
 

 
 

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, 2 Οκτωβρίου 2020 
 

 

 

Συνάντηση της Δ.Ε. του Ε.Β.Ε.Π. με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΟΝΕΧ, κ. Πάνο 

Ξενοκώστα 

Η αναζωογόνηση των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων στον 

ευρύτερο Πειραϊκό χώρο και η ανάπτυξη συνεργειών των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ναυπηγοεπισκευές και την 

προώθηση υλικών για πλοία με τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, ήταν το 

«κύριο μενού» του γεύματος εργασίας που έλαβε χώρα στο Εμπορικό 

και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, με επίσημο προσκεκλημένο 

τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΟΝΕΧ, κ. Πάνο Ξενοκώστα… Περισσότερα… 

 

Δύσκολα αντιμετωπίσιμη μια κατάσταση «on-off» στην αγορά της Αττικής 

Δύσκολα θα αντέξει μεγάλη μερίδα των επιχειρήσεων μια «on-off» 

κατάσταση στην αγορά, και ένα πιθανό τοπικό lockdown, καθώς ο 

τζίρος θα βαίνει μειούμενος, με τις υποχρεώσεις, απέναντι στο κράτος 

και τα ταμεία, να «τρέχουν». Στο συμπέρασμα αυτό, κατέτειναν τα 

μέλη του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής, στην 

τηλεσυνεδρίαση του Δ.Σ., κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάστηκε ο 

ορίζοντας δυσκολιών και αντοχών, που διαμορφώνεται για τις 

επιχειρήσεις στην Αττική από την πανδημία, αλλά και την ψυχολογία 

που «επιβάλλει» σε επιχειρήσεις και αγοραστικό κοινό. Περισσότερα… 

 

Συνάντηση Σ.Ε.Τ.Α.Π.Α.- Ε.Β.Ε.Π. για το N.I.P.C.S. 

Θέματα που αφορούσαν στο National Integrated Port Community 

System εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια συνάντησης του Συλλόγου 

Εκτελωνιστών Τελωνειακών Αντιπροσώπων Πειραιά Αθήνας με τη 

διοίκηση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Πειραιά. Η 

διοίκηση του Συλλόγου ενημερώθηκε σχετικά με το ολοκληρωμένο 

πληροφοριακό σύστημα με το οποίο, βάσει ρητής νομοθετικής διάταξης,  

θα διασφαλίζεται ο αμιγώς δημόσιος χαρακτήρας της πλατφόρμας και η 

δυνατότητα υλοποίησής της από ιδιώτες υπό κρατική εποπτεία. Τα της 

εφαρμογής θα προβλέπονται από ΚΥΑ. 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F24674.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F24713.pdf


 

 

«Ok» από Κομισιόν στο ελληνικό πρόγραμμα στήριξης ΜμΕ 

Το ελληνικό πρόγραμμα, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, για τη στήριξη πολύ 

μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε 12 

περιφέρειες που επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού ενέκρινε η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Κομισιόν διαπίστωσε ότι το ελληνικό πρόγραμμα 

είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο, 

το οποίο προβλέπει ότι η συνολική ενίσχυση που λαμβάνουν οι 

δικαιούχοι δεν θα υπερβαίνει τα 800.000 ευρώ ανά εταιρεία. Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Παράταση πληρωµής  χρεών µέχρι και τον Απρίλιο του 2021 

Με την απόφαση του υπουργείου Οικονοµικών παρατείνεται µέχρι τις 30 

Απριλίου 2021 η προθεσµία καταβολής των χρεών που έπρεπε να έχουν 

πληρωθεί εντός των µηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου, των 

οποίων οι ηµεροµηνίες καταβολής παρατάθηκαν µέχρι τις 31 Αυγούστου, 

τις 30 Σεπτεµβρίου και τις 31 Οκτωβρίου 2020. Την αναστολή µέχρι τον 

Απρίλιο δικαιούνται οι εξής φορολογούµενοι… Περισσότερα… 

 

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η εφαρμογή για τη διαχείριση ενστάσεων  

Σε λειτουργία τέθηκε στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (ΑΑΔΕ), η εφαρμογή για τη διαχείριση των ενστάσεων 

(αιτημάτων επανεξέτασης) για την αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 1, την 

αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 2, την αποζημίωση Ειδικού Σκοπού 3, την 

επιστρεπτέα Προκαταβολή 1 και την επιστρεπτέα Προκαταβολή 2. Όπως 

αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις… Περισσότερα… 

 

ΚΥΑ για το πρόγραμμα «Γέφυρα» - Παράταση μέχρι 31 Οκτωβρίου 

Τη διαδικασία, βάσει της οποίας το δημόσιο θα χορηγεί την επιδότηση της 

δόσης των δανείων για όσους έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Γέφυρα 

του υπουργείου Οικονομικών, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση, που 

ορίζει ότι η επιδότηση θα καταβάλλεται σε δεσμευμένους λογαριασμούς. 

Συγκεκριμένα, όπως προβλέπει ο νόμος, η συνεισφορά του Δημοσίου 

διακόπτεται στις ακόλουθες περιπτώσεις… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΑΝ. 

 

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για μικρές επιχειρήσεις 

Σχεδιάζονται, άμεσα, καινούρια προγράμματα από το ΕΣΠΑ για τις πολύ 

μικρές επιχειρήσεις, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό 

σταθμό. Ο υπουργός, σε ερώτηση σχετικά με τα νέα προγράμματα του 

ΕΣΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είπε: «Για τις πολύ μικρές 

επιχειρήσεις σχεδιάζουμε άμεσα… Περισσότερα… 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F24740.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F24775.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F24802.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F24828.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F24857.pdf


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Παρατείνεται έως 28/2/2021 η ασφαλιστική ικανότητα για τους προαιρετικά ασφαλισμένους 

επαγγελματίες 

Πεντάμηνη παράταση χορήγησης της ασφαλιστικής ικανότητας 

προαιρετικής ασφάλισης για μη μισθωτούς ασφαλισμένους, που δεν 

καταβάλλουν εισφορές χωρίς υπαιτιότητά τους, αποφάσισε ο e-EΦΚΑ. Η 

νέα προθεσμία που δόθηκε είναι η 28η Φεβρουαρίου του 2021, αντί της 

30ης Σεπτεμβρίου 2020. Δηλαδή, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για 

τους εν λόγω ασφαλισμένους παρατάθηκε για επιπλέον 5 μήνες. 

 

Επιδοτούνται 100.000 θέσεις εργασίας 

Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας & 

Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υπουργείου Οικονομικών για το μεγάλο 

ανοικτό πρόγραμμα των 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, 

η οποία υλοποιεί τις πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, 

Κυριάκου Μητσοτάκη, από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 

Το νέο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 345 εκατ. ευρώ διαθέτει 

ειδική μέριμνα για τους μακροχρόνια άνεργους… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Υ.Π.ΕΝ.  

 

Μέτρα του Υ.Π.ΕΝ. για φθηνότερο ρεύμα σε επιχειρήσεις 

Πακέτο παρεμβάσεων με στόχο τη μείωση του κόστους της ενέργειας 

για επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, θέτει σε εφαρμογή το ΥΠΕΝ. 

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εκπτώσεις στους λογαριασμούς 

ρεύματος των μεγάλων καταναλωτών που επενδύουν στην 

εξοικονόμηση ενέργειας, δυνατότητα συμμετοχής των καταναλωτών 

στην αγορά με σχήματα διαχείρισης της ζήτησης, μείωση του κόστους 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, προγράμματα εξοικονόμησης 

ενέργειας, καθώς και στοχευμένες παρεμβάσεις για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες… Περισσότερα… 

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

«Οι τρεις προτεραιότητες του τελευταίου τριμήνου του έτους για να αποτραπεί βαθύτερη 

ύφεση» 

Το δεύτερο κύμα της πανδημίας ενδέχεται να οδηγήσει σε βαθύτερη 

ύφεση το 2020 και μεγαλύτερη καθυστέρηση της ανάκαμψης το 2021, 

από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Το θέμα που απασχολεί κυβέρνηση και 

αγορά, είναι τί πρέπει να γίνει το τελευταίο τρίμηνο του έτους για να 

αποτραπεί αυτή η εξέλιξη. Η εφαρμογή των μέτρων… Περισσότερα… 

 

Η αγορά αναζητά περίοδο ηρεμίας, μετά τις περιόδους «ανωτέρας βίας»  

Με τον όρο «ανωτέρα βία» (act of God, force majeure) χαρακτηρίζεται 

οποιοδήποτε τυχαίο γεγονός του οποίου η έλευση, ως εκ της φύσεώς 

του, είναι, για τις ανθρώπινες δυνάμεις, απρόβλεπτη και αναπότρεπτη. 

Το κύριο χαρακτηριστικό στην «ανωτέρα βία» είναι πως ο άνθρωπος, 

στη συνήθη πορεία των πραγμάτων, δεν μπορεί να προβλέψει ένα 

γεγονός, όπως είναι μια πανδημία. Η ελληνική κοινωνία… Περισσότερα… 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F24903.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901_F24935.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1001_F24971.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1101_F25833.pdf


 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά  

Συγκροτήθηκε σε σώμα, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020, το νέο 

Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, όπως 

προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις 22 και 23 

Σεπτεμβρίου. Η πλήρης σύνθεσή του, έχει ως εξής: Πρόεδρος Θεόδωρος 

Καπράλος, Α’ Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Κορκίδης, Β’Αντιπρόεδρος: 

Μαρία Πιττάκη, Γ’ Αντιπρόεδρος: Αγκόπ  Οβακιμιάν, Γεν. Γραμματέας: 

Γιώργος Σωτηρίου, Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Μιχαήλ Χατζηιωάννου, Ταμίας: Όλγα Ζησιμάτου… 

Περισσότερα… 

 

Πραγματοποιήθηκε η επιστημονική εκδήλωση  «Διατροφή-Άσκηση-Ζωή» 

Με  επιτυχία και τηρώντας αυστηρό  υγειονομικό  πρωτόκολο  πραγματοποιήθηκε η 

επιστημονική εκδήλωση «Διατροφή-Ασκηση-Ζωή», από την επιστημονική επιτροπή  

διατροφής και θεματικού τουρισμού, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Κορυφαίοι 

πανεπιστημιακοί και πρόεδροι επιστημονικών φορέων ανέπτυξαν θέματα όπως οι 

επιπτώσεις του κορωνοιού στην υγεία και το περιβάλλον, οι ευεργετικές  

επιδράσεις της επαφής με τη φύση, διατροφή και ψυχική υγεία, μακροβιότητα, 

ναυταθλητισμός-εφαλτήριο υγιεινής ζωής… Περισσότερα… 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – 01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 

▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce: “Retail and Wholesale active and committed in combating food waste”, 

29.09.2020 

▪ Δελτίο Τύπου Επιτροπής Ανταγωνισμού: «Πρωτοβουλίες της ΕΑ σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη στο   

πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισμού» 

▪ Ενημερωτικό  EuroCommerce, Τεύχος 197, 29 Σεπτεμβρίου 2020 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – 01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 

▪ Ενημερωτικό Δελτίο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2020: 

http://emarketing.cambrabcn.org/lz/lz.aspx?p1=05729481S3328&CC=&p=0  

http://www.pcci.gr/evepimages/1201_F25882.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1301_F25915.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F26251.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F26251.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0201_F26340.pdf
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http://www.pcci.gr/evepimages/EC0301_F26385.pdf
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