
 

 

 

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, 4 Σεπτεμβρίου 2020 

 

 

Τιμητική διάκριση από την Άμεση Δράση & την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. στο Ε.Β.Ε.Π. 

Πλακέτα με την οποία εκφράζονται οι ευχαριστίες της Διεύθυνσης 

Άμεσης Δράσης Αττικής της ΕΛ.ΑΣ., για τη δωρεά 300 κρανών 

μοτοσικλετιστών για την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. παρέδωσαν στο Ε.Β.Ε.Π. ο 

Ταξίαρχος, Κ. Κουτσιβίτης, και ο Αστυνομικός Διευθυντής, Ι. 

Τριαντάφυλλος, για λογαριασμό της ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, 

Βασίλης Κορκίδης, τιμήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. «για την ευγενική και 

ανιδιοτελή προσφορά η οποία χαρακτηρίζεται ως ιδιαιτέρως σημαντική, καθώς βελτιώνει την επιχειρησιακή 

δράση της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, συμβολίζοντας παράλληλα την αναγνώριση των υπηρεσιών που παρέχει η 

Ελληνική Αστυνομία στο κοινωνικό σύνολο», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. 

 

Τι προβλέπει το ν/σ του ΥΠΟΙΚ για το νέο πτωχευτικό νόμο 

Το Υπουργείο Οικονομικών έθεσε, σε δημόσια διαβούλευση τον Κώδικα 

Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας, ο οποίος θα 

τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021. Ένα συνεκτικό, καινοτόμο 

και μεταρρυθμιστικό θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση, με 

αποτελεσματικότητα, διαφάνεια, ευελιξία και κοινωνική δικαιοσύνη... 

Περισσότερα… 

 

         

         Ε.Β.Ε.Π.: Νέα δέσμη 9 μέτρων για στήριξη «απασχόλησης & επιχείρησης» 

Με νέα δέσμη μέτρων για εργαζόμενους, ανέργους και επιχειρήσεις 

προσπαθεί το οικονομικό επιτελείο να μετριάσει τις δυσμενείς συνέπειες 

της πανδημίας στην οικονομία και την αγορά εργασίας. Η ανεργία έχει 

ήδη αρχίσει να αυξάνεται μετά τη κατάρρευση των εποχικών 

προσλήψεων το 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου. Το φθινόπωρο που ξεκινά 

είναι σίγουρα από τα κρισιμότερα των τελευταίων ετών, μετά από μια 

“μίνι” τουριστική σεζόν.  Περισσότερα… 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/NSPTOCHEFTIKO_F14378.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/STIRIXIAPASCh_F14619.pdf


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙΙ 

Εντός του μήνα αναμένεται να ανοίξει η σχετική εφαρμογή για την 

υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους για την επιστρεπτέα προκαταβολή 

ΙΙΙ. Βασικός στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι ο νέος κύκλος να 

καλύπτει  και όσες επιχειρήσεις  είχαν υποστεί τα περιοριστικά μέτρα τον 

Αύγουστο και είδαν μείωση στον τζίρο τους. 

Περισσότερα… 

 

Έως 30 Απριλίου «παγώνουν» οι φόροι της πανδημίας 

Έως τις 30 Απριλίου παρατείνεται τελικά, με απόφαση του υφυπουργού 

Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου, η προθεσμία μη καταβολής των 

φόρων που είχαν ανασταλεί, προκειμένου να ανακουφιστούν φυσικά και 

νομικά πρόσωπα, τα οποία επλήγησαν από τον κορωνοϊό. Οι υποχρεώσεις 

του Μαρτίου και του Απριλίου είχαν ανασταλεί μέχρι τις 31 Αυγούστου. 

Περισσότερα… 

 

Νέες προθεσμίες δήλωσης μειωμένων ενοικίων από ιδιοκτήτες ακινήτων  

Mε απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

Γιώργου Πιτσιλή, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής από την 4η 

Σεπτεμβρίου έως και την 23η Σεπτεμβρίου 2020 των δηλώσεων περί 

μεταβολής του μισθώματος (Δηλώσεις Covid). Περισσότερα… 

 

 

Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται αποζημίωση 300 - 534 ευρώ για τον Ιούνιο - Διυπουργική 

απόφαση  

Ανοίγει ο ορίζοντας για την καταβολή ειδικών αποζημιώσεων 300-534 

ευρώ στις πληττόμενες επιχειρήσεις οι οποίες παρέμειναν κλειστές τον 

Ιούνιο μετά την έκδοση σχετικής Διυπουργικής Απόφασης. Αναλυτικά, η 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Ανάπτυξης, η 

οποία αναρτήθηκε σήμερα στο "Διαύγεια" (αν και υπογράφηκε στις 18/8)  

έχει ως εξής… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΑΝ. 

 

Από 1/9 οι αιτήσεις για τη στήριξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων 

Από την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου,  γίνονται δεκτές αιτήσεις για το νέο 

πρόγραμμα στήριξης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που 

απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους, όπως ενημέρωσε με 

ανάρτησή του στο twitter ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης. Περισσότερα… 

 

Δύο νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου, για τη στήριξη των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων 

Δύο νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού 

προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, υπέγραψε, ο αναπληρωτής υπουργός 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης. Πρόκειται για τα 

Καθεστώτα Ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Πολύ Μικρές και 

http://www.pcci.gr/evepimages/EPISTREPTEAPROKATAVOLI_F14867.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PAGOMAFOROI_F15125.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/MEIOMENAENOIKIA_F15481.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/APOZIMIOSI_F16046.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/AITISEISSTIRIXIMME_F16278.pdf


 

Μικρές Επιχειρήσεις». Περισσότερα… 

 

Μεγάλη η άνοδος της Ελλάδας σε όλους τους δείκτες απορρόφησης του ΕΣΠΑ 

Σε σταθερή ανοδική τροχιά βρίσκεται από τον Ιούλιο 2019 η πορεία 

απορρόφησης των ευρωπαϊκών πόρων (ΕΣΠΑ 2014-2020) στη χώρα 

μας, σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

εικόνα αυτή αποτυπώνεται στα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για την 

απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων από τα 28 κράτη – μέλη. 

Περισσότερα… 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΣ 

 

Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου για τα αδήλωτα τ.μ. 

Από το υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνονται τα ακόλουθα: «Όπως 

είναι γνωστό, το υπ. Εσωτερικών πριν 8 μήνες έδωσε τη δυνατότητα 

σε όλους τους πολίτες να επιλύσουν οριστικά μια σημαντική 

εκκρεμότητα που έχουν απέναντι στους Δήμους και στο κράτος 

γενικότερα: Πολλές οικίες είναι δηλωμένες με λιγότερα τετραγωνικά 

μέτρα. Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ 

 

Ηλεκτρονικά η ανταλλαγή αλληλογραφίας από το ΣΕΠΕ 

Με ηλεκτρονικό μήνυμα θα ενημερώνει από τις 21 Σεπτεμβρίου το 

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας τους εργοδότες και τους εργαζόμενους 

για όλες τις διοικητικές πράξεις και τα έγγραφα που χρειάζονται. Το 

ΣΕΠΕ θα αποστέλλει e-mail για την εξυπηρέτηση εργοδοτών και 

εργαζομένων σχετικά με έγγραφα και διοικητικές πράξεις, 

προκειμένου να περιοριστεί η γραφειοκρατία. Περισσότερα… 

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

«Στο μεγάλο κεφάλαιο της εξωστρέφειας η ναυτιλία έχει δεσπόζουσα θέση» 

Βασικό συστατικό σε όλες τις «συνταγές» για την έξοδο από την 

υπερ-δεκαετή κρίση ήταν η ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής 

οικονομίας. Και συνεχίζει βεβαίως να είναι καθώς η επέλαση της 

πανδημίας κατέρριψε πολλούς «μύθους», επέφερε αλλαγές στη 

λειτουργία του κράτους και των επιχειρήσεων αποκαλύπτοντας πτυχές 

της οικονομίας στις οποίες πρέπει τάχιστα να δοθεί η δέουσα σημασία. 

Περισσότερα… 

 

«Το σενάριο της γρήγορης οικονομικής ανάκαμψης δεν φαίνεται εφικτό» 

Δυστυχώς η πανδημία δεν είναι απλά ένα κακό όνειρο όπου, στην καλύτερη των 

περιπτώσεων, θα ξυπνούσαμε κάθιδροι μεν, αλλά θα ησυχάζαμε δε, 

συνειδητοποιώντας ότι ήταν ένα κακό όνειρο και πέρασε. Η πανδημία είναι ένας 

εφιάλτης διαρκείας για την παγκόσμια οικονομία πολύ δε μάλλον για την εθνική μας 

οικονομία, που, ενώ βρισκόταν στην «ανάρρωση» από την υπερ-δεκαετή 

ταλαιπωρία, βρέθηκε να ταλανίζεται και πάλι από την πανδημία. Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/PROKIRYXEISANAPTYXIAKOU_F16507.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/APORROFISIESPA_F16768.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PARATASIADILOTATM_F17108.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EMAILSEPE_F22806.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EXOSTREFEIAAXIA_F17695.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/Press31082020_F13153.pdf


 

Θύμα της πανδημίας οι θερινές εκπτώσεις με τη λιανική στη ΜΕΘ» 

Για να δούμε την κατάσταση της αγοράς στην Αττική δεν έχουμε 

παρά να ρίξουμε μια συνολική ματιά στις φετινές θερινές εκπτώσεις 

οι οποίες είναι χαρακτηριστικό «θύμα» της πανδημίας. Μεσοσταθμικά 

η μείωση των πωλήσεων από την περιορισμένη εμπορική κίνηση 

υπολογίζεται ότι ξεπέρασε το -18%, με λιγότερο 1 δις ευρώ σε τζίρο 

και με 7 στους 10 στο λιανικό εμπόριο. Περισσότερα… 

 

Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες στον Ε.Σ.Π.- Πρόσκληση 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, 

σύμφωνα με το άρθρο 13 του ισχύοντος Καταστατικού, καλεί τα 

μέλη του στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 7 Σεπτεμβρίου 

2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ., στην αίθουσα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ» του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. 

επαναλαμβάνεται στις 14 Σεπτεμβρίου 2020, στον ίδιο τόπο και την 

ίδια ημέρα και ώρα ή, οριστικά, στις 21 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ., με τα 

ακόλουθα θέματα… Περισσότερα… 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

26 Αυγούστου - 01 Σεπτεμβρίου 2020 

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

επαναλειτουργεί (26.08.20) - Σχέδιο Ανάκαμψης (26.08.20) - Προστατευτικές Μάσκες (27.08.20) 

http://www.pcci.gr/evepimages/THERINESEKPTOSEIS_F20690.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ESPPROSKLISIGS_F20945.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ECREOPENING_F21898.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ECREOPENING_F21898.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ECRECOVERY_F22133.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ECOverviewmasks_F22316.pdf

