
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 Το Ε.Β.Ε.Π. περιγράφει την πραγματική οικονομία μέσα από τα στατιστικά στοιχεία του 

πρώτου τετραμήνου 

 ΤΕΠΙΧ ΙΙ: Ξεκίνησαν οι χορηγήσεις επιδοτούμενων δανείων για μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις 

 «Ασπίδα» ρευστότητας για τις ΜμΕ ζήτησε η ΕΣΕΕ 

 Στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις η e-Βay- Πρόγραμμα Always Open 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Υπόμνημα προτάσεων Π.Ε.Σ.Α. για την ανάκαμψη της οικονομίας 

 Νέες τάσεις καταναλωτικής διάθεσης εμφανίζει η επόμενη ημέρα της αγοράς στην Αττική 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 Τέλος Σεπτεμβρίου οι πληρωμές φόρων Μαΐου για τους πληγέντες 

 Τα νέα κριτήρια για την επιστρεπτέα προκαταβολή Νο2 

 ΑΑΔΕ: Σε πιλοτική λειτουργία η υποβολή ηλεκτρονικών τελωνειακών παραστατικών 

 Νέα παράταση για το πετρέλαιο θέρμανσης 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΑΝ. 

 Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 ΚΥΑ για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής των συμβάσεων 

εργασίας 

 e-EΦΚΑ: Ποιες συναλλαγές θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 Γενική ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. επί του νέου περιβαλλοντικού νόμου 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ &  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

  

 

                       Δευτέρα, 18 Μαΐου 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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ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 «Καθοριστικά τα τραπεζικά σχέδια για την επιχειρηματικότητα» 

 Μεγάλες απώλειες και πολλές δυσκολίες στο «restart» κρουαζιέρας και yachting 

 Επιστρεπτέα προκαταβολή για ατομικές επιχειρήσεις 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ 

 Με απόφαση του ΥΝΑΝΠ κ. Γιάννη Πλακιωτάκη δικαιούχοι του Μεταφορικού Ισοδύναμου 

και οι νησιώτες που δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  12 - 15 ΜΑΪΟΥ 2020 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  12 - 15 ΜΑΪΟΥ 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 

 

 

https://echamber.pcci.gr/eChamber/login.php
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Το Ε.Β.Ε.Π. περιγράφει την πραγματική οικονομία μέσα από τα στατιστικά στοιχεία του 

πρώτου τετραμήνου 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, 

διενεργώντας έναν περιοδικό έλεγχο εγγραφών-διαγραφών 

επιχειρήσεων για το πρώτο τετράμηνο του έτους, ανακοινώνει 

ένα ενθαρρυντικό θετικό πρόσημο ιδρύσεων νέων 

εταιριών κατά επιπλέον 212, που μάλιστα, εν μέσω 

πανδημίας, κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Συγκεκριμένα, το 

διάστημα 1/1/20 έως 11/5/20, οι εγγραφές επιχειρήσεων ανήλθαν σε 315 έναντι 328 πέρυσι. 

Αντίστοιχα, οι διαγραφές, από 1/1/20 έως 11/5/20, λόγω διακοπής εργασιών, αλλαγής 

νομικής μορφής ή έδρας, ήταν 103, εκ των οποίων οι 75 ήταν οριστικές λύσεις ή 

συγχωνεύσεις εταιριών. Παρατηρούνται, λοιπόν, λιγότερες διαγραφές από πέρυσι το 

αντίστοιχο διάστημα που ήταν 116 οι διαγραφές, εκ των οποίων οι 96 οριστικές λύσεις 

εταιριών.  

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

ΤΕΠΙΧ ΙΙ: Ξεκίνησαν οι χορηγήσεις επιδοτούμενων δανείων για μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις 

Τις χορηγήσεις δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΕΠΙΧ 

ΙΙ  μέσω του οποίου παρέχεται κεφάλαιο κίνησης με επιδότηση 

επιτοκίου ξεκίνησαν οι τράπεζες. Συνολικά οι τράπεζες έχουν 

δεχθεί περισσότερα από 30.600 σχετικά αιτήματα. Η Τράπεζα 

Πειραιώς ενέκρινε τα πρώτα 243 δάνεια και το συνολικό ύψος των εκταμιεύσεων ξεπερνά τα 

28 εκατ. ευρώ.  Η Πειραιώς έχει γίνει αποδέκτης του 44% των συνολικών αιτημάτων που 

έχουν υποβληθεί και προχωρά με ταχείς  ρυθμούς στην αξιολόγηση τους για την παροχή 

ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν υποστεί πλήγμα εξαιτίας της πανδημίας. 

Ταυτόχρονα η Εurobank ενέκρινε τα πρώτα 46 δάνεια ύψους 5,5 εκατ. για επιχειρήσεις στο 

πλαίσιο του προγράμματος ΤΕΠΙΧ ΙΙ  και η αξιολόγηση συνεχίζεται. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

«Ασπίδα» ρευστότητας για τις ΜμΕ ζήτησε η ΕΣΕΕ 

«Ασπίδα Ρευστότητας» για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) 

με αλλαγές σε φορολογία, ασφαλιστικό, εργασιακά, 

χρηματοδότηση, τραπεζικές χρεώσεις και ενοίκια επιχειρήσεων 

ζήτησε  η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ). Η ΕΣΕΕ 

απέστειλε στην κυβέρνηση και σε όλα τα πολιτικά κόμματα τις προτάσεις της για την μετά 

COVID-19 εποχή. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων που κατατείνει στη 

δημιουργία μίας «Ασπίδας Ρευστότητας για την αγορά», η αντοχή της οποίας βασίζεται σε ένα 

«κράμα» τριών βασικών συστατικών στοιχείων (3 άξονες προτεινόμενων μέτρων):  

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/press120520_F21826.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/press120520_F21826.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301Tepix_F3816.pdf
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http://www.pcci.gr/evepimages/0401AspRe_F3856.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401AspRe_F3856.pdf


 

Στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις η e-Βay- Πρόγραμμα Always Open 

 Δύο πρωτοβουλίες  για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των 

Ελλήνων πωλητών ανακοίνωσε η eBay. Ειδικότερα, η eBay, 

προκειμένου να τις βοηθήσει να παραμείνουν ενεργές, ξεκίνησε το νέο 

της πρόγραμμα Always Open, το οποίο προσφέρει ειδικά προνόμια 

και ένα σύστημα υποστήριξης σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, η εταιρία 

δημιούργησε ένα Hub, αποκλειστικά για τους Έλληνες πωλητές με στόχο την 

προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων στους Έλληνες καταναλωτές και συνολικά τη 

στήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας και της ελληνικής αγοράς.  

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Υπόμνημα προτάσεων Π.Ε.Σ.Α. για την ανάκαμψη της οικονομίας 

Με επιστολές προς τους κ.κ. Υπουργούς Επικρατείας, 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας, τον 

Περιφερειάρχη Αττικής και τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε., το 

Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Αττικής 

(Π.Ε.Σ.Α.), υπέβαλε Υπόμνημα Προτάσεων για την 

Ανάκαμψη της Οικονομίας καθώς και Χρονοδιάγραμμα 

σταδιακής αποκλιμάκωσης των μέτρων. Μεταξύ άλλων, στο Υπόμνημα αναφέρεται ότι: η 

«επόμενη μέρα του lockdown» για την οικονομία και το επιχειρείν απαιτεί προσεκτικούς 

χειρισμούς καθώς η διαταραχή των ρυθμών του οικονομικού περιβάλλοντος είναι έντονοι, 

γεγονός που προδικάζει μία περίοδο ύφεσης το χρονικό εύρος της οποίας πρέπει να περιοριστεί 

κατά το δυνατόν. Η οικονομία, το επιχειρείν και η αγορά της Αττικής παρουσιάζουν σοβαρές 

«αρρυθμίες» και χρειάζονται ένα σοκ για να επανέλθουν σταδιακά σε φυσιολογικά επίπεδα. 

Περισσότερα 

Χρονοδιάγραμμα αποκλιμάκωσης περιοριστικών μέτρων 

Επιστροφή 

 

Νέες τάσεις καταναλωτικής διάθεσης εμφανίζει η επόμενη ημέρα της αγοράς στην 

Αττική 

Αποκαλυπτική της διαμόρφωσης της συμπεριφοράς του καταναλωτικού κοινού 

από την επαναλειτουργία των καταστημάτων μετά την άρση των μέτρων για την 

ανάσχεση της διασποράς του κορωνοϊού είναι η έρευνα του τμήματος Μελετών 

του Ε.Β.Ε.Π. σε συνεργασία με την Ο.Ε.Σ.Α.Ο.Ν.Ν.Α. που διεξήχθη για 

λογαριασμό του Π.Ε.Σ.Α. σε 22 περιοχές της Περιφέρειας Αττικής τις πρώτες 10 

ημέρες επαναλειτουργίας της αγοράς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας για την επόμενη 

ημέρα της αγοράς, αναδείχθηκαν τα κάτωθι: 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0501eBay_F3898.pdf
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http://www.pcci.gr/evepimages/press140520s_F26496.pdf
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http://www.pcci.gr/evepimages/pressPESA150520_F619.pdf


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 
Τέλος Σεπτεμβρίου οι πληρωμές φόρων Μαΐου για τους πληγέντες 

Παρατείνονται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020 οι προθεσμίες 

καταβολής βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων, φυσικών 

προσώπων και εκμισθωτών ακινήτων οι οποίες λήγουν μέσα στο 

μήνα Μάιο. Αυτό προβλέπουν τέσσερις νέες Υπουργικές 

Αποφάσεις, που επεκτείνουν για τον μήνα Μάιο την ισχύ των 

μέτρων στήριξης προς τις πληττόμενες από την πανδημία επιχειρήσεις, τους εκμισθωτές 

ακινήτων σε αυτές, καθώς και τους εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση τελεί σε αναστολή. 

Τις αποφάσεις υπέγραψε ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 
Τα νέα κριτήρια για την επιστρεπτέα προκαταβολή Νο2  

Με αυστηρότερα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων και -

πιθανότατα- χωρίς ελάχιστα ποσά δανεισμού, ώστε τα κεφάλαια 

να κατευθυνθούν σε επιχειρήσεις που θα παρουσιάζουν τη 

μεγαλύτερη επιδείνωση των οικονομικών τους μεγεθών, θα 

εφαρμοστεί ο δεύτερος γύρος της επιστρεπτέας 

προκαταβολής από τον Ιούνιο. Στο οικονομικό επιτελείο θα 

περιμένουν να έχουν πλήρη εικόνα για τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου της επιστρεπτέας 

προκαταβολής πριν προχωρήσουν στην έκδοση της υπουργικής απόφασης για τον 2ο γύρο, ο 

οποίος επίσης θα αφορά στη χορήγηση δανείων ύψους 1 δισ. ευρώ απευθείας από το 

Taxis. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

ΑΑΔΕ: Σε πιλοτική λειτουργία η υποβολή ηλεκτρονικών τελωνειακών παραστατικών 

Σε πιλοτική λειτουργία τέθηκε, στο υποσύστημα εισαγωγών του ICISnet, 

η υποβολή των νέων τελωνειακών παραστατικών για τους κατόχους 

αδειών τελωνειακής αποθήκευσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ. 

Με αυτό τον τρόπο, ολοκληρώνονται οι απαιτούμενες μηχανογραφικές 

προσαρμογές για την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας 

υπαγωγής εμπορευμάτων στο καθεστώς τελωνειακής 

αποθήκευσης, με σκοπό τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων, την 

απλούστευση των διαδικασιών και τη σταδιακή κατάργηση των 

χρησιμοποιούμενων μέχρι σήμερα εντύπων. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

 

 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/PlrForon_F9982.pdf
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Νέα παράταση για το πετρέλαιο θέρμανσης 

Νέα παράταση μέχρι τις 31 Μαΐου στη δυνατότητα αγοράς 

πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου 

Κατανάλωσης (ΕΦΚ) δίνει το Υπουργείο Οικονομικών, με 

απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός, Απόστολος 

Βεσυρόπουλος. Η σχετική προθεσμία έληγε στις 15 Μαΐου και 

με την υπουργική απόφαση παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαΐου. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή 

του το υπουργείο Οικονομικών: "Η νέα παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη, λόγω της αυξημένης 

ζήτησης και για να διευκολυνθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι καταναλωτές να προμηθευτούν 

πετρέλαιο θέρμανσης σε χαμηλή τιμή. Παράλληλα, το συγκεκριμένο μέτρο θα ενισχύσει την 

αγορά καυσίμων, που έχει πληγεί από τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας του κορονοϊού." 

Επιστροφή 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΑΝ. 

 
Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 

 H Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα  ανακοίνωσε την έναρξη 

λειτουργίας του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων 

Covid-19, με το οποίο θα στηρίξει τη χρηματοδότηση δεκάδων 

χιλιάδων Μικρομεσαίων αλλά και Μεσαίων επιχειρήσεων της 

χώρας από το τραπεζικό σύστημα. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας 

Επιχειρήσεων Covid-19 συστάθηκε με τη με αριθμό ΥΑ 

2500/6/2020 (ΦΕΚ 1768/08.05.2020 του υφυπουργού Ι. Τσακίρη, ως χωριστή χρηματοδοτική 

μονάδα εντός της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ (ΕΑΤ), με σκοπό τη χρηματοδότηση, 

μέσω παροχής εγγυήσεων υπέρ των ελληνικών επιχειρήσεων. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
ΚΥΑ για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής των συμβάσεων 

εργασίας 

Tον τρόπο καταβολής των ΑΠΔ από τους εργοδότες για το 

χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας ορίζει 

η Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ. 

Πρόκειται για την ΑΠΔ του μηνός Μαρτίου και σύμφωνα με την 

ΚΥΑ  θα υποβληθεί μια ενιαία Α.Π.Δ που θα περιλαμβάνει και τις 

ημέρες της κανονικής εργασία και τις ημέρες της αναστολής. Οι 

ημέρες της κανονικής εργασίας θα δηλωθούν στην ΑΠΔ ενώ οι ημέρες της αναστολής και οι 

αποδοχές τους θα δηλωθούν στην ίδια ΑΠΔ με κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, οι λεπτομέρειες 

για τον οποίο θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. Οι ασφαλιστικές 

αποδοχές των ημερών αναστολής θα καταχωριστούν με βάση τον μισθό πριν την αναστολή, 

όπως δηλαδή θα καταχωρίζονταν εάν δεν είχαν τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/0901TamEgk_F4192.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901TamEgk_F4192.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1001KyaAsfeisf_F4561.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1001KyaAsfeisf_F4561.pdf


 

e-EΦΚΑ: Ποιες συναλλαγές θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά 

Έξι τύπους βεβαιώσεων θα μπορεί πλέον να λαμβάνει κάθε 

ασφαλισμένος ηλεκτρονικά από εδώ και στο εξής. Όλες τις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές που θα κάνουν οι ασφαλισμένοι με τον 

e-ΕΦΚΑ μέσα από το efka.gov.gr τον επόμενο μήνα περιλαμβάνει 

Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Σύμφωνα 

με εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ αυτές είναι βεβαιώσεις για: 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
Γενική ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. επί του νέου περιβαλλοντικού νόμου 

Αναλυτικά, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας και 

Περιβάλλοντος, το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει για τις 9 σημαντικές αλλαγές 

που φέρνει ο νέος νόμος, καθώς και τις 6 ρυθμιστικές βελτιώσεις 

που ζητούν τα Επιμελητήρια και είναι οι ακόλουθες: 

• Καμία οικοδομική άδεια χωρίς σύννομη διάθεση των μπάζων 

Πλέον για να πάρει κάποιος οικοδομική άδεια θα πρέπει να έχει κανονίσει την σύννομη διάθεση 

των μπάζων του, συνεργαζόμενος με τα σχετικά συστήματα που είναι αδειοδοτημένα για αυτόν 

τον σκοπό (ΑΕΚΚ). Αντιμετωπίζεται έτσι μια άναρχη κατάσταση που οδηγούσε σε ρύπανση σε 

πεζοδρόμια, δάση, παραλίες και ρέματα. Στις περιοχές όπου δεν υπάρχουν αυτά τα συστήματα 

υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του πολίτη ότι η διάθεση των μπάζων θα γίνει με σεβασμό στο 

περιβάλλον. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 
«Καθοριστικά τα τραπεζικά σχέδια για την επιχειρηματικότητα» 

Διαχρονικά, η επιχειρηματικότητα του τόπου θέλει τις τράπεζες 

δίπλα της και όχι απέναντι της, αν και τα τελευταία 10 χρόνια 

της κρίσης, αυτό δεν κατέστη εφικτό. Ο ρόλος των τραπεζών 

την επόμενη μέρα της πανδημίας θα είναι και πάλι καθοριστικός 

για τη πορεία της ελληνικής οικονομίας και την βιωσιμότητα 

των επιχειρήσεων.  Είναι γεγονός, πως αυτή τη φορά οι τράπεζες προχώρησαν εγκαίρως σε 

μερική αναστολή δόσεων δανείων στους συνεπείς πελάτες τους, δίνοντάς τους επαρκή χρόνο 

μέχρι να ξεπεράσουν τα χειρότερα της κρίσης. Είναι επίσης γεγονός πως η πανδημία μετέβαλε 

τις προσδοκίες με αποτέλεσμα να αυξήσει τους κινδύνους στον τραπεζικό κλάδο μεταβάλλοντας 

τη τάση από «θετική» στη κατηγορία «σταθερή». Οι εμπειρογνώμονες μάλιστα υπολογίζουν ότι 

ο αριθμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω κατά 12%. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/1101eEfka_F4917.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1101eEfka_F4917.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1201PervNomos_F4946.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1201PervNomos_F4946.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1301PresArt160520_F4979.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1301PresArt160520_F4979.pdf


Μεγάλες απώλειες και πολλές δυσκολίες στο «restart» κρουαζιέρας και yachting 

Ο κλάδος της κρουαζιέρας είναι ζωτικής σημασίας για την ελληνική 

οικονομία, καθώς εκτιμάται ότι αποφέρει ετησίως στην Ελλάδα 

έσοδα 957 εκ. ευρώ και προσφέρει 11.231 θέσεις εργασίες και 213 

εκατ. ευρώ σε μισθούς. Το άμεσο οικονομικό όφελος της χώρας από 

τις εταιρείες κρουαζιέρας εκτιμάται στα 572 εκατ. ευρώ, με 7.657 

άμεσες θέσεις εργασίας και 145 εκατ. ευρώ σε μισθούς. Με βάση τα τελευταία στατιστικά 

στοιχεία μας, για  κάθε  1% μείωση  της δραστηριότητας της κρουαζιέρας στην Ελλάδα, τίθενται 

σε κίνδυνο έως και 76 θέσεις εργασίας. Για κάθε ημέρα αναστολής της δραστηριότητας των 

κρουαζιερόπλοιων διακινδυνεύονται έως και 17 θέσεις εργασίας. Στο σύνολο του κλάδου, 60 

ημέρες αναστολής εργασιών των κρουαζιερόπλοιων σημαίνουν συνολικές απώλειες για την 

Ελλάδα της τάξης των 119 εκατ. ευρώ, ενώ διακινδυνεύονται 1.009 θέσεις εργασίας και μισθοί 

22 εκατ. ευρώ. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Επιστρεπτέα προκαταβολή για ατομικές επιχειρήσεις   

 Η πανδημία του κορωνοϊού ανέδειξε με τον πιο χαρακτηριστικό 

τρόπο το πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζει η πλειονότητα 

των επιχειρήσεων. Μικρές, μεσαίες αλλά και μεγαλύτερες εμπορικές 

και βιομηχανικές επιχειρήσεις «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 παρουσιάζει αξιοσημείωτες μεταβολές. Μάλιστα, έχει τεράστιο ενδιαφέρον ότι εξαιτίας 

της υγειονομικής κρίσης αναδεικνύονται και στην χώρα μας νέες καταναλωτικές τάσεις. 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. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ 

 
Με απόφαση του ΥΝΑΝΠ κ. Γιάννη Πλακιωτάκη δικαιούχοι του Μεταφορικού 

Ισοδύναμου και οι νησιώτες που δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση  

Εκδόθηκε Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθμ. 

1772, τεύχος β’, σύμφωνα με την οποία εντάσσονται στην 

εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδυνάμου για τους 

επιβάτες, οι νησιώτες που δεν είναι υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης. Με την Απόφαση 

αυτή εφαρμόζεται η νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε τον Μάρτιο του 2020 (Νόμος 4676/20, 

άρθρο 51, παρ.2), η οποία προβλέπει την επέκταση του δικαιώματος υπαγωγής στο μέτρο του 

Μεταφορικού Ισοδυνάμου με κατάθεση αίτησης του δικαιούχου σε έγχαρτη μορφή.  

Περισσότερα 

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/ResCruaz_F10654.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ResCruaz_F10654.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1501PresEpistrProk_F5038.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1501PresEpistrProk_F5038.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1601MetafIsod_F5067.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1601MetafIsod_F5067.pdf


 

Επιστροφή 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

12 - 15 ΜΑΪΟΥ 2020 

 Ενημερωτικό ASCAME, Μάιος-Ιούνιος 2020 

http://emarketing.cambrabcn.org/lz/lz.aspx?p1=05729481S6008&CC=&p=0  
 

Επιστροφή 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

12 - 15 ΜΑΪΟΥ 2020 

 Δελτίο Τύπου EuroCommerce: “Retail alliances: Balancing negotiating power in the supply 

chain”, 13.05.2020 

 Δελτίο Τύπου EuroCommerce: “Retailers and wholesalers call for urgent amendment of card 

fees regulation”, 14.03.2020 

 Περίληψη Σχεδίου Ανάκαμψης της ΕΕ, από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ursula von der 

Leyen σε ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

http://emarketing.cambrabcn.org/lz/lz.aspx?p1=05729481S6008&CC=&p=0
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F6060.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F6060.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0201_F6099.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0201_F6099.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0301_F6151.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0301_F6151.pdf

