
 

 
 

Αγαπητέ συνάδελφε, 

Το e-Ενημέρωση συντάσσεται εβδομαδιαία με τη δημοσιογραφική επιμέλεια του Ε.Β.Ε.Π. 

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

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ 

Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π. 

   Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020 
 

        

Εμπάργκο στα προϊόντα και υπηρεσίες της προκλητικής Τουρκίας - Ψήφισμα Κ.Ε.Ε.Ε. 

Πρόταση στην γενική συνέλευση της Κ.Ε.Ε.Ε να εγκρίνει ψήφισμα διαμαρτυρίας, 

πως ως επιχειρηματίες ΔΕΝ εισάγουμε και ΔΕΝ εξάγουμε στη Τουρκία και ως 

καταναλωτές ΔΕΝ αγοράζουμε τα προϊόντα τους με barcode που αρχίζει από 868 

και 869, για την ανείπωτη ενέργεια της “γείτονος” να μετατρέψει την Αγία Σοφία 

σε τζαμί κατέθεσε ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. κ. Βασίλης Κορκίδης. Στην επιστολή 

προς τον πρόεδρο της Κ.Ε.Ε.Ε. αναφέρονται τα ακόλουθα: Περισσότερα…  

 

Ικανοποίηση Ε.Β.Ε.Π. για την άρση των εμποδίων στους εφοδιασμούς πλοίων από τα ελληνικά 

λιμάνια 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδης, με επιστολές του, στον Υπουργό 

Οικονομικών, Χ. Σταικούρα, τον Υπουργό Ναυτιλίας Ι. Πλακιωτάκη και τον 

Υπουργό Ανάπτυξης Α. Γεωργιάδη, εκφράζει την ικανοποίηση του για την 

συνδρομή τους στην άρση των τελωνειακών εμποδίων στην εξαγωγική 

δραστηριότητα του εφοδιασμού πλοίων. Περισσότερα… 

 

Εγκρίθηκαν σε χρόνο ρεκόρ μέτρα στήριξης για την Ελλάδα 1,14 δισ. ευρώ - Θα επωφεληθούν 

90.000 ΜμΕ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σε χρόνο ρεκόρ τροποποιήσεις προγραμμάτων 

ύψους 1,14 δισ. ευρώ για την Ελλάδα από τα οποία αναμένεται να επωφεληθούν 

γύρω στις 90.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις 

επιπτώσεις από την κρίση του κορονοϊού. Το 1,14 δισ. ευρώ που αποτελούν 

κονδύλια πολιτικής… Περισσότερα… 

 
Ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ, νότια Ευρώπη και 

Ελλάδα 

Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει πως, προσφάτως, η «Ecommerce Europe» και η 

«EuroCommerce» παρουσίασαν από κοινού στις Βρυξέλλες, την 

ευρωπαϊκή περιφερειακή έκθεση για το ηλεκτρονικό εμπόριο το 

2020. Η αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου ανήλθε το 2019 σε 

636 δις ευρώ, αυξημένη κατά 14,2% από το προηγούμενο έτος … 

Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/1EMPARGKO_F27187.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2shipsupplies_F32255.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/3metrastirixis_F28173.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/4ecommerce_F29212.pdf


 

Νέος πτωχευτικός κώδικας για επιχειρήσεις 

Δυνατότητα ρύθμισης των χρεών προς το δημόσιο έως και 240 δόσεις στο 

πλαίσιο της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών για επιχειρήσεις, προβλέπει ο 

νέος πτωχευτικός κώδικας που επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Ο νέος 

πτωχευτικός νόμος αποτελεί αντικείμενο εξαντλητικών διαπραγματεύσεων με 

τους θεσμούς… Περισσότερα… 

 

Σύσταση της Κομισιόν να μην ενισχύονται επιχειρήσεις που έχουν δεσμούς με φορολογικούς 

παραδείσους 

Σύσταση προς τα κράτη - μέλη της ΕΕ να μην ενισχύουν χρηματοδοτικά όσες 

επιχειρήσεις έχουν δεσμούς με φορολογικούς παραδείσους ή έχουν 

καταδικαστεί για οικονομικά εγκλήματα, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων, η Κομισιόν συνιστά στα 

κράτη - μέλη να μη στηρίζουν χρηματοδοτικά επιχειρήσεις που έχουν σχέσεις με χώρες… Περισσότερα… 

 

Νέα προκήρυξη την 1η Αυγούστου για τις μικρές επιχειρήσεις  

Δεν θα παραταθεί η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα 

«Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και 

μικρών επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 που εκπνέει την 

Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020. Θα ακολουθήσει την 1 Αυγούστου νέα 

προκήρυξη των δύο καθεστώτων με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 

30 Οκτωβρίου 2020». 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Χρ. Σταϊκούρας: Το ΥΠΟΙΚ υλοποιεί μεταρρυθμίσεις και προωθεί επενδύσεις 

Διατάξεις για την προώθηση της επένδυσης του Ελληνικού, και των 

αποκρατικοποιήσεων  την ενίσχυση της ρευστότητας στις βιομηχανικές και 

βιοτεχνικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε παραμεθόριες περιοχές 

αλλά και την απρόσκοπτη διενέργεια πλειοδοτικών διαγωνισμών,κατέθεσε στη 

Βουλή το υπουργείο Οικονομικών… Περισσότερα… 

 

Επεκτάθηκε το μέτρο ελάφρυνσης των επιπτώσεων από τις συνέπειες της επιδημίας του 

κορωνοϊού 

Έκπτωση 40% στα πληρωτέα ενοίκια επαγγελματικής στέγης δικαιούνται και 

για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο χιλιάδες επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, των μεταφορών, της 

εστίασης, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς εξακολουθούν να 

πλήττονται οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού. Περισσότερα… 

 

Ν. Παπαθανάσης: Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη δημιουργία της ενιαίας μονάδας ελέγχου 

αγορών (ΔΗΜΕΑ) 

«Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη δημιουργία της ενιαίας μονάδας ελέγχου 

αγορών (ΔΗΜΕΑ). Σκοπός μας, ένας ισχυρός ελεγκτικός μηχανισμός κατά του 

παραεμπορίου (συμβατικού και διαδικτυακού) για την προστασία 

καταναλωτών και επιχειρήσεων». Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter 

ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης. 

Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/5ptoxeutikos_F29447.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/6comiss_F30005.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/7YPOIK_F30149.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/8measures_F30384.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/9DIMEA_F30570.pdf


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Στα "σκαριά" θεσμικό και νομικό πλαίσιο για την τηλεργασία 

Με δέσμη 10 διατάξεων καθορίζεται, για πρώτη φορά, το θεσμικό και νομικό 

πλαίσιο της τηλεργασίας, σε νομοσχέδιο που θα έρθει τις επόμενες ημέρες 

στη Βουλή από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Όπως 

αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο θεσμός της τηλεργασίας, ο οποίος 

αναδείχθηκε στην περίοδο της πανδημίας… Περισσότερα… 

 

ΟΑΕΔ: Ξεκίνησαν τρία ενισχυμένα προγράμματα επιδότησης της εργασίας 

Ξεκίνησαν από την Τετάρτη 15/7/2020 οι αιτήσεις εργοδοτών για τρία 

προγράμματα απασχόλησης με συνολικά 18.000 νέες θέσεις εργασίας και 

αυξημένη επιδότηση από 75% έως 90% του μισθολογικού και μη 

μισθολογικού κόστους. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του 

Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)… Περισσότερα… 

 

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

«Σε ένα δεύτερο κύμα κορονοϊού η Ελλάδα μπορεί με ασφάλεια να αποφύγει το lockdown» 

Αφήνοντας πίσω μας το πρώτο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού και το 

επώδυνο για την οικονομία lockdown, πολλοί επιδημιολόγοι και ιολόγοι 

αναμένουν και προειδοποιούν για ένα δεύτερο κύμα μετά το καλοκαίρι. Από 

τη πλευρά της επιχειρηματικότητας, ακούγονται πολλές φωνές λέγοντας 

πως, «δεν θα επιβιώσουμε από ένα δεύτερο lockdown». Περισσότερα… 
 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

08 - 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

 Δελτίο Τύπου EuroCommerce: «Ecommerce Report 2020», 08.07.2020 

 Δελτίο Τύπου EuroCommerce: «Action Plan on Taxation», 15.07.2020 

 Επιστολή Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. προς Πρόεδρο EuroCommerce: Τα Επιμελητήρια της Ελλάδας ενίστανται 

κατά της Τουρκικής πρόκλησης 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

10 - 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

 ASCAME: «Σχέδιο ανάκαμψης και ένα νέο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης για τη Μεσόγειο» 

 Επιστολή Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. προς Πρόεδρο ASCAME: Τα Επιμελητήρια της Ελλάδας ενίστανται κατά της 

Τουρκικής πρόκλησης 

http://www.pcci.gr/evepimages/10remotework_F31586.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/11oaed_F31739.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/122ndLOCKDOWN_F31909.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/E01_F1953.EcommerceReport.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/E02ActionPlanonTaxation_F1989.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/E003HELLENICCHAMBERSPROTEST_F2035.PDF
http://www.pcci.gr/evepimages/E003HELLENICCHAMBERSPROTEST_F2035.PDF
http://www.pcci.gr/evepimages/1_F2864.ascame_recovery_plan.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ASCAME02_F6205.PDF
http://www.pcci.gr/evepimages/ASCAME02_F6205.PDF

