξεκινήσουν την  
Πέμπτη 2 Μαΐου και θα λήξουν την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019, βάσει του νομικού 
πλαισίου (Ν. 4177/2013) περί των ενδιάμεσων εκπτώσεων. Παρά το γεγονός, ότι 
μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί ότι οι ενδιάμεσες εκπτώσεις και η λειτουργία των 
καταστημάτων τις Κυριακές δεν μπορούν να αναθερμάνουν την αγορά δεδομένης 

της ισχνής οικονομικής κατάστασης, εν τούτοις λαμβάνοντας υπόψη τον ανταγωνισμό από τις μεγάλες 
πολυεθνικές αλυσίδες και τη λειτουργία άλλων κεντρικών αγορών, προτείνουμε: Την προαιρετική λειτουργία 
των εμπορικών καταστημάτων στον Πειραιά την Κυριακή 5 Μαΐου 2019 από τις 11.00 π.μ. έως τις 3.30 
μ.μ…». 
Περισσότερα 
Επιστροφή 
 
Ενημέρωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. για παροχές και φοροελαφρύνσεις: «Υπό την εξέταση 

ΕWG & EuroGroup, εάν τα πλεονάσματα θα γίνουν παροχές»  

Η ξαφνική ανακάλυψη έξτρα δημοσιονομικού χώρου από την ελληνική 
κυβέρνηση, σύμφωνα με τις προβλέψεις του υπουργείου Οικονομικών, 
όπως αποτυπώνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, το οποίο 
υπέβαλε στην Κομισιόν, θα εξεταστεί στο EuroWorkingGroup και βεβαίως 
στο Eurogroup. Μεταξύ τις 2 και τις 10 Μαΐου που εν τω μεταξύ θα μας 
ξαναεπισκεφτεί η τρόικα, θα αποφασιστεί ξεκάθαρα τι στάση θα 
κρατήσει η ευρωζώνη στο κύκνειο άσμα παροχών της, πριν τις 

Ευρωεκλογές στις 26 Μαΐου. Οι πρώτες αντιδράσεις είναι οι γνωστές των τελευταίων ετών, με επιμονή σε ότι 
λέει στις εκθέσεις της διαρκώς η Κομισιόν, όπου επισημαίνει και τις δεσμεύσεις των μεταρρυθμίσεων, που δεν 
τηρήθηκαν πλήρως. 
Περισσότερα… 
Επιστροφή 
 

http://www.pcci.gr/evepimages/Press30042019_F3529.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EspEkpt_F22425.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PresForoel_F22513.pdf


Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη στον Δ. Χριστούλια για τη Real News: «Η 

υπερφορολόγηση δυσκολεύει και αδικεί τις κερδοφόρες επιχειρήσεις» 

«Στον βωμό των μεταμνημονιακών δεσμεύσεων, έρχεται για 
άλλη μία χρονιά ένας «ακριβός φορολογαριασμός» για τα 
εισοδήματα του 2018, αφού σύμφωνα με τον προϋπολογισμό 
από τις αρχές του 2019 τέθηκαν σε εφαρμογή 12+2 
φορολογικές αλλαγές. Οι δύο αλλαγές μπορεί να αφορούν στη 
μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων κατά μία μονάδα από 
το 29% στο 28% και του φόρου στα μερίσματα από 15% στο 
10%, αλλά συνολικά όλοι οι φορολογούμενοι θα βρεθούμε 

αντιμέτωποι με επιπλέον φορολογικές επιβαρύνσεις, που προέρχονται από την άμεση και έμμεση φορολογία 
μας». 
Περισσότερα… 
Επιστροφή 
 

Το Ε.Β.Ε.Π. επισημαίνει ότι η πώληση των κόκκινων δανείων στα funds θα αλλάξει τον 

επιχειρηματικό χάρτη της χώρας 

Ως γνωστόν, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες συμφώνησαν να 
μειώσουν κατά 50 δις ευρώ, δηλαδή κατά 28% του ΑΕΠ της Χώρας, 
τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μέχρι το 2021. Τα νέα πλάνα μάλιστα 
προβλέπουν για φέτος μείωση των NPEs κατά 23,5 δις ευρώ. Η 
υποχώρηση αυτή θα προέλθει από πωλήσεις κυρίως 

επαγγελματικών δανείων 5,2 δις ευρώ σε funds, από διαγραφές ύψους 4,4 δις ευρώ, από ρευστοποιήσεις 2,6 
δις ευρώ και τα υπόλοιπα από καταγγελμένες απαιτήσεις μέσω πλειστηριασμών. Σύμφωνα μάλιστα με τα 
τελευταία στοιχεία της ΤτΕ, αναφορικά με τα κόκκινα δανεία, από τα συνολικά 84,7 δις ευρώ, το 57% είναι 
επιχειρηματικά δάνεια, που μακροπρόθεσμα δεν εξυπηρετούνται και ανέρχονται σε 48,3 δις ευρώ… 
Περισσότερα… 
Επιστροφή 
 

Κοινή Δήλωση της ευρωπαϊκής επιχειρηματικής κοινότητας για τις εκλογές στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2019 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα, αν όχι το μεγαλύτερο, επίτευγμα της 
κοινής μας ιστορίας. Έχει εξασφαλίσει μακροχρόνια ειρήνη στην 
ήπειρό μας και έχει φέρει τους Ευρωπαίους ανθρώπους γύρω από 
τις θεμελιώδεις αξίες της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, της ελευθερίας και της ισότητας. 
Η ευρωπαϊκή επιχειρηματική κοινότητα παραμένει προσηλωμένη 

στην υπεράσπιση αυτών των κοινών αξιών και πιστεύει ακράδαντα στα οφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ιδιαίτερα της ενιαίας αγοράς και του κοινού μας νομίσματος, του ευρώ. Παρά τις διάφορες προκλήσεις, το 

σχέδιο της ΕΕ παρέμεινε ανθεκτικό και ισχυρό και παρόλο που δεν είναι ακόμη τέλεια από πολλές απόψεις, οι 

θετικές επιπτώσεις της ολοκλήρωσης στην ΕΕ υπερτερούν κατά πολύ των αρνητικών. 

Περισσότερα… 
Επιστροφή 
 
 

http://www.pcci.gr/evepimages/PresRealNews_F22549.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EvepKokDan_F22464.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EuroEkl_F25374.pdf


Εγκύκλιος Α.Α.Δ.Ε. για το τέλος επιτηδεύματος 

Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για μία πενταετία θα έχουν οι 
επαγγελματίες που προχωρούν σε έναρξη διαφορετικού 
επαγγέλματος από αυτό για το οποίο είχαν ήδη απαλλαγεί από το 
τέλος.Αυτό προβλέπεται σε εγκύκλιο που εξέδωσε η Ανεξάρτητη 

Αρχή Δημοσίων Εσόδων με την οποία προσαρμόζεται η νομοθεσία για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος 
με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.Στην εκγύκλιο δίνονται οδηγίες σχετικά με την επιβολή του 
τέλους επιτηδεύματος στην περίπτωση που φυσικό πρόσωπο που ασκούσε επιχειρηματική δραστηριότητα 
είχε κατά το παρελθόν προβεί στην έναρξη και άλλου επαγγέλματος, διαφορετικού από αυτό που ασκεί 
σήμερα και στη συνέχεια το διέκοψε χωρίς να συμπληρώσει, συνολικά, πέντε έτη άσκησής του. 
Περισσότερα… 
Επιστροφή 
 

Ναυτιλιακά νέα 

Οι «Ημέρες Θάλασσας» εορτάζονται για 5η χρονιά στον Πειραιά - Εκδηλώσεις Ε.Β.Ε.Π. 

Για πέμπτη συνεχή χρονιά διοργανώνονται από 
τον Δήμο Πειραιά σε συνεργασία με πολλούς 
φορείς και συλλόγους της πόλης οι «Ημέρες 
Θάλασσας», ένας θεσμός που θα γιορταστεί από 
τις 3 έως και τις 12 Μαΐου. Η τελετή έναρξης των 
«Ημερών Θάλασσας 2019» θα γίνει στη Πλατεία 
Αλεξάνδρας στις 3/5 από τον Δήμαρχο και 
πρόκειται για ένα δεκαήμερο δωρεάν 
εκδηλώσεων για όλους, μικρούς και μεγάλους, με 
επίκεντρο τη θάλασσα και τον Πειραιά.  
 Οι βασικοί άξονες των εκδηλώσεων είναι ο 

πολιτισμός, η εκπαίδευση, η ναυτιλία, ο αθλητισμός και φυσικά η ψυχαγωγία. Οι «Ημέρες Θάλασσας» θα 
περιλαμβάνουν ξεναγήσεις, εκθέσεις εικαστικών, ημερίδες που προβάλλουν τις παραδόσεις των συλλόγων 
που δραστηριοποιούνται στον Πειραιά, αλλά και δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα, διαλέξεις και συνέδρια, 
αθλητικά δρώμενα και πάρτι. Οι «Ημέρες Θάλασσας» για την πόλη του Πειραιά έγιναν από γιορτή, θεσμός 
από τη μεγάλη ανταπόκριση των Πειραιωτών και των επισκεπτών, αλλά και επειδή όλοι οι φορείς της πόλης 
που συμμετέχουν αγάπησαν και υποστήριξαν αυτή τη διοργάνωση. Κάτοικοι, επιχειρήσεις, θεσμικοί φορείς 
της πόλης, αλλά και επισκέπτες περιμένουν με ενδιαφέρον κάθε χρόνο τις εκδηλώσεις για τις «Ημέρες 
Θάλασσας».  
Το ΕΒΕΠ και φέτος, μέσα από τη συνεργασία και άλλων επιχειρηματικών φορέων θα συνδιοργανώσει ένα 
ενδιαφέρον πρόγραμμα εκδηλώσεων και εκθέσεων. Οι γνωστές εκδηλώσεις του Δήμου, τις οποίες έχει 
αγκαλιάσει ο κόσμος με μαζική συμμετοχή, είναι οι επισκέψεις στην τριήρη “Ολυμπιάς” του Πολεμικού μας 
Ναυτικού και το ετήσιο street party στην Τρούμπα. Μία από τις φετινές πρωτοτυπίες με πολύ ενδιαφέρον 
είναι και η φωτιστική εγκατάσταση στον Πύργο του Πειραιά, η οποία θα μείνει καθ’ όλη τη διάρκεια των 
«Ημερών Θάλασσας», και θα φωτίζει τον πύργο εντυπωσιακά κάθε βράδυ.  
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στο site www.imeresthalassas.gr 
-Πλάνο δράσεων Ε.Β.Ε.Π. 
-Πρόσκληση Τελετής Έναρξης «Ημερών Θάλασσας 2019» 
-Πρόσκληση Έκθεσης Εικαστικών  
Επιστροφή 
 

http://www.pcci.gr/evepimages/AadeSTE_F22383.pdf
http://www.imeresthalassas.gr/
http://www.pcci.gr/evepimages/PlanoDrEVEP_F5414.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ImThInv_F10560.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ImThEkthEik_F10521.pdf
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