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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 συναδελφ ικούς χαιρετισμούς, 
Βασίλης Κορκίδης 

Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π. (president@pcci.gr) 
11 Ιανουαρίου 2019 

 
 Πρόσκληση στην κοινή εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας Ε.Β.Ε.Π. και 

παραγωγικών φορέων Πειραιά, Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019, στις 17:30, Mέγαρο Ε.Β.Ε.Π. 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 Ανάμεικτα τα συμπεράσματα του Π.Ε.Σ.Α. για την κίνηση της αγοράς στην Περιφέρεια 
Αττικής κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου 

 Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. Β. Κορκίδη, για την απόφαση του ΣτΕ, 
αναφορικά με τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές 

 ΕΣΕΕ: Αναγκαιότητα για το εμπόριο η προστασία του θεσμού των εκπτώσεων και 
ζητούμενο η αυξημένη αγοραστική κίνηση 

 Το ΕΒΕΠ ενημερώνει για τις 3 νέες δράσεις του προγράμματος ΕΣΠΑ, «ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΩ - 
ΕΝΙΣΧΥΩ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 

 Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β.Κορκίδη: «Aκριβός ο φορολογαριασμός του 2018 και 
ακριβότερος το 2019» 

 Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στην εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας του 
Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο «Hellas Liberty» 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 
 ΠΟΛ.1240/2018/ Τροποποίηση της ΠΟΛ 1177/2018 σχετικά με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή 
θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας. 
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Ανάμεικτα τα συμπεράσματα του Π.Ε.Σ.Α. για την κίνηση της αγοράς στην Περιφέρεια 
Αττικής κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου 

Το τμήμα Μελετών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιά, πραγματοποίησε το τριήμερο, από 3 έως 5 Ιανουαρίου 

2019, για λογαριασμό του Περιφερειακού Επιμελητηριακού 

Συμβουλίου Αττικής, τηλεφωνική έρευνα σε 28 τοπικούς 

Εμπορικούς και Επαγγελματικούς Συλλόγους της Περιφέρειας 

Αττικής, καθώς και σε δείγμα επιχειρήσεων χονδρικής γενικού 

εμπορίου, όπως επίσης και των δύο κεντρικών σημείων πώλησης τροφίμων, τον Σύνδεσμο Εμπόρων 
Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών και την Βαρβάκειο Αγορά, για την κίνηση και τον τζίρο της αγοράς κατά 

την περίοδο των εορτών. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
 

 

 

Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. Β. Κορκίδη, για την απόφαση του 
ΣτΕ, αναφορικά με τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές 

«...Λυπάμαι, που με οριακή πλειοψηφία του Δ΄Τμήματος του ΣτΕ, 

κρίθηκε συνταγματική η λειτουργία των καταστημάτων κατά τις 

Κυριακές, παρά την αντίθετη εισήγηση του παρέδρου. Σέβομαι, αλλά 

δεν συμφωνώ με το σκεπτικό της απόφασης ότι, δεν παραβιάζει την 

συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, επειδή ακριβώς για 

ευνόητους λόγους, καθορίστηκαν συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής με πολυχώρους και 

υπερκαταστήματα. Η ανάγκη λειτουργίας των καταστημάτων κατά τις Κυριακές στις συγκεκριμένες 

περιφέρειες και περιοχές, δεν διαπιστώθηκε ποτέ και σχεδόν καμία μικρομεσαία επιχείρηση δεν εφάρμοσε 

το δικαίωμα που της δόθηκε από την υπουργική απόφαση, λόγω αυξημένων λειτουργικών εξόδων και 
μειωμένης κατανάλωσης, οπότε το επιχείρημα της ανταγωνιστικότητας δεν επιβεβαιώνεται. Επίσης, θεωρώ 

ότι η κυριακάτικη λειτουργία σε συγκεκριμένες τουριστικές περιοχές και σε συγκεκριμένες περιόδους του 

έτους, για να μην μετατρέψει της εξαίρεση σε κανόνα, πρέπει να αποφασίζεται σε επίπεδο τοπικών 

κοινωνιών. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι, τρεις από τους επτά συμβούλους Επικρατείας μειοψήφισαν, 

υποστηρίζοντας ότι, η επίμαχη υπουργική απόφαση για τη λειτουργία των καταστημάτων κατά τις Κυριακές 

παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, τον ευρωπαϊκό κοινωνικό χάρτη και την 106η διεθνή 

σύμβαση εργασίας του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Τέλος, αυτή που μπορεί να αποφασίσει οριστικά, 

επί του ζητήματος, είναι η Ολομέλεια του ΣτΕ, η οποία το 2017 είχε κρίνει, ότι το Σύνταγμα κατοχυρώνει το 
δικαίωμα της κυριακάτικης αργίας...». 

-Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ, κ. Γ. Καρανίκα για την απόφαση του ΣτΕ 

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/press070119_F30176.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/pressESEE090119_F27264.pdf


 

ΕΣΕΕ: Αναγκαιότητα για το εμπόριο η προστασία του θεσμού των εκπτώσεων και 
ζητούμενο η αυξημένη αγοραστική κίνηση  

 Η ΕΣΕΕ μετά την ολοκλήρωση της εορταστικής περιόδου, ενημέρωσε 

με σχετική εγκύκλιο τους Εμπορικούς Συλλόγους και τις Ομοσπονδίες 

μέλη της για την έναρξη και τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων του 

2019, που θα αρχίσουν επίσημα τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου και θα 

λήξουν την Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019.  Η ΕΣΕΕ στη σχετική εγκύκλιο επισημαίνει ότι, κατά τη 

διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των 

αγαθών, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Ο τρόπος με τον οποίο 

υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να μην είναι 
ανακριβής. Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η 

παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Το ΕΒΕΠ ενημερώνει για τις 3 νέες δράσεις του προγράμματος ΕΣΠΑ, «ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΩ - 
ΕΝΙΣΧΥΩ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 

 Οι 3 δράσεις «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ 

μικρών επιχειρήσεων», «Εμπόριο-Εστίαση-Εκαπίδευση», «Επιβραβεύω-
Ενισχύω τις επιχειρήσεις» εντάσσονται στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 

«Επιβραβεύω - Ενισχύω τις Επιχειρήσεις». Σημειώνεται ότι, το νέο 

προσωπικό δεν είναι απαραίτητο να είναι πλήρους απασχόλησης, καθώς 

λαμβάνονται υπόψη οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) και όχι ο αριθμός των εργαζομένων. Πώς 

υπολογίζεται το παραπάνω; Οποιοσδήποτε εργάστηκε με πλήρες ωράριο μέσα στην επιχείρηση ή για 

λογαριασμό της κατά τη διάρκεια όλου του έτους αναφοράς υπολογίζεται ως μία μονάδα. Τα άτομα που δεν 

εργάστηκαν όλο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση 

αντιστοιχούν σε κλάσματα μιας ΕΜΕ. 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β.Κορκίδη: «Aκριβός ο φορολογαριασμός του 2018 και 
ακριβότερος το 2019»  

«Στον βωμό της λιτότητας, κινήθηκε για άλλη μία χρονιά o «ακριβός» 

φορολογικός λογαριασμός του 2018 και πολύ «βαρύς» σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των μνημονιακών δεσμεύσεων, βάσει των οποίων από τις αρχές 

του προηγούμενου έτους τέθηκαν σε εφαρμογή 12 πρόσθετα μέτρα. Οι 
φορολογούμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με επιπλέον φορολογικές 

επιβαρύνσεις που προσέγγισαν το 1 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 478 εκ. ευρώ προήλθαν από την άμεση 

φορολογία και άλλα 473 εκ. ευρώ από την έμμεση φορολογία, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι, τα καθαρά 

έσοδα αυξήθηκαν κατά περίπου 2 δις ευρώ, κυρίως από τις ρυθμίσεις χρεών…». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στην εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας 
του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο «Hellas Liberty» 

«…Η ελληνική ναυτιλία, με τις τεράστιες δυνατότητες που έχει, 

μπορεί να βοηθήσει την πατρίδα μας να ορθοποδήσει. Η ελληνική 

ναυτιλία, που αυτή τη στιγμή διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο 

στην εξυπηρέτηση των παγκόσμιων θαλάσσιων μεταφορών, και στην 

εξυπηρέτηση του εξαγωγικού – εισαγωγικού εμπορίου της Ε.Ε., 

εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τις ενεργειακές ανάγκες της, μέσω της παροχής αξιόπιστων, ασφαλών, 

αποτελεσματικών και φιλικών προς το περιβάλλον θαλάσσιων μεταφορών προς όφελος των ευρωπαίων 

πολιτών και της ευρωπαϊκής οικονομίας γενικότερα. Το γεγονός αυτό, αποκτά πρόσθετη σημασία, αν 
αναλογιστεί κανείς ότι, η Ε.Ε. βασίζεται στη διεθνή ναυτιλία για περισσότερο από το 76% του εξωτερικού 

εμπορίου της…» αναφέρει στον χαιρετισμό του ο κ. Β. Κορκίδης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 
 

ΠΟΛ.1240/2018/ Τροποποίηση της ΠΟΛ 1177/2018 σχετικά με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για 

σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας. 

 

Επιστροφή 
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