
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

▪ Ε.Β.Ε.Π.: Το πακέτο στήριξης επιχειρεί να κρατήσει ενεργές τις κλειστές επιχειρήσεις και 

να ενισχύσει όσες λειτουργούν 

▪ Το Πακέτο των Μέτρων 

▪ Ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. για τη λειτουργία της αγοράς έως 31-3-2020. Σε ΦΕΚ οι 

απαγορεύσεις 

▪ Το Ε.Β.Ε.Π. με τίτλο «Η ΛΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΥΣΗ» ενημερώνει για Κορονοϊό και 

εργασιακές σχέσεις με 10 ερωτήσεις και απαντήσεις που απασχολούν επιχειρήσεις, 

εργοδότες και εργαζόμενους από τις αλλαγές των ΠΝΠ και τη ρήτρα απόλυσης 

▪ Β. Κορκίδης: «Μάχη σε δύο μέτωπα δίνει η ελληνική κοινωνία και οικονομία» 

▪ ΕΕΤ: Aναστολή καταβολής χρεωλυσίων για επιχειρηματικά δάνεια έως 30/9/2020 

▪ Επεκτείνονται και στους δήμους οι ρυθμίσεις χρεών και οφειλών από ιδιώτες 

▪ Υπάρχει επάρκεια αγαθών στην ελληνική αγορά 

▪ Εισφορές 220 ευρώ για το 90% των μη μισθωτών 

▪ Οι οδηγίες του ΕΦΕΤ για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις τροφίμων 

▪ ΕΕ: Η ανάπτυξη ενδέχεται να πέσει "κάτω από το μηδέν" φέτος λόγω του κορονοϊού 

▪ Φοροαπαλλαγές για προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού 

▪ Διορθώσεις επί της επιφανείας ακινήτων έως το τέλος Ιουνίου 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

▪ Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό προς 

περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 

▪ Αυξημένα μέτρα προφύλαξης και προστασίας από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  13 - 19 Μαρτίου 2020 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  13 - 19 Μαρτίου 2020 
 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ &  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

  
 

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 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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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η 

 

Από τη Δευτέρα 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 

Το Επιμελητήριό μας προσαρμόζει τον τρόπο λειτουργίας του λόγω της πανδημίας 

του κορωνοϊού για το επόμενο διάστημα μέχρι 27/3/2020. 

 

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΑΣ 

ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ 

 

▪ Το Επιμελητήριό μας θα λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας από τις 08:00 έως 

τις 14:00, Δευτέρα - Παρασκευή. 

▪ Θα εξυπηρετούνται ΜΟΝΟ με διαδικτυακές υπηρεσίες οι συναλλαγές των 

επιχειρήσεων. 

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

▪ Η είσοδος του Επιμελητηρίου μας θα είναι κλειστή για το κοινό και θα ανοίγει 

ΜΟΝΟ για επείγουσες διεκπεραιώσεις. 

▪ Θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε ένα συναλλασσόμενο τη φορά, για να 

παραλάβει έγγραφα. 

▪ Θα παρακαλούσαμε κάθε μορφή πληρωμής να γίνεται με κάρτες και με 

κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. 

▪ Το κτίριο του Επιμελητηρίου θα λειτουργεί με φυσική παρουσία λιγότερη των 5 

ατόμων ανά τμήμα και όροφο. 

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ-ΓΕΜΗ 
 

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων του Ε.Β.Ε.Π. για την προστασία της δημόσιας 

υγείας παρακαλούμε τις επιχειρήσεις-μέλη μας 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 

 

Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας  

Ο Προέδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης 
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Ε.Β.Ε.Π.: Το πακέτο στήριξης επιχειρεί να κρατήσει ενεργές τις κλειστές επιχειρήσεις 

και να ενισχύσει όσες λειτουργούν 

Το Ε.Β.Ε.Π. χαρακτηρίζει «δυναμικό και γενναίο» το 

πακέτο των μέτρων που ανακοινώθηκε από τους αρμόδιους 

υπουργούς της Κυβέρνησης για επιδόματα, ρευστότητα και 

αναστολές πληρωμών σε ΔΟΥ, ασφαλιστικά ταμεία και 

τράπεζες. Σε συνέχεια των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του 

Eurogroup, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προσπαθεί να αντιμετωπίσει το 

σοβαρό πρόβλημα που διαγράφεται «εν τη γενέσει του», χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν 

θα απαιτηθούν στη πορεία νέα πρόσθετα μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας μας. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Το Πακέτο των Μέτρων 

Ο αντίκτυπος στην ελληνική οικονομία αναμένεται να είναι 

ισχυρός και ήδη έχει «διασπαρεί» σε επιχειρήσεις, εργαζομένους 

και νοικοκυριά. Σύμφωνα με την εκτίμηση που έκανε ο υπουργός 

Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας η ελληνική οικονομία θα 

κυμανθεί στο 0% όταν στην Ευρώπη το ίδιο ποσοστό εκτιμάται 

ότι θα φτάσει στο -1,5% με -2%. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι 

υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας, Χρήστος Σταϊκούρας, Άδωνις 

Γεωργιάδης και Γιάννης Βρούτσης ανακοίνωσαν μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις, τους 

εργαζομένους και τα νοικοκυριά. Συγκεκριμένα τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Χρήστος 

Σταϊκούρας περιλαμβάνουν τα εξής: 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. για τη λειτουργία της αγοράς έως 31-3-2020. Σε ΦΕΚ οι 

απαγορεύσεις 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (αρ 915 τεύχος δεύτερο) της 17ης Μαρτίου 

2020 η επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 

ιδιωτικών επιχειρήσεων. Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει ότι, κατόπιν 

σχετικής απόφασης της Κυβέρνησης, από την Τετάρτη, 18/3 έως 

31/03/2020, κλείνουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, με βάση τις 

ακόλουθες 77 δραστηριότητες (όπως αναφέρεται ο αντίστοιχος 

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας ΚΑΔ): 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/press180320_F343.pdf
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Το Ε.Β.Ε.Π. με τίτλο «Η ΛΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΥΣΗ» ενημερώνει για Κορονοϊό και 

εργασιακές σχέσεις με 10 ερωτήσεις και απαντήσεις που απασχολούν επιχειρήσεις, 

εργοδότες και εργαζόμενους από τις αλλαγές των ΠΝΠ και τη ρήτρα απόλυσης 

Απαντήσεις σε 10 ερωτήματα που απασχολούν εργαζόμενους 

και εργοδότες από τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου 

παρέχει το Ε.Β.Ε.Π. Ειδικότερα: 

1. Τι είναι η «άδεια ειδικού σκοπού» και ποιες οι 

προϋποθέσεις χορήγησής της; Η από 11.3.2020 ΠΝΠ θεσπίζει 

τη δυνατότητα των γονέων εργαζομένων να κάνουν χρήση 

άδειας ειδικού σκοπού. Η συγκεκριμένη άδεια μπορεί να ληφθεί από 11.3.2020 έως 10.4.2020. 

Δύο είναι οι προϋποθέσεις για τη λήψη της άδειας των εργαζομένων: 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Β. Κορκίδης: «Μάχη σε δύο μέτωπα δίνει η ελληνική κοινωνία και οικονομία» 

Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο μεγάλες 

προκλήσεις. Από την μια με τη συνεχή τουρκική 

προκλητικότητα και το μεγάλο θέμα του προσφυγικού-

μεταναστευτικού και από την άλλη με τη ραγδαία εξάπλωση 

του κορωνοϊού. Δύο πολύ μεγάλα θέματα που η ελληνική 

κοινωνία στο πλευρό της κυβέρνησης καλείται να τα αντιμετωπίσει με αποτελεσματικότητα, και 

μέχρι στιγμής και οι δύο μαζί έχουν επιδείξει ιδιαίτερα υπεύθυνη στάση. Η κυβέρνηση απάντησε 

με πυγμή και θάρρος στις τουρκικές προκλήσεις κλείνοντας τα σύνορα και αποτρέποντας την 

παράνομη έλευση μεταναστών στη χώρα μας, ενώ από την άλλη θωρακίζει με όλα τα διαθέσιμη 

μέσα το μέτωπο της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση του κορονοϊού. Φυσικά για τον 

κορωνοϊό κανείς δεν μπορεί ουσιαστικά να «φρενάρει» την έξαρσή του καθώς, όπως 

επισημαίνουν οι ειδικοί μεταδίδεται πολύ εύκολα και σε αρκετές περιπτώσεις, χωρίς καν οι 

φορείς να εμφανίζουν συμπτώματα. Η τουρκική προκλητικότητα και ο κορωνοϊός εκτός από τις 

κοινωνικές, έχουν ασφαλώς και οικονομικές επιπτώσεις. Το ζητούμενο είναι πλέον η έκταση και 

η διάρκεια της τουρκικής προκλητικότητας και της νέας πανδημίας από όπου και θα εξαρτηθεί το 

μέγεθος των επιπτώσεων για τη χώρα μας. Όπως στην υγεία, έτσι και στην οικονομία και τη 

καλή γειτονία αναζητείται αντίδοτο. Σε μία περίοδο αβεβαιότητας, το μόνο βέβαιο είναι πως η 

Ελλάδα και όλοι οι Έλληνες θα παλέψουμε σθεναρά και στα δύο μέτωπα και στο τέλος θα 

βγούμε και πάλι νικητές. 

Επιστροφή 

 

ΕΕΤ: Aναστολή καταβολής χρεωλυσίων για επιχειρηματικά δάνεια έως 30/9/2020 

 Την απόφαση των ελληνικών τραπεζών, μελών της, να στηρίξουν 

ενεργά την ελληνική οικονομία ανακοίνωσε η Ελληνική Ένωση 

Τραπεζών (ΕΕΤ). Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «Οι 

Ελληνικές Τράπεζες, μέλη της ΕΕΤ, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις 

και συνεργάζονται με την Κυβέρνηση και τις Εποπτικές Αρχές, ώστε να  συμβάλλουν με όσες 

δυνάμεις διαθέτουν στην αντιμετώπιση της αρνητικής αυτής συγκυρίας.  Ως άμεση πρωτοβουλία 

και λαμβάνοντας υπόψη την ευελιξία που παρέχουν οι εποπτικές αρχές υπό τις παρούσες 

http://www.pcci.gr/evepimages/LisiNotApol_F29631.pdf


ακραίες συνθήκες, ανακοινώνουν μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων τα οποία περιλαμβάνουν 

αναστολή καταβολής των δόσεων  κεφαλαίου (χρεωλύσια) που οφείλονται από σήμερα μέχρι, 

τουλάχιστον, την 30η/9/2020. Η διευκόλυνση αφορά νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε 

κλάδους, οι οποίοι πλήττονται άμεσα από την παρούσα κρίση. Συγκεκριμένα, οι παραπάνω 

δανειολήπτες δύνανται να αιτηθούν τη μεταγενέστερη καταβολή χρεωλυσίων, με παράταση της 

διάρκειας των πιστώσεων, αρκεί τα δάνειά τους να ήταν ενήμερα την 31η/12/2019. Για το 

χρονικό διάστημα της παραπάνω αναστολής, οι συμβατικοί τόκοι καταβάλλονται κανονικά». 

Όπως επισημαίνει η ΕΕΤ «για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με 

την τράπεζα συνεργασίας τους,  υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα». 

Επιστροφή 

 

Επεκτείνονται και στους δήμους οι ρυθμίσεις χρεών και οφειλών από ιδιώτες 

Τα μέτρα που αφορούν χρέη επιχειρήσεων προς το δημόσιο θα 

εφαρμοστούν αναλογικά και για οφειλές προς τους δήμους όλης 

της χώρας. Αυτό διευκρινίζει ερμηνευτική εγκύκλιος που εξέδωσε 

ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, προκειμένου να 

διευκολυνθούν ιδιώτες, επαγγελματίες, λόγω της κρίσης που έχει 

πλήξει την οικονομία από τον κορονοϊό. Συγκεκριμένα, «η 

δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας καταβολής οφειλών, παράτασης της προθεσμίας 

καταβολής δόσεων ρύθμισης ή τμηματικής διευκόλυνσης καταβολής οφειλών, καθώς και η 

αναστολή καταβολής χρεών προς τη Φορολογική Διοίκηση (ΔΟΥ) για τις επιχειρήσεις που 

επλήγησαν οικονομικά από την εμφάνιση και διάδοση του κορoνοϊού COVID-19» που 

προβλέπονται από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, «θα χωρεί αναλογικής εφαρμογής και 

για τις οφειλές των πληγεισών επιχειρήσεων, όπως αυτές θα προσδιοριστούν σε αυτήν, προς 

τους ΟΤΑ α' βαθμού καθώς και τα νομικά πρόσωπα αυτών», σημειώνεται στην εγκύκλιο του κ. 

Θεοδωρικάκου. Όπως αναφέρει στην εγκύκλιο προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις 

Περιφέρειες και τους Δήμους όλης της χώρας ο υπουργός Εσωτερικών, «δεδομένου ότι κατά 

την παρ. 4 του άρθρου 167 του ν.3463/2006 (ΚΔΚ) «ειδικότερες διατάξεις νόμου και οι 

κατ`εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες αποφάσεις περί παράτασης της προθεσμίας ή αναστολής 

της καταβολής χρεών προς το Δημόσιο λόγω εξαιρετικών περιστάσεων εφαρμόζονται αναλογικά 

και για τις οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών», είναι αυτονόητο ότι το 

περιεχόμενο της ανωτέρω απόφασης, όταν αυτή εκδοθεί, θα χωρεί αναλογικής εφαρμογής και 

για τις οφειλές των πληγεισών επιχειρήσεων, όπως αυτές θα προσδιοριστούν σε αυτήν, προς 

τους ΟΤΑ α' βαθμού καθώς και τα νομικά πρόσωπα αυτών». 

Επιστροφή 

 

Υπάρχει επάρκεια αγαθών στην ελληνική αγορά  

 «Στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής που είναι βεβαίως οι γιατροί 

και νοσηλευτές του συστήματος υγείας, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε 

τους εργαζόμενους στα καταστήματα τροφίμων, σούπερ μάρκετ», 

σημειώνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης.  Όπως αναφέρει: «Επισημαίνεται πως υπάρχει 

επάρκεια αγαθών στην ελληνική αγορά και δεν υπάρχει λόγος να τρέχουμε στα σούπερ μάρκετ 



και να αδειάζουμε τα ράφια για να γεμίσουμε τα ψυγεία και ντουλάπια μας με τρόφιμα και άλλα 

αγαθά που ενδεχομένως θα χαλάσουν και θα τα πετάξουμε πριν τα καταναλώσουμε. Για του 

λόγου το αληθές, με το κλείσιμο των καταστημάτων εστίασης όχι μόνο δεν υπάρχουν ελλείψεις 

στο χονδρεμπόριο τροφίμων και την αλυσίδια τροφοδοσίας, αλλά υπερπλεόνασμα. Σύμφωνα με 

έρευνες, σε ανάλογες περιπτώσεις, 5/10  πολίτες νοιώθουν άγχος και φόβο, 2/10  δείχνουν 

σύνεση, 2/10  θυμό και πανικό, ενώ 1/10  επιδεικνύει αδιαφορία που είναι και οτι πιο επικίνδυνο. 

Όλα είναι βεβαίως κατανοητά σε μία τόσο σοβαρή κρίση, που όλοι βιώνουμε. Πρέπει όμως να 

συμμορφωθούμε, να συνεργαστούμε, να σεβαστούμε και ίσως να σοβαρευτούμε. Ας 

ακολουθήσουμε αυστηρά τις οδηγίες της Πολιτείας για να μην θέσουμε σε κίνδυνο τους 

εργαζόμενους που επιτελούν κοινωνικό έργο για την εξυπηρέτηση μας. Έτσι θα λέμε και θα 

εννοούμε το μεγάλο ευχαριστώ που οφείλουμε στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής!»  

Επιστροφή 

 

Εισφορές 220 ευρώ για το 90% των μη μισθωτών 

Τη χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία των 220 ευρώ τον μήνα για 

κύρια σύνταξη, υγεία και ανεργία φαίνεται πως επέλεξαν σχεδόν 9 

στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους και 

αγρότες. Η προθεσμία επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας, με το νέο 

σύστημα όπως προβλέπεται στην πρόσφατη ασφαλιστική 

μεταρρύθμιση, έληξε την Παρασκευή το βράδυ και, από τα πρώτα στοιχεία του υπουργείου 

Εργασίας, από τους περίπου 800.000 ελεύθερους επαγγελματίες, πάνω από 700.000 είτε δεν 

επέλεξαν κατηγορία και αυτοδίκαια εντάχθηκαν στην κατώτατη είτε επέλεξαν την κατώτατη, 

μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΕΦΚΑ. Το ποσοστό επιλογής της κατώτατης κατηγορίας στους 

αγρότες πιθανότατα ξεπερνάει το 90%. Να σημειωθεί ότι, όπως προκύπτει από την αναλογιστική 

μελέτη, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και του υπουργείου Εργασίας είχαν εκτιμήσει ότι με την 

κατώτατη εισφορά θα ασφαλιστεί περίπου το 80% των μη μισθωτών. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Οι οδηγίες του ΕΦΕΤ για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις τροφίμων 

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που έχει λάβει η 

κυβέρνηση για τη αποφυγή της διάδοσης του νέου 

κορωνοϊού SARS-CoV-2 στη χώρα, ο ΕΦΕΤ ενημερώνει τους 

καταναλωτές και τις επιχειρήσεις τροφίμων για τα ακόλουθα:  

Α. Μη ύπαρξη ενδείξεων μετάδοσης του νέου κορωνοϊού 

SARS-CoV-2 μέσω των τροφίμων. Επιστήμονες και Αρχές σε 

όλο τον κόσμο παρακολουθούν την εξάπλωση του κορωνοϊού SARS-CoV-2 και δεν έχουν 

υπάρξει έως σήμερα αναφορές μετάδοσης μέσω των τροφίμων.  

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/Eisf220_F30105.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/OdEFET_F30363.pdf


ΕΕ: Η ανάπτυξη ενδέχεται να πέσει "κάτω από το μηδέν" φέτος λόγω του κορονοϊού 

Η ανάπτυξη στην ευρωζώνη αλλά και γενικά στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι «πολύ πιθανόν» να πέσει κάτω από 

το μηδέν φέτος, λόγω της κρίσης που προκαλεί η πανδημία του 

νέου κορονοϊού, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής των 

οικονομικών υποθέσεων της ΕΕ Μάρτεν Φερβέι. «Είναι πολύ 

πιθανόν η ανάπτυξη στην ευρωζώνη και συνολικά στην ΕΕ να 

πέσει κάτω από το μηδέν φέτος και ενδεχομένως σημαντικά κάτω από το μηδέν», είπε ο Φερβέι 

σε μια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στις Βρυξέλλες. Στις 13 Φεβρουαρίου, η Κομισιόν 

στις χειμερινές οικονομικές προβλέψεις της εκτιμούσε ότι φέτος η ανάπτυξη θα φτάσει το 1,2% 

στην ευρωζώνη και στο 1,4% στην ΕΕ στο σύνολό της. Τότε, είχαν επισημανθεί οι κίνδυνοι για 

την οικονομική δραστηριότητα από την κρίση του νέου κορονοϊού, ο οποίος όμως στο μεταξύ 

εξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Φοροαπαλλαγές για προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού 

Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου θα έχουν περιθώριο οι 

ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις προκειμένου να υποβάλουν 

τις αιτήσεις τους για την υπαγωγή των επενδυτικών 

σχεδίων τους στο καθεστώς - πρόγραμμα «Ενισχύσεις 

Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού νόμου 

4399/2016. Η προθεσμία αυτή δόθηκε με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Α. Γεωργιάδη, καθώς αρχικώς είχε προβλεφθεί ότι η ημερομηνία θα έκλεινε στις 28 

Φεβρουαρίου. Το συγκεκριμένο καθεστώς - πρόγραμμα, προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, 

απευθύνεται σε επιχειρήσεις που αναζητούν ενισχύσεις για την προμήθεια καινούργιου ή 

μεταχειρισμένου εξοπλισμού ή μεταφορικών μέσων, με την παροχή φορολογικής απαλλαγής η 

οποία μπορεί να αξιοποιηθεί εντός διαστήματος 5 έως 15 ετών. Δικαίωμα συμμετοχής στο 

καθεστώς έχουν οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική 

επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. 

Επιστροφή 

 

Διορθώσεις επί της επιφανείας ακινήτων έως το τέλος Ιουνίου 

Παράταση μέχρι το τέλος Ιουνίου δόθηκε στην 

προθεσμία δήλωσης διόρθωσης των επιφανειών των 

ακινήτων, στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας που 

ξεκίνησε πριν από περίπου μία εβδομάδα. Λόγω των 

έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του 

κορωνοϊού, αλλά και λόγω του τεράστιου ενδιαφέροντος 

των ιδιοκτητών, το υπ. Εσωτερικών, διά του υπουργού Παν. Θεοδωρικάκου, έδειξε τα 

απαιτούμενα «αντανακλαστικά» και έσπευσε να παρατείνει την όλη διαδικασία κατά τρεις ακόμα 

μήνες, καθώς η μέχρι πρότινος καταληκτική ημερομηνία ήταν η 30ή Μαρτίου. 

Η διαδικασία της εθελοντικής δήλωσης επιφανειών ακινήτων γίνεται μέσω σχετικής 

http://www.pcci.gr/evepimages/Anapt0_F30666.pdf


ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί από την ΚΕΔΕ στην παρακάτω διεύθυνση: 

(https://tetragonika.govapp.gr). Οι ιδιοκτήτες που θα δηλώσουν τις πραγματικές επιφάνειες 

των ακινήτων τους στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας, θα απαλλαγούν από 

αναδρομικές χρεώσεις και πρόστιμα για παρελθόντα έτη. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 

Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό προς 

περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 

Προσωρινούς περιορισμούς στις θαλάσσιες μεταφορές που 

συνδέονται με την Ελλάδα προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση 

των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο του περιορισμού της διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19.  Η εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση, 

η οποία ισχύει από 15.3.2020 και ώρα 15:00 έως 15.4.2020 και ώρα 15:00 για τις 

θαλάσσιες μεταφορές προβλέπει αναλυτικά τα εξής…  

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Αυξημένα μέτρα προφύλαξης και προστασίας από το Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής 

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. 

Γιάννη Πλακιωτάκη έχει συσταθεί και λειτουργεί Ομάδα Εργασίας, 

η οποία εξετάζει και εισηγείται εξειδικευμένες ενέργειες και 

στοχευμένες πολιτικές για τους κλάδους ευθύνης του Υπουργείου, 

με σκοπό την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με το ιό, 

COVID-19. Στο πλαίσιο αυτό, και με δεδομένη την ήδη αυξημένη ετοιμότητα του Λιμενικού 

Σώματος – Ελληνική Ακτοφυλακή, για την αντιμετώπιση των παράνομων μεταναστευτικών 

ροών από την Τουρκία προς την Ελλάδα, αποφασίστηκαν από τον κ. Πλακιωτάκη τα εξής μέτρα 

προφύλαξης και προστασίας τόσο του κοινού που συναλλάσσεται με το Υπουργείο και τα 

Λιμεναρχεία όσο και του πολιτικού και ένστολου προσωπικού, ως εξής… 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

Επιστροφή 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

13 - 19 Μαρτίου 2020 

▪ Ανακοίνωση EuroCommerce για τον Κορονοϊό 

▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce: “Retailers ask for rising card fees to be tackled in Interchange 

Fee Regulation” 

▪ Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εγκρίθηκε το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία 

https://tetragonika.govapp.gr/
http://www.pcci.gr/evepimages/EpifAkin_F30996.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/SindEx_F31202.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/MetraYpN_F32097.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/01_F37.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/02_F70.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/02_F70.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/03_F106.pdf


Επιστροφή 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

13 - 19 Μαρτίου 2020 

▪ Ενημερωτικό Δελτίο ASCAME, Μάρτιος – Απρίλιος 2020 

http://www.pcci.gr/evepimages/AscameNews_F648.pdf

