
 
Παρασκευή,  17 Φεβρουαρίου 2017 

 
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) 
  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
• POS: ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΗΣ Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

• ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Σ.Ε.Ε. & Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ, ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΘΑΝΑ 

ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

• ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. & Ε.Σ.Ε.Ε. ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

• ΚΟΜΙΣΙΟΝ: OI ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

• ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Σ.Β.Α.Π., κ. Δ. ΜΑΘΙΟΥ: «Η ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΕΙΝΑΙ 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ, ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΩΣ ΕΝΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

• Ο.Α.Ε.Δ.: ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

15.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ 

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ 

«ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ Μ.μ.Ε» 

• ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΜΕ ΕΤΕπ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.μ.Ε. 
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POS: ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΗΣ Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, δήλωσε σχετικά: «…οι 

τελευταίες εξελίξεις δικαιώνουν την εκτίμηση πως, αφενός η δυναμική 

του «πλαστικού χρήματος» είναι πολλαπλάσια, αφετέρου μία 

συγκροτημένη κυβερνητική πολιτική για τη διάδοση των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών θα μπορούσε να μειώσει εν μέρει το υφεσιακό αποτέλεσμα των δυσβάσταχτων 

φορολογικών επιβαρύνσεων, καθώς μία ετήσια αύξηση των ηλεκτρονικών πληρωμών της τάξης 

του 10%, προσθέτει περίπου 0,2%, κατά μέσο όρο, στον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης του Α.Ε.Π. Σε 

αυτό το πλαίσιο, έχουμε επανειλημμένως εκφράσει το αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου της 

χώρας για «χαλάρωση» των τραπεζικών χρεώσεων και προμηθειών, που αφορούν στις σχετικές 

συναλλαγές μας. Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Σ.Ε.Ε. & Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ, ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΘΑΝΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

«Δεν πρέπει να χαθεί η δυνατότητα να κλείσει η αξιολόγηση» 

υπογραμμίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου 

και Επιχειρηματικότητας και του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Βασίλης Κορκίδης, σε δήλωσή του, 

σχετικά με την πορεία της αξιολόγησης. Συγκεκριμένα ο κ. Κορκίδης ανέφερε: «Το "μέτρο των 

μέτρων" από τους δανειστές, έχει ξεπεράσει κάθε όριο και φαίνεται να έχει χαθεί τελείως, αφού 

όλοι ξαναμετρούν όλα τα μέτρα. Αυτό που δεν πρέπει να χαθεί είναι η δυνατότητα να κλείσει η 

αξιολόγηση. Αντί, λοιπόν, να τσακωνόμαστε για το παρελθόν, ας συνεννοηθούμε προς το παρόν, 

ώστε να έχουμε επιλογές στο μέλλον, πριν είναι πολύ αργά για όλους μας». Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. & Ε.Σ.Ε.Ε. ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

Πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου, συνάντηση του Προέδρου, κ. 

Βασίλη Κορκίδη, και του Γενικού Γραμματέα της Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Γ. Καρανίκα, με 

τον υποδιοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, κ. Ιωάννη Μουρμούρα, στις 

εγκαταστάσεις της Τράπεζας. Επί τάπητος, τέθηκαν ζητήματα 

χρηματοοικονομικής υφής, που απασχολούν τον επιχειρηματικό και 

εμπορικό κόσμο της χώρας, ενώ παραδόθηκε ένα πλήρες υπόμνημα με 

http://www.pcci.gr/evepimages/press150217_F14176.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/Pres150217_F21016.pdf


προτάσεις της Ε.Σ.Ε.Ε., επί του συνόλου των τραπεζικών θεμάτων. Ειδικότερα, συζητήθηκε το 

εξαιρετικά ανησυχητικό πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων, καθώς και το ύψος των μη 

εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών ανοιγμάτων. Ωστόσο, επισημάνθηκε πως, δεν αρκεί μόνο οι 

δανειολήπτες να είναι συνεργάσιμοι, αλλά και οι ίδιες οι τράπεζες, ενώ θα πρέπει δια νόμου οι 

τραπεζικοί υπάλληλοι να απαλλάσσονται των όποιων ποινικών ευθυνών στη διαδικασία 

ρύθμισης των δανείων. Περισσότερα… 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ε.Σ.Ε.Ε. ΕΠΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε.Ε.Τ. 

Επιστροφή 

 
 
ΚΟΜΙΣΙΟΝ: OI ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να τροποποιήσει την εθνική 

νομοθεσία, ώστε να μπορούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, που δεν 

εξοφλούνται από το Δημόσιο, εντός των ανώτατων χρονικών 

προθεσμιών, να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη διεκδικώντας 

αποζημίωση. Πρόκειται για ενεργοποίηση της προδικαστικής (προειδοποιητική επιστολή), ενώ 

εκτός της Ελλάδας, συμμόρφωση ζητείται και από την Ιταλία, την Ισπανία και τη Σλοβακία. 

Ειδικότερα, σε σχέση με τη χώρα μας, η Επιτροπή έχει βάλει στο στόχαστρο το σημείο της νέας 

νομοθεσίας, που καταργεί τα δικαιώματα των πιστωτών σε τόκους και αποζημιώσεις σε 

περίπτωση καθυστερήσεων στην εξόφληση. Μάλιστα, έχει σταλεί στην Ελλάδα 

συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή, ενώ εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση η Κομισιόν θα 

προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Σ.Β.Α.Π., κ. Δ. ΜΑΘΙΟΥ: «Η ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ, 

ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΩΣ ΕΝΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

«Η ποσοτική  χαλάρωση είναι αναγκαία, αλλά, μόνο, ως ένας 

πνεύμονας για αναπνοή προς την ανάπτυξη. Ο άλλος πνεύμονας 

είναι η εμπιστοσύνη στην οικονομία και δεν πρέπει να χαθεί» 

τονίζει ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και 

Πειραιώς, κ. Δημήτρης Μαθιός, σε ανακοίνωση του Συνδέσμου. «Η 

καθυστέρηση στην αξιολόγηση, η σύγχυση για την προθεσμία στην ποσοτική χαλάρωση μέσα 

σε αντιπαραθέσεων με επίκεντρο τις εκλογές, τα σενάρια "Grexit" και οι αντιθέσεις σε όλο το 

πολιτικό φάσμα προκαλούν επιφύλαξη και αρνητικό κλίμα για επιστροφή της οικονομίας στην 

κανονικότητα» προσέθεσε ο κ. Δ. Μαθιός, σχολιάζοντας την οικονομική επικαιρότητα. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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Ο.Α.Ε.Δ.: ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 15.000 

ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ 

Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, με στόχο την 

απασχόληση ανέργων, ηλικίας άνω των 50 ετών, που βρίσκονται σε 

μειονεκτική θέση, προωθεί ο Ο.Α.Ε.Δ., το οποίο αναμένεται να 

«τρέξει» μέσα στον Φεβρουάριο. Το πρόγραμμα έχει δύο σκέλη και 

στοχεύει στη δημιουργία συνολικά 15.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.  Το 

ποσό της επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού 

κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως.  

Επιστροφή 

 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΝΕΕΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ Μ.μ.Ε» 

Η 28η Φεβρουαρίου ορίστηκε, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

φακέλου τεκμηρίωσης στα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού 

Νόμου «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες Μ.μ.Ε.», 

κατόπιν έγκρισης του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. 

Δημήτρη Παπαδημητρίου και του αναπληρωτή υπουργού, κ. Αλέξη Χαρίτση. Όπως ανακοίνωσε 

το Υπ. Οικονομίας, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο (Ν. 4399/2016) 

821 επενδυτικές προτάσεις, ύψους 2,2 δισ. ευρώ, αριθμός που ξεπέρασε κατά πολύ τις πιο 

αισιόδοξες προβλέψεις της ηγεσίας του υπουργείου, ιδίως ως προς τις υποβολές επενδυτικών 

σχεδίων στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες ανεξάρτητες Μ.μ.Ε.». Η 

πλειοψηφία εξ’ αυτών είναι στους κρίσιμους τομείς της βιομηχανίας, της μεταποίησης και της 

αγροδιατροφής. 

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι κ.κ. Παπαδημητρίου και Χαρίτσης έχουν ήδη ενεργοποιήσει την 

προβλεπόμενη διαδικασία αύξησης του προϋπολογισμού των συγκεκριμένων καθεστώτων, 

προκειμένου να καλυφθεί το αυξημένο ενδιαφέρον των επενδυτών, χωρίς να μειωθεί ο 

προϋπολογισμός των λοιπών καθεστώτων του νόμου. 

Επιστροφή 

 
 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΜΕ ΕΤΕπ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.μ.Ε. 

Στην υπογραφή συμφωνίας για τη χορήγηση δανείου ύψους 50 

εκατ. ευρώ προχώρησαν χθες η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

και η Παγκρήτια Τράπεζα. Η συμφωνία αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα «Δάνεια για ΜΜΕ και 

επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης» και θα επιτρέψει στην Παγκρήτια να στηρίξει 



επενδυτικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρέχοντάς τους επενδυτικά δάνεια και 

ρευστότητα υπό τη μορφή κεφαλαίου κίνησης. Ο Πρόεδρος της Παγκρήτιας, κ. Ν. Μυρτάκης, 

σημείωσε ότι φέτος η Παγκρήτια συμπληρώνει μια 10ετία επιτυχημένης συνεργασίας με την 

ΕΤΕπ, τονίζοντας ότι στο διάστημα αυτό υπεγράφησαν συμφωνίες συνολικού ύψους περίπου 

250 εκατ. ευρώ, ποσό που συνεισέφερε στη δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων επιχειρήσεων 

και θέσεων απασχόλησης. 

Επιστροφή 
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