
 

 
 

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, 3 Ιουλίου 2020 
 

 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. επικροτεί τα μέτρα βελτίωσης του πλαισίου στήριξης των μικρών επιχειρήσεων 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς επικροτεί τη συστηματική 

προσπάθεια που καταβάλλει η Κυβέρνηση για την έμπρακτη στήριξη των μικρών 

επιχειρήσεων, οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες, συνεπεία του 

κορονοϊού… Περισσότερα… 

 

Τι είναι η αυστηρή εξακρίβωση ταυτότητας πελάτη «SCA» 

Τίθεται σε ισχύ η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία που ονομάζεται Δεύτερη Οδηγία για 

τις Υπηρεσίες Πληρωμών, η οποία έχει σκοπό να μειώσει τις απάτες και να 

αυξήσει την ασφάλεια των ηλεκτρονικών πληρωμών…  

Περισσότερα… 

 

 

Μέτρα αρωγής η τροπολογία προστασίας επιταγών επιχειρήσεων με εποχικό τζίρο και η διάταξη 

αύξησης των δόσεων πληρωμής φόρων 

Στο Νομοσχέδιο για τις μικροχρηματοδοτήσεις που ψηφίστηκε στη Βουλή, 

εντάχθηκε τροπολογία, η οποία επεκτείνει την προστασία των επιταγών για όλες 

τις επιχειρήσεις που έχουν τουριστικό πρόσημο…  

Περισσότερα… 

 

Προτάσεις βελτίωσης του GDPR για καλύτερη εφαρμογή και διαφάνεια 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει πως στις 

24/6/20 δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η έκθεση αξιολόγησης 

σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).… 

Περισσότερα… 

 

Εταιρική διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιρειών 

Το Σχέδιο Νόμου «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη 

αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς 

εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνει 

διατάξεις που αποσκοπούν στην πιο αποτελεσματική και διαυγή Εταιρική 

Διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιριών… Περισσότερα… 

http://www.pcci.gr/evepimages/press020720_F30762.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201SCA_F17313.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201SCA_F17313.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/Press01072020_F30738.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/Press01072020_F30738.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/Press29062020_F29791.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0501EtDiak_F17369.pdf


 

 

Εθνική Τράπεζα: Παρακολουθώντας την επίδραση της πανδημίας και την τροχιά της ανάκαμψης 

της ελληνικής οικονομίας μέσω δεικτών υψηλής συχνότητας 

Η έγκαιρη αποτίμηση των επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομική 

δραστηριότητα και ο τρόπος με τον οποίο επιχειρήσεις και νοικοκυριά αντιδρούν 

στην άρση των περιοριστικών μέτρων αποκτούν αυξανόμενη σπουδαιότητα για 

τη λήψη οικονομικών και επιχειρηματικών αποφάσεων και τη χάραξη 

πολιτικής… Περισσότερα… 

 

Περαιτέρω διευκολύνσεις για την πρόσβαση των επιχειρήσεων στο Ταμείο Εγγυοδοσίας 

Επιχειρήσεων CoViD – 19 

To Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, στην 

προσπάθεια του να διευκολύνει τις επιχειρήσεις στην χρηματοδότηση τους 

από το τραπεζικό σύστημα, με την συμβολή του «Ταμείου Εγγυοδοσίας 

Επιχειρήσεων CoViD -19» αποφάσισε τα εξής:  

Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Χρ. Σταϊκούρας: Ενισχύουμε την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα 

«Το υπουργείο Οικονομικών έχει προγραμματίσει ένα πυκνό νομοθετικό 

έργο, με σχέδια νόμων που θα κατατεθούν στη Βουλή για ψήφιση μέσα στον 

Ιούλιο» ανέφερε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, ο υπουργός 

Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας …  

Περισσότερα… 

 

Σε 8 μηνιαίες δόσεις o φόρος εισοδήματος, σε 6 δόσεις ο ΕΝΦΙΑ  

Την εξόφληση του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων σε 

8 μηνιαίες δόσεις και του ΕΝΦΙΑ σε 6 μηνιαίες δόσεις προβλέπει διάταξη του 

νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή… 

Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΑΝ. 

 

Στα σκαριά νέα εργαλεία χρηματοδότησης εταιρειών  

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για δύο κατηγορίες επιχειρήσεων που 

βρίσκονται εκτός της τραπεζικής χρηματοδότησης σχεδιάζει η κυβέρνηση, σε 

μια προσπάθεια να διευρύνει το πεδίο στήριξης στην οικονομία… 

Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Επιστροφές εισφορών σε στελέχη επιχειρήσεων 

Με ενιαίο τρόπο θα υποβάλλουν αίτηση στον e- ΕΦΚΑ στελέχη 

επιχειρήσεων προκειμένου να λάβουν τις επιστροφές των εισφορών 

σύμφωνα με  εγκύκλιο του ΕΦΚΑ …  

Περισσότερα… 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0601CoviAEP_F17404.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701AnTr_F17444.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901YpEpix_F17519.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1001Doseis_F17558.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1101ErgXrim_F17591.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1201EpEisf_F17630.pdf


 

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

Ποιά είναι σήμερα η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου 

Όσον αφορά στη συνολική αξία όλων των παραγόμενων αγαθών και 

υπηρεσιών (ΑΕΠ), η οικονομία της ΕΕ λειτουργώντας ως ενιαία αγορά με 27 

πλέον χώρες, αποτελεί σημαντική εμπορική δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο 

και θεωρείται μία από τις τρεις μεγαλύτερες οικονομίες, με το ΑΕΠ της να 

κυμαίνεται το 2019 στα 15,3 τρισ. ευρώ ή 17,1 τρις δολάρια…  

Περισσότερα…  

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ 

 

Δημοσίευση 1ης Τροποποίησης Συγκρότησης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ) 

διετίας 2020-2022» 

Στο υπ΄ αριθμόν 465 φύλλο του Τεύχους Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και 

Οργάνων Διοίκησης του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα της 

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Υ.Ο.Δ.Δ./26-06-2020), δημοσιεύτηκε η 

σχετική Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με 

θέμα την «Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών 

Συγκοινωνιών διετίας 2020-2022»… Περισσότερα… 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

25 ΙΟΥΝΙΟΥ - 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 

 Η αποκλιμάκωση των προστατευτικών μέτρων ενάντια στον COVID-19 στην Ευρώπη, με μία ματιά: Τι 

επαναλειτουργεί (25.06.20) 

 Δελτίο Τύπου EuroCommerce: “Commission report fails to address major loopholes in payment card 

fees regulation”, 29.06.2020 

 Δελτίο Τύπου EuroCommerce: “Skills vital to digital and sustainability transition and economic 

recovery”, 01.07.2020 

http://www.pcci.gr/evepimages/1301Pres2Axia_F17662.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1401MeliSAS_F18218.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F19717.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F19717.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0201_F19746.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0201_F19746.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0301_F19779.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0301_F19779.pdf

