
 

 
 

 

«Προϋπολογισμός στην ομίχλη και την καταιγίδα της πανδημίας» 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς 

επισημαίνει, πως ο Προϋπολογισμός του 2021, που 

κατατέθηκε στη Βουλή στις 20 Νοεμβρίου, βρίσκεται στη δίνη 

της πανδημίας, καθώς οι ραγδαίες αρνητικές εξελίξεις, με την 

έξαρση της επιδημιολογικής κρίσης και την εφαρμογή του 2ου 

lockdown, δυσκολεύουν και παρατείνουν την αντιστροφή της 

διψήφιας ύφεσης στην ελληνική οικονομία. Περισσότερα… 

 

Δήλωση προέδρου Ε.Β.Ε.Π. για την πρόταση της Επιτροπής Πισσαρίδη: «Τα επόμενα πέντε 

χρόνια, να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη»  

Το σχέδιο για την ανάπτυξη της ελληνικής Οικονομίας που αποτυπώνεται 

στην Έκθεση της Επιτροπής Πισσαρίδη, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά 

στην επίτευξη ουσιαστικής σύγκλισης του ελληνικού εισοδήματος με το 

μέσο ευρωπαϊκό. Όπως εξάλλου αναφέρεται στην Έκθεση κεντρικός 

στόχος για την ελληνική οικονομία κατά την επόμενη δεκαετία είναι η 

συστηματική αύξηση του κατά κεφαλήν πραγματικού εισοδήματος, ώστε 

αυτό να συγκλίνει σταδιακά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Περισσότερα... Έκθεση  

 

Παρατείνονται μέχρι και τις 7 Δεκεμβρίου τα περιοριστικά μέτρα 

 «Υπάρχουν κάποιες πρώτες ενδείξεις για μείωση του αριθμού των 

κρουσμάτων. Εφόσον συνεχιστεί ο ρυθμός αυτός τότε θα αρχίσει να 

μειώνεται και η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας», τόνισε ο κυβερνητικός 

εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ξεκινώντας την εξ' αποστάσεως ενημέρωση 

των πολιτικών συντακτών: «Τότε θα μπορούμε να σχεδιάσουμε μια 

σταδιακή επάνοδο σε κάποιου είδους κανονικότητα. Προς το παρόν, παρατείνονται τα υφιστάμενα 

περιοριστικά μέτρα για την προστασία από τον κορονοϊό μέχρι και τη Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 

06.00 το πρωί». Υπογράμμισε ότι η απόφαση αυτή είναι επιβεβλημένη, καθώς το επιδημιολογικό φορτίο 

εξακολουθεί να είναι υψηλό. 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F8097.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F8137.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0202_F8319.pdf


 

Αναστολή πληρωμής επιταγών   

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 227/18-11-2020 ο Ν.4735/2020 με τίτλο «Λήψη 

συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 

2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής 

Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της 

διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες… Περισσότερα… ΑΡΘΡΟ 35 

ν.4753.2020  

 

Νέο σύστημα καταγγελιών στην ΕΕ σχετικά με το εμπόριο 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 16.11.2020 εγκαινίασε ένα νέο σύστημα 

καταγγελιών των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και των εμποδίων 

πρόσβασης στην αγορά αλλά και των παραβιάσεων κατά την εφαρμογή 

των εμπορικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρίτες χώρες 

και στο πλαίσιο του συστήματος των γενικευμένων προτιμήσεων… 

Περισσότερα…  

 

Παρουσιάστηκε το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα 

Επτά στρατηγικούς άξονες για την χώρα περιλαμβάνει το Σχέδιο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα το οποίο θέτει τις βάσεις 

για την ανάκαμψη και την πολυετή οικονομική κρίση που επιτείνεται από 

τις επιπτώσεις της υγειονομική κρίσης. Ως γνωστόν στις 9 Οκτωβρίου 

2020, οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών μελών στην ΕΕ… 

Περισσότερα… 

 

1 Πρόταση & 7 Συμβουλές για ηλεκτρονικές πωλήσεις, αγορές & συναλλαγές 

Η πρόταση για «υβριδικές» χριστουγεννιάτικες πωλήσεις: Η πρόταση του 

προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α. προς τις ΜμΕ εμπορικές επιχειρήσεις της 

Περιφέρειας Αττικής την εποχή των «lockdown» στην αγορά, είναι η εξής: 

1. Αποκτήστε ΚΑΔ μέσω ΤΑΧΙSNET για διαδικτυακές και τηλεφωνικές 

πωλήσεις, καθώς και για δυνατότητα παράδοσης εμπορευμάτων κατ’οίκον 

«delivery». 2. Ζητήστε ειδικά τιμολόγια και δωρεάν SMS και κλήσεις από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας 

μέσω των επαγγελματικών πακέτων... Περισσότερα… 

 

Αλλαγή αρχής χρονοσήμανσης / χρονοσφραγίδας της ΑΠΕΔ 

 Η ΑΠΕΔ στο πλαίσιο  αναβάθμισης των υπηρεσιών της ενημερώνει τους 

συνδρομητές της ότι αλλάζει την Αρχή Χρονοσφραγίδας/ Χρονοσήμανσης  

του Ελληνικού Δημοσίου. Για την πρόσβαση  της νέας Υπηρεσίας  

Χρονοσφραγίδας/Χρονοσήμανσης, θα πρέπει να γίνει εκ νέου 

παραμετροποίηση της  εφαρμογής  που χρησιμοποιείται… Περισσότερα… 

 

Αντέχουν οι ελληνικές εξαγωγές παρά την πανδημία 

Με το «δεύτερο κύμα» της Covid-19 να επελαύνει, οι Έλληνες εξαγωγείς 

συνεχίζουν την προσπάθεια συγκράτησης των θέσεων που διατηρούν στις 

υφιστάμενες αγορές αλλά και αναζήτησης νέων αγορών, εντός και εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Μια προσπάθεια που γίνεται κάτω από εξαιρετικά 

αντίξοες συνθήκες, η οποία ωστόσο φαίνεται… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F8375.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0302_F8401.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0302_F8401.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F8450.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F8489.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F8522.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F8558.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F8587.pdf


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Βουλή: Κατατέθηκε ο προϋπολογισμός του 2021.Στις 11 Δεκεμβρίου ξεκινά η συζήτηση 

Σε ψηφιακή μορφή και μέσα σε ένα κουτάκι που έφερε την ελληνική 

σημαία, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας κατέθεσε στην 

Ολομέλεια τον προϋπολογισμό του κράτους για το 2021. Ο πρόεδρος της 

Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας παραλαμβάνοντας τον προϋπολογισμό, 

ανακοίνωσε πως η συζήτησή του στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή 

Οικονομικών. Περισσότερα… 

 

ΔΟΥ: Αλλάζει το ωράριο εξυπηρέτησης 

Διεύρυνση ωραρίου των ΔΟΥ έως αργά το απόγευμα, κατά τη διάρκεια των 

μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας, εφαρμόζει η Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Εσόδων, με στόχο την καλύτερη δυνατή και συνεχή 

εξυπηρέτηση των φορολογουμένων εν μέσω της πανδημίας. Με απόφαση 

του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή… Περισσότερα…  

 

Θ. Σκυλακάκης: Από τον Μάρτιο – Απρίλιο οι αποφάσεις για το τέλος επιτηδεύματος 

Από τον προσεχή Μάρτιο – Απρίλιο αναμένεται να εξεταστεί η δυνατότητα 

λήψης μέτρων φορολογικής ελάφρυνσης μόνιμου χαρακτήρα, όπως 

επεσήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος 

Σκυλακάκης, αναφερόμενος στον πρόσφατα κατατεθέντα προϋπολογισμό 

του 2021. Ειδικότερα εξήγησε ότι το υπουργείο Οικονομικών έχει τη 

δυνατότητα εφαρμογής μόνο έκτακτων μέτρων Covid και όχι μόνιμων παρεμβάσεων, λόγω της 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της ρήτρας δαπανών… Περισσότερα… 

 

«Αυλαία» για την επιστρεπτέα προκαταβολή 4 στις 30 Νοεμβρίου 

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα παραμείνει ανοικτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα 

«myBusinessSupport» (https://www.aade.gr/mybusinesssupport) για να 

υποδεχθεί τις αιτήσεις χιλιάδων επιχειρήσεων και ελεύθερων 

επαγγελματιών για τον τέταρτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής 

συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν, πλέον, όλες 

οι ατομικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως εάν απασχολούν εργαζομένους ή… Περισσότερα… 

 

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την περιστολή του λαθρεμπορίου - Κίνητρα 

προσέλκυσης αλλοδαπών φορολογούμενων στην Ελλάδα 

Παρεμβάσεις για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων, 

καπνικών προϊόντων και καφέ, διατάξεις για τις κοινωφελείς περιουσίες και 

τα τέλη ταξινόμησης και κυκλοφορίας οχημάτων νέας αντιρρυπαντικής 

τεχνολογίας, καθώς και κίνητρα για τον επαναπατρισμό φορολογικών 

κατοίκων, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο που κατέθεσε στη 

Βουλή το υπουργείο Οικονομικών. Περισσότερα… 

 

 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0901_F8630.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1001_F8669.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1101_F8701.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1201_F8737.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1301_F8822.pdf


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Ι. Βρούτσης: Οξυγόνο στις επιχειρήσεις, ελκυστικές οι προσλήψεις με τη μείωση των 

ασφαλιστικών εισφορών 

«Είμαστε περήφανοι για τη διαρθρωτική αλλαγή της μείωσης των 

ασφαλιστικών εισφορών. Ήταν προεκλογική μας δέσμευση, την οποία 

είχαμε εξαγγείλει με τον πρωθυπουργό και σήμερα το κάνουμε πράξη», 

είπε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, 

μιλώντας στην επιτροπή της Βουλής που επεξεργάζεται το σχέδιο νόμου…  

Περισσότερα…  

 

Παρατείνεται η τηλεργασία μέχρι 31/12/2020 

Με σχετική απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Γιάννη Βρούτση, επεκτείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου το μέτρο της 

τηλεργασίας για το 50% των εργαζομένων στις επιχειρήσεις όλης της 

χώρας. Όπως αναφέρει η απόφαση: “Επιχειρήσεις – εργοδότες, που 

εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε περιφερειακή ενότητα 

της χώρας, υποχρεούνται έως τις 31/12/2020… Περισσότερα… 

 

e-ΕΦΚΑ: Τέλος η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας 

Από ένα σημαντικό γραφειοκρατικό βάρος απαλλάσσονται πολίτες και 

Δημόσια Διοίκηση, καθώς από ο e-ΕΦΚΑ ξεκίνησε  να αξιοποιεί την 

διαλειτουργικότητα για την αυτόματη λήψης φορολογικής ενημερότητας 

για την εξόφληση πολιτών και επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες και 

προϊόντα σε αυτόν. Έτσι, φυσικά και νομικά πρόσωπα σταματούν να 

προσκομίζουν… Περισσότερα…  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ. 

 

Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή: 12 οδηγίες στους καταναλωτές ενόψει «Black 

Friday» 

Ενόψει των εμπορικών προσφορών της Black Friday σήμερα 27 Νοεμβρίου, η 

γενική διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της γενικής γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή συστήνει στους καταναλωτές να είναι 

ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διενέργεια των ηλεκτρονικών τους 

συναλλαγών και να ελέγχουν αν παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες από 

τα ηλεκτρονικά… Περισσότερα… 

 

Πάνω από 5.000 επιχειρήσεις στις δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» 

Ολοκληρώθηκαν οι εντάξεις στις δράσεις επιχειρηματικότητας, «Ψηφιακό 

Βήμα» και «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός», του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 

(ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Μέσω αυτών των δύο δράσεων, 

χρηματοδοτήθηκαν περισσότερες από 5.000 επιχειρήσεις, με τη συνολική 

δημόσια δαπάνη να ξεπερνάει… Περισσότερα…  

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/1401_F8858.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1501_F8891.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1601_F8927.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1701_F8956.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1801_F8999.pdf


 

Αυτοματοποιημένη με ευθύνη των εταιρειών η δημοσίευση στοιχείων στο ΓΕΜΗ 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β' 5160) η απόφαση 

για την αυτοματοποιημένη η διαδικασία καταχώρισης πράξεων στο Γενικό 

Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Πιο αναλυτικά, η απόφαση που υπογράφει ο 

υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης ορίζει ότι οι 

επιχειρήσεις, ηλεκτρονικά και αποκλειστικά με δική τους ευθύνη… 

Περισσότερα…  

 

Από 9 Δεκεμβρίου η υποβολή αιτήσεων στο «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»  

Δεκαήμερη αναβολή στην έναρξη υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα 

«Εξοικονομώ-Αυτονομώ» αποφάσισαν τα υπουργεία Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας και Ανάπτυξης & Επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη όπως 

επισημαίνουν, τις παρενέργειες που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού 

και τα αιτήματα του τεχνικού κόσμου ιδιαίτερα από τη Βόρειο Ελλάδα.Αυτό 

σημαίνει ότι η πλατφόρμα μέσω της οποίας θα υποβάλλονται τα αιτήματα 

θα ανοίξει στις 9 Δεκεμβρίου. Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΣ. 

 

Σε 120 δόσεις τα χρέη στους δήμους 

Δράσεις  στήριξης της κοινωνικής συνοχής αλλά και τoυ θεσμού της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την περίοδο της πανδημίας, ανακοίνωσε ο 

Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο υπουργός Εσωτερικών γνωστοποίησε ότι όσοι 

πολίτες κι επιχειρήσεις έχουν χρέη προς τους δήμους, με νομοθετική 

ρύθμιση που θα κατατεθεί στη Βουλή, τα χρέη αυτά θα μπορούν να … 

Περισσότερα…  

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

«Στοίχημα όλων να κάνουμε Χριστούγεννα με ανοιχτά μαγαζιά» 

Όσο πιο πιστά τηρούμε τα μέτρα, τόσο πιο γρήγορα θα αποδώσουν και θα 

μας επιτρέψουν να ανοίξουν τα εμπορικά καταστήματα το συντομότερο. Ο 

κορωνοϊός δεν είναι μία μάχη, αλλά ένας πόλεμος, που για να τον νικήσουμε 

πρέπει να προστατεύσουμε το αγαθό της δημόσιας υγείας. Τα εμπορικά 

καταστήματα και άλλοι επαγγελματικοί χώροι με χιλιάδες εργαζόμενους 

έκλεισαν… Περισσότερα… 

 

«Ο τολμών νικά» στο πεδίο μάχης της επιχειρηματικότητας 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο βρισκόταν και πριν την πανδημία σε φάση 

ανάπτυξης, αλλά τα lockdown επιτάχυναν τις εξελίξεις φέρνοντας τη 

χώρα μας πιο γρήγορα, πιο κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σε ό,τι 

αφορά στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ο εγκλεισμός των πολιτών αλλά και η 

τηλε-εργασία αλλά και η τηλε-εργασία οδήγησαν μία μεγάλη μερίδα του αγοραστικού κοινού… 

Περισσότερα… 

 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/1901_F9035.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2001_F9080.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2101_F9126.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2201_F9159.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2301_F9188.pdf


 

«Αμείλικτοι οι αριθμοί της οικονομίας σε επιπτώσεις και προβλέψεις» 

Με τον ορίζοντα της πανδημίας να παραμένει θολός, παρά τις ανακοινώσεις 

για την εύρεση του εμβολίου, η πρόβλεψη δυσμενών εξελίξεων για την 

οικονομία το επόμενο εξάμηνο οδήγησε στην «αναθεώρηση» του τελικού 

σχεδίου του προϋπολογισμού. Το κόστος της κατάστασης του νέου 

lockdown αποτυπωμένο σε αριθμούς δεν αφήνει περιθώρια για 

παρανοήσεις για το τι βιώνει η αγορά και ποιες είναι οι αλυσιδωτές συνέπειες... Περισσότερα…   

 

Το «ηλεκτρονικό καλάθι» μπορεί να σώσει τον μισό τζίρο των Χριστουγέννων 

 «Σε τεντωμένο σχοινί ακροβατεί η πλειονότητα των επιχειρήσεων στην 

χώρα μας. Η επιστρεπτέα προκαταβολή, οι αναστολές φόρων, η μείωση 

των ενοικίων, το «πάγωμα» των δανειακών υποχρεώσεων και πολλά ακόμη 

μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση κρατούν ουσιαστικά όρθιες τις 

επιχειρήσεις, οι πωλήσεις των οποίων παρουσιάζουν πρωτοφανή καθίζηση 

εξαιτίας του… Περισσότερα… 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  

 

 

23ο Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο: "Supply Chain Playbook: Continuity in Crisis" 

 

                     

 ΕΓΓΡΑΦΗ: 
https://globalevents.eventsair.com/23logistics/form/Site/Register?fbclid=IwAR1PCPT4qSLHfzRsQm6khOYgEwFY7AoRli
UIYcl2aAmIB3nEbIhTefGMEds 
 

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.econgress.gr/future-econgress/23-logistics 

 

Annual Conference of Marine Technology 

 

 

 ΕΓΓΡΑΦΗ: https://www.elint.org.gr/conference/registration/ 
 

 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: https://www.elint.org.gr/conference/program/ 
 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://www.elint.org.gr/conference/   
 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/2401_F9224.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2501_F9257.pdf
https://globalevents.eventsair.com/23logistics/form/Site/Register?fbclid=IwAR1PCPT4qSLHfzRsQm6khOYgEwFY7AoRliUIYcl2aAmIB3nEbIhTefGMEds
https://globalevents.eventsair.com/23logistics/form/Site/Register?fbclid=IwAR1PCPT4qSLHfzRsQm6khOYgEwFY7AoRliUIYcl2aAmIB3nEbIhTefGMEds
https://www.elint.org.gr/conference/registration/
https://www.elint.org.gr/conference/program/
https://www.elint.org.gr/conference/


 

 
«Συνοριακές διατυπώσεις Βρετανίας - Ελλάδας μετά τις 31 Δεκ 2020» 

 

Την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020, η Πρεσβεία ττου Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, με την υποστήριξη 

Υπουργείου Εξωτερικών, διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης των ελληνικών επιχειρήσεων και φορέων για τις 

νέες διαδικασίες τις οποίες θα πρέπει να ακολουθούν οι Έλληνες εξαγωγείς και εισαγωγείς όταν 

συναλλάσσονται με τη Βρετανία, από την 1/1/2021, ανεξάρτητα από την επίτευξη ή μη συμφωνίας μεταξή της 

Ευρωπαϊκής ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. 

 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΗ: https://www.eventbrite.co.uk/e/gb-eu-border-formalities-get-ready-for-the-end-of-the-

transition-period-registration-128982220293   

 
 
 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

20 – 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

 Ενημερωτικό Δελτίο EuroCommerce, Τεύχος 201, 24 Νοεμβρίου 2020 

 Τα προστατευτικά μέτρα ενάντια στον COVID-19 στην Ευρώπη, με μία ματιά:  

Τι κλείνει (23.11.20) - Σχέδιο Ανάκαμψης (23.11.20) – Ενοίκια (20.11.20) 

 Δελτίο Τύπου EuroCommerce: « Retailers and wholesalers need competitive, secure data spaces to 
drive digital growth» 

 Κοινή Δήλωση: «Diverse and adaptable forms of work are essential to Europe’s recovery»   

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

20 – 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

 Δελτίο Τύπου Ε.Ε.: «Κορονοϊός: Η Επιτροπή εγκρίνει σύμβαση με την εταιρεία Moderna για την 

εξασφάλιση πρόσβασης σε πιθανό εμβόλιο» 

 Enhanced Surveillance Report, Greece, November 2020  

http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F27636.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0201_F27672.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0202_F27702.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0203_F27734.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0301_F27767.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0301_F27767.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0401_F27800.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EE0101_F27842.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EE0101_F27842.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EE0201_F27872.pdf

