
 

 
 

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, 9 Οκτωβρίου 2020 
 

 

 

Αναπτυξιακή πρόβλεψη στον προϋπολογισμό της αβεβαιότητας 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, διακρίνει 

αισιόδοξες νότες για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας 

το 2021, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε 

στη Βουλή. Προβλέπεται ένας πολύ υψηλός ρυθμός μεταβολής 

του πραγματικού ΑΕΠ κατά 7,5% το 2021, που θα διαδεχθεί τη 

βαθιά ύφεση της πανδημίας. Ωστόσο, μέχρι τα τέλη 

Νοεμβρίου, που θα κατατεθεί το τελικό σχέδιο, η επιχειρηματικότητα παραμένει επιφυλακτική, αφού δεν 

αποκλείεται να προκύψουν άλλα σενάρια… Περισσότερα… 

 

Πρόγραμμα 200 εκ. ευρώ της Περιφέρειας Αττικής για στήριξη επιχειρήσεων 

Στη στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προχωρά 

η Περιφέρεια Αττικής, χορηγώντας κεφάλαιο κίνησης σε όσους 

είδαν τις δραστηριότητες να πλήττονται από τον κοροναϊό, μέσω 

ειδικού προγράμματος 200.000.000 ευρώ, του ΠΕΠ Αττικής 

(2014-2020). Το ύψος της ενίσχυσης θα είναι από 5.000 ευρώ 

έως 50.000 ευρώ και η περίοδος υποβολής των προτάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.ependyseis.gr/mis θα είναι από τις 12/10/2020 έως τις 6/11/2020. Περισσότερα… 

 

ΤτΕ: Δρομολογείται η αδειοδότηση των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων 

Στην έκδοση των προβλεπόμενων αποφάσεων, με τις οποίες 

εξειδικεύονται θέματα εφαρμογής του πλαισίου 

μικροχρηματοδοτήσεων, προχώρησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Με τις 

αποφάσεις αυτές δρομολογείται η αδειοδότηση των ιδρυμάτων 

μικροχρηματοδοτήσεων η οποία, με τη σειρά της, όπως αναφέρεται… 

Περισσότερα… 

 

Αυξήθηκαν οι πωλήσεις λιανικής τον Αύγουστο στην Ευρωζώνη 

Οι πωλήσεις λιανικής της ευρωζώνης ήταν πολύ ισχυρότερες από ότι 

αναμενόταν τον Αύγουστο, λόγω της μεγάλης αύξησης των αγορών 

μέσω διαδικτύου και των αυξημένων πωλήσεων ειδών ρουχισμού εν 

μέσω της πανδημίας, αν και οι πωλήσεις τον Ιούλιο αναθεωρήθηκαν 

πτωτικά. Οι πωλήσεις λιανικής στις 19 χώρες του ευρώ αυξήθηκαν 

http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F21962.pdf
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4,4% σε μηνιαία βάση τον Αύγουστο και 3,7% σε ετήσια βάση, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες για 2,4% 

μηνιαία αύξηση και 2,2% ετήσια. Περισσότερα  

 

Η διαδικασία εισαγωγής προϊόντων ΕΕ στη Μ. Βρετανία, από την 1η Ιανουαρίου 2021 

Από την 1η Ιανουαρίου 2021, οι εισαγωγές προϊόντων στη Μεγάλη 

Βρετανία προέλευσης ΕΕ, στα οποία επιβάλλονται ειδικοί φόροι 

κατανάλωσης, θα αντιμετωπίζονται όπως οι εισαγωγές από τις 

υπόλοιπες χώρες του κόσμου, όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό 

έγγραφο του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της 

ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο. Περισσότερα… 

 

Europol: Ο κορονοϊός ευνοεί την άνοδο του κυβερνοεγκλήματος 

Η πανδημία της νόσου Covid-19 ευνόησε την άνοδο του 

κυβερνοεγκλήματος σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως σε ότι αφορά τα 

περιεχόμενα παιδικής πορνογραφίας και τις απάτες μέσω του 

Διαδικτύου,  σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή 

Αστυνομική Υπηρεσία Europol.  «Οι εγκληματίες εκμεταλλεύτηκαν 

σύντομα την πανδημία για να επιτεθούν στα ευάλωτα άτομα»… 

Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για το λαθρεμπόριο 

Με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή του 

λαθρεμπορίου – Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του 

παράνομου εμπορίου καπνού» συμπληρώνεται και εκσυγχρονίζεται το 

ισχύον, έως σήμερα, νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο 

αντιμετώπιζε αποσπασματικά … 

Περισσότερα… 

 

Ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή της πλατφόρμας ηλεκτρονικών βιβλίων – myDATA 

Σε πιλοτική εφαρμογή έχει τεθεί από την 1η Οκτωβρίου η ψηφιακή 

διαβίβαση στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων – myDATA για 

όλες τις επιχειρήσεις και για παραστατικά που εκδίδουν από αυτή την 

ημερομηνία και μετά. Για την ενεργοποίηση της πλατφόρμας myDATA 

ελήφθη υπόψη ο βαθμός ετοιμότητας των επιχειρήσεων εξαιτίας της 

πανδημίας του COVID-19… Περισσότερα… 

 

Τέταρτος “κύκλος” μη επιστρεπτέας οικονομικής βοήθειας  

Επιχειρήσεις και επαγγελματίες που θα εμφανίσουν κατακόρυφη 

μείωση εσόδων στο δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, αλλά και όλοι οι 

επαγγελματίες που είδαν τις επιχειρήσεις τους να καταστρέφονται από 

τον ΙΑΝΟ θα λάβουν “μη επιστρεπτέα προκαταβολή. Ο τέταρτος 

κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολή θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον 

Νοέμβριο… Περισσότερα… 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΑΝ. 

 

Διπλασιασμός της απορρόφησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 

  Επετεύχθη ο διπλασιασμός της απορρόφησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, από 

το 27,27% τον Ιούλιο του 2019 στο 50,56% σήμερα (σε όρους κοινοτικής 

συνδρομής) και από 24,45% τον Ιούλιο του 2019 στο 48,01% σήμερα 

(σε όρους δημόσιας δαπάνης), καθώς οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν 

και δηλώθηκαν τα πρώτα 6,5 έτη του ΕΣΠΑ, ύψους 4,96 δισ. ευρώ 

(Ιανουάριος 2014 έως Ιούλιος 2019), ισοδυναμούν με … Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Παρατείνεται μέχρι τέλος Οκτωβρίου η εφαρμογή των μέτρων τηλεργασίας και κλιμακωτού 

ωραρίου 

Παρατείνεται, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του 

κοροναϊού, η ισχύς των έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 

235 του ν. 4272/2020 για την Περιφέρεια Αττικής ως προς την οργάνωση 

του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής 

μεταφοράς και του τόπου εργασίας. Μεταξύ αυτών, παίρνει παράταση 

μέχρι τις 31 Οκτωβρίου και η υποχρέωση εφαρμογής του 40% τηλεργασίας στους εργασιακούς χώρους 

στον ιδιωτικό τομέα. Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Υ.Π.ΕΝ.  

 

Στη Βουλή το ν/σ για τα πλαστικά 

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος με 

το οποίο ενσωματώνεται η Οδηγία (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση 

των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον. 

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, απαγορεύεται η διάθεση των πλαστικών μίας 

χρήσης από τον Ιούλιο του 2021, ενώ ταυτόχρονα περιέχει προβλέψεις 

για εθνικά μέτρα με κίνητρα για πρόληψη και ανακύκλωση. 

Περισσότερα… 

 

Με σειρά μέτρων παρεμβαίνει το ΥΠΕΝ για το κόστος της ενέργειας στην ελληνική βιομηχανία 

Κατά 13 φορές υψηλότερη, σε σχέση με τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, 

ήταν τον Ιούλιο η χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, 

σύμφωνα με στοιχεία του ΙΟΒΕ. Ειδικότερα, σύμφωνα με το «Δελτίο 

Εξελίξεων στη Βιομηχανία» του ΙΟΒΕ, τον Ιούλιο, η Ελλάδα είχε 13 φορές 

υψηλότερη τιμή (41,7 Euro/MWh) από την τιμή συστήματος στο 

χρηματιστήριο ενέργειας Nord Pool… Περισσότερα… 

 

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων 

Πόρους άνω των 3 δισ. ευρώ θα διαθέσει από τον επόμενο μήνα και 

μέχρι το τέλος του 2022 το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για 

την αναβάθμιση και την ενεργειακή εξοικονόμηση κατοικιών και 

κτιρίων (δημοσίων και εταιρικών) και παράλληλα την επανεκκίνηση της 

οικοδομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης στους συναφείς 

κλάδους… Περισσότερα… 
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Επιστολή Ε.Β.Ε.Π στον Περιφερειάρχη Αττικής για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του 

Επιμελητηρίου  

Την παρέμβαση του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γ. Πατούλη, 

προκειμένου να ικανοποιηθεί η, επιτακτική πλέον, ανάγκη ένταξης του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς σε ειδικά 

προβλεπόμενο Πρόγραμμα χρηματοδότησης, ώστε να υλοποιηθούν 

δράσεις που αφορούν στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας 

του κτιρίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς 

ζήτησε με επιστολή του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Βασίλης Κορκίδης… Περισσότερα  

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

«Τι ΕΣΠΑ χρειάζονται και τι προγράμματα επιλέγουν οι επιχειρήσεις» 

Με αφορμή πολλές ενδιαφέρουσες μελέτες, όσον αφορά στην αξιοποίηση 

του ΕΣΠΑ, η επιχειρηματικότητα επισημαίνει την αναγκαιότητα ορθής 

επιλογής των αναπτυξιακών προγραμμάτων που χρειάζονται οι 

επιχειρήσεις στην μετά-πανδημία εποχή. Η επιτυχής και αποτελεσματική 

αξιοποίηση της επόμενης προγραμματικής περιόδου θα εξαρτηθεί κατά 

πόσο θα είναι απαλλαγμένο από τα λάθη που σημειώθηκαν στο παρελθόν. 

Τα Επιμελητήρια εκτιμούν ότι το επόμενο ΕΣΠΑ θα πρέπει να επικεντρωθεί σε δράσεις, μεταξύ των άλλων… 

Περισσότερα… 

 

«Οι δυνατότητες και οι αντοχές των επιχειρήσεων βρίσκονται στα όριά 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 στο τέλος του έτους. Παράλληλα, τα 

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

φέτος, ενώ υπάρχει ένα «κενό ρευστότητας» 33 δις ευρώ. Περισσότερα… 

 

Το ιστορικό των αντιπαραθέσεων της Cosco με ελληνικές επιχειρήσεις ναυπηγοεπισκευής, 

εφοδιασμού και ναυτιλιακών υπηρεσιών 

Η επίσημη θέση του Ε.Β.Ε.Π. σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του 

Δ.Σ. ήταν, είναι και παραμένει υπέρ των επιχειρήσεων της 

ναυπηγοεπισκευής και των επιχειρήσεων-μελών του, με τα μικρά 

ναυπηγεία στο Πέραμα και τη Σαλαμίνα, καθώς και των 

εφοδιαστών, εκτελωνιστών και όλων των ελληνικών επιχειρήσεων 

υποστήριξης της ναυτιλίας, που επιδεικτικά αγνοεί Cosco, PCT και 

ΟΛΠ. Η κόντρα μεταξύ Cosco και φορέων της 

ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης ξεκίνησε το 2018 στον απόηχο της συνεδρίασης της επιτροπής 

ενδικοφανών προσφυγών. Περισσότερα…  
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▪ Κοινή δήλωση: Η Ευρώπη χρειάζεται προβλέψιμες και εναρμονισμένες προσεγγίσεις για τους 

ταξιδιωτικούς κανόνες λόγω COVID, 1 Οκτωβρίου 2020 

 

▪ ΔΣ EuroCommerce 07.10.2020: «Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ 

προς τα κράτη μέλη σχετικά με τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης»  

EuroCommerce infographic - MFF, NGENEU, and European Pact for 

Commerce 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

01– 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

01 - 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 

▪ Ενημερωτικό Δελτίο ASCAME, 5 Οκτωβρίου 2020 
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