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▪ Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδη, για τις ανακοινώσεις των Υπουργών 

Οικονομικών και Εργασίας, Ενίσχυση στη «Συν-Εργασία» για τη στήριξη της 

απασχόλησης των πληττόμενων επιχειρήσεων 
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Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στην Αγία Τριάδα 

▪ Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π: «Προς γνώση και συμμόρφωση» 

▪ Το Ε.Β.Ε.Π. τάσσεται υπέρ των μικρών ναυπηγείων και των επιχειρήσεων της 

ναυπηγοεπισκευής 

▪ Η EBRD προωθεί την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ελληνική 

κεφαλαιαγορά 
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▪ Ευρωζώνη: Πτώση – ρεκόρ των λιανικών πωλήσεων τον Απρίλιο 
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▪ Μείωση του Τέλους Έκθεσης Έρευνας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

▪ Ο Οργανισμός Enterprise Greece εγκαινιάζει μια σειρά webinars που απευθύνονται στους 

εξαγωγείς 

▪ Απώλειες 552 εκατ. ευρώ προκαλούν κάθε χρόνο οι «μαϊμούδες» στην ελληνική 

οικονομία 

▪ 10ο Ετήσιο Capital Link CSR Forum :«Οικονομία & Κοινωνία: Η Επόμενη Μέρα»  – Τρίτη 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

▪ Οδηγίες ΑΑΔΕ: Ποιες υποθέσεις θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα 

▪ Taxisnet: «Άνοιξε» η δυνατότητα συμψηφισμού ΦΠΑ με άλλους φόρους ή ρυθμίσεις 

οφειλών 

▪ Μείωση προκαταβολής φόρου με ένα όρο 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ &  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

  

 

                    Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020  

 

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 συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Βασίλης Κορκίδης 

Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π. (president@pcci.gr) 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΑΝ. 

▪ Ν. Παπαθανάσης: Πρόστιμα και "λουκέτα" όπου διαπιστώνονται παραβάσεις 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

▪ Γ. Βρούτσης: Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών προαπαιτούμενο, για να γίνει πιο 

ελκυστική η αγορά εργασίας 

 

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

▪ «Οι νέες στρατηγικές στον τομέα της προβολής και επικοινωνίας» 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ 

▪ Πλακιωτάκης: Τεράστια η προσφορά του Λ.Σ. στην προάσπιση των θαλασσίων συνόρων 

της πατρίδας μας 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  05 - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η 

 

το Επιμελητήριό μας έχει προσαρμόσει τον τρόπο λειτουργίας του λόγω της πανδημίας 

του κορωνοϊού 
 

Μ Ε Ν Ο Υ Μ Ε  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Σ  
 

▪ Το Ε.Β.Ε.Π. από 9 Ιουνίου 2020, λειτουργεί με ασφάλεια από τις 08:00 έως τις 14:00, Δευτέρα - 

Παρασκευή. 

▪ Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν 

προγραμματισμένου ραντεβού και διαδικτυακά. 
▪ Η είσοδος του Επιμελητηρίου επιτρέπεται σε όσους τηρούν τις γενικές οδηγίες και αυστηρά την 

ελάχιστη απόσταση ασφαλείας ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων. 

▪ Θα παρακαλούσαμε κάθε μορφής πληρωμή να γίνεται, κατά προτίμηση, με κάρτες και με 

κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. 

 

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ-ΓΕΜΗ 
 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Web Ε.Β.Ε.Π.  και ιστότοπος Γ.Ε.Μ.Η. https://services.businessportal.gr/) 
 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Θέματα Μητρώου-ΓΕΜΗ 

E-mail: registry@pcci.gr, τηλέφωνα: 2104177241-5 επιλογή 1, 2104129395 

Για Πιστοποιητικά Εγγραφής, Πληρωμές Συνδρομών, Προεγγραφές-Εγγραφές Ατομικών 

Επιχειρήσεων  μέσω του  Web Ε.Β.Ε.Π.: https://echamber.pcci.gr/ 
 

Θέματα ΥΜΣ (Υπηρεσία Μιας Στάσης)  

E-mail: yms@pcci.gr, τηλ. 2104178638 

Ιστοσελίδα Ε.Β.Ε.Π.: www.pcci.gr  
 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

(Πιστοποιητικά Καταγωγής και λοιπές θεωρήσεις) 
 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Τηλ.:    210 4177241-5 (εσωτ. 232, 213) και 210 4223364 

E-mail: commerce@pcci.gr 

 
 

Ο Προέδρος του Ε.Β.Ε.Π. 

Βασίλης Κορκίδης  
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Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδη, για τις ανακοινώσεις των Υπουργών 

Οικονομικών και Εργασίας, Ενίσχυση στη «Συν-Εργασία» για τη στήριξη της 

απασχόλησης των πληττόμενων επιχειρήσεων 

«Από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την οικονομία είναι η 

ανεργία και βρίσκεται ανάμεσα στη στενή σχέση επιχειρήσεων και 

εργαζομένων, αφού δεν είναι μόνο τα λουκέτα που δημιουργούν 

ανεργία, αλλά και αντίστοιχα η ανεργία που οδηγεί τις επιχειρήσεις 

σε λουκέτα, από τη μείωση του εισοδήματος και, κατά συνέπεια, 

της κατανάλωσης. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός πως σχεδόν το 1/3 των κοινοτικών 

κονδυλίων ανάκαμψης και ΠΔΠ έχει σχεδιαστεί για την ταυτόχρονη στήριξη των επιχειρήσεων 

και της απασχόλησης. Η διεύρυνση της χρηματοδότησης του προγράμματος “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”, 

με επιπλέον 190 εκατ. ευρώ, ειδικά για την πρώτη περίοδο εφαρμογής του, κινείται στη σωστή 

κατεύθυνση δεδομένου ότι τα έσοδα των επιχειρήσεων είναι ακόμα συμπιεσμένα και το φάσμα 

της αύξησης της ανεργίας ορατό. Κάθε προσπάθεια διεύρυνσης του ταμειακού χώρου για τη 

στήριξη των επιχειρήσεων, άρα και των θέσεων εργασίας, μας βρίσκει σύμφωνους όπως επίσης 

και η πρόνοια επιδότησης, για το μέρος του χρόνου που ο εργαζόμενος δεν εργάζεται, 

ποσοστού των ασφαλιστικών εισφορών του εργοδότη, ώστε να διατηρηθούν θέσεις 

απασχόλησης και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή η οποία, με νομοθετική πρωτοβουλία, 

πρέπει να κατατεθεί άμεσα στη Βουλή. Επίσης, στα θετικά μέτρα πρέπει να πιστωθεί και η 

μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που αποτελεί προαπαιτούμενο, για να γίνει πιο ελκυστική 

η αγορά εργασίας, να μειωθεί η παραβατικότητα και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας». 

Επιστροφή 

 

Επίσκεψη και παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης στα αποκαλυπτήρια ανδριάντος 

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στον Πειραιά 

Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. 

Σεραφείμ τελέστηκε χθες  Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος η Θεία 

Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος 

Πειραιώς. Ακολούθως σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης, 

πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του 

τελευταίου Αυτοκράτορα της Βασιλίδος των Πόλεων, Κωνσταντίνου 

του Παλαιολόγου, ο οποίος βρίσκεται στον αύλειο χώρο του 

Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγία Τριάδος Πειραιώς, είναι δωρεά των επιχειρήσεων - μελών του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη κ. 

Γεώργιο Ρούσση. Για τις τελευταίες στιγμές πριν την τελική Άλωση της Πόλεως, μίλησε ο 

Πρόεδρος της Φιλολογικής Στέγης Πειραιώς, ιστορικός και συγγραφέας κ. Στέφανος Μίλεσης 

ο οποίος αναφέρθηκε στα σημαντικά αυτά γεγονότα, αλλά και στο σθένος του μεγάλου 

Αυτοκράτορα να μην παραδώσει την Πόλη. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/1APOKALYPTIRIAANDRIANTOS_F25509.pdf


Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδη στα αποκαλυπτήρια αγάλματος του 

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στην Αγία Τριάδα 

«Σεβασμιότατε Μητροπολίτη μας, φίλε μου Υπουργέ, η 

διαφύλαξη της ιστορίας απέναντι σε κάθε πρόκληση δεν πρέπει 

να αποτελεί απλά μία τυπική υποχρέωση. Γιατί στη ψυχή των 

Ελλήνων είναι βαθιά χαραγμένη η ιστορία, η συνέχεια της οποίας 

χάνεται στα βάθη των αιώνων του ελληνικού πολιτισμού που 

είναι συνυφασμένος με τον βυζαντινό πολιτισμό. Η πρωτοβουλία του ποιμενάρχη μας, 

Μητροπολίτη Πειραιώς, κκ Σεραφείμ, για την τοποθέτηση στον πλησίον χώρο της Ιεράς 

Μητροπόλεως Πειραιά αγάλματος του «μαρμαρωμένου Βασιλιά», που πραγματοποιήθηκε με 

δωρεές όλων των επιχειρήσεων-μελών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς, καταδεικνύει τη σημασία και τη σημειολογία της. Ευχαριστώ όλο μου το ΔΣ από 

καρδιάς, καθώς και τον δημιουργό Γιώργο Ρούσση που φιλοτέχνησε με πολύ ενθουσιασμό και 

αγάπη και αυτό το έργο στην μητρόπολή μας.» 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π: «Προς γνώση και συμμόρφωση» 

Προς αποκατάσταση της αλήθειας στη τελετή των αποκαλυπτηρίων 

του ανδριάντα του Κων/νου Παλαιολόγου στο προαύλιο χώρο του 

Μητροπολιτικού Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδας, μετά την θεία 

λειτουργία, οφείλω να επισημάνω πως ο Υπουργός Ανάπτυξης 

Άδωνις Γεωργιάδης επανειλημμένα ζήτησε από  τους  

παρευρισκόμενους να  τηρήσουν  τις αποστάσεις,  

ενώ σχετικές συστάσεις έγιναν από μικροφώνου και από τους υπεύθυνους της Ιεράς 

Μητροπόλεως Πειραιώς. Η τελετή μπορεί να ήταν σύντομη και να διήρκεσε μισή ώρα, αλλά 

δυστυχώς οι «άγνωστοι επίσημοι» προτίμησαν να στριμωχτούν για να μπουν στο κάδρο 

μιας φωτογραφίας με τον Υπουργό, αντί να κρατήσουν τις απαραίτητες αποστάσεις. Μπορώ να 

επιβεβαιώσω πως είδα τον Υπουργό και τους βουλευτές να έρχονται σε δύσκολη θέση, χωρίς 

μάλιστα να φταίνε και να προσπαθούν διακριτικά να μετακινούνται διαρκώς για να τηρήσουν 

τη δέουσα απόσταση. Όμως, προς γνώση και συμμόρφωση όλων μας, ο κόσμος όταν 

ενθουσιάζεται δεν περιορίζεται εύκολα, γι’αυτό ακόμα και σε μικρής κλίμακας εκδηλώσεις 

πρέπει οι απαραίτητες ενέργειες να εφαρμόζονται σωστά, αφού υπήρχαν οι σημάνσεις και να 

τηρούνται όλα τα μέτρα ασφάλειας, χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα στους καλεσμένους και 

επισκέπτες. Απαιτείται αυτοσυγκράτηση και σεβασμός στην υγεία και ασφάλεια των 

συνανθρώπων μας. Επιβάλλεται να είμαστε προσεκτικοί και δεκτικοί στις υποδείξεις για τη 

τήρηση των μέτρων, χωρίς να αγνοούμε τις αποστάσεις ακόμα και σε μεγάλους εξωτερικούς 

χώρους. Τα λάθη πρέπει να αναγνωρίζονται για να μην επαναλαμβάνονται και να μην 

μετατρέπουμε τη χαρά σε λύπη. Η εικόνα που ζήσαμε, σωστά δεν άρεσε και μετρίασε τη 

χαρά της εκδήλωσης. Καταλαβαίνω τις καλές προθέσεις όλων, αλλά, ας μην ξεχνάμε 

πως ο κορονοιός είναι ακόμα εδώ και δεν πρέπει να ξεθαρρεύουμε! 

Επιστροφή 
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Το Ε.Β.Ε.Π. τάσσεται υπέρ των μικρών ναυπηγείων και των επιχειρήσεων της 

ναυπηγοεπισκευής 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς επισημαίνει 

πως η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της ναυπηγοεπισκευής 

στον ευρύτερο Πειραϊκό χώρο αποτελούσε και αποτελεί το 

ζητούμενο για το σύνολο των επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο, 

αλλά και σε άλλους φορείς, που σχετίζονται με τις εξειδικευμένες 

δραστηριότητες και δεξιότητες, που αναπτύχθηκαν διαχρονικά στο λιμάνι του Πειραιά. Μετά 

από πολύμηνες διαδικασίες και αφού είχε «χάσει» σε επίπεδο Περιφέρειας και Επιτροπών 

Υπουργείου Ανάπτυξης, η ΟΛΠ ΑΕ προσέφυγε στο ΣτΕ, το οποίο, σύμφωνα με την απόφαση 

766 - 29/4/2020 (Ε’ τμήμα επταμελούς σύνθεσης), έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης για την 

υπόθεση άρνησης της Περιφέρειας χορήγησης άδειας εγκατάστασης ναυπηγείου. Εν τω μεταξύ, 

ψηφίστηκε στη Βουλή το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο που μεταρρυθμίζει σε μεγάλο βαθμό το 

καθεστώς των βιομηχανικών δραστηριοτήτων που προκαλούν ρύπανση, φέρνει αλλαγές στην 

περιβαλλοντική αδειοδότηση και τις χρήσεις γης στη Περιφέρεια Αττικής. Έτσι η ΟΛΠ ΑΕ 

υποστηρίζει πως αποκτά τη δυνατότητα να μετατρέψει τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη 

Περάματος σε ναυπηγείο, ενώ, σε αντιπαράθεση, επισημαίνεται ότι η αρχική σύμβαση 

παραχώρησης της περιοχής που ελέγχεται από τον ΟΛΠ, μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και 

λιμανιού, δεν επιτρέπει τη λειτουργία ναυπηγείου, παρά μόνο επισκευαστικής βάσης.  

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Η EBRD προωθεί την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ελληνική 

κεφαλαιαγορά 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕBRD) 

και το Χρηματιστήριο Αθηνών ενισχύουν την υποστήριξή τους 

προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Με βάση την 

επιτυχία του πρώτου γύρου αιτήσεων που ολοκληρώθηκε πέρσι, 

η ΕBRD καλεί για δεύτερη φορά τις ελληνικές μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το «SME Pre-listing Support Programme». 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Υποχωρεί ο «δείκτης φόβου» για την ελληνική αγορά 

Ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας KEPE GRIV ή δείκτης 

«φόβου» αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων 

στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη 

πορεία της ελληνικής αγοράς και υπολογίζεται στη βάση των 

τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/X.A. Large 

Cap. Όπως αναφέρει το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, η τιμή του δείκτη 

KEPE GRIV μειώθηκε τον Μάιο του 2020 φτάνοντας το 29,56% στις 29/5/2020 από 32,66% 

στις 30/4/2020. Ο δείκτης κινείται σε επίπεδα  χαμηλότερα  του  ιστορικού   μέσου  όρου  (από 

τον Ιανουάριο  του  2004)  για  την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 33,28%. Παράλληλα, 

μειώθηκε σημαντικά η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη τον Μάιο του 2020 στο 29,35% από 

http://www.pcci.gr/evepimages/Press11062020_F6381.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EBRD_F13819.pdf


39,42% τον Απρίλιο του 2020. Η εξέλιξη του δείκτη κρίνεται θετική, καθώς αποτυπώνει τη 

σταδιακή μείωση της αβεβαιότητας των επενδυτών για την ελληνική αγορά στο πλαίσιο της 

διαχείρισης της πανδημίας του κορωνοϊού στην Ελλάδα. 

Επιστροφή 

 

Ευρωζώνη: Πτώση – ρεκόρ των λιανικών πωλήσεων τον Απρίλιο  

Νέα πτώση – ρεκόρ κατέγραψαν οι λιανικές πωλήσεις στην 

Ευρωζώνη τον Απρίλιο, αλλά όχι τόσο μεγάλη όσο αναμενόταν, 

καθώς οι αγορές μειώθηκαν για σχεδόν το σύνολο των προϊόντων, 

περιλαμβανομένων των τροφίμων και των ποτών, με τα 

περιοριστικά μέτρα για τον κορωνοϊό να ισχύουν για όλο τον 

μήνα.Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat), οι λιανικές πωλήσεις 

μειώθηκαν κατά 11,7% σε σχέση με τον Μάρτιο και κατά 19,6% σε σχέση με τον Απρίλιο του 

2019. Οικονομολόγοι, που είχαν ρωτηθεί από το Reuters, ανέμεναν μειώσεις 15% και 22,3%, 

αντίστοιχα. Η μηνιαία πτώση ήταν η μεγαλύτερη από το 1999 που ανατρέχουν τα στοιχεία της 

Eurostat, υπερβαίνοντας την πτώση 11,1% που καταγράφηκε τον Μάρτιο. Η ετήσια πτώση 

ήταν η μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί ποτέ από το 2000 που υπάρχουν σχετικά στοιχεία, ενώ 

ήταν επίσης τετραπλάσια σε σχέση με αυτή του Φεβρουαρίου 2009, ο οποίος ήταν ο χειρότερος 

μήνας της χρηματοπιστωτικής κρίσης 2008-2009.Το μόνο αισιόδοξο σημείο ήταν η μηνιαία 

αύξηση κατά 10,9% στις ταχυδρομικές παραγγελίες και τις αγορές μέσω διαδικτύου. Ακόμη 

και οι πωλήσεις τροφίμων, ποτών και καπνού όπως και φαρμάκων και ιατρικών προϊόντων 

σημείωσαν πτώση. Οι μεγαλύτερες μειώσεις πωλήσεων αφορούσαν τα καύσιμα αυτοκινήτων 

και τα ρούχα, παπούτσια και υφάσματα. Οι μεγαλύτερες μειώσεις σε μηνιαία βάση σημειώθηκαν 

στη Μάλτα και την Ιρλανδία, ενώ σε ετήσια βάση στη Γαλλία και την Ισπανία. Δεν υπήρχαν 

στοιχεία για την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία. Η Φινλανδία ήταν η μοναδική χώρα που 

κατέγραψε μηνιαία αύξηση των λιανικών πωλήσεων (0,3%). 

Επιστροφή 

 

Το e-εμπόριο εκτόξευσε ζήτηση και επενδύσεις για logistics 

Θεαματική αύξηση παρουσιάζει στην Ελλάδα και ευρύτερα στην 

Ευρώπη το ηλεκτρονικό εμπόριο μετά την έναρξη των 

περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας του SARS-CoV-2. 

Καταστήματα και επιχειρήσεις που ασχολούνταν με αυτό το 

κομμάτι, έδωσαν ακόμα μεγαλύτερη έμφαση, καθώς αυτός ήταν 

ο μοναδικός τρόπος για να πουλήσουν προϊόντα, ενώ και καταστήματα τα οποία δεν είχαν 

ασχοληθεί με τις ηλεκτρονικές πωλήσεις, έστησαν μέσα στην καραντίνα e-shops προκειμένου 

να μην παγώσουν τον τζίρο τους. Για το λόγο αυτό πολλές ήταν οι επιχειρήσεις που χρειάστηκε 

να ασχοληθούν πιο εντατικά με τα logistics, αναζητώντας χώρους να αποθηκεύσουν το 

εμπόρευμά τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, 

τον Απρίλιο παρατηρήθηκε αύξηση έως και 171% εβδομαδιαίως, σε σχέση με την ίδια εβδομάδα 

του 2019, στην καταναλωτική δαπάνη προϊόντων σε ηλεκτρονικά καταστήματα από Έλληνες, 

δημιουργώντας νέο ρεκόρ μετά τον Μάρτιο που ξεκίνησε η περίοδος της καραντίνας. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/ecommerceLOGISTICS_F14246.pdf


 

Μείωση του Τέλους Έκθεσης Έρευνας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

Με στόχο την υποστήριξη της εφευρετικής κοινότητας και της 

καινοτομίας ευρύτερα, το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) στη τελευταία συνεδρίαση του 

αποφάσισε τη μείωση του Τέλους Σύνταξης Έκθεσης Έρευνας 

κατά ποσοστό 33%, δηλαδή κατά 100 ευρώ, και τη διαμόρφωσή του στο ποσό των 200 ευρώ 

για τη χρονική περίοδο από 15.06.2020 έως και 31.12.2020.  Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση 

του οργανισμού, η μείωση του Τέλους Έκθεσης Έρευνας, σε συνδυασμό με τις λοιπές ρυθμίσεις 

που έχουν ήδη δρομολογηθεί από τον ΟΒΙ, (νέα εφαρμογή ηλεκτρονικής κατάθεσης αιτήσεων 

και πληρωμής τελών και αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου που αφορά 

στη απαλλαγή της φορολογία των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν στην παραγωγή τους 

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας), στοχεύει στην ενθάρρυνση της υποβολής αιτήσεων για Διπλώματα 

Ευρεσιτεχνίας και στην εξυπηρέτησή όλων των ενδιαφερόμενων με απλοποίηση των σχετικών 

διαδικασιών και παροχή οικονομικών κινήτρων. 

Επιστροφή 

    

 

Ο Οργανισμός Enterprise Greece εγκαινιάζει μια σειρά webinars που απευθύνονται 

στους εξαγωγείς 

Με επιστολή του στο Ε.Β.Ε.Π., και με αφορμή την πρόσφατη 

διαδικτυακή ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο του 

Επιμελητηρίου, κ. Β. Κορκίδη, ο Οργανισμός Enterprise Greece 

γνωστοποίησε ότι εγκαινιάζει μια σειρά webinars που απευθύνονται 

στους εξαγωγείς. Στο σχετικό ενημερωτικό που απευθύνεται στα 

μέλη του Επιμελητηρίου αναφέρονται τα ακόλουθα: «Αφουγκραζόμενοι την αγωνία του 

επιχειρηματικού κόσμου για την μετά COVID19 εποχή, ο Οργανισμός Enterprise Greece 

εγκαινιάζει μια σειρά webinars που απευθύνονται στους εξαγωγείς μας και που στοχεύουν 

αφενός στην εκμάθηση νέων ψηφιακών δεξιοτήτων και αφετέρου, σε συνεργασία με τα 

Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του ΥΠΕΞ στο εξωτερικό, στην ενημέρωση 

για αγορές που διαθέτουν προοπτική. Στόχος των δύο κύκλων webinars είναι, μέσω μιας 

ολιστικής προσέγγισης, η αποτελεσματικότερη προώθηση και τελικά πώληση προϊόντων και 

υπηρεσιών.  

Περισσότερα 

Επισυναπτόμενα 

Επιστροφή 

 

Απώλειες 552 εκατ. ευρώ προκαλούν κάθε χρόνο οι «μαϊμούδες» στην ελληνική 

οικονομία 

Απώλειες εσόδων ύψους 552 εκατ. ευρώ ετησίως λόγω 

παραποιήσεων και απομιμήσεων σε βασικούς τομείς της ελληνικής 

οικονομίας καταγράφει νέα έρευνα του Γραφείου Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO). Συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με τα στοιχεία της εν λόγω έρευνας, οι απώλειες που 

καταγράφονται στον τομέα καλλυντικών και ειδών προϊόντων ατομικής περιποίησης ανέρχεται 

http://www.pcci.gr/evepimages/6_F14524.1ENTERPRISEGREECE-WEBINARS.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2ENTERPRISEGREECEWEBINARS_F16065.pdf


στα 319 εκατ. ευρώ, στον τομέα των οίνων και οινοπνευματωδών ποτών στα 49 εκατ. ευρώ, 

στον φαρμακευτικό τομέα στα 175 εκατ. ευρώ και στον τομέα των παιχνιδιών στα 9 εκατ. 

ευρώ. Το EUIPO εκτιμά ότι κάθε χρόνο σημειώνονται στην ΕΕ απώλειες πωλήσεων ύψους 19 

δισ. ευρώ στον τομέα καλλυντικών και των προϊόντων ατομικής περιποίησης, στον τομέα των 

οίνων και των οινοπνευματωδών ποτών, στον φαρμακευτικό τομέα και στον τομέα των 

παιχνιδιών. Τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης δεν υποβάλλονται στους ίδιους αυστηρούς 

ελέγχους στους οποίους υποβάλλονται τα αυθεντικά προϊόντα προκειμένου να διασφαλισθεί 

ότι είναι ασφαλή προς κατανάλωση ή χρήση από ανθρώπους. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

10ο Ετήσιο Capital Link CSR Forum :«Οικονομία & Κοινωνία: Η Επόμενη Μέρα»  – 

Τρίτη 23 Ιουνίου, 2020  

«Οικονομία & Κοινωνία: Η Επόμενη Μέρα» είναι το θέμα του 10ου 

Ετήσιου Capital Link CSR Forum που θα διεξαχθεί διαδικτυακά. 

Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να δούμε το ΑΥΡΙΟ έτσι όπως θα 

παρουσιαστεί από εξαιρετικούς ομιλητές από Ελλάδα και Αμερική 

που θα καλύψουν θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος σχετικά με 

όλα τα σημαντικά ζητήματα που έχουν προκύψει από τον αντίκτυπο της πανδημίας, όπως 

δηλώνει και ο τίτλος του Συνεδρίου «Οικονομία & Κοινωνία: Η Επόμενη Μέρα». Καθότι 

θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας  «την επόμενη 

μέρα» είναι κάτι που ενδιαφέρει όλους μας. Πώς ο κάθε διαφορετικός τομέας θα συμβάλλει 

στη νέα αυριανή πραγματικότητα, πώς διαμορφώνεται το τοπίο της αγοράς δεδομένων των 

αποστάσεων που πρέπει να τηρούνται και την στροφή στην υιοθέτηση ψηφιακών λύσεων, πως 

θα επανακτήσει η χώρα όσο γίνεται γρηγορότερα μια δυναμική επιστροφής σε αναπτυξιακή 

κατεύθυνση. Το συνέδριο έχει προγραμματιστεί για τις 23 Ιουνίου 2020. 

Πρόσκληση 

Επιστροφή 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Οδηγίες ΑΑΔΕ: Ποιες υποθέσεις θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα 

 Οδηγίες προς τους ελεγκτές των Ελεγκτικών Κέντρων 

(Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και των ΔΟΥ Α' τάξεως σχετικά με 

τις υποθέσεις που θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα δίνει ο 

διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. 

Στόχος, όπως αναφέρει, είναι η ενίσχυση της εισπραξιμότητας με βάση αντικειμενικά κριτήρια 

ανάλυσης κινδύνου και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης. Μεταξύ 

των υποθέσεων που θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα είναι οι φορολογικές υποθέσεις της 

τελευταίας πενταετίας, όσες εμφανίζουν υψηλή παραβατικότητα καθώς και 10 κατηγορίες 

υποθέσεων ο έλεγχος των οποίων ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη 

ολοκληρώνεται άμεσα. Στις τελευταίες συγκαταλέγονται οι εξής: 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/7APOLEIES552EKAT_F14981..pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/CSRforum_F11891.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/9AADEELENCHOSYPOTHESEON_F16496.pdf


 

Taxisnet: «Άνοιξε» η δυνατότητα συμψηφισμού ΦΠΑ με άλλους φόρους ή ρυθμίσεις 

οφειλών 

Τα  ποσά του ΦΠΑ τα οποία οι φορολογούμενοι μπορούν να 

συμψηφίσουν με άλλους φόρους ή δόσεις ρυθμίσεων τους 

επόμενους μήνες εμφανίστηκαν στον λογαριασμό τους στο 

Taxisnet στην κατηγορία προσωποποιημένη πληροφόρηση. 

Τα ποσά αυτά αφορούν το 25% του ΦΠΑ (Μαρτίου ή πρώτου 

τριμήνου 2020 για διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία αντίστοιχα) τον οποίο επιχειρήσεις, 

ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι εξόφλησαν εμπρόθεσμα έως τις 30 

Απριλίου. Προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί συμψηφισμός είναι οι φορολογούμενοι να 

δηλώσουν μέσω e-mail στην αρμόδια ΔΟΥ, τη βούλησή τους για αυτόν. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Μείωση προκαταβολής φόρου με ένα όρο 

Τη σημαντική μείωση της προκαταβολής φόρου επιχειρήσεων 

για δύο χρόνια, υπό την προϋπόθεση της πραγματοποίησης 

επενδύσεων το 2021 εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της 

κυβέρνησης. Η «γενναία μείωση» της προκαταβολής φόρου 

επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών για φέτος έχει 

εξαγγελθεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τις τελικές αποφάσεις για το ύψος 

της να λαμβάνονται τον Ιούλιο, σύμφωνα με τελευταίες δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών 

Χρήστο Σταϊκούρα, ο οποίος δήλωσε επίσης ότι θα λαμβάνεται υπόψη η πορεία του τζίρου 

μέχρι και τον Ιούνιο. Η μείωση της προκαταβολής φόρου αφορά περίπου 1.000.000 

επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Τα σενάρια που 

βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων προβλέπουν μειώσεις στον συντελεστή υπολογισμού 

της προκαταβολής φόρου από το 100% του κύριου φόρου στο 50% ή ακόμη και κάτω από το 

επίπεδο του 50%, ειδικά για όσες επιχειρήσεις, επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους 

υπέστησαν ξαφνικά μεγάλου ύψους οικονομική βλάβη που απειλεί άμεσα τη βιωσιμότητά τους. 

Επιστροφή 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΑΝ. 

 

Ν. Παπαθανάσης: Πρόστιμα και "λουκέτα" όπου διαπιστώνονται παραβάσεις 

"Δεν χρειάζεται πανικός", ήταν το μήνυμα που έστειλε μέσω του 

ΑΝΤ1 ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος 

Παπαθανάσης, με αφορμή τον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων 

κορονοϊού που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα, αλλά και τις εικόνες 

συνωστισμού που βλέπουν τελευταία το φως της δημοσιότητας. 

Ο κ. Παπαθανάσης τόνισε πως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί βρίσκονται παντού, έχουν εστιάσει την 

προσοχή τους σε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις επιχειρήσεων και, όπου διαπιστώνονται 

παραβάσεις, θα επιβάλλονται πρόστιμα και "λουκέτα”. Διαβεβαίωσε πως η Πολιτεία έχει σχέδιο 

όταν επανεκκινήσει ο τουρισμός και όπου υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, θα παρεμβαίνει. "Ο 

http://www.pcci.gr/evepimages/10TAXISNETSYMPSIFISMOS_F16816.pdf


κορονοϊός δεν έχει φύγει, είναι εδώ", υπενθύμισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη συμμόρφωση της συντριπτικής πλειοψηφίας των 

εμπορικών καταστημάτων και της εστίασης με τα μέτρα προφύλαξης. "Περάσαμε το "Μένουμε 

Σπίτι” με τον καλύτερο τρόπο. Εάν τηρήσουμε τα μέτρα, δεν θα υπάρχει πρόβλημα στη 

συνέχεια", εκτίμησε, προκειμένου να φθάσουμε στην… αντίπερα όχθη. 

Επιστροφή 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Γ. Βρούτσης: Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών προαπαιτούμενο, για να γίνει 

πιο ελκυστική η αγορά εργασίας 

«Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί προαπαιτούμενο, 

για να γίνει πιο ελκυστική η αγορά εργασίας, να μειωθεί η 

παραβατικότητα και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας» 

δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ 

των Δελφών. Όπως είπε, η χώρα μας είχε τις υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές. «Το 2012-

2014, μειώσαμε, για πρώτη φορά, τις ασφαλιστικές εισφορές κατά 6 μονάδες. Αυτή η μείωση, 

σε συνδυασμό με την αυστηροποίηση του πλαισίου για την αδήλωτη εργασία, όπως το πρόστιμο 

των 10.500 ευρώ και το πληροφοριακό σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ", είχε ως αποτέλεσμα την 

αποκλιμάκωση της ανεργίας. Για δεύτερη φορά στην ιστορία του ασφαλιστικού, ερχόμαστε και 

μειώνουμε ξανά τις ασφαλιστικές εισφορές» ανέφερε ο κ. Βρούτσης. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

«Οι νέες στρατηγικές στον τομέα της προβολής και επικοινωνίας» 

Η κρίση είναι η μητέρα της ανθεκτικότητας και της αυθεντικότητας. 

Ένα από τα κύρια πράγματα που μάθαμε μέσω αυτής της πανδημίας 

είναι ότι είμαστε πολύ πιο ανθεκτικοί και αυθεντικοί από ό,τι νομίζουμε. 

Είναι απίστευτο πώς οι άνθρωποι διατηρούν την προσωπική τους ζωή 

και τη δουλειά τους προχωρώντας και χρησιμοποιώντας καινοτόμους 

τρόπους για να παραμείνουν κοινωνικά και οικονομικά συνδεδεμένοι. Πιστεύω ότι η κοινωνία 

θα βγει μετά από αυτή τη δοκιμασία ταλαιπωρημένη μεν, αλλά περισσότερο ευέλικτη και 

δυνατότερη δε. Η φροντίδα των συνανθρώπων μας είναι μέρος του DNA μας. Είδαμε πολλούς 

γνωστούς και άγνωστους να συνεργάζονται για να υποστηρίξουν τις αδύναμες κοινωνικά 

ομάδες. Από τη δημιουργία μάσκας, γαντιών και ασπίδων προσώπου έως τη δωρεά και την 

παράδοση τροφίμων σε όσους τα είχαν ανάγκη. Είναι πολλοί αυτοί που βοήθησαν στην 

ανακούφιση ηλικιωμένων και απέτρεψαν την έλλειψη υγειονομικού εξοπλισμού σε νοικοκυριά 

και επιχειρήσεις. Ωστόσο, η τρέχουσα κατάσταση συνεπάγεται επίσης κίνδυνο διεύρυνσης των 

κοινωνικών και οικονομικών διαφορών στον κόσμο. Οι αλλαγές στη ζήτηση και η ικανότητα 

του ιδιωτικού τομέα να ανακάμψει θα επηρεάσει ασύμμετρα διαφορετικές χώρες. Πολλοί τομείς 

της οικονομίας αναμένεται να υποφέρουν, ιδίως μέσω του μειωμένου κύκλου εργασιών και της 

απασχόλησης. 

http://www.pcci.gr/evepimages/11MEIOSIASFALISTIKONEISFORON_F17300.pdf


Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ 

 

Πλακιωτάκης: Τεράστια η προσφορά του Λ.Σ. στην προάσπιση των θαλασσίων 

συνόρων της πατρίδας μας 

Από την Μυτιλήνη την οποία επισκέφτηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, προκειμένου 

να βρεθεί κοντά στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής 

Ακτοφυλακής που καθημερινά, νύχτα και μέρα, επιχειρούν στο 

Ανατολικό Αιγαίο, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Βρίσκομαι σήμερα εδώ, για να επαινέσω και 

να εκφράσω τις ευχαριστίες όλων μας, του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, της πολιτικής 

ηγεσίας του υπουργείου, άλλα και των Ελλήνων πολιτών, προς τις γυναίκες και τους άνδρες 

του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για την τεράστια προσφορά τους στην 

προάσπιση των θαλασσίων συνόρων της πατρίδας μας.  

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Επιστροφή 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

05 - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 

▪ Η αποκλιμάκωση των προστατευτικών μέτρων ενάντια στον COVID-19 με μία ματιά:  

    Τι επαναλειτουργεί, 03-06-20 - Σχέδιο Ανάκαμψης, 09-06-20 - Ενοίκια, 09-06-20 

▪ COVID-19 και Προστατευτικές Μάσκες, 03-06-20 

▪ Ενημερωτικό Φυλλάδιο EuroCommerce, Τεύχος 192, 9 Ιουνίου 2020 

▪ Παρουσιάσεις συνεδρίασης Δ.Σ. EuroCommerce, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 

http://www.pcci.gr/evepimages/12ARTHRO_F17607.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/13PROSFORALS_F19514.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/E11_F20007.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/E12_F20049.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/E13_F20098.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/E20_F20144.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/E30_F22397.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/E40_F20193.pdf

