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Ε.Β.Ε.Π.: Έντονη ανησυχία για πανδημία με ισχυρές αναταράξεις στην οικονομία 

προκαλεί ο «κοροναϊός» 

Εκτός από την έντονη ανησυχία των επιστημόνων για την 

παγκόσμια υγεία από την επικίνδυνη νόσο, έχουν τρομάξει 

και οι επενδυτές από τη ταχεία εξάπλωση του «κοροναϊού», 

καθώς αυξάνεται ανησυχητικά ο αριθμός των κρουσμάτων, 

αλλά και των θανάτων, με αποτέλεσμα, εκτός από τη 

τεράστια απώλεια ανθρώπινων ζωών, να παρατηρείται και μία 

ακατάσχετη οικονομική «αιμορραγία» στις αγορές της Ασίας. 

Τα 17.000 κρούσματα και οι περισσότεροι από 360 νεκροί, εκτός από τον πανικό της πανδημίας, 

έχουν επιφέρει ζημιά που εκτιμάται άνω των 60 δις δολαρίων στην κινεζική οικονομία. Οι 

αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης κινούνται σε χαμηλά τριών μηνών, αλλά 

τουλάχιστον με θετικό πρόσημο, σε σύγκριση με αυτά των ασιατικών χωρών.  

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Υπόμνημα Ε.Β.Ε.Π. στην κυβέρνηση για επίλυση εκκρεμών θεμάτων και επιτάχυνση 

επενδυτικών έργων στον Πειραιά  

Με επιστολή-υπόμνημα στον Υπουργό Επικρατείας, 

Γιώργο Γεραπετρίτη, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., 

Βασίλης Κορκίδης, ανταποκρίθηκε στο ενδιαφέρον της 

Κυβέρνησης και ζήτησε την παρέμβασή της για την επίλυση 

των εκκρεμών θεμάτων και την επιτάχυνση των 

επενδυτικών έργων στον Πειραιά. Ως γνωστόν, το 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, ο Εμπορικός Σύλλογος, ο Δήμος, η 

Περιφέρεια και οι βουλευτές της Α’ Πειραιά, συναποφάσισαν να δρομολογήσουν, με 

χρονοδιαγράμμα, την επίλυση των «καυτών» προβλημάτων της πόλης που σχετίζονται με την 

μελλοντική εικόνα και την επενδυτική ανάπτυξή της. Η ατζέντα της συζήτησης είχε 

συγκεκριμένα ζητήματα, όπως τις δυσκολίες της «ΟΧΕ», το κόστος της υπογειοποίησης των 

γραμμών του ΗΣΑΠ, τη δημιουργία της «Ιπποδάμειας αγοράς», το ΦΕΚ για το Δικαστικό μέγαρο 

στη «Ράλλειο» και την αξιοποίηση του «Πύργου».  

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Άρθρο του προέδρου του Ε.Β.Ε.Π. για το συνέδριο της Ε.Σ.Ε.Ε. “Future of retail” 

«Ποιό είναι το μέλλον του λιανικού εμπορίου και ποιές οι 

προβλέψεις για το 2020;» 

Τις απαντήσεις θα τις μάθουμε στο πολύ ενδιαφέρον συνέδριο της 

ΕΣΕΕ, με τίτλο «Futre of Retail» το διήμερο 7-8 Φεβρουαρίου, την 

έναρξη του οποίου θα κηρύξει ο Πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτάκης. 

Για όλους όσους ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, υπάρχουν πάντα 

καλά και κακά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι η καινοτομία αλλάζει ριζικά το λιανικό εμπόριο, και τα 
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κακά νέα είναι ότι η καινοτομία αλλάζει ριζικά τη λιανική πώληση. Όμως, αυτά ίσως να μην είναι 

πλέον νέα, γιαυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Πρέπει να 

προσπαθήσουμε να προβλέψουμε τι θα συμβεί στο μέλλον της λιανικής πώλησης. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Δήλωση του Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π. για το Brexit 

 «Σήμερα λοιπόν 1/2/20 λέμε, «good luck» στους 27 της ΕΕ 

και «good bye» στη Μ. Βρετανία. Εύχομαι Καλό μήνα σε 

όλους και να πάνε όλα καλά για την Ελλάδα! Δεν έχουμε 

ακόμα τίτλους τέλους παρά την έξοδο του ΗΒ από την ΕΕ τα 

ξημερώματα του Σαββάτου μετά από 47 χρόνια, αφού έχουμε 

την έναρξη των συνομιλιών του Brexit για μία νέα εμπορική συμφωνία στα στενά περιθώρια των 

11 μηνών μέχρι την εκπνοή της μεταβατικής περιόδου 31/12/20 στις . Στις εκκρεμότητες εκτός 

από το εμπόριο, εντάσσονται η αλιεία, η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, η χορήγηση άδειας 

και κυκλοφορίας φαρμάκων. Επισημαίνεται πως οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ ΕΕ και ΗΒ θα 

συνεχίσουν μέχρι τέλος του έτους, χωρίς την επιβολή πρόσθετων επιβαρύνσεων ή ελέγχων 

διατηρώντας μια σχέση ελεύθερου εμπορίου. Καμία ανησυχία λοιπόν επί του παρόντος!». 

Επιστροφή 

 

Εγκύκλιος ΑΑΔΕ με διευκρινίσεις για τη μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 

10% στο 5% για τα μερίσματα 

Για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 

2020 και μετά ισχύει η μείωση από 10% σε 5% του 

συντελεστή φορολογίας των μερισμάτων. Αυτό διευκρινίζει 

εγκύκλιος του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, στην 

οποία καταγράφονται οι περιπτώσεις διανομής μερίσματος στις 

οποίες εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής φορολογίας και παρακράτησης φόρου. Ειδικότερα 

σύμφωνα με την εγκύκλιο ο μειωμένος συντελεστής φορολογίας και παρακράτησης φόρου 

μερισμάτων 5% εφαρμόζεται επί των ακόλουθων διανομών:… 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Νέα πάγια ρύθμιση χρεών: Στις 26/02 ανοίγει η πλατφόρμα 

Στις 26 Φεβρουαρίου ανοίγει η πλατφόρμα για την υπαγωγή 

στη νέα πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων για οφειλές στην 

εφορία. Όπως προβλέπει η σχετική υπουργική απόφαση, στη 

ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές οι οποίες κατά την 

1η Νοεμβρίου 2019 δεν είχαν ρυθμιστεί αλλά και όσες έως τις 

26 Φεβρουαρίου είχαν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση των 12 -24 δόσεων. Για τη δεύτερη 

περίπτωση δηλαδή για τη μεταφορά στις 24 -48 δόσεις, ο οφειλέτης θα πρέπει να κάνει αίτηση 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ώστε να ρυθμίσει το υπόλοιπο των δόσεων σε 24 από 12 που είχε 
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τώρα. Υπενθυμίζεται ότι με το νέο σχήμα της πάγιας ρύθμισης, το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας 

δόσης ανέρχεται σε 30 ευρώ. 

Επιστροφή 

 

Ανοικτά όλες τις Κυριακές τα καταστήματα στα νησιά του Αργοσαρωνικού 

Άλλη μία περιοχή της ελληνικής επικράτειας προστέθηκε σε αυτές 

όπου επιτρέπεται τα εμπορικά καταστήματα να λειτουργούν όλες 

τις Κυριακές του έτους. Πρόκειται για τα νησιά του 

Αργοσαρωνικού και τα Κύθηρα, με τη σχετική απόφαση της 

αρμόδιας αντιπεριφερειάρχου να κάνει ειδική μνεία στη Σαλαμίνα 

και τα Μέθανα. Ο αρμόδιος υπουργός, πάντως, μιλώντας στη Βουλή επανέλαβε τη θέση της 

κυβέρνησης να μην αλλάξει τη νομοθεσία για τις Κυριακές. Σύμφωνα με την απόφαση της 

αντιπεριφερειάρχου Νήσων Β. Θεοδωροπούλου, η οποία υπεγράφη στις 31 Δεκεμβρίου 2019, 

και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προβλέπονται για το 2020 τα εξής... 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Δήλωση του Προέδρου του Επιμελητηρίου, Βασίλη Κορκίδη, για την οικονομία 

«Θετικές είναι οι οικονομικές εξελίξεις, αφού μετά τη νέα 

αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας σε ΒΒ από τον οίκο 

αξιολόγησης Fitch, ακολούθησε η έκδοση του 15ετούς 

ομολόγου με πάνω από 18,8 δισ. ευρώ προσφορές των 

επενδυτών για να αντληθούν τελικά 2,5 δισ. ευρώ με 

επιτόκιο που διαμορφώθηκε λίγο κάτω από το 1,9%». Η δυναμική της ελληνικής οικονομίας και 

η σοβαρή οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται, φαίνεται επιτέλους να αναγνωρίζεται και να 

επιβραβεύεται». 

Επιστροφή 

 

ΣΒΑΠ: Επιμένουμε σε απλές διαδικασίες αναπτυξιακής λογικής σε όλες τις 

αδειοδοτήσεις 

 «Η αναμόρφωση του καθεστώτος αδειοδοτήσεων που επιχειρεί η 

Κυβέρνηση, με την κατάργηση της κατηγοριοποίησης των 

επιχειρήσεων μεταποίησης σε επίπεδα οχλήσεως (υψηλή, μέση, 

χαμηλή όχληση) είναι στην σωστή κατεύθυνση και θα παραμείνει εκεί 

εάν το διάδοχο καθεστώς δεν δημιουργήσει νέες εμπλοκές οδηγώντας στην σύγχυση που 

υπάρχει για δεκαετίες μέχρι σήμερα με πρόσχημα την προστασία του περιβάλλοντος. Λέμε ότι 

ήταν πρόσχημα επειδή οι εργοστασιακές μονάδες ακολουθούν σύγχρονη τεχνολογία που 

βεβαίως και καλύπτει όλες τις ανάγκες μείωσης των επιβαρύνσεων στο περιβάλλον». Με την 

τοποθέτησή του αυτή ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς κ. 

Δημήτρης Μαθιός ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου για την πρόσκληση του 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων να συμμετάσχει στις διεργασίες αντικατάστασης των 

διαδικασιών αδειοδοτήσεων μετά την κατάργηση του καθεστώτος των κατηγοριών οχλήσεως.  
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Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις χωριστές φορολογικές δηλώσεις από την ΑΑΔΕ 

Τη δυνατότητα να υποβάλλουν και εφέτος χωριστές 

φορολογικές δηλώσεις έχουν οι έγγαμοι φορολογούμενοι. 

Απαραίτητη προϋπόθεση να υποβάλλουν το σχετικό αίτημα στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (ΑΑΔΕ) μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Η πλατφόρμα για την 

υποβολή των αιτήσεων άνοιξε χθες με την ΑΑΔΕ να απαντά στα βασικότερα ερωτήματα των 

φορολογούμενων μέσω ενός οδηγού 20 ερωτήσεων - απαντήσεων:… 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Καλωσορίζει το Ε.Β.Ε.Π. το νόμο για την αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας 

Την ελπίδα ότι ελλείψεις και αρρυθμίες που υπήρξαν, τόσο στις 

πλημμύρες στη Μάνδρα, όσο και στη φωτιά στο Μάτι, που στοίχισαν 

τη ζωή σε πολλές δεκάδες συμπολίτες μας θα αποτελέσουν παρελθόν 

εκφράζει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς με 

αφορμή την ψήφιση στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την αναδιάρθρωση της γενικής 

γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η αναδιάρθρωση κρίνεται αναγκαία με μόνο γνώμονα την 

αξιοποίηση πολύτιμων συμπερασμάτων από τις αστοχίες του συστήματος που στο πρόσφατο 

παρελθόν οδήγησε στην καταστροφή περιουσιών και την ανεκτίμητη απώλεια ανθρώπινων 

ζωών. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

Η υποχρεωτική εγγραφή στην ιδιωτική ψηφιακή πλατφόρμα της COSCO σήκωσε 

«τρικυμία» στο λιμάνι του Πειραιά 

Το  νέο λιμενικό προϊόν «Hellenic Port Community System» 

(HPCS) της Cosco και, κυρίως, η υποχρεωτικότητα εγγραφής 

όλων των χρηστών στη συγκεκριμένη πλατφόρμα πληροφοριών, 

εάν θέλουν να χρησιμοποιήσουν λιμενικές υπηρεσίες, έχουν 

προκαλέσει εύλογα ερωτήματα με αναπάντητες ερωτήσεις στους 

ναυτιλιακούς και επιχειρηματικούς φορείς του λιμανιού. Τα 

βασικά ερωτήματα είναι: Πώς διασφαλίζεται ότι τα στοιχεία που εισάγονται στην πλατφόρμα θα 

τα γνωρίζουν μόνο όσοι εμπλέκονται στη συγκεκριμένη συναλλαγή; Πώς θα ξέρουν μόνο οι 

τελωνειακές αρχές την «καταγωγή» του φορτίου; Τί ακριβώς έχει συμφωνηθεί σε συνεργασία 

με την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ); Γιατί μόνο στον Πειραιά, 
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ενώ σε κανένα άλλο λιμάνι του κόσμου δεν έχει στηθεί τέτοια πλατφόρμα και δεν τη 

διαχειρίζεται ιδιωτική εταιρεία, παρά μόνο όταν της ανατεθεί και ελέγχεται από Δημόσια Αρχή; 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Υποτροφίες ύψους 150.000 ευρώ προκηρύσσει η Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ 

H Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς 

Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, ανακοινώνει δέκα 

υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού 

επιπέδου, μονοετούς φοίτησης, ύψους 15.000 ευρώ έκαστη, 

για σπουδές σε Πανεπιστήμια τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος, για 

το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Οι ανωτέρω υποτροφίες εντάσσονται στο πλαίσιο ενεργειών που 

υλοποιεί η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ ετησίως, με στόχο την υποστήριξη της ελληνικής κοινωνίας. Ο κ. 

Θεόδωρος Βενιάμης, Πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών και της Εταιρείας 

Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού, ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, αναφέρει σχετικά…  

Προκήρυξη 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Οριστικός Ανάδοχος για το έργο «Επέκταση Επιβατικού Λιμένα» η ΤΕΚΑΛ Α.Ε.  

Η  ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΚΑΛ 

Α.Ε. ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου επέκτασης του 

επιβατικού λιμένα του Οργανισμού Λιμένα Πειραιώς σύμφωνα με 

την οικονομική προσφορά 103 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ έναντι 

προϋπολογισμού 136,3 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τον νέο 

προβλήτα κρουαζιέρας που είναι μία από τις υποχρεωτικές 

επενδύσεις του συνολικού επενδυτικού σχεδίου της COSCO SHIPPING για τον ΟΛΠ. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

«Πράσινο φως» από την κυβέρνηση για την ιδιωτικοποίηση δέκα περιφερειακών 

λιμανιών 

Κατεύθυνση άμεσης έναρξης των διαδικασιών για την ανάπτυξη 

και αξιοποίηση των δέκα μεγάλων περιφερειακών λιμανιών της 

χώρας έδωσαν στο ΤΑΙΠΕΔ οι υπουργοί Οικονομικών 

Χρήστος Σταϊκούρας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης. Όπως έγινε γνωστό από το 

υπουργείο Οικονομικών, οι συναρμόδιοι υπουργοί ανέλυσαν τις μελέτες αξιολόγησης που 

ολοκλήρωσε το ΤΑΙΠΕΔ για κάθε ένα από τα λιμάνια Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Βόλου, 

Ραφήνας, Ελευσίνας, Λαυρίου, Ηγουμενίτσας, Κέρκυρας, Πάτρας και Ηρακλείου, και εξέφρασαν 

την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να προχωρήσει το Ταμείο στην επιλογή συμβούλου, 

http://www.pcci.gr/evepimages/PLATFORMACOSCO_F10888.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PROKIRYXIFPOTROFION_F11335.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/YPOTROFIES_F11194.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/TEKAL_F11821.pdf


προκειμένου να προκηρυχθούν διεθνείς διαγωνισμοί για την επιλογή επενδυτών και βέλτιστων 

τρόπων ανάπτυξης κάθε λιμανιού. 

Περισσότερα  

Επιστροφή 

 

Ξεκινά η διασύνδεση των ΗΔΙΚΑ και Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για το 

Μεταφορικό Ισοδύναμο 

Προχωρά η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων 

και εφαρμογών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.) και της Γενικής 

Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του 

υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την 

υλοποίηση του Μεταφορικού Ισοδύναμου. Σύμφωνα με απόφαση (Αρ. Φύλλου 169) του 

υπουργείου Επικρατείας, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η διασύνδεση 

των εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων γίνεται, «προκειμένου να προκειμένου να 

καταστεί εφικτή η ηλεκτρονική διασταύρωση πληροφοριών και η ταυτοποίηση όλων των μελών 

των νοικοκυριών και να χορηγηθεί το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (ΑΝΗΚΟ) στις 

ωφελούμενες μονάδες».  

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Επιστροφή 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

31 Ιανουαρίου – 6 Φεβρουαρίου 2020 

▪ E.Β.Ε.Π.: Τα 10 ζητήματα που σχετίζονται με το εμπόριο και τη EuroCommerce 

▪ Πρόγραμμα Εργασιών Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020 

▪ Ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 παράγραφος 3 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011  (σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 

καταναλωτές) 

▪ Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού 
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