
 

 
 

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, 31 Ιουλίου 2020 
 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. προτείνει στην Κυβέρνηση ένα «Ελληνικό Σύμφωνο για την  Επιχειρηματικότητα» 

στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, με επιστολή του 

στον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους Υπουργούς, επιδιώκει να 

μεταφέρει στην Κυβέρνηση συγκεκριμένες προτάσεις για τις επενδυτικές 

ανάγκες που πιστεύει ότι θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε ένα 

«Ελληνικό Σύμφωνο για την Επιχειρηματικότητα». Στο πλαίσιο του 

Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης… Περισσότερα… 

 

Ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. για όλες τις «λεπτομέρειες» του πακέτου ανάκαμψης 

Για να εγκριθεί το Σχέδιο Ανάκαμψης η ΕΕ έδωσε ορισμένα «δωράκια», για 

τον συμβιβασμό με τους 1+4 «φειδωλούς». Συγκεκριμένα χορηγήθηκαν 

εκπτώσεις στη Γερμανία: 3.671 εκ. ευρώ, Ολλανδία: 1.921 εκ. ευρώ, 

Αυστρία: 565 εκ. ευρώ, Σουηδία: 1.069 εκ. ευρώ και Δανία: 377 εκ. ευρώ, 

καθώς και εγγυήσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο περιφερειακών και άλλων 

προγραμμάτων… Περισσότερα… 

 

Ενημέρωση Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής (ΠΕΣΑ) για το Πρόγραμμα 

Υποστήριξης 6.000 εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα 

Με ευχαριστήρια επιστολή απάντησε ο πρόεδρος του Περιφερειακου 

Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής, Β. Κορκίδης στον Περιφερειάρχη, Γ. 

Πατούλη, αναφορικά με τη πρόσκληση προγράμματος του ΕΣΠΑ, για την 

αναβάθμιση δεξιοτήτων 6.000 εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα στην 

Περιφέρεια Αττικής, που θα ξεκινήσει το αμέσως προσεχές διάστημα και θα 

υλοποιηθεί από τα επιμελητήρια με συνολική χρηματοδότηση 8 εκ. ευρώ. Περισσότερα… Υπόμνημα Π.Ε.Σ.Α 

 

Έρευνα του ΕΣΠ για τις θερινές εκπτώσεις 

Έρευνα με θέμα: «Η κίνηση της αγοράς κατά την περίοδο των  Θερινών 

Εκπτώσεων 2020» διεξάγει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς. Ο ΕΣΠ απέστειλε 

στις επιχειρήσεις μέλη του σχετικό ερωτηματολόγιο από τις απαντήσεις του 

οποίου αναμένεται να εξαχθούν συμπεράσματα για την συμπεριφορά της 

αγοράς την εν λόγω περίοδο. Eρωτηματολόγιο… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/press290720_F7525.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201PakAnak_F20285.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301EnPESA_F20370.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0302YpPESE_F20566.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401ErevnaEkptoseon_F29468.doc


 

 

Μείωση εξαγωγών στο πεντάμηνο λόγω πανδημίας 

Μείωση 13,5% σημείωσε κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους η αξία των 

ελληνικών εξαγωγών σε 12,16 δισεκ. ευρώ έναντι 14,09 δισεκ. ευρώ πέρυσι, 

λόγω της πανδημίας και της καραντίνας. Η μεγαλύτερη μείωση στην αξία 

εξαγωγών-αποστολών παρουσιάζεται στα «Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά κλπ.» 

κατά 39,8%… Περισσότερα… 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. καλεί τα μέλη του που συνεργάζονται με Γερμανικές επιχειρήσεις να προβάλουν 

δωρεάν την Πειραϊκή Ναυτιλιακή Επιχειρηματικότητα στην 85η Δ.Ε.Θ. 

Επιστολή-πρόσκληση προς τα μέλη του που δραστηριοποιούνται στον 

ναυτιλιακό τομέα, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. 

Βασίλης Κορκίδης, απέστειλε το Επιμελητήριο γνωστοποιώντας ότι στην 85η 

Δ.Ε.Θ. θα προβάλει την Πειραϊκή Ναυτιλιακή Επιχειρηματικότητα. Στην 

επιστολή αναφέρονται τα ακόλουθα: Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Ψηφίστηκε το ν/σ: Μέτρα για την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της υγειονομικής 

κρίσης 

Ψηφίστηκε την Τετάρτη το ν/σ : Μέτρα για την αντιμετώπιση των 

δυσμενών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης. Στις φορολογικές 

μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνεται,  μεταξύ άλλων, η διεύρυνση  των 

ειδών για τα οποία ορίζεται δασμολογική απαλλαγή, εφόσον 

προορίζονται για τον εφοδιασμό ή τον εξοπλισμό των πλοίων, καθώς 

και την κάλυψη των αναγκών των επιβαινόντων σε αυτά. 

Περισσότερα… 

 

Τον Αύγουστο στο Taxisnet η μειωμένη προκαταβολή φόρου 

Το πρώτο 10ήμερο του Αυγούστου θα γίνουν οι αναγκαίες 

προσαρμογές στο Taxisnet προκειμένου να συμπεριληφθεί η 

μειωμένη προκαταβολή φόρου για το 2021 στα εκκαθαριστικά 

σημειώματα των νομικών προσώπων. Μετά και τη νέα εκκαθάριση, 

οι φορολογούμενοι θα μπορούν να δουν στην «προσωποποιημένη 

πληροφόρηση» το νέο ποσό οφειλής ενώ όσοι ήδη έχουν πληρώσει 

την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος Περισσότερα… 

 

ΑΑΔΕ: Προτεραιότητα η επιστροφή φόρων στους δικαιούχους- Τροπολογία για τα φαινόμενα 

άσκησης σωματικής βίας σε βάρος ελεγκτών της ΑΑΔΕ 

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων με μεγάλη χρονική καθυστέρηση, καθώς και 

τα μεγαλύτερα σε ύψος ποσά, τίθενται σε προτεραιότητα προκειμένου να 

επιστραφούν στους δικαιούχους. Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργου Πιτσιλή… 

Περισσότερα… 

 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0501MiosiEx_F20458.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/060185DET_F20804.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/060185DET_F20804.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701NsYgKrisi_F20869.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801ForolNom_F20915.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901EpForou_F20958.pdf


 

Παράταση ενός μήνα στις φορολογικές δηλώσεις 

Ένα μήνα παράταση στην προθεσμία (που λήγει στις 29 Ιουλίου) για την 

υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ανακοίνωσε το υπουργείο 

Οικονομικών. Μαζί με την παράταση για τις δηλώσεις παρατάθηκε και η 

προθεσμία για την καταβολή της πρώτης δόσης. Πρακτικά δηλαδή οι 

φορολογούμενοι θα επωμιστούν δυο δόσεις φόρου εισοδήματος μέσα στον 

Αύγουστο… Περισσότερα… 

 

Παράταση υποβολής αιτήσεων σε πρόγραμμα της EBRD για τις ΜμΕ 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕBRD) και το 

Χρηματιστήριο Αθηνών παρατείνουν την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 

το «SME Pre-listing Support Programme» μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020. 

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου αιτήσεων, η ΕBRD καλεί για 

δεύτερη φορά τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) να υποβάλουν 

τις αιτήσεις τους για το «SME Pre listing Support Programme». Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΑΝ. 

 

Αναμένεται η "προικοδότηση" του ΤΕΠΙΧ ΙΙ 

Νέα κεφάλαια ύψους 800 εκατ. ευρώ πρόκειται να διατεθούν από τις 

τράπεζες, μέσα στον Αύγουστο, για την κάλυψη των αιτήσεων που έχουν 

εγκριθεί για δάνεια κεφαλαίου κίνησης με πλήρη επιδότηση του επιτοκίου 

για τα δύο πρώτα χρόνια μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου ΤΕΠΙΧ ΙΙ. 

Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Δίμηνη παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για την εξ αποστάσεως εργασία 

Παρατείνεται για δύο μήνες η τηλεργασία σύμφωνα με υπουργική απόφαση 

που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης 

Βρούτσης. Υπενθυμίζεται ότι στις 31 Ιουλίου λήγει η προθεσμία για την εξ 

αποστάσεως εργασία που ισχύει λόγω κορωνοϊού και σύμφωνα με 

πληροφορίες υπογράφτηκε δίμηνη παράταση, προκειμένου να ισχύσει το ίδιο 

καθεστώς μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.  

 

Στο 100% η επιδότηση εισφορών στο Συν-Εργασία 

Διορθωτικές αλλαγές επέφερε στο πρόγραμμα Συν- Εργασία η κυβέρνηση. 

Έτσι με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας προβλέπεται η αύξηση της 

επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών στο 100% από 1.7.2020 έως 

31.12.2020 για συγκεκριμένες κατηγορίες. Περισσότερα… 

 

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

«Από ένα αρχικά διαφαινόμενο ναυάγιο στη σύνοδο κορυφής τελικά διεσώθη η Ελλάδα» 

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις των συνομιλιών της Συνόδου Κορυφής για το 

Ταμείο Ανάκαμψης είναι λογικό να εκφράζουμε τον προβληματισμό μας για το 

χάσμα των θέσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το παρασκήνιο και την αδυναμία 

http://www.pcci.gr/evepimages/1001ParatDil_F21519.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1101PrEBRD_F21552.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1201TEPIX_F21598.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1301EpidEisf_F21647.pdf


 

άμεσης εξεύρεσης μιας από κοινού λύσης στο τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες ανεξαιρέτως οι 

χώρες της ΕΕ.  

Περισσότερα… 

 

Η ακτοπλοΐα είναι συνυφασμένη με την ανάπτυξη του νησιωτικού τουρισμού 

Πρέπει να διαφυλάξουμε την ακτοπλοΐα της χώρας ως «κόρη οφθαλμού» 

δεδομένου του ρόλου που αυτή διαδραματίζει στη διασφάλιση της εδαφικής 

συνοχής της νησιωτικής με την ηπειρωτική Ελλάδα. Ο ρόλος της ακτοπλοΐας 

σε μια πολυνησιακή χώρα, όπως η Ελλάδα, είναι αδιαμφισβήτητος και 

ζωτικός. Περισσότερα… 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ 

 

Παρέμβαση Ε.Β.Ε.Π για τους εφοδιασμούς πλοίων στον νέο νόμο - Άρθρο 10 

Το σχέδιο νόμου του ΥΠΟΙΚ με θέμα «Μέτρα για την αντιμετώπιση των 

δυσμενών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης» που συζητήθηκε στη 

Βουλή, στο υπ αρίθμ’ 10 άρθρο με τίτλο  «Απαλλαγές από δασμούς, 

Ειδικό φόρο κατανάλωσης  και φόρο κατανάλωσης υπο όρους των 

ειδικών για τον εφοδιασμό επαγγελματικών πλοίων» αναφέρονται τα 

ακόλουθα: Περισσότερα… 

 

Οι επιπτώσεις της Πανδημίας του COVID-19 στον εφοδιασμό πλοίων 

Από τον Μάρτιο βιώνουμε μια περίοδο όπου ο COVID 19 άλλαξε αυτό που 

γνωρίζαμε για τον κόσμο και την κανονικότητα μας. Βρήκε κοινωνίες, 

επιχειρήσεις  απροετοίμαστες και ο κόσμος απλός θεατής σε μια παγκόσμια 

πρωτοφανή υγειονομική κρίση. Ο τουρισμός είναι από τους πρώτους τομείς που 

επλήγηκε με μεγάλη ταχύτητα και ένταση και θα εξακολουθήσει να δοκιμάζεται 

σκληρά. Περισσότερα… 

 

 

 

Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε καταστήματα λιανικής και υπηρεσίες 

 

«Θα χρειαστεί να μάθουμε να ζούμε με τη χρήση μάσκας». Αυτό 

τόνισε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και 

Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της 

εβδομαδιαίας τακτικής ενημέρωσης για τον Covid-19, που 

πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο υφυπουργείο Πολιτικής 

Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων. Περισσότερα… 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

24 - 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

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

επαναλειτουργεί (20.07.20) - Σχέδιο Ανάκαμψης (20.07.20) 

http://www.pcci.gr/evepimages/1401SinodKor_F21676.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1501Aktopl_F21738.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1601EfodPlion_F21777.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1701CovidEfodPlion_F21807.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1801Maska_F21833.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F14286.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F14286.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0201_F14328.pdf


 

Σας ενημερώνουμε ότι το επόμενο εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο του Ε.Β.Ε.Π. 

θα σταλεί στις 28 Αυγούστου 

 


