
 

 
 

Αγαπητέ συνάδελφε, 

Το e-Ενημέρωση συντάσσεται εβδομαδιαία με τη δημοσιογραφική επιμέλεια του Ε.Β.Ε.Π. 

(επικοινωνία: τηλ.: 210 4170529, e-mail: studies@pcci.gr) 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ 

Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π. 

   Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020 
 

 

 

Επιδίωξη του Ε.Β.Ε.Π. είναι η επόμενη μέρα της πανδημίας να βρει τις ελληνικές επιχειρήσεις σε 

διαχειρίσιμη κατάσταση ανάκαμψης 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς παρακολουθεί 

εναγωνίως τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ελληνική οικονομία και 

προσπαθεί να καταθέσει προτάσεις, ώστε, η κατάσταση που θα βρεθούν 

χιλιάδες επιχειρήσεις την επόμενη μέρα, να είναι διαχειρίσιμη. Στο 

επίκεντρο των προτάσεων του Επιμελητηρίου προς τη Κυβέρνηση… 

Περισσότερα… 

 

Σε σύσκεψη στο Ε.Β.Ε.Π. τέθηκε το πλαίσιο δράσης του Κέντρου Αριστείας στη Ναυτιλία (ΚΑΝ) 

Η δεύτερη συνάντηση για την ενεργοποίηση του Κέντρου Αριστείας στη 

Ναυτιλία (ΚΑΝ) του Πανεπιστημίου Πειραιά (https://maritime-

unipi.gr/erevna/kentro-aristeias/) πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 

20.10.2020, με πρωτοβουλία του καθηγητή, Άγγελου Παντουβάκη και 

φιλοξενούντα τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Πειραιώς, Β. Κορκίδη… Περισσότερα… 

 

Ένταξη επιχειρήσεων της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (ΚΑΑ) στην  επιστρεπτέα προκαταβολή  

Την παρέμβαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων ζήτησε το Εμπορικό 

και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά προκειμένου να ενταχθούν οι 

επιχειρήσεις της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών με ΚΑΔ 46311111 (χονδρικό 

εμπόριο οπωροκηπευτικών προϊόντων) στους δικαιούχους χορήγησης 

ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής… Περισσότερα… 

 

Ένταξη επιχειρήσεων στους δικαιούχους χορήγησης ενίσχυσης της Περιφέρειας Αττικής 

Την παρέμβαση της Περιφέρειας Αττικής ζήτησε το Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς προκειμένου να ενταχθούν στους 

δικαιούχους χορήγησης ενίσχυσης της Περιφέρειας Αττικής με τίτλο, 

«Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από 

την πανδημία Covid-19 στην Αττική» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Αττική 2014-2020»… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/Press19102020_F11291.pdf
https://maritime-unipi.gr/erevna/kentro-aristeias/
https://maritime-unipi.gr/erevna/kentro-aristeias/
http://www.pcci.gr/evepimages/Press21102020_F16893.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/KAA_F9400.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/CHORIGISIENISCHYSISPER_F20964.ATTIKIS.pdf


 

Έως τέλη του 2020 η εξόφληση τελών για το Γ.Ε.ΜΗ και τα επιμελητήρια 

Μέχρι το τέλος του έτους ορίζεται η προθεσμία εξόφλησης των ετησίων 

τελών για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Γ.Ε.ΜΗ και τα επιμελητήρια έχουν 

ξεκινήσει και υπενθυμίζουν τη σχετική υποχρέωση στα μέλη τους. 

Σημειώνεται ότι από το 2011 είναι υποχρεωτική η εγγραφή των 

επιχειρήσεών του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Γ.Ε.ΜΗ. Περισσότερα… 

 

Εγκρίθηκε ελληνικό πρόγραμμα ενισχύσεων 450 εκατ. € σε τουρισμό, μεταφορές, κατασκευές 

και ενέργεια 

Ελληνικό πρόγραμμα ύψους 450 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, των μεταφορών, των 

κατασκευών και της ενέργειας, οι οποίες έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από τα 

μέτρα που επιβάλλονται για τον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας 

του κορονoϊού, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περισσότερα… 

 

Δασμοί από την ΕΕ σε Κινεζικό αλουμίνιο 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει δασμούς έως 48% σε εισαγωγές ελασμάτων 

αλουμινίου από την Κίνα εν μέσω έρευνας που κάνει για το αν τα κινεζικά 

προϊόντα πωλούνται σε αδικαιολόγητα χαμηλές τιμές. Η εφημερίδα της ΕΕ 

ανέφερε ότι οι δασμοί, οι οποίοι θα κυμαίνονται από 30,4% έως 48%, 

ισχύουν από την Τετάρτη. Περισσότερα… 

 

Συνάντηση Ε.Σ.Π. με τον Πρόεδρο του Ε.Β.Ε.Π. κ. Β.Κορκίδη 

Σε ιδιαίτερα φιλικό και θετικό κλίμα συνεργασίας ήταν η προχθεσινή 

συνάντηση του Προέδρου κ. Θ. Καπράλου και των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου Πειραιώς με τον Πρόεδρο του Εμπορικού & Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Πειραιώς κ. Βασίλη Κορκίδη, κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. 

του ΕΣΠ, ο οποίος επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά την αγαστή 

συνεργασία και τη διαχρονική στήριξη του Επιμελητηρίου στον ιστορικό Εμπορικό Σύλλογο του Πειραιά… 

Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Συζητήθηκε στη Βουλή το νέο πτωχευτικό 

Την Πέμπτη εισήχθη στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση το 

νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Ρυθμίσεις οφειλών και παροχή 

δεύτερης ευκαιρίας» μετά την κατά πλειοψηφία ψήφισή του από τη ΝΔ 

και κατά τη δεύτερη ανάγνωσή στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων 

της Βουλής. Ο υπουργός Οικονομικών, ενημέρωσε την Επιτροπή 

Οικονομικών Υποθέσεων ότι στο παρόν νομοσχέδιο έχουν κατατεθεί δύο 

τροπολογίες. Περισσότερα… 

 

Πίστωση ποσού συνολικού ύψους 371,5 εκατ. ευρώ σε επιπλέον 28.401 δικαιούχους της 

Επιστρεπτέας Προκαταβολής ΙΙΙ 

Πιστώθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς 28.401 δικαιούχων του 3ου 

κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ποσό συνολικού ύψους 371,5 

εκατ. ευρώ. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων που έχουν λάβει 

την Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙΙ μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 71.184, 

στους οποίους έχει καταβληθεί άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση συνολικού 

ύψους 625,3 εκατ. ευρώ. Περισσότερα… 

http://www.pcci.gr/evepimages/TELIGEMI_F10452.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PROGRAMMA450EK_F12091.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/DASMOIALOUMINIO_F12558.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ESPEVEP_F12858.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/NEOPTOCHEFTIKO_F13270.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PISTOSI371_F13832.pdf


 

Συστάθηκε ομάδα εργασίας για την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων 

Ομάδα εργασίας για την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια των 

επιχειρήσεων, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και με το υπουργείο 

Ανάπτυξης, συστάθηκε με απόφαση του γενικού γραμματέα Οικονομικής 

Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 4579/16.10.2020), 

Χρήστου Τριαντόπουλου… Περισσότερα… 

 

Τροπολογία με ευνοϊκές διατάξεις για τις ρυθμίσεις οφειλών προς το Δημόσιο και τη δεύτερη 

ευκαιρία 

Οι νέες ευνοϊκές διατάξεις για τις ρυθμίσεις οφειλών και την παροχή 

δεύτερης ευκαιρίας στους οφειλέτες του Δημοσίου, περιλαμβάνονται σε 

τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Η 

τροπολογία προβλέπει ακόμη την απαλλαγή από την εισφορά 

αλληλεγγύης για το έτος 2021, των εισοδημάτων που αποκτώνται… 

Περισσότερα… 

 

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τις δηλώσεις COVID Οκτωβρίου 

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε ότι τέθηκε σε 

λειτουργία η εφαρμογή για την δήλωση Covid για τον μήνα Οκτώβριο.  Οι 

υπόχρεοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους έως τις 

20 Νοεμβρίου. Η παράταση της συγκεκριμένης προθεσμίας προβλέπεται σε 

απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Δεύτερη ευκαιρία  ρυθμίσεων για τα Ταμεία 

Διάταξη με την οποία θα μπορέσουν να ενταχθούν εκ νέου σε ρύθμιση 

ασφαλιστικών οφειλών όσοι βρέθηκαν εκτός, εξαιτίας των συνεπειών 

της πανδημίας του κορωνοϊού, επεξεργάζονται στο υπουργείο Εργασίας. 

Ο αρμόδιος υπουργός Γιάννης Βρούτσης δήλωσε πρόσφατα ότι οι 

αρμόδιες υπηρεσίες επεξεργάζονται ένα πλαίσιο ένταξης στις 120 δόσεις 

αυτών … Περισσότερα… 

 

Ψηφιακό μηχανισμό ελέγχου της αγοράς δημιουργεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού 

Στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία 

θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται οικονομικά δεδομένα, όπως τιμές 

λιανικής βασικών προϊόντων, τιμές χονδρικής, τιμές που δίνονται σε 

διαγωνισμούς κρατικών προμηθειών κ.ά., προχωρεί η Επιτροπή 

Ανταγωνισμού. Με το νέο αυτό εργαλείο η ανεξάρτητη αρχή θα μπορεί 

πλέον ταχύτερα… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ. 

 

Ανακοινώθηκαν 189 νέα επιχειρηματικά σχέδια για πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

Νέες εντάξεις προστέθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του 

ΕΣΠΑ 2014-20, όπως έκανε γνωστό το υπουργείο Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων. Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκαν 189 νέα επιχειρηματικά 

σχέδια στη δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β' κύκλος)», συνολικής δημόσιας δαπάνης 4.560.801 ευρώ… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/OMADAERGASIAS_F14240.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/TROPOLOGIARYTHMISEIS_F15193.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/DEFTERIEFKAIRIATAMEIA_F14543.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/MICHANISMOSELENCHOUAGORAS_F15543.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EPICHEIRIMSCHEDIAPTYCHIO_F16059.pdf


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Γ. Βρούτσης: Συνεχίζουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό του e-ΕΦΚΑ με πέντε νέες υπηρεσίες 

Στο πλαίσιο της προώθησης του ψηφιακού μετασχηματισμού του 

Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), 

παρέχονται πέντε νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους, 

μέσω της εθνικής δικτυακής πύλης gov.gr (ενότητα Εργασία και 

Ασφάλιση, υποενότητα Ασφάλιση) και του δικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ, 

www.efka.gov.gr (ενότητα Ασφαλισμένοι). Περισσότερα… 

 

Συν-Εργασία: Παράταση μέχρι 31-12-2020  

Παράταση έως τις 31/12/2020 (έναντι 15/10) στην κάλυψη από το κράτος 

του 100% των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων που έχουν ενταχθεί 

στον μηχανισμό Συν-Εργασία, προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου 

Εργασίας που κατατέθηκε στη Βουλή. Η κάλυψη αντιστοιχεί στο χρόνο 

κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται… Περισσότερα… 

 

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2021 - Ποιους αφορά 

Τέθηκε από την Πέμπτη σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του 

υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπό τον τίτλο «Μέτρα 

ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, 

ασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων», η 

οποία θα ολοκληρωθεί την 29η Οκτωβρίου 2020, στις 18:00… 

Περισσότερα… 

 

ΕΡΓΑΝΗ: Έως 31/10 η υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων – εργοδοτών για το επίδομα Πάσχα 

Έως το τέλος του μήνα μπορούν οι επιχειρήσεις/εργοδότες να υποβάλλουν 

στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών 

για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020, για το οποίο βαρύνεται ο 

κρατικός προϋπολογισμός». Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, μέχρι 

την ίδια ημερομηνία είναι δυνατή και η επανυποβολή του… Περισσότερα… 

 

Αναστολή συμβάσεων και τον Νοέμβριο 

Σε επέκταση των αναστολών συμβάσεων εργασίας με την καταβολή 

αποζημίωσης ειδικού σκοπού έως 534 ευρώ και τον Νοέμβριο θα προχωρήσει 

η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση, λόγω της εξέλιξης της πανδημίας του 

κορονοϊού κρίθηκε απαραίτητο να επεκταθεί το μέτρο, ενώ ενδέχεται να 

εφαρμοστεί και τους επόμενους μήνες. Το μέτρο των αναστολών συμβάσεων 

εργασίας … Περισσότερα… 

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

«Οι δυνατότητες και οι αντοχές των επιχειρήσεων βρίσκονται στα όρια τους» 

Τις αντοχές τους δοκιμάζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις εν μέσω μιας 

πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης. Υπάρχουν επιχειρήσεις, που τους 

τελευταίους 7 μήνες έχουν απωλέσει ακόμη και το 80% των πωλήσεών 

τους, ενώ μεσοσταθμικά ξεπερνούν το 25%. Οι απώλειες στον κύκλο 

εργασιών των επιχειρήσεων κυμαίνονται στα 24 δις ευρώ και εκτιμάται ότι 

θα αγγίξουν τα 35 δις ευρώ μέχρι τέλος του έτους. Παράλληλα τα κέρδη 

http://www.pcci.gr/evepimages/VROUTSISPSIFIMETASCHIMATISMOS_F16333.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/SYN-ERGASIA_F16718.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/MEIOSIASFAL_F17035.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ERGANI_F18469.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ANASTOLISYMVASEON_F18763.pdf


 

των επιχειρήσεων αναμένεται να μειωθούν κατά 50%, από τα 14 δις ευρώ πέρυσι, στα 7 δις ευρώ φέτος, 

ενώ υπάρχει ένα «κενό ρευστότητας» στην επιχειρηματικότητα 33 δις ευρώ... Περισσότερα… 

 

«Η προσαρμογή των ελληνικών επιχειρήσεων σε ένα παραγωγικό μοντέλο είναι το κλειδί 

ανάκαμψης της οικονομίας» 

Το σχέδιο στήριξης της κοινωνίας και οικονομίας, από τη Κυβέρνηση για το 

επόμενο κρίσιμο διάστημα, τουλάχιστον μέχρι τον Απρίλιο του 2021, έχει 

στόχο με 3 μέτρα να τονώσει τη ρευστότητα, με 4 μέτρα να προστατεύσει 

την εργασία και με 5 μέτρα να ενισχύσει το εισόδημα νοικοκυριών και 

επιχειρήσεων. Είναι γεγονός πως η αγωνία, η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια… 

Περισσότερα… 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ 

 

Ηλεκτρονικά η εξυπηρέτηση των πολιτών από τη Λιμενική Αστυνομία (e-ΔΛΑ)  

Νέα εποχή ξεκινά στις σχέσεις των πολιτών με το Λιμενικό Σώμα - 

Ελληνική Ακτοφυλακή, με την έναρξη λειτουργίας, μέσα στο πρώτο 

δεκαήμερο του Νοεμβρίου, ειδικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική 

καταχώριση και διεκπεραίωση αιτήσεων αρμοδιότητας της Λιμενικής 

Αστυνομίας. Περισσότερα…   

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

16 - 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 

▪ Πρόγραμμα Εργασιών της ΕΕ για το 2021 

Παραρτήματα 

▪ The social dimension of A European Pact for Commerce: Recovery priorities for the retail and wholesale 

ecosystem 

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

Τι επαναλειτουργεί (16.10.20) - Σχέδιο Ανάκαμψης (07.10.20) -  Εύρος Ανάκαμψης (07.10.20) 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

16 - 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 

▪ Ενημερωτικό Δελτίο ASCAME 

http://www.pcci.gr/evepimages/DYNATOTITESANTOCHESEPICHEIRISEON_F19089.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/KLEIDIANAKAMPSIS_F21555.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ILEXYPIRETISIPOLITON_F21862.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/E01_F29879.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/E11_F30274.pdf
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