
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

▪ Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδη, για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού: «Η 

Κυβέρνηση ανοίγει “ομπρέλα προστασίας” σε απασχόληση και επιχειρήσεις» 

▪ Επιτάχυνση του επιχειρηματικού «restart» επιδιώκει το Ε.Β.Ε.Π. σε συνεργασία με το 

υπουργείο Ναυτιλίας και την Περιφέρεια 

▪ Καθοριστικά τα τραπεζικά σχέδια για την διάσωση των επιχειρήσεων 

▪ Έως 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται το όριο των 50 ευρώ για τις ανέπαφες συναλλαγές 

▪ ΕΛΣΤΑΤ: Ποιοι κλάδοι έδειξαν αντοχές στην πανδημία 

▪ Αυξήθηκε στο 60,3% το ποσοστό των επιχειρήσεων που καινοτομούν 

▪ Τα νέα μέτρα με μια ματιά 

▪ Περί αποκρατικοποιήσεων 

▪ Συνεργασία Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου  Πειραιώς με Ιατρικό Σύλλογο 

Πειραιά 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

▪ Μέχρι το τέλος Μαρτίου ρυθμίστηκαν περίπου 200.000 δάνεια 

▪ Χωρίς την έκπτωση 25% η καταβολή φόρων-οφειλών τον Μάιο 

▪ Χωρίς έλεγχο οι τραπεζικές καταθέσεις του 2013 και προγενέστερα 

▪ Προθεσμία 18 ημερών για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων 

▪ ΑΑΔΕ: Επικαιροποιήθηκε το αρχείο των επιχειρήσεων για την επιστρεπτέα προκαταβολή 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΑΝ. 

▪ Όπλο το ΕΣΠΑ για την ανάκαμψη 

▪ ΕΣΠΑ: Άνοιξε το σύστημα υποβολών αιτήσεων στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ &  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

  

 

                             Δευτέρα, 25 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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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

▪ Γ. Βρούτσης: Ηλεκτρονικά θα δίνονται 750.000 ασφαλιστικές ενημερότητες 

▪ Επιδότηση εργασίας και μείωση ασφαλιστικών εισφορών τον Ιούνιο 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

▪ Σημαντικές αλλαγές στη ζωή των Ελλήνων φέρνει ο Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

που πρόκειται να τεθεί σε διαβούλευση στην Βουλή 

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

▪ Ασπίδα προστασίας των επιχειρήσεων η ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων 

▪ Το οικονομικό σχέδιο της Κίνας 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ 

▪ Ο ΥΝΑΝΠ, κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, στο λιμάνι του Πειραιά για επιθεώρηση της 

εφαρμογής των υγειονομικών πρωτοκόλλων στις ακτοπλοϊκές γραμμές της Κρήτης μετά 

την άρση των περιοριστικών μέτρων 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19 - 22 ΜΑΪΟΥ 2020 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (ΥΠ. ΑΝ.) 

 



 

 
 

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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ΨΗΦΙΣΜΑ Ε.Β.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ  

ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΙΑΔΑ 

 

 

 

Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδη, για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού: «Η 

Κυβέρνηση ανοίγει “ομπρέλα προστασίας” σε απασχόληση και επιχειρήσεις» 

Το σχέδιο της Κυβέρνησης για την εργασία και την οικονομία, 

σύμφωνα με τους κεντρικούς άξονες που περιέγραψε ο 

πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επιταχύνει την 

επανεκκίνηση της αγοράς, προστατεύει την εργασία και κινείται 

στην κατεύθυνση για σταθεροποίηση και ανάταξη όλων των 

οικονομικών δραστηριοτήτων. Στα επόμενα βήματα των μέτρων, συνολικού κόστους 24 δις 

ευρώ, προτεραιότητα δίνεται στη στήριξη των κλάδων που συνθέτουν το οικονομικό πλέγμα του 

τουρισμού, της εστίασης, των μεταφορών, καθώς επίσης του πολιτισμού και αθλητισμού. Τα νέα 

μέτρα, ίσως, να χρήζουν κάποιων διευκρινίσεων, ενώ αντίστοιχη αντιμετώπιση αναμένουν το 

εμπόριο, η μεταποίηση και οι υπόλοιποι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Επιτάχυνση του επιχειρηματικού «restart» επιδιώκει το Ε.Β.Ε.Π. σε συνεργασία με το 

υπουργείο Ναυτιλίας και την Περιφέρεια 

Οι ναυτιλιακές δραστηριότητες του μεγάλου λιμανιού θα 

ξεπεράσουν και αυτή την πανδημική «τρικυμία». Αυτό ήταν και το 

βασικό αισιόδοξο συμπέρασμα, μεταξύ άλλων, στο οποίο κατέληξε 

η τηλεδιάσκεψη του Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Eπιμελητηρίου Πειραιώς, στην οποία και έλαβαν μέρος ο Υπουργός 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. 

http://www.pcci.gr/evepimages/press210520_F12891.pdf


Γιώργος Πατούλης και η Aντιπεριφερειάρχης Πειραιά, κ. Σταυρούλα Αντωνάκου. Ειδικότερα, στη 

διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από δέσμη ερωτημάτων προς τον 

Υπουργό, τον Περιφερειάρχη και την Αντιπεριφερειάρχη που αφορούσαν: 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Καθοριστικά τα τραπεζικά σχέδια για την διάσωση των επιχειρήσεων 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς επισημαίνει 

πως η επιχειρηματικότητα του τόπου διαχρονικά θέλει τις 

τράπεζες δίπλα της και όχι απέναντί της, αν και τα τελευταία 10 

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

τραπεζών την επόμενη μέρα της πανδημίας είναι και πάλι 

καθοριστικός για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Ο 

τρόπος αντιμετώπισης της νέας κρίσης πρέπει να είναι διαφορετικός και το τραπεζικό σύστημα 

να λειτουργήσει ως επιταχυντής επανεκκίνησης της αγοράς. 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» στην κατηγορία «σταθερή».  

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Έως 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται το όριο των 50 ευρώ για τις ανέπαφες συναλλαγές 

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ενημερώνει τους συναλλασσόμενους 

για την παράταση εφαρμογής της αύξησης του ορίου των 

ανέπαφων συναλλαγών με κάρτες πληρωμών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ. 

Σε συνέχεια της από 26 Μαρτίου 2020 Ανακοίνωσης της Ελληνικής 

Ένωσης Τραπεζών, οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ, πιστές στη δέσμευση 

διαρκούς συνδρομής τους στον περιορισμό των επιπτώσεων του κοροναϊού (COVID-19), στη 

δημόσια υγεία και τη συναλλακτική πρακτική, θα διατηρήσουν έως την Τετάρτη, 30 

Σεπτεμβρίου 2020 το όριο των ανέπαφων (contactless) συναλλαγών καρτών χωρίς τη χρήση 

ΡΙΝ στο ύψος των 50 ευρώ. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

ΕΛΣΤΑΤ: Ποιοι κλάδοι έδειξαν αντοχές στην πανδημία  

Από τις 205.984 επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή 

λειτουργίας, οι επιχειρήσεις των κλάδων της Εκπαίδευσης και των 

Δραστηριοτήτων Οργανώσεων παρουσίασαν αύξηση στον κύκλο 

εργασιών κατά 0,6% και 3,1% αντίστοιχα μεταξύ πρώτου τριμήνου 

2020 και πρώτου τριμήνου 2019, σύμφωνα με την Ελληνική 

Στατιστική Αρχή. Όπως αναφέρει, οι επιχειρήσεις του κλάδου Δημιουργικές δραστηριότητες, 

τέχνες και διασκέδαση παρουσίασαν τη μικρότερη μείωση στον κύκλο εργασιών, 3,5% μεταξύ 

πρώτου τριμήνου 2020 και πρώτου τριμήνου 2019, ενώ οι επιχειρήσεις του κλάδου Καταλύματα 

http://www.pcci.gr/evepimages/press190520_F1802.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/press180520_F9947.pdf
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κατέγραψαν αντίστοιχα τη μεγαλύτερη μείωση, 19,1%. Για τις επιχειρήσεις που τέθηκαν σε 

αναστολή λειτουργίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών στοιχείων, για τις οποίες 

υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κλάδος Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες 

και διασκέδαση παρουσίασε τη μικρότερη μείωση στον κύκλο εργασιών, 11,6% μεταξύ Μαρτίου 

2020 και Μαρτίου 2019, ενώ ο κλάδος που κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο 

εργασιών, 67,3% μεταξύ Μαρτίου 2020 και Μαρτίου 2019, είναι οι Διοικητικές δραστηριότητες 

γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις 

επιχειρήσεις 

Επιστροφή 

 

Αυξήθηκε στο 60,3% το ποσοστό των επιχειρήσεων που καινοτομούν  

 Σημαντική αύξηση καταγράφηκε στην Ελλάδα την περίοδο 

2016-18 στις καινοτόμες επιχειρήσεων, σύμφωνα με έρευνα 

του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού 

Περιεχομένου (ΕΚΤ). Το ποσοστό των καινοτόμων 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα, είτε στα προϊόντα τους είτε στις 

επιχειρησιακές τους διαδικασίες, ανήλθε στο 60,3%, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 2,6 

ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την περίοδο 2014-2016 και κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες 

σε σχέση με την περίοδο 2010-2012. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Τα νέα μέτρα με μια ματιά 

• Μείωση ΦΠΑ σε προϊόντα εστίασης στο 13% από 1/6 έως 

31/10/20 σε καφέ και μη αλκοολούχα ποτά  

• Μείωση ΦΠΑ σε μεταφορές στο 13% από 1/6 έως 

31/10/20 για μεταφορές επιβατών με τρένο, μετρό, τραμ, 

αστικά & υπεραστικά λεωφορεία, αεροπλάνα, πλοία και 

συνδυαστικές μεταφορές 

• Μείωση ΦΠΑ τουριστικού πακέτου από 80% με 13% & 20% με 24% σε 90/10 από 1/6 έως 

31/10/20 

• Μείωση ΦΠΑ κινηματογράφων σε 13% από 1/6 έως 31/10/20 

• Μείωση προκαταβολής φόρου κατά ένα ποσοστό που θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο για όσες 

επιχειρήσεις εμφανίσουν πτώση τζίρου κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. 

• Μείωση 40% ενοικίου επεκτείνεται τον Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο για επιχειρήσεις που 

παραμένουν κλειστές & πληττόμενες των κλάδων τουρισμού, εστίασης, μεταφορών, 

πολιτισμού, αθλητισμού. Για επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που άνοιξαν τον Μάιο το μέτρο 

επεκτείνεται τον Ιούνιο. 

• Ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν μειωμένα κατά 40% ενοίκια συμψηφίζονται και 

αναστέλλονται οι προθεσμίες καταβολής οφειλών. 

• Αναστολή πληρωμής φόρων για τις οφειλές Ιουνίου για όσες επιχειρήσεις παραμένουν 

κλειστές καθώς και για τους 5 συγκεκριμένους κλάδους. 

• Έκπτωση 25% στην πληρωμή οφειλών και του μηνός Μαΐου εκτός ΦΠΑ. 

http://www.pcci.gr/evepimages/0501PosostoEpixKain_F19463.pdf


• Επιδότηση αναστολών εργασίας και τον Ιούνιο για κλειστές επιχειρήσεις και στο 100% των 

εργαζομένων για Ιούνιο και Ιούλιο στους 5 κλάδους. 

• Επέκταση επιδότησης ειδικού σκοπού με 534 ευρώ μέχρι τον Ιούνιο. 

• Επιδότηση μισθού με τον νέο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ύψους 1 δις ευρώ από 1/6 έως 

30/9/20 σε επιχειρήσεις με μείωση τζίρου άνω του 20% και δικαίωμα μείωσης ωραρίου κατά 

50% με το κράτος να καλύπτει το 60%. 

• Επιδότηση ανεργίας για εποχικά απασχολούμενους μέχρι και τέλος Ιουλίου. 

• Επιδότηση των δόσεων για στεγαστικά δάνεια α’ κατοικίας για όλους τους δανειολήπτες. 

• Αύξηση πόρων ΤΕΠΙΧ ΙΙ συνολικά σε περίπου 2 δις ευρώ 

• Επιστρεπτέα προκαταβολή με νέο δεύτερο γύρο 1 δις ευρώ τον Ιούλιο. 

• Επιχειρηματικά δάνεια με κρατική εγγύηση έως 80% τον Ιούνιο για κεφάλαια κίνησης 7 δις 

ευρώ από την ΕΑΤ με τη μόχλευση τραπεζών 

• Παρατηρητήριο ρευστότητας που θα παρακολουθεί τη πορεία ενίσχυσης της ρευστότητας 

στην αγορά από τις τράπεζες. 

• Επεκτείνονται τα κονδύλια για 2.000 σχέδια μεγάλων επενδύσεων κατά 2,7 δις ευρώ και 

εγκρίνονται 700 εκατ. ευρώ για νέες στρατηγικές επενδύσεις. 

• Νέος κύκλος χρηματοδοτικών προγραμμάτων γενικής επιχειρηματικότητας ύψους 520 εκατ. 

ευρώ. 

• Ενεργοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων από κοινοτικούς πόρους στο τέλος του έτους για 

κυκλική οικονομία και μεταφορές ύψους 5 δις ευρώ. 

• Κεφάλαιο Τουρισμός, εσωτερικού, εξωτερικού, yachting, υγειονομικά πρωτόκολλα, 

διαχείριση κρουσμάτων, πρόγραμμα «τουρισμός για όλους» 

Επιστροφή 

 

 

Περί αποκρατικοποιήσεων  

Όχι μόνο το ΤΑΙΠΕΔ πρέπει άμεσα να βρει το βηματισμό του 

όσον αφορά στην προώθηση των αποκρατικοποιήσεων αλλά 

μάλιστα θα πρέπει να επιταχύνει. Τούτο επισημαίνει σε δήλωσή 

του ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης, με αφορμή 

τις επισημάνσεις της πρόσφατης  έκθεσης της Κομισιόν για την 

αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας. Πρέπει να υπάρξει ένα 

ισχυρό μήνυμα στους διεθνείς επενδυτικούς κύκλους ότι η οικονομία της χώρας δεν 

απορρυθμίστηκε από την έλευση της πανδημίας αλλά τουναντίον τώρα είναι η ώρα για να 

επενδύσουν. Παρά την αβεβαιότητα που έχει προκαλέσει διεθνώς η πανδημία του κορονοϊού, η 

Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος και 

αυτό το momentum δεν πρέπει να χαθεί. Άλλωστε καταλήγει στη δήλωσή του ο κ. Κορκίδης η 

Ελλάδα είναι μία χώρα, η οποία αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματά και διευκολύνει τις 

επενδύσεις διεθνών επενδυτών. 

Επιστροφή 

 

 

 

 



 

Συνεργασία Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου  Πειραιώς με Ιατρικό Σύλλογο 

Πειραιά 

Το Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. με ομόφωνη απόφασή του, απέστειλε στον Ιατρικό 

Σύλλογο Πειραιά επιστολή που ζητά συνεργασία με την ιατρική κοινότητα 

και προτείνει την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου, με ενέργειες που θα 

συμφωνηθούν από κοινού. Όσον αφορά στη «ρότα» που πρέπει να 

ακολουθήσει ο Πειραιάς την επόμενη της καραντίνας ως υγειονομικά 

ασφαλές λιμάνι, προτάθηκε να γίνουν τεστ για τον κορωνοϊό από τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά 

στα πληρώματα των σκαφών του «yachting» και στους εργαζόμενους όσων επιχειρήσεων το 

επιθυμούν. Επίσης προτείνει να εξεταστεί η δυνατότητα να εξετάσουν ιδιωτικές εταιρίες στο 

κλάδο υγείας να συνεργαστούν με ναυτιλιακές εταιρίες κρουαζιέρας, ώστε να δημιουργηθούν 

«μίνι διαγνωστικά κέντρα» εντός των κρουαζιερόπλοιων, που θα χρησιμοποιούν το λιμάνι του 

Πειραιά ως «home port» στο πλαίσιο της ενεργής προσπάθειας σύνδεσης του θαλάσσιου με τον 

ιατρικό τουρισμό. Βασικό ζητούμενο είναι η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας για τους 

επιβάτες που θα μπορούν ταυτόχρονα με τη κρουαζιέρα να κάνουν και το «τσεκ απ» τους. Η 

καλή φήμη που επάξια κατέκτησε η χώρα μας στον τομέα της δημόσιας υγείας πρέπει να 

αξιοποιηθεί ανάλογα. Στο πλαίσιο έναρξης αυτής της συνεργασίας, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. 

Βασίλης Κορκίδης, επισκέφθηκε, με τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Ι.Σ.Π. το επιβατικό 

λιμάνι του Πειραιά και παρέδωσαν συμβολικά μάσκες και υγειονομικό υλικό σε πληρώματα 

πλοίων της ακτοπλοΐας και του Λιμενικού Σώματος. 

Επιστροφή 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Μέχρι το τέλος Μαρτίου ρυθμίστηκαν περίπου 200.000 δάνεια 

Μέχρι το τέλος Μαρτίου, όταν και άρχισε να εφαρμόζεται η 

δυνατότητα αναστολής χρεολυσίων και δόσεων, ρυθμίστηκαν 

από τράπεζες και διαχειριστές δανείων, με τη χρήση όλων των 

διαθέσιμων εργαλείων, περίπου 200.000 δάνεια σύμφωνα με το 

υπουργείο Οικονομικών. Όπως προκύπτει από τη δεύτερη 

Έκθεση Προόδου για το ζήτημα των υπερχρεωμένων νοικοκυριών για την περίοδο από 

01.07.2019 μέχρι και 15.05.2020, υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα πάνω από 4.000 αιτήσεις, 

αυξημένες κατά 40% το τελευταίο δίμηνο. Μέσω της πλατφόρμας, από τις 13 Μαρτίου, όταν και 

ξεκίνησαν τα περιοριστικά μέτρα λόγω του κορονοϊού, έχουν υποβληθεί 653 νέες προτάσεις 

ρύθμισης από τις τράπεζες και τους διαχειριστές δανείων προς τους δανειολήπτες. Έτσι, ο 

συνολικός αριθμός ανέρχεται πλέον στις 1.897. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0601RithmDania_F19496.pdf


 

Χωρίς την έκπτωση 25% η καταβολή φόρων-οφειλών τον Μάιο 

Χωρίς την έκπτωση του 25% θα πληρωθούν αυτόν τον Μάιο οι 

οφειλές προς την εφορία που καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Ο 

Απρίλιος ήταν ο τελευταίος μήνας κατά τον οποίο ίσχυσε 

εκτάκτως το συγκεκριμένο μέτρο ως κίνητρο προς τους 

φορολογούμενους για να εξοφλήσουν τις οφειλές τους και να 

αποφευχθεί μια μεγάλη μείωση εισπράξεων - εσόδων στα κρατικά ταμεία 

Επιστροφή 

 

Χωρίς έλεγχο οι τραπεζικές καταθέσεις του 2013 και προγενέστερα 

Η Εφορία δεν έχει δικαίωμα να ελέγξει τραπεζικές καταθέσεις του 

έτους 2013 και προγενέστερα, μετά και τη νέα απόφαση του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ορίζει αυστηρά την περίοδο 

της παραγραφής στην πενταετία ακόμη και αν από τους 

τραπεζικούς λογαριασμούς προκύπτει μεγάλη φοροδιαφυγή. Το Β’ 

τμήμα του ΣτΕ με την υπ. αριθμ. 271/2020 απόφασή του, ακύρωσε απόφαση (4668/2017) του 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, το οποίο είχε κάνει αποδεκτό τον ισχυρισμό της Εφορίας ότι οι 

κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών αποτελούν «συμπληρωματικά στοιχεία» του 

φορολογικού ελέγχου και άρα ορθώς επεκτάθηκε στη δεκαετία η περίοδος της παραγραφής. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Προθεσμία 18 ημερών για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων 

Προθεσμία μέχρι τις 31 Μαΐου έχουν οι φορολογούμενοι που 

αγόρασαν ή πούλησαν κάποιο ακίνητο στη διάρκεια του 2019, να 

υποβάλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) στο taxisnet. 

Σύμφωνα με τον οδηγό της ΑΑΔΕ υποχρέωση για υποβολή 

δήλωσης στοιχείων ακινήτων έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν κάποιο ακίνητο 

για πρώτη φορά, εντός του 2019 ή κατά το προηγούμενο έτος, είχαν οποιαδήποτε μεταβολή 

στην περιουσιακή τους κατάσταση. Ειδικότερα,, από την 1η Ιανουαρίου 2019 και εφεξής, όσοι 

έχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους, εφόσον αυτές υφίστανται κατά την 1η 

Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη δήλωση στοιχείων ακινήτων για 

αυτές μέχρι την 31η Μαΐου του επόμενου έτους. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

ΑΑΔΕ: Επικαιροποιήθηκε το αρχείο των επιχειρήσεων για την επιστρεπτέα 

προκαταβολή 

Στην επικαιροποίηση της εικόνας όλων των επιχειρήσεων στην 

αίτηση χορήγησης της «επιστρεπτέας προκαταβολής» στο 

myBusinessSupport, προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Εσόδων (ΑΑΔΕ), με βάση το νέο αρχείο που έλαβε από το σύστημα 

ΕΡΓΑΝΗ για τον αριθμό των εργαζομένων των επιχειρήσεων που 

http://www.pcci.gr/evepimages/0701TrapKat2013_F19525.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801Proth18Im_F19551.pdf


έχουν υποβάλει αίτηση. Μάλιστα, όπως αναφέρουν στελέχη της ΑΑΔΕ, με σκοπό τη 

διευκόλυνσή τους- για τις επιχειρήσεις που είχαν οριστικοποιήσει την αίτησή τους- οι μεταβολές 

στην εικόνα τους στο myBusinessSupport συνοδεύονται από εξατομικευμένο μήνυμα 

ενημέρωσης και οδηγιών. Όλες οι επιχειρήσεις, επισημαίνουν οι ίδιοι παράγοντες, θα λάβουν και 

σχετικό ενημερωτικό mail στη θυρίδα τους στο myTAXISnet. Η ΑΑΔΕ είχε ζητήσει από την 

ΕΡΓΑΝΗ το επικαιροποιημένο αρχείο, μετά από ενημέρωση από φορείς της αγοράς ότι σε πλήθος 

επιχειρήσεων είχε καταχωρηθεί λανθασμένος αριθμός εργαζομένων, με αποτέλεσμα πολλοί να 

απορρίπτονται από τη χορήγηση της «επιστρεπτέας προκαταβολής». 

Επιστροφή 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΑΝ. 

 

Όπλο το ΕΣΠΑ για την ανάκαμψη 

Τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ και η καίρια συμβολή 

τους στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της 

πανδημίας COVID-19 στην Ελλάδα συζητήθηκαν στην τηλεδιάσκεψη που 

πραγματοποίησε, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης 

Τσακίρης με τον γενικό διευθυντή Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, Marc Lemaître. Στην τηλεδιάσκεψη, επίσης, συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας 

Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρης Σκάλκος, η ειδική γραμματέας Διαχείρισης 

Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ, Νίκη Δανδόλου, καθώς και ανώτεροι κοινοτικοί αξιωματούχοι.  

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

ΕΣΠΑ: Άνοιξε το σύστημα υποβολών αιτήσεων στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ 

 Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, άνοιξε 

την  Τετάρτη 20 Μαΐου, και ώρα 12:00 μ.μ. το Πληροφοριακό 

Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (https://www.ependyseis.gr/mis) για 

τη συνέχιση της υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ και θα 

παραμείνει ανοιχτό έως την Πέμπτη 28 Μαΐου και ώρα 12:00μ.μ. (Προηγούμενη περίοδος 

υποβολής: 28/4 έως 6/5). Γίνεται, επίσης, γνωστό ότι οι διαθέσιμοι πόροι του προγράμματος 

αυξάνονται κατά 300 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν σε 750 εκατ. ευρώ νέα δάνεια προς 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με το παραπάνω ποσό, ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης, με 

τη συμμετοχή των τραπεζών, διαμορφώνεται σε άνω των 2 δισ. ευρώ. 

Επιστροφή 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Γ. Βρούτσης: Ηλεκτρονικά θα δίνονται 750.000 ασφαλιστικές ενημερότητες 

«Ένα αίτημα δεκαετιών του παραγωγικού κόσμου ικανοποιείται με τη 

νέα ηλεκτρονική υπηρεσία λήψης αποδεικτικού ασφαλιστικής 

ενημερότητας, που αναπτύχθηκε από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ)», όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

http://www.pcci.gr/evepimages/0901OploESPA_F19590.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901OploESPA_F19590.pdf


Υποθέσεων σε σχετική ανακοίνωση.Για πρώτη φορά, εντάσσονται στην ηλεκτρονική διαδικασία 

1.500.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι και αγρότες της χώρας και 

διασυνδέονται τα πληροφοριακά συστήματα μισθωτών και μη μισθωτών, παρέχοντας 

ολοκληρωμένη πληροφορία για την ασφαλιστική ενημερότητα. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Επιδότηση εργασίας και μείωση ασφαλιστικών εισφορών τον Ιούνιο 

Η τόνωση της απασχόλησης με στόχο να διατηρηθούν οι θέσεις 

εργασίας είναι το μεγαλύτερο «αγκάθι» που καλείται να αντιμετωπίσει 

η κυβέρνηση εξαιτίας των προβλημάτων που θα δημιουργηθούν στην 

οικονομία συνεπεία της πανδημίας. Από τον Ιούνιο, η κυβέρνηση 

προχωράει στη μείωση των εισφορών κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες με οψιόν για περαιτέρω 

μείωση τον Σεπτέμβριο (συνολικά 2 ποσοστιαίες μονάδες) ανάλογα με τις εξελίξεις. Το σχέδιο 

της κυβέρνησης θα λειτουργήσει συνδυαστικά με το πρόγραμμα SURE, το οποίο επίσης θα 

ξεκινήσει τον Ιούνιο, αρχικά με εθνικούς πόρους, καθώς η διαδικασία έγκρισης του ευρωπαϊκού 

προγράμματος από τα κοινοτικά όργανα φαίνεται πως καθυστερεί, ενώ αρκετοί κλάδοι και 

επιχειρηματίες ζητούν να ξεκινήσει άμεσα με στόχο να γλιτώσουν τα λουκέτα, αλλά και να 

περιορισθεί η αύξηση της ανεργίας. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

Σημαντικές αλλαγές στη ζωή των Ελλήνων φέρνει ο Κώδικας Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης που πρόκειται να τεθεί σε διαβούλευση στην Βουλή  

Νέες συνήθειες, λιγότερες διαδικασίες και κυρίως λιγότερη 

γραφειοκρατία υπόσχεται το νέο νομοσχέδιο, στο οποίο μεταξύ 

άλλων, προωθείται νομοθετικό πλαίσιο για τον Ενιαίο Αριθμό του 

Πολίτη, τις ψηφιακές υπογραφές, τις ψηφιακές σφραγίδες, τα 

ψηφιακά έγγραφα. Για τη χρησιμότητα και τον κομβικό ρόλο του 

Κώδικα μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης 

υπογραμμίζοντας ότι «όταν ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε την ψηφιακή μας στρατηγική, 

διαπιστώσαμε άμεσα ότι, πέρα από τις αναγκαίες νομοθετικές τομές, εξίσου απαραίτητη ήταν και 

η κωδικοποίηση του υπάρχοντος πλαισίου, ώστε όλοι να γνωρίζουν με σαφήνεια τι ισχύει. Δεν 

θέλαμε να υπάρξει ούτε ένα περιστατικό άρνησης εξυπηρέτησης από δημόσια υπηρεσία, επειδή 

δεν είχε φτάσει κάποια ερμηνευτική εγκύκλιος. Σε αυτά τα δύο ζητούμενα έρχεται να δώσει 

απαντήσεις ο Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης: στην επικαιροποίηση και την ενοποίηση της 

νομοθεσίας σχετικά με την ψηφιακή διακυβέρνηση». 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/1001e750000AsfEn_F19620.pdf
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ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

Ασπίδα προστασίας των επιχειρήσεων η ασφάλιση εμπορικών πιστώσεων 

Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη Ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά 

είναι περίπλοκη για την Εμπορική Πίστωση και τις πρακτικές διαχείρισης 

του Πιστωτικού Κινδύνου από εμπορικές συναλλαγές. Οι μεγάλες εταιρίες 

που παρέχουν ασφάλιση πιστώσεων, προβλέπουν αύξηση 2,1% στις 

αφερεγγυότητες στη Δυτική Ευρώπη φέτος, σε σύγκριση με πτώση 0,2% 

το 2019. Την ώρα μάλιστα που αυξάνεται η αφερεγγυότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού, με την απόσυρση 

κάλυψης οι εταιρίες διστάζουν να αγοράζουν και να πωλούν αγαθά ή υπηρεσίες. Ο τομέας 

ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων ανέρχεται σε 11 δις δολάρια και έχει μεγαλύτερη έκθεση στην 

Ευρώπη από ό,τι στην Ασία, όπου ξεκίνησε η πανδημία των κορωνοϊών και όπου οι ασφαλιστές 

είχαν αποσύρει τη συγκεκριμένη κάλυψη. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Το οικονομικό σχέδιο της Κίνας 

Η Κίνα, απ΄όπου ξεκίνησε η πανδημία, ανακοίνωσε ότι η ετήσια 

σύνοδος του Κοινοβουλίου της ξεκίνησε στις 22 Μαΐου. Το γεγονός, 

που συγκεντρώνει συνήθως 3.000 βουλευτές στο Μέγαρο του Λαού 

στο Πεκίνο, αναμένεται να δώσει την ευκαιρία στον πρόεδρο Σι 

Τζινπίνγκ να ανακηρύξει την επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Το σχέδιο της 

Κίνας για να διασώσει την οικονομία της βασίζεται σε μία σειρά από πολιτικές και εκστρατείες να 

πειστεί ο κόσμος να επιστρέψει στη δουλειά, να ενισχυθεί το επιχειρηματικό αίσθημα και η 

εμπιστοσύνη στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ενώ στόχος είναι να προστατευτούν οι εταιρείες 

από ενδεχόμενη χρεοκοπία. Πέραν των δις δολαρίων που ξοδεύει το Πεκίνο για ιατρικές 

προμήθειες και θεραπείες, η κυβέρνηση ρίχνει χρήματα και σε υποδομές ώστε να 

δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Επίσης, μείωσε τη φορολογία σε μικρές επιχειρήσεις και ζήτησε 

από τις τράπεζες να δώσουν δάνεια σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν προβλήματα και σε 

εταιρείες για να επιβιώσουν από την οικονομική κρίση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κινεζικής 

κυβέρνησης, από τα τέλη Μαρτίου, πάνω από το 90% των βιομηχανιών λειτουργούν, ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό σε μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις διαμορφώνεται στο 60%. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ 

 

Ο ΥΝΑΝΠ, κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, στο λιμάνι του Πειραιά για επιθεώρηση της 

εφαρμογής των υγειονομικών πρωτοκόλλων στις ακτοπλοϊκές γραμμές της Κρήτης 

μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων  

Επίσκεψη στο λιμάνι του Πειραιά πραγματοποίησε ο Υπουργός 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης με 

την ευκαιρία των πρώτων ταξιδιών πλοίων προς την Κρήτη μετά 

την άρση των περιορισμών, συνοδευόμενος από τον Γενικό 

http://www.pcci.gr/evepimages/1301PresArt180520_F19705.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1401PresOikSxKinas_F20168.pdf


Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής κ. Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, την Γενική Γραμματέα 

Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κυρία Χριστιάνα Καλογήρου και τον Αρχηγό Λιμενικού 

Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχο Λ.Σ. Θεόδωρο Κλιάρη. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής παρακολουθούμε από κοντά την κίνηση, αλλά και την εφαρμογή των 

μέτρων, ώστε σταδιακά και την κατάλληλη στιγμή, πάντοτε σε συνεργασία με τους ειδικούς 

επιστήμονες, να αναθεωρήσουμε τα σχετικά πρωτόκολλα. Εύχομαι σε όλες και όλους καλά και 

ασφαλή ταξίδια». 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

 

Σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης περιοριστικών μέτρων (ΥΠ. ΑΝ.) 

http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/Covid-19_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_γδ_ΣΤΑΔΙΟ_F.pdf  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

19 - 22 ΜΑΪΟΥ 2020 

▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce: “Farm-to-Fork – helpful step on the road to sustainable 

supply chains after COVID” 

▪ Business Europe: “Economic Outlook Spring 2020: Strengthening The Economic Recovery” 

▪ Ενημέρωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. στη EuroCommerce για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού 

και τα νέα μέτρα, με μια ματιά.  

http://www.pcci.gr/evepimages/1501YpNaLimPir_F20198.pdf
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/Covid-19_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_γδ_ΣΤΑΔΙΟ_F.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F22301.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F22301.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0201_F22353.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0301_F22389.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0301_F22389.pdf

