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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
 Το Ε.Β.Ε.Π. επισημαίνει την ενδεκάδα αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία το 

2019 

 Εβδομάδα διαπραγματεύσεων με Θεσμούς για «Χρηματοοικονομικά» και νέες 
ρυθμίσεις οφειλών με «μόνιμο εξωδικαστικό συμβιβασμό» 

 Ομιλία Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. Β. Κορκίδη, στην εκδήλωση, με 
θέμα: «Ασφαλές επιχειρείν – Παρεμπόριο - Παραβατικότητα: Αρνητικοί 
καταλύτες για την ανάπτυξη» 

 Χρηματοδότηση των ΜΜΕ και κατώτατος μισθός, τα θέματα της συνάντησης 
ΕΣΕΕ – Θεσμών.Χρηματοδότηση των ΜΜΕ και κατώτατος μισθός, τα θέματα της 
συνάντησης ΕΣΕΕ – Θεσμών. 

 Α.Α.Δ.Ε.: Απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. για τους νέους επαγγελματίες 

 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. η Απόφαση που προβλέπει έκπτωση των 
εργοδοτικών εισφορών 

 Πρόσκληση σε Διεπιστημονικό Συμπόσιο: «Ρομποτική και Ψηφιοποίηση στην 
εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης», Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019, 
στις 17:30, Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π. 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 Προσφορά άνω των 7 εκατ. ευρώ από την ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ για τους πυροπαθείς 
της Αττικής 
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Το Ε.Β.Ε.Π. επισημαίνει την ενδεκάδα αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία το 2019 
«… Όσον αφορά στη φορολόγηση των νομικών προσώπων, 

τα αντίμετρα άμεσης μείωσης της φορολογίας των 

επιχειρήσεων στο 26% θυσιάστηκαν για την αναστολή άλλων 

μέτρων αφού, ως γνωστό, ο δημοσιονομικός χώρος του 2019 

δεν επαρκούσε. Τέλος, εκφράζουμε τον προβληματισμό μας, 

σχετικά με τις αλλαγές στη φορολόγηση του ναυτιλιακού 

εισοδήματος και της ναυτιλίας γενικότερα, λαμβάνοντας υπόψη πως η ελληνική ναυτιλιακή 

επιχείρηση θα πρέπει να στηριχθεί για να αντιμετωπίσει τον διεθνή ανταγωνισμό, τη στιγμή 

μάλιστα που η Μ. Βρετανία, ελέω Brexit, προσφέρει “γη και ύδωρ” στις ναυτιλιακές εταιρίες» 

σχολίασε ο κ. Β. Κορκίδης. 

Περισσότερα… 
Επιστροφή 

 

Εβδομάδα διαπραγματεύσεων με Θεσμούς για «Χρηματοοικονομικά» και νέες 
ρυθμίσεις οφειλών με «μόνιμο εξωδικαστικό συμβιβασμό» 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. Β. Κορκίδης, 

δήλωσε σχετικά: «...Μακάρι τα τέσσερα κυρίαρχα θέματα, 

μεταξύ της Κυβέρνησης και των τεσσάρων θεσμών, να 

συμφωνηθούν και να ανακουφίσουν άμεσα πάνω από 1 εκ. 

οφειλέτες, με τις δύο διαφορετικές ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων 

οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, με τη προστασία 

της κύριας κατοικίας και τη διευθέτηση των «κόκκινων» δανείων, που μαζί με το ποσοστό 

αύξησης του κατώτατου μισθού ίσως είναι τα πιο δύσκολα προβλήματα προς επίλυση από αυτή 

την επίσκεψη των δανειστών. Λύσεις, βεβαίως, πάντα υπάρχουν, αρκεί να υπάρχει η βούληση 

να δοθούν...». 

Περισσότερα… 
Επιστροφή 

 

Ομιλία Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. Β. Κορκίδη, στην εκδήλωση, με θέμα: 
«Ασφαλές επιχειρείν – Παρεμπόριο - Παραβατικότητα: Αρνητικοί καταλύτες για την 
ανάπτυξη» 

"…Οι καταστροφικές συνέπειες του παρεμπορίου στην προσπάθεια 
ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και της καταναλωτικής ζήτησης 
στοιχειοθετούνται, όχι μόνο από το χρήμα που θα κατευθυνόταν 
στην ελληνική αγορά, αλλά και από την απώλεια εσόδων σε επίπεδο 
φορολογικής διοίκησης, καθώς μόνο από το Φ.Π.Α., οι απώλειες 
υπολογίζονται στα 4,3 δισ. ευρώ ετησίως. Το ελληνικό δημόσιο 
εξακολουθεί να στερείται συνολικά έσοδα ύψους τουλάχιστον 5 δισ. 
ευρώ ετησίως, λόγω του παρεμπορίου, με τον διαφυγόντα τζίρο από 

την αγορά να εκτιμάται από 15 έως και 17 δις. ευρώ, ενώ το 30% του συνολικού εμπορικού τζίρου είναι 
προϊόντα απομίμησης ή παραποίησης..." επισήμανε ο  κ. Β. Κορκίδης στην ομιλία του, σε εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2019, στο Πολεμικό Μουσείο. 
Περισσότερα… 
Επιστροφή 
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Χρηματοδότηση των ΜΜΕ και κατώτατος μισθός, τα θέματα της συνάντησης ΕΣΕΕ – 
Θεσμών.Χρηματοδότηση των ΜΜΕ και κατώτατος μισθός, τα θέματα της συνάντησης 
ΕΣΕΕ – Θεσμών. 

Πραγματοποιήθηκε, στις 22 Ιανουαρίου, συνάντηση της ΕΣΕΕ με 
εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) μετά από πρόσκληση του επικεφαλής κ. 

Declan Costello, στα γραφεία της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, με την 
ευκαιρία της δεύτερής τους επίσκεψης, μετά το τέλος των προγραμμάτων στήριξης. Στην ατζέντα της 
συζήτησης κυριάρχησαν τα θέματα της έλλειψης χρηματοδότησης των ΜΜΕ, των επιτοκίων και των 
τραπεζικών απαιτήσεων, της επικείμενης αύξησης του κατώτατου μισθού αλλά και του εργατικού κόστους. 
Περισσότερα… 
Επιστροφή 
  

Α.Α.Δ.Ε.: Απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. για τους νέους επαγγελματίες 
Νέοι επαγγελματίες, αγρότες και επιτηδευματίες που κάνουν έναρξη εργασιών 
έχουν πλέον τη δυνατότητα να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς των μικρών 
επιχειρήσεων με τζίρο έως 10.000 ευρώ που προβλέπει απαλλαγή από τον ΦΠΑ. 
Το μέτρο αυτό είναι μεταξύ των αλλαγών που επήλθαν πρόσφατα στο ειδικό 

καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων. Με εγκύκλιο του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), κ. Γιώργου Πιτσιλή, παρέχονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων, ενώ 
διευκρινίζεται ότι αν κάποια στιγμή εντός του φορολογικού έτους γίνει υπέρβαση του ορίου των 10.000 
ευρώ, τότε καθίσταται υποχρεωτικά η μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. 
Επιστροφή 

 

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. η Απόφαση που προβλέπει έκπτωση των εργοδοτικών 
εισφορών 

Σημαντικό κίνητρο για την αύξηση των θέσεων απασχόλησης θεσπίζεται με την 
υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και προβλέπει ότι, για κάθε 
νέα θέση εργασίας που θα δημιουργείται σε μία επιχείρηση και θα αφορά νέο 
εργαζόμενο ή μακροχρόνια άνεργο, οι εργοδοτικές εισφορές που εκπίπτουν από 

τα φορολογητέα κέρδη θα υπολογίζονται κατά 50% αυξημένες. Ως προϋπόθεση ορίζεται ο συνολικός 
αριθμός των εργαζομένων και η συνολική μισθολογική δαπάνη σε μια επιχείρηση να μην έχουν μειωθεί σε 
σχέση με το προηγούμενο έτος. 

- ΦΕΚ Β' 6044/31-12-18 
Επιστροφή 
 

Πρόσκληση σε Διεπιστημονικό Συμπόσιο: «Ρομποτική και Ψηφιοποίηση στην εποχή 
της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης», Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019, στις 17:30, 
Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π. 

Ο Πρόεδρος, κ. Δημήτρης Μαθιός και το Δ.Σ. του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Αττικής-Πειραιώς, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Πειραιώς, κ. Βασίλης Κορκίδης και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
Καθ. Άγγελος Κότιος, στο πλαίσιο της "Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιομηχανίας 
2019" έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στο διεπιστημονικό συμπόσιο: 

«Ρομποτική και Ψηφιοποίηση στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης», τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 
2019 και ώρα 17:30, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. 

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Επιστροφή 
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 
Προσφορά άνω των 7 εκατ. ευρώ από την ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ για τους πυροπαθείς της 
Αττικής 

Ο κ. Θεόδωρος Βενιάμης, Πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων 

Εφοπλιστών και της Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού 

Εφοπλισμού, ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, ανέφερε σχετικά: «Δεσμευθήκαμε από 

την πρώτη στιγμή, ότι θα σταθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας που 
χτυπήθηκαν τραγικά από τις καταστροφικές πυρκαγιές.  Σήμερα, μετά 

τη μεγάλη κινητοποίηση και τις δωρεές των μελών μας που έχουν ήδη 

ξεπεράσει τα 7 εκατ. Ευρώ, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας για τη στήριξη των τοπικών 

κοινωνιών. Το ουσιαστικό κομμάτι της προσφοράς μας αρχίζει τώρα, αφού η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, έχει την άμεση 

επιμέλεια και ευθύνη της  υλοποίησης των δράσεων, με στόχο η βοήθεια να φτάσει και να καλύψει 

αποτελεσματικά ουσιαστικές ανάγκες ανθρώπων στις πληγείσες περιοχές». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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