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▪ Το Ε.Β.Ε.Π. αναλύει το σχέδιο ανάκαμψης «Νέα Γενιά ΕΕ» και τον αναθεωρημένο 
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▪ Ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. στις επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εμπορίου για τις 

ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησής τους 
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                    Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020  

 

Αγαπητό Μέλος, 

Το e-Ενημέρωση συντάσσεται, κάθε εβδομάδα, με τη δημοσιογραφική επιμέλεια  

του Ε.Β.Ε.Π. (επικοινωνία: τηλ. 210 4170529, e-mail: studies@pcci.gr) 

Mε συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Βασίλης Κορκίδης 

Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π. (president@pcci.gr) 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

▪ Σταϊκούρας: Επιστρεπτέα προκαταβολή €1,4 δισ. μέχρι 15 Ιουνίου 

▪ Από τη Δευτέρα «τρέχει» το πρόγραμμα SURE για την απασχόληση και ο δανεισμός από 

την ΕΤΕπ 

▪ Οδηγός της ΑΑΔΕ για την ένταξη στη νέα πάγια ρύθμιση των 24-48 δόσεων 

▪ Επιστρεπτέα προκαταβολή Νο 2 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΑΝ. 

▪ Κίνητρα για νέα επενδυτικά σχέδια μικρών επιχειρήσεων 

▪ Ποιες επιχειρήσεις ανοίγουν μέσα στον Ιούνιο 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

▪ Παρατείνεται έως 30/6 η δυνατότητα τηλεργασίας, παράταση έως 15/6 και για τις 

καταχωρήσεις στο "Εργάνη" 

▪ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Πώς θα εφαρμοστεί η τροπολογία για τη μειωμένη εργασία 

▪ e-ΕΦΚΑ: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια εισφορών Απριλίου με την έκπτωση 25% 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΨΗ.ΔΙΑ. 

▪ Ενισχύει την νεοφυή επιχειρηματικότητα το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

 

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

▪ «Η 2η φάση της Επιστρεπτέας Προκαταβολής πρέπει να ξεκινήσει από τις μικρές ατομικές 

επιχειρήσεις» 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ 

▪ Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης στη Βουλή: 

Καθοριστικής σημασίας τα μέτρα κατά της πανδημίας για τη ναυτιλία και τους Έλληνες 

ναυτικούς 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  01 - 04 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  01 - 04 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 

 

  



 

 

 

 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η 
 

το Επιμελητήριό μας έχει προσαρμόσει τον τρόπο λειτουργίας του λόγω της πανδημίας 

του κορωνοϊού 
 

Μ Ε Ν Ο Υ Μ Ε  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Σ  
 

▪ Το Ε.Β.Ε.Π. λειτουργεί με ασφάλεια από τις 07:00 έως τις 15:00, Δευτέρα - Παρασκευή. 

▪ Οι συναλλαγές θα εξυπηρετούνται διαδικτυακά και με ραντεβού. 

▪ Πληροφορίες για τις επιχειρήσεις θα παρέχονται τηλεφωνικά και με e-mail. 

▪ Η είσοδος του Επιμελητηρίου θα επιτρέπεται για το κοινό σε όσους φέρουν μάσκα και γάντια. 

▪ Θα επιτρέπεται η είσοδος για παραλαβή εγγράφων σε όσους τηρούν τις γενικές οδηγίες και 

αυστηρά τις αποστάσεις ασφαλείας. 

▪ Θα παρακαλούσαμε κάθε μορφή πληρωμής να γίνεται με κάρτες και με κατάθεση σε τραπεζικό 

λογαριασμό. 

▪ Το κτίριο του Επιμελητηρίου θα λειτουργεί με φυσική παρουσία ανά τμήμα και όροφο, ενός 

ατόμου ανά 10 τ.μ. και σε απόσταση 2 μέτρων. 

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ-ΓΕΜΗ 
 

Το Ε.Β.Ε.Π. ακολουθεί πιστά τα μέτρα πρόληψης για την προστασία της δημόσιας υγείας και 

παρακαλεί τις επιχειρήσεις-μέλη του να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 

Επιμελητηρίου (Web Ε.Β.Ε.Π.)  και  

τον ιστότοπο  του Γ.Ε.Μ.Η. (https://services.businessportal.gr/) 
 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Θέματα Μητρώου-ΓΕΜΗ 

E-mail: registry@pcci.gr, τηλέφωνα: 2104177241-5 επιλογή 1, 2104129395 

Για Πιστοποιητικά Εγγραφής, Πληρωμές Συνδρομών, Προεγγραφές-Εγγραφές Ατομικών 

Επιχειρήσεων  μέσω του  Web Ε.Β.Ε.Π.: https://echamber.pcci.gr/ 
 

Θέματα ΥΜΣ (Υπηρεσία Μιας Στάσης)  

E-mail: yms@pcci.gr, τηλ. 2104178638 

Ιστοσελίδα Ε.Β.Ε.Π.: www.pcci.gr  
 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

(Πιστοποιητικά Καταγωγής και λοιπές θεωρήσεις) 
 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Τηλ.:    210 4177241-5 (εσωτ. 232, 213) και 210 4223364 

E-mail: commerce@pcci.gr 
 

Ο Προέδρος του Ε.Β.Ε.Π.  

Βασίλης Κορκίδης  
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«29 ΜΑΪΟΥ 1453, Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ» 

Στην μαύρη επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινουπόλεως, μιας ημέρας που ο 

Ελληνισμός και η Χριστιανοσύνη δεν θα ξεχάσουν ποτέ, ως Πρόεδρος του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, με συγκίνηση, 

ανακοινώνω πως, με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πειραιώς 

κ.κ. Σεραφείμ, και δωρεές των επιχειρήσεων-μελών του Ε.Β.Ε.Π., το άγαλμα 

του «μαρμαρωμένου βασιλιά» Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, που με την ηρωική 

του στάση διέσωσε την πίστη και την αξιοπρέπειά μας, καθώς κράτησε το Έθνος 

μας όρθιο επί 400 χρόνια σκλαβιάς, θα κοσμεί σύντομα την πόλη του Πειραιά. 

Αυτή είναι η ελάχιστη προσφορά του επιχειρηματικού κόσμου του μεγάλου 

λιμανιού για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την απελευθέρωσής μας. 

Πρόσκληση 

Επιστροφή 

 

Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α. Βασίλη Κορκίδη για το «μίγμα χρηματοδότησης 

των 60 δις ευρώ» από την ΕΕ στην Ελλάδα 

«Ως Επιμελητήριο καλωσορίσαμε το ευρωπαικό σχέδιο ανάκαμψης 

συνολικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για βοήθεια στον εμπορικό και 

βιομηχανικό τομέα, ως σημαντικούς εργοδότες και κρίκους 

διασύνδεσης μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης. Τα περισσότερα 

από τα χρήματα του προγράμματος ανάκτησης θα τα διαχειρίζονται οι 

κυβερνήσεις των κρατών μελών και όλες οι επιχειρηματικές οργανώσεις θα πρέπει να 

βοηθήσουμε τις εταιρίες να έχουν άμεση πρόσβαση στη ρευστότητα που τους αναλογεί. Τα 

όποια διαθέσιμα κονδύλια της ΕΕ πρέπει να καταλήξουν στις επιχειρήσεις, γιαυτό όλα τα 

Επιμελητήρια οφείλουμε να βοηθήσουμε τα μέλη μας να κατανοήσουν τον τρόπο πρόσβασης και 

να ξεπεράσουν της ενίοτε δύσκολες διαδικασίες εκταμίευσης. Οι επιχειρήσεις μέλη μας πρέπει να 

ενημερωθούν τάχιστα και να επωφεληθούν από τους αυξημένους πόρους σε όλα τα νέα 

προγράμματα ψηφιοποίησης, βιωσιμότητας και κινητικότητας. Η χώρα μας δικαιούται κάθε ευρώ 

από τα 32 δις του Ταμείου Ανάκαμψης, το 1,5 δις του Sure για την απασχόληση, τα 3 δις της 

ΕΤεΠ για τις ΜμΕ και τα 19 δις ευρώ του νέου ΕΣΠΑ, όμως αυτή τη φορά πρέπει, όχι απλά να 

απορροφήσει, αλλά να αξιοποιήσει κάθε ευρώ. Είμαι βέβαιος ότι η Κυβέρνηση δεν θα αφήσει να 

χαθεί αυτή η μεγάλη ευκαιρία, που σε μεγάλο βαθμό μπορεί να αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα 

της Ελλάδας στην Ευρώπη. Να μην ξεχνάμε τέλος, πως πριν 5 χρόνια έδιναν 50 δις ευρώ στην 

Ελλάδα για να φύγει από την Ευρωζώνη και σήμερα η ΕΕ εμπιστεύεται τη χώρα μας, δίνοντας 

60 δις ευρώ για την στήριξη της ελληνικής κοινωνίας και την ενίσχυση της οικονομίας μας.» 

Επιστροφή 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. αναλύει το σχέδιο ανάκαμψης «Νέα Γενιά ΕΕ» και τον αναθεωρημένο 

ευρωπαϊκό προϋπολογισμό 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, σε συνεργασία με τη 

EuroCommerce, αναλύει όλο το σχέδιο ανάκαμψης και τον νέο 7ετή 

προϋπολογισμό, που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τίτλο «New 

Generation ΕU» μαζί με το αναθεωρημένο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 

(ΠΔΠ). Τα κύρια στοιχεία της συνολικής πρότασης του ευρωπαϊκού σχεδίου 

http://www.pcci.gr/evepimages/InvApok_F22440.pdf


και οι τρεις βασικές πηγές χρηματοδότησης είναι οι ακόλουθες: Το Ταμείο «Νέα Γενιά ΕΕ» με 

750 δις ευρώ εκ των οποίων 500 δις ευρώ σε επιχορηγήσεις και 250 δις ευρώ σε δάνεια. Το 

Ταμείο Ανάκαμψης επιτρέπει στην Επιτροπή να δανείζεται χρήματα από τις αγορές για να 

παρέχει επιχορηγήσεις και δάνεια σε χώρες και εταιρείες που πλήττονται περισσότερο από την 

κρίση, τα οποία θα επιστραφούν χρησιμοποιώντας χρηματοδότηση από την ΕΕ, από το 2027 έως 

το 2058. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. στις επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εμπορίου για τις 

ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησής τους 

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς επισημαίνει πως ο 

τομέας του εμπορίου είναι ένα από τα 14 στρατηγικά οικοσυστήματα 

που προσδιορίζονται από την ΕΕ στο πλαίσιο της πράσινης 

ανάπτυξης, ψηφιοποίησης και βιομηχανικής στρατηγικής. Ο τομέας 

του εμπορίου στην ΕΕ-27 κρίνεται απαραίτητο να υποστηριχθεί, αφού 

περιλαμβάνει 5,5 εκ. εταιρείες, το 99% των οποίων είναι μικρομεσαίες και εξυπηρετούν 500 εκ. 

καταναλωτές ή 100 εκ. πελάτες κάθε μέρα. Παράλληλα, προσφέρει εργασία σε 29 εκ. 

ευρωπαίους πολίτες και, ιδίως, σε 1 στους 5 νέους που ξεκινούν την καριέρα τους. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για το παρεμπόριο 

Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει πως τέθηκε από την 1η μέχρι 15 Ιουνίου 

2020, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του 

υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: «Διυπηρεσιακή 

Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, διατάξεις για την ανάπτυξη, την έρευνα και 

την καινοτομία». Με το σχέδιο νόμου επιχειρείται, σύμφωνα με το 

υπουργείο, αφενός η αναδιάρθρωση του ελεγκτικού μηχανισμού για τον αποτελεσματικότερο 

έλεγχο της αγοράς σε όλα τα στάδια διακίνησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, μέσω της 

διυπηρεσιακής συνεργασίας των δημόσιων ελεγκτικών μηχανισμών και αφετέρου εισάγονται 

διατάξεις που ευνοούν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της άρσης των εμποδίων για 

την διευκόλυνση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

συστήνεται «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς», η οποία θα αποτελεί αυτοτελή υπηρεσία 

που υπάγεται απευθείας στον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενώ θα υποστηρίζεται 

λειτουργικά και διοικητικά από τη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. 

Όπως προκύπτει από τα σχετικά άρθρα του σχεδίου νόμου η ΔΙ.Μ.Ε.Α. θα μπορεί να 

συνεργάζεται με την ΕΥΠ για την άρση του τηλεφωνικού, τραπεζικού και φορολογικού 

απορρήτου. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 
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ΙΕΛΚΑ: 1 στους 2 χρήστες διαδικτύου πλέον αγοράζουν συστηματικά online 

Το ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών 

Αγαθών) και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του 

Οικονομικού Πανεπιστήμιο Αθηνών πραγματοποίησαν κυλιόμενη 

έρευνα καταναλωτών, με δείγμα 1.050 ατόμων την περίοδο τον 

Μάρτιος-Μάιος 2020 με θέμα τις online αγοραστικές-καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων 

καταναλωτών λόγω της εμφάνισης του κορονοϊού στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα δείχνουν μια 

σημαντική αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου καταναλωτών λόγω της πανδημίας 

που θα συνεχισθεί σε μεγάλο βαθμό και μετά την κρίση.  

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Έναρξη λειτουργίας του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας 

Το Ε.Β.Ε.Π. σας πληροφορεί ότι, από Τετάρτη, 3 Ιουνίου, 

ξεκίνησε η λειτουργία του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων 

COVID-19» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Το Ταμείο 

δημιουργήθηκε με την Υπουργική Απόφαση 2500/6/2020, ως 

ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, με βασική αποστολή την χορήγηση 

συνολικής ρευστότητας 7 δις ευρώ στις επιχειρήσεις. Οι χρηματοδοτήσεις θα δοθούν με την 

εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου και θα καλύψουν το 80% κάθε δανείου, γεγονός που 

αναμένεται να εξασφαλίσει χαμηλά επιτόκια. Αφορά σε νέες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων για 

Κεφάλαιο Κίνησης (συμπεριλαμβανομένων και των απλών, μη μετατρέψιμων ομολογιακών 

δανείων) που θα έχουν διάρκεια ως 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Πειραιάς: Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις απαλλαγής από δημοτικά τέλη 

Ο Δήμος Πειραιά προσφέρει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες και 

επιχειρήσεις που έχουν πληγεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, 

να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, για απαλλαγή από τα 

δημοτικά τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων, καθώς και από τα 

ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, για όσο διάστημα 

διέκοψαν ή περιόρισαν τη λειτουργία τους. Ταυτόχρονα, μπορούν να αιτηθούν, με βάση τον 

τελευταίο νόμο  4688/2020, την παραχώρηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για την 

ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και όταν αυτό δεν είναι εφικτό, τη μείωση των τελών έως και 

50%. Επίσης, για όσες Κυριακές δεν λειτούργησε, η κυριακάτικη αγορά, οι μικροπωλητές 

μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για να απαλλαγούν από τα αναλογούντα τέλη.Οι αιτήσεις 

υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Πειραιά, στον σύνδεσμο 

https://piraeus.gov.gr/hlektronikes-aithseis/ έως τις 31 Ιουλίου 2020, με τη χρήση των 

κωδικών  του Taxisnet. 

Επιστροφή 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Σταϊκούρας: Επιστρεπτέα προκαταβολή €1,4 δισ. μέχρι 15 Ιουνίου 

Τι αλλάζει στην επιστρεπτέα προκαταβολή – Αίρεται ο όρος 

διατήρησης του προσωπικού μέχρι τον Οκτώβριο, μπαίνουν και οι 

ατομικές επιχειρήσεις Συνολικά 1,4 δισ. ευρώ αναμένεται να δοθούν 

στις επιχειρήσεις μέχρι τα μέσα Ιουνίου στο πλαίσιο της δεύτερης 

φάσης της επιστρεπτέας προκαταβολής, όπως ανακοίνωσε ο 

Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας στη Βουλή. Συγκεκριμένα, όχι μόνο θα είναι 

υπερδιπλάσια σε σχέση με την πρώτη φάση αλλά θα τεθεί «σε εφαρμογή το πρώτο 

δεκαπενθήμερο του Ιουνίου και τα πόσα να καταβληθούν στους δικαιούχους μέχρι αρχές 

Ιουλίου». Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, «το νέο πρόγραμμα θα αφορά πολύ 

περισσότερες επιχειρήσεις, διότι θα ενσωματώνει εκτός από τα στοιχεία Μαρτίου και τα στοιχεία 

Απριλίου και Μαΐου που η πτώση του τζίρου ήταν πολύ μεγαλύτερη σε πολύ περισσότερες 

επιχειρήσεις». 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Από τη Δευτέρα «τρέχει» το πρόγραμμα SURE για την απασχόληση και ο δανεισμός 

από την ΕΤΕπ 

Τον Οκτώβριο θα καταθέσει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις 

προτεραιότητές της για την αξιοποίηση των πόρων που της 

αναλογούν από το «Ταμείο Ανάκαμψης» που πρότεινε η Κομισιόν. 

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, 

προσθέτοντας ότι οι ελληνικές προτάσεις θα έχουν δύο σκέλη: Αφ’ 

ενός την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον κορονοϊό σε εισόδημα, απασχόληση, 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δημόσια υγεία. Και, αφ’ ετέρου τις προτεραιότητες για την 

ανάκαμψη της οικονομίας τα επόμενα έτη. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Οδηγός της ΑΑΔΕ για την ένταξη στη νέα πάγια ρύθμιση των 24-48 δόσεων 

Οδηγό με όλες τις κρίσιμες ερωτήσεις - απαντήσεις για την ένταξη των 

φορολογούμενων στην νέα πάγια ρύθμιση των 24 - 48 δόσεων 

προκειμένου να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους εξέδωσε η Ανεξάρτητη 

Αρχή Δημοσίων Εσόδων ( ΑΑΔΕ) Σημειώνεται ότι σήμερα οι 

φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε έως 24 δόσεις εφόσον 

πρόκειται για τακτικές οφειλές (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κλπ) και σε 48 μηνιαίες δόσεις 

για έκτακτες οφειλές (φόρος κληρονομιάς). Στην ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές οι 

οποίες κατά την 01/11/2019 δεν τελούσαν σε ρύθμιση, αλλά είχαν υπαχθεί προγενέστερα στην 

πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων και αυτή χάθηκε ή είχαν υπαχθεί στην παλαιά πάγια 

ρύθμιση μετά την 1η Νοεμβρίου 2019 την οποία όμως έχασαν. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0601EpistrProk_F11605.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0601EpistrProk_F11605.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701PrSure_F11637.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701PrSure_F11637.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801RithmDoseon_F11663.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801RithmDoseon_F11663.pdf


 

 

Επιστρεπτέα προκαταβολή Νο 2 

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τον 

δεύτερο γύρο της επιστρεπτέας προκαταβολής ύψους 1,4 δισ. ευρώ, 

με διευρυμένο αριθμό δικαιούχων. Τον Ιούλιο αναμένεται να 

ξεκαθαρίσει το τοπίο για το ποσοστό της μείωσης στην προκαταβολή 

φόρου που πρέπει να καταβάλουν οι επιχειρήσεις. Εντός του Ιουνίου 

αναμένεται να ανοίξει εκ νέου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις που 

επιθυμούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΑΝ. 

 

Κίνητρα για νέα επενδυτικά σχέδια μικρών επιχειρήσεων 

Από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώθηκε η 2η 

πρόσκληση υποβολής επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του 

καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και 

Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. Το εν 

λόγω καθεστώς στοχεύει στην παροχή ενός πλήρους πλαισίου 

κινήτρων γιαν τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε Πολύ Μικρές και Μικρές 

Επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους 

επιλέξιμους κλάδους. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Ποιες επιχειρήσεις ανοίγουν μέσα στον Ιούνιο  

Τα νέα στάδια επανεκκίνησης οικονομικών δραστηριοτήτων, των 

οποίων η λειτουργία είχε διακοπεί λόγω της πανδημίας, παρουσίασε ο 

υφυπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης. Από το Σάββατο 6 

Ιουνίου επιτρέπεται η λειτουργία των εσωτερικών χώρων στις 

επιχειρήσεις εστίασης, η λειτουργία εστιατορίων σε ξενοδοχεία, η παροχή γευμάτων και ποτών 

σε υπαίθριες εκδηλώσεις. Από 15 Ιουνίου ανοίγουν γυμναστήρια, εποχικά καταλύματα, ιαματικά 

λουτρά και από 29 Ιουνίου οι παιδικές κατασκηνώσεις. Την 1η Ιουλίου επανεκκινούν οι 

δραστηριότητες με αντικείμενο την οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων. Έως την 1η 

Ιουλίου θα έχουν επανέλθει στην εργασία τους το 97% των εργαζομένων που είχαν σε τεθεί σε 

αναστολή με κρατική εντολή. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές καντίνες, οι κλειστές 

αίθουσες κινηματογράφου, τα ΚΑΠΗ και τα καζίνο. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0901EpistrProk2_F11696.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901EpistrProk2_F11696.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1001EpSxedia_F11739.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1001EpSxedia_F11739.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1101EpixJun_F11768.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1101EpixJun_F11768.pdf


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Παρατείνεται έως 30/6 η δυνατότητα τηλεργασίας, παράταση έως 15/6 και για τις 

καταχωρήσεις στο "Εργάνη" 

Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου η δυνατότητα προσφυγής στο 

σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική 

Απόφαση του υπ. Εργασίας Γιάννη Βρούτση, του υπ. Υγείας Βασίλη 

Κικίλια και του υφυπ. Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη, η οποία 

δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Ειδικότερα, η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του 

ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση 

τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία 

θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 2 του άρθρου 4 της από 

11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του" (Α' 55), ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, 

παρατείνεται, μέχρι και τις 30/6/20.  

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Πώς θα εφαρμοστεί η τροπολογία για τη μειωμένη εργασία 

Aπό τις 15 Ιουνίου θα ενεργοποιηθεί ο  μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ με 

τον οποίο το υπουργείο Εργασίας δίνει το δικαίωμα στον εργοδότη να 

μειώνει έως και κατά 50% τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας των 

εργαζομένων, καλύπτοντας όμως το 60% του μισθού που χάνεται.  Η 

τροπολογία επιβεβαιώνει ότι μεταξύ άλλων ότι στον μηχανισμό ΣΥΝ-

ΕΡΓΑΣΙΑ θα μπορούν να ενταχθούν μέρος ή το σύνολο των υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης 

και εξαρτημένης σχέσης εργασίας για εταιρείες που έχουν μείωση του τζίρου τους κατά 20%. 

Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της εργασιακής σχέσης. Οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν για έναν 

ή περισσότερους μήνες για το σύνολο ή μέρος του προσωπικού τους. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

e-ΕΦΚΑ: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια εισφορών Απριλίου με την έκπτωση 25% 

Δημοσιεύτηκε την Κυριακή 31 Μαΐου ο νόμος 4690/2020, ο οποίος 

προβλέπει το ευεργέτημα της έκπτωσης του 25% για τις εισφορές του 

Απριλίου και Μαΐου για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς 

απασχολούμενους. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο 

Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας  Κοινωνικής Ασφάλισης  (e-ΕΦΚΑ)  προχωρά στην  προσαρμογή 
του πληροφοριακού συστήματος για την έκδοση των ειδοποιητηρίων Απριλίου για όλες τις 

κατηγορίες μη μισθωτών, τα οποία θα αναρτήθηκαν την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020. Η 

καταληκτική ημερομηνία καταβολής θα είναι η Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020. 

Επιστροφή 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/1201Ergani_F11804.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1201Ergani_F11804.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1301Sinergasia_F12264.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1301Sinergasia_F12264.pdf


 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΨΗ.ΔΙΑ. 

 

Ενισχύει την νεοφυή επιχειρηματικότητα το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ενδυνάμωσης των Κέντρων 

Εξυπηρέτησης Πολιτών και του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών 

τους, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την 

Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ξεκινά την υλοποίηση του 

προγράμματος ΚΕΠPlus. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία διερεύνησης 

κάθε δυνατού  πεδίου αξιοποίησης των ΚΕΠ για την επιτάχυνση της νεοφυούς 

επιχειρηματικότητας αλλά και τη στήριξη του επιχειρείν συνολικά.  Σκοπός του προγράμματος 

ΚΕΠPlus είναι η καλύτερη κατανόηση των αναγκών των επιχειρήσεων ως προς τις υπηρεσίες και 

την πληροφόρηση που επιθυμούν να παρέχονται από τα ΚΕΠ, έτσι ώστε το δίκτυο να συμβάλει 

στη δημιουργία ενός πιο φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 

τη διεξαγωγή συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης σε δεκαεπτά πόλεις ανά την Ελλάδα με τη 

συμμετοχή εκπροσώπων των  τοπικών αρχών,  επιμελητηρίων και  επιχειρηματικών  συνδέσμων,  

ακαδημαϊκών, αλλά και εκπροσώπων του τοπικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Μέσω του 

διαλόγου, στόχος είναι η διαμόρφωση μιας πληρέστερης εικόνας αναφορικά με τη διείσδυση της 

επιχειρηματικότητας σε περιφερειακό επίπεδο, ο εντοπισμός πιθανών εμποδίων αλλά και ειδικών 

εργαλείων που μπορούν να διευκολύνουν την τοπική ανάπτυξη. Για τον ίδιο σκοπό, θα 

διεξαχθεί επιπλέον ατομική έρευνα σε πάνω από πενήντα νεοφυείς επιχειρήσεις. 

Επιστροφή 

 

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

«Η 2η φάση της Επιστρεπτέας Προκαταβολής πρέπει να ξεκινήσει από τις μικρές 

ατομικές επιχειρήσεις» 

Η «επανεκκίνηση» της πραγματικής οικονομίας ανέδειξε με τον πιο 

χαρακτηριστικό τρόπο τη δίψα για ρευστότητα που αντιμετωπίζει η 

πλειονότητα των επιχειρήσεων. Μικρές, μεσαίες αλλά και μεγαλύτερες 

εμπορικές, μεταποιητικές και επιχειρήσεις υπηρεσιών «κουβαλούν» 

χρέη του παρελθόντος που καλούνται να πληρώνουν σε μηνιαία βάση. 

Η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών δεν εμφανίζει ιδιαίτερη βελτίωση, με αποτέλεσμα και η 

κατανάλωση να μην βοηθάει με αξιοσημείωτες μεταβολές την αγορά. Στην πλειονότητά τους οι 

καταναλωτές, είτε περικόπτουν τις αγορές τους λόγω έλλειψης διαθέσιμου εισοδήματος, είτε 

αγοράζουν τα απολύτως απαραίτητα φοβούμενοι μια πιθανή νέα έξαρση της πανδημίας το 

ερχόμενο φθινόπωρο. Σε κάθε περίπτωση το επόμενο εξάμηνο θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την 

επιβίωση εμπορικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/1401EpProkPhase2_F12294.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1401EpProkPhase2_F12294.pdf


 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ 

 

Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης στη Βουλή: 

Καθοριστικής σημασίας τα μέτρα κατά της πανδημίας για τη ναυτιλία και τους Έλληνες 

ναυτικούς 

Την καθοριστική συμβολή των μέτρων που ελήφθησαν από το 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την αντιμετώπιση 

των συνεπειών της πανδημίας στον τομέα της ναυτιλίας, τόνισε 

σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης 

Πλακιωτάκης μιλώντας στην Βουλή. Συγκεκριμένα ο κ. Πλακιωτάκης 

κατά την διάρκεια συζήτησης του νομοσχεδίου κύρωσης δύο Πράξεων Νομοθετικού 

Περιεχομένου της κυβέρνησης οι οποίες μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνουν και μέτρα που 

αφορούν στη ναυτιλία, υπογράμμισε ότι τα μέτρα αυτά συνέβαλαν καθοριστικά στον περιορισμό 

της πανδημίας, καθώς: 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Επιστροφή 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

01 - 04 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 

▪ Η αποκλιμάκωση των προστατευτικών μέτρων ενάντια στον COVID-19 με μία ματιά, 02-06-20:  

Τι επαναλειτουργεί - Σχέδιο Ανάκαμψης - Ενοίκια 

▪ COVID-19 και Τελωνειακά 

▪ COVID-19 και Προστατευτικές Μάσκες 

▪ Σύντομη επισκόπηση των μέτρων εθνικής και περιφερειακής πολιτικής που σχετίζονται με τον 

κορωνοϊό για τη στήριξη των ΜΜΕ 

▪ Έκτακτα προσωρινά μέτρα 

▪ Το λιανεμπόριο την περίοδο της κρίσης, Τεύχος 4 

▪ Ενημέρωση EuroCommerce: “the Farm-to-Fork Strategy” 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

01 - 04 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 

▪ Ενημέρωση ASCAME για τον COVID-19 (Τεύχος 11) 
https://mailchi.mp/dececbc5455c/7iynl4876d-5795892?e=1ecac892e8 

http://www.pcci.gr/evepimages/1501MetraNaft_F12323.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1501MetraNaft_F12323.pdf
http://admin.pcci.gr/images/EC0101_F13972.pdf
http://admin.pcci.gr/images/EC0102_F14357.pdf
http://admin.pcci.gr/images/EC0103_F14031.pdf
http://admin.pcci.gr/images/EC0201_F14067.pdf
http://admin.pcci.gr/images/EC0301_F14103.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0401_F21202.xlsx
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0401_F21202.xlsx
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0501_F21232.xlsx
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0601_F21718.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0701_F21793.pdf
https://mailchi.mp/dececbc5455c/7iynl4876d-5795892?e=1ecac892e8

