
 

 
 

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, 26 Ιουνίου 2020 
 

 

 

Προς όφελος της αγοράς οι μικροχρηματοδοτήσεις 

Το νομοσχέδιο για τις μικροχρηματοδοτήσεις, το οποίο συζητήθηκε και 

ψηφίστηκε επί της αρχής στην Βουλή, αποτελεί ένα καινοτόμο και 

ρηξικέλευθο νομοθέτημα, καθώς προβλέπει να δίνονται μη τραπεζικές 

χρηματοδοτήσεις σε πολίτες για να ξεκινήσουν μια νέα δουλειά και να 

δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.Μετά από δύο απανωτές κρίσεις στην 

οικονομία είναι αναγκαία η παροχή μεγαλύτερης ρευστότητας στην αγορά 

για τη στήριξη της υφιστάμενης πολύ μικρής και μικρομεσαίας επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά και 

αυτή της «αναδυόμενης». Περισσότερα…  

 

Το Ε.Β.Ε.Π. υποστηρίζει την ανάπτυξη Πάρκων Έρευνας και Καινοτομίας 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, ένθερμος 

υποστηρικτής των προσπαθειών ανάπτυξης καινοτόμων δράσεων σε όλο 

το εύρος των οικονομικών δραστηριοτήτων και γενικότερα του επιχειρείν, 

χαιρετίζει την προσπάθεια ανάπτυξης Πάρκων Έρευνας και Καινοτομίας 

στη χώρα μας. Απώτερος σκοπός της προσπάθειας είναι η αξιοποίηση του 

επιστημονικού δυναμικού της χώρας, αλλά και η σύνδεσή του με το 

επιχειρείν, που αναπτύσσεται έντονα στην ευρύτερη περιοχή του μεγάλου λιμανιού του Πειραιά, της 

Αττικής και όχι μόνο. Περισσότερα… 

 

Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. για την «επιχειρηματική visa» 

Είναι γνωστό ότι ο χρόνος είναι χρήμα. Πολύ δε μάλλον για τους 

επιχειρηματίες ο χρόνος των οποίων είναι «πιεσμένος» ανάμεσα 

σε επιχειρηματικές επαφές, λήψεις αποφάσεων για συνεργασίες 

και συνέργειες κλπ. Την «Επιχειρηματική βίζα», που καθιερώνει 

και η Ελλάδα, την έχουν θεσμοθετήσει ήδη 21 κράτη-μέλη της ενισχυμένης συνεργασίας Σένγκεν. Η 

ρύθμιση, που κινείται στη σωστή κατεύθυνση, απαντά στο διαχρονικό αίτημα των επιμελητηρίων για τη 

διευκόλυνση των επιχειρήσεων να φιλοξενούν επιχειρηματικούς επισκέπτες, καθώς μέχρι σήμερα έρχονται 

αντιμέτωποι με χρονοβόρες διαδικασίες χορήγησης θεωρήσεων εισόδου σε πολίτες τρίτων χωρών. 

Περισσότερα… 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/press250620_F10133.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/press220620_F13887.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301EpVisa_F11202.pdf


 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Ξεκινά το ηλεκτρονικό τιμολόγιο και για τους προμηθευτές του Δημοσίου 

Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών προετοιμάστηκαν, 

υπογράφηκαν και δημοσιεύθηκαν δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την 

εφαρμογή του ηλεκτρονικού τιμολογίου μεταξύ των προμηθευτών και των 

φορέων του Δημοσίου οι οποίοι κάνουν αγορές προϊόντων ή/και υπηρεσιών. 

Συγκεκριμένα: Περισσότερα… 

 

Χ. Σταϊκούρας: Με 7 ευέλικτα εργαλεία η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα την οικονομία 

«Αντιμετωπίζουμε τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού με 

υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα» ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών 

Χρήστος Σταϊκούρας, τονίζοντας πως «αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση 

διαθέτει και υλοποιεί ένα συνεκτικό, ρεαλιστικό, ολοκληρωμένο και δυναμικό 

σχέδιο για τη στήριξη της οικονομίας». Περισσότερα… 

 

Παράταση προθεσμίας για τις δηλώσεις Covid από εκμισθωτές ακινήτων 

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των Δηλώσεων Covid για τους 

εκμισθωτές ακινήτων έως την Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020 (έληγε στις 22 

Ιουνίου), όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ( 

ΑΑΔΕ). Αντίστοιχα, η προθεσμία για τους μισθωτές ακινήτων παρατείνεται 

έως τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 (έληγε 26 Ιουνίου). Περισσότερα… 

 

Παράταση έως 29/7 στην προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις 

Παρατείνεται ως τις 29 Ιουλίου 2020 η προθεσμία υποβολής φορολογικών 

δηλώσεων για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με απόφαση του 

υπουργείου Οικονομικών. Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση 

«έχοντας πλήρη επίγνωση των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί λόγω 

των επιπτώσεων της πανδημίας» η παράταση «κρίθηκε επιβεβλημένη, 

προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να 

υποβάλουν τη φορολογική δήλωσή τους». Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΑΝ. 

 

Παρατείνεται η επιδότηση επιτοκίων στα επιχειρηματικά δάνεια 

 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη για την παράταση από τους τρεις στους πέντε 

μήνες της επιδότησης επιτοκίου επιχειρηματικών δανείων."Η τρίμηνη 

κάλυψη των τόκων όλων των επιχειρηματικών δανείων που ήταν ενήμερα 

στις 31 Δεκεμβρίου 2019, παρατείνεται για ακόμη δύο μήνες και παραμένει 

ανοιχτό και για νέες υποβολές, το οποίο σημαίνει πως οι μικρομεσαίοι 

επιχειρηματίες μπορούν να επωφεληθούν από αυτό το έμμεσο κεφάλαιο κίνησης και για τους μήνες 

Ιουλίου και Αυγούστου". Περισσότερα… 

 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0401eTimol_F11231.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0501EvelErg_F11306.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0601DilCovid_F11333.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701ForolDil_F11362.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801EpEn_F11385.pdf


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Υπουργείο Εργασίας: Τι ισχύει για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών του Μαΐου 

Τη διαδικασία για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών 

μηνός Μαΐου 2020 από αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους 

επαγγελματίες, καθορίζει απόφαση του υπουργού Εργασίας, Γ. Βρούτση, 

που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια». Ειδικότερα, η υπουργική απόφαση 

προβλέπει ότι στους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους ελεύθερους 

επαγγελματίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) Περισσότερα… 

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 

«Ζητούμενο η οικονομική και παραγωγική επάρκεια» 

Μια νέα οικονομική κρίση που τις περισσότερες τις βρίσκει 

αποδυναμωμένες, μετά από 10 χρόνια χαμηλής ζήτησης και έλλειψης 

ρευστότητας. Πολλοί γνωρίζουν ότι μέσα σε ένα δυσμενές οικονομικό 

περιβάλλον, μέσα σε μια μεγάλη οικονομική κρίση μπορεί να 

δημιουργηθούν και ευκαιρίες προκειμένου να αναπτυχθεί ο ιδιωτικός 

τομέας αλλά και να μεταρρυθμιστεί ο δημόσιος. Περισσότερα… 

 

«Νέα ευρωπαϊκή οδηγία ψηφιακών υπηρεσιών για το ηλεκτρονικό εμπόριο» 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προωθεί εκθέσεις πρωτοβουλίας σχετικά με την 

επερχόμενη νομοθεσία για τις ψηφιακές υπηρεσίες (Digital Services Act-

DSA). Μια πρώτη έκθεση παρουσιάζει την διαδικασία που δίνει στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή οδηγίες, πως να αξιοποιηθεί η νέα νομοθετική 

πρωτοβουλία, καθώς και τι πρέπει να περιέχει. Η ευρωπαϊκή έκθεση θεωρεί 

την παρούσα οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο (ECD), ως ξεπερασμένη. 

Η ραγδαία αύξηση των «domain names» των «e-shops» σε όλες τις χώρες της ΕΕ, αλλά και η δυναμική 

επέκταση του «e-commerce», ως καταναλωτική συνήθεια, που ήρθε για να μείνει και μετά τον κορονοϊό, 

απαιτεί προσαρμογές και εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου πλαισίου. Περισσότερα… 

 

Επανεκδίδεται ο «ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ»   

Η  επανέκδοση της  Κορυφαίας Επιχειρηματικής & Πολιτικής  Εφημερίδας  

«ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ»  έχει εισέλθει στην τελική ευθεία. Την Διεύθυνση θα  έχει ο 

άνθρωπος που τη δημιούργησε, ο εκδότης  Μιχάλης Ανδρουλιδάκης. Της  

τακτικής έκδοσης κάθε  Σάββατο  θα προηγηθούν  3  ειδικές εκδόσεις  - 

αφιερώματα στους κορυφαίους  Έλληνες επιχειρηματίες και στις 

επιχειρηματικές τους διακρίσεις. 

 

Ε.Β.Ε.Π.: Χρόνια Πολλά στο ιστορικό «Κανάλι Ένα - Πειραιάς 90,4» 

Με αφορμή τη συμπλήρωση 33 χρόνων λειτουργίας, σήμερα Παρασκευή 

26 Ιουνίου, για το «Κανάλι Ένα», ο Πρόεδρος του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε τα 

ακόλουθα: «Το Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης του Πειραιά, το οποίο 

ξεκίνησε την λειτουργία του στις 13 Μαΐου 1987, επί Δημαρχίας Ανδρέα 

Ανδριανόπουλου, μεταδίδοντας το πρώτο σήμα του στα FM 90,4 από τον 

λόφο του Προφήτη Ηλία και μάλιστα 18 μέρες πριν το ξεκίνημα του Αθήνα 9.84, αποτελεί την «φωνή» του 

μεγαλύτερου ναυτιλιακού και επιχειρηματικού κέντρου της Ανατολικής Μεσογείου. Οι ενημερωτικές 

εκπομπές του αποτελούν «βήμα» παρουσίασης, εκτός των θεμάτων της τρέχουσας επικαιρότητας, και των 

http://www.pcci.gr/evepimages/0901AsfEisfMay_F11421.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1001PresArt_F11453.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1101OdeEmp_F11476.pdf


 

θεμάτων που απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο της πόλης. Εύχομαι στο Κανάλι 1, να συνεχίσει να 

αναβαθμίζεται υποστηρίζοντας το Πειραϊκό επιχειρείν, αλλά και τη μεγάλη πόλη-λιμάνι, με τις 

πολυδιάστατες δραστηριότητές της. Εύχομαι επίσης στη διοίκηση, τα στελέχη και τους αξιόλογους 

δημοσιογράφους να συνεχίσουν την ανοδική πορεία και να ανακτήσουν τον χώρο στα ερτζιανά, που αξίζει 

και αναλογεί στην ιστορία του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης μας.» 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. επικροτεί τη Παρέμβαση του Υπουργού Ναυτιλίας, I. Πλακιωτάκη, στη Βουλή: «Η 

σύμβαση παραχώρησης της ΟΛΠ ΑΕ δεν προβλέπει άδεια ναυπηγείου» 

Την διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση δεν μελετά μια πιθανή τροποποίηση της 

σύμβασης παραχώρησης του λιμένα του Πειραιά ώστε να δοθεί άδεια 

κατασκευής ναυπηγείου στην ΟΛΠ Α.Ε. παρείχε ο Υπουργός Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης. Συγκεκριμένα απαντώντας 

σε ερώτηση αναφορικά με την απόφαση του ΣτΕ σύμφωνα με την οποία 

απορρίπτεται η προσφυγή της Περιφέρειας Αττικής κατά της ΟΛΠ Α.Ε. για 

την μη κατασκευή ναυπηγείου επεσήμανε τα εξής: Περισσότερα…                                

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

19 - 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 

▪ Δελτίο Τύπου: «Consumers likely to face payments problems after European Banking Authority 

decision on customer authorisation», 22 Ιουνίου 2020 

▪ Δελτίο Τύπου:  «GDPR at two – no need for change, but better enforcement and transparency vital», 24 

Ιουνίου 2020 

▪ Παγκόσμιο Συνέδριο Λιανικής: 5η Έκθεση 

- Άρθρο Γεν. Διευθυντή EuroCommerce, Christian Verscueren 

- Πλήρες κείμενο:  

https://www.worldretailcongress.com/congess-content/issue-five-the-retail-world-2020-retailing-in-a-

time-of crisis?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=im&utm_content=issue5 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/1201SimvParOLP_F11506.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F13890.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F13890.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0201_F13991.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0201_F13991.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0301_F14020.pdf
https://www.worldretailcongress.com/congess-content/issue-five-the-retail-world-2020-retailing-in-a-time-of%20crisis?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=im&utm_content=issue5
https://www.worldretailcongress.com/congess-content/issue-five-the-retail-world-2020-retailing-in-a-time-of%20crisis?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=im&utm_content=issue5

