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, 19 Ιουνίου 2020

12 Παρατηρήσεις Ε.Β.Ε.Π. στη δημόσια διαβούλευση για το παράνομο εμπόριο
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την συνδρομή της Γενικής
Γραμματείας

Εμπορίου

όπως

είχε

υποσχεθεί,

καλώς

έθεσε

σε

δημόσια

διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου
στη χώρα μας. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη θεσμική παρέμβαση της Πολιτείας
απέναντι στο οικονομικό έγκλημα, είτε αυτό εμφανίζεται σε φυσική, είτε σε
ψηφιακή μορφή, καθώς και σε όλα τα στάδια διακίνησης, δηλαδή την είσοδο,
αποθήκευση, διανομή και πώληση. Το Επιμελητήριό μας, με τη συνδρομή του
Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, κατέθεσε στη δημόσια διαβούλευση 12 προτάσεις που να ευνοούν την νόμιμη
επιχειρηματικότητα και να μην δημιουργούν εμπόδια στις υγιείς επιχειρήσεις. Περισσότερα…
Αθηνά Χατζηπέτρου, Πρόεδρος Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, στο Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π.: «Ένα
προϊόν το μήνα για στήριξη της επιχειρηματικότητας»
Τα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων, που
λαμβάνονται προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις
της

υγειονομικής

χθεσινού

κρίσης,

Διοικητικού

βρέθηκαν

Συμβουλίου

στο
του

επίκεντρο

του

Εμπορικού

και

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.), στο οποίο έλαβε μέρος η Πρόεδρος και Διευθύνουσα
Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κ. Αθηνά Χατζηπέτρου. Περισσότερα…
Παρουσίαση Ε.Α.Τ.
Το Ε.Β.Ε.Π.

εκτιμά πως το «Σύνταγμα της Πληροφορικής»

ελευθερώνει

την ελληνική

επιχειρηματικότητα
Σύμφωνα με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά στα θετικά σοκ
για την ανάταξη της οικονομίας, θα πρέπει να προσμετρηθεί η προσπάθεια
επιτάχυνσης της ψηφιοποίησης του Δημόσιου τομέα. Η ψηφιοποίηση των
υπηρεσιών του Δημοσίου με διαδικασίες εξπρές ήταν, ούτως ή άλλως,
αναγκαιότητα και προ της πανδημίας, η έλευση της οποίας, απλώς επιτάχυνε τις
πολιτικές αξιοποίησής της και ανέδειξε την αποδοχή και την ανάγκη αφομοίωσής
της. Περισσότερα …

Ε.Β.Ε.Π.:«Η έκπτωση 2% για την εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος να θεσπιστεί για τα
Νομικά Πρόσωπα και την εφάπαξ εξόφληση του ΕΝΦΙΑ»
Αίτημα για θέσπιση της έκπτωσης 2% για την εφάπαξ εξόφληση του φόρου
εισοδήματος και την εφάπαξ εξόφληση του ΕΝΦΙΑ για τα Νομικά Πρόσωπα
υπέβαλε στο Υπ. Ανάπτυξης το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά.
Στην σχετική επιστολή αναφέρονται τα ακόλουθα: «Κύριε Υπουργέ, η
Κυβέρνηση καλώς λαμβάνει ρεαλιστικά και ορθολογικά μέτρα διευκόλυνσης και
ανακούφισης τόσο των πολιτών, όσο και των επιχειρήσεων και στο πλαίσιο αυτό το Ε.Β.Ε.Π.,

ζητά τη

θέσπιση αντίστοιχου μέτρου έκπτωσης 2% για την εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος, αλλά και για
την εφαπάξ εξόφληση του ΕΝΦΙΑ, για όλα τα νομικά πρόσωπα. Περισσότερα…
Νέα δέσμη θετικών μέτρων ανακοίνωσε ο Κ. Μητσοτάκης
Μια πολύ σημαντική απόφαση για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα σε
σχέση με τις φετινές φορολογικές δηλώσεις ανακοίνωσε από το Βήμα της
Βουλής ο Πρωθυπουργός. Πιο συγκεκριμένα, οι φορολογικές διευκολύνσεις
που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός: Οι οφειλές Μαρτίου έως τον Σεπτέμβριο
που αναστάλθηκαν θα αποτελέσουν ξεχωριστό σύνολο που θα πληρωθεί σε 12
άτοκες δόσεις ή 24 με μειωμένο επιτόκιο, με τις πληρωμές να ξεκινούν το 2021. Περισσότερα ….
Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με τους Πρόεδρους των 6 Επιμελητηρίων
Αττικής – Απόφαση Π.Ε.Σ.Α.
Η πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής, Γ. Πατούλη, να διατεθεί το ποσό
των 8 εκ. ευρώ για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τουλάχιστον 6.000
εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω συγκεκριμένης Δράσης του ΠΕΠ
Αττικής 2014-2020, ήταν το αντικείμενο της συνάντησης του Περιφερειάρχη
με τους Προέδρους των 6 Επιμελητηρίων της Αττικής. Ύστερα από σύγκλιση
της συντονιστικής επιτροπής του Π.Ε.Σ.Α., οι Πρόεδροι αποφάσισαν τον
επιμερισμό του προαναφερόμενου ποσού. Στη σχετική επιστολή προς τον Περιφερειάρχη, αναφέρονται τα
ακόλουθα: Περισσότερα …
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
Στην τελική ευθεία τα ηλεκτρονικά βιβλία
Σε τελική ευθεία εισέρχεται η εφαρμογή των «ηλεκτρονικών βιβλίων» όπου
όλες οι επιχειρήσεις θα διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ όλα τα στοιχεία
των συναλλαγών τους και των βιβλίων τους. Την απόφαση με την οποία
ενεργοποιείται η ψηφιακή διαβίβαση στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών
Βιβλίων - myDATA υπέγραψαν ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος
Βεσυρόπουλος και ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής. Περισσότερα …
Πέντε οι κατηγορίες δικαιούχων για μικροπιστώσεις έως 25.000 ευρώ
Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για τις μικροχρηματοδοτήσεις, βάσει του
οποίου προβλέπεται η σύσταση ιδρυμάτων τα οποία θα μπορούν να χορηγούν
πιστώσεις έως 25.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Δικαιούχοι των
μικροχρηματοδοτήσεων είναι:
Περισσότερα …

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Ξεκινά ο 2ος γύρος - Έλεγχος στοιχείων από την ΑΑΔΕ
Έως τις 22 Ιουνίου οι επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στην
πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myBusinessSupport για τον 2ο γύρο της επιστρεπτέας
προκαταβολής μέσω της οποίας θα διατεθούν τουλάχιστον 1,4 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, οι επιχειρήσεις που μπορούν να
υποβάλουν αίτηση στην ειδική πλατφόρμα είναι: οι πολύ μικρές επιχειρήσεις,
τα φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών επιχειρήσεων, τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική
επιχειρηματική δραστηριότητα. Περισσότερα …
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΑΝ.
Μείωση ενοικίου: Ποιες επιχειρήσεις τη δικαιούνται και τον Ιούνιο
Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναρτήθηκε η απόφαση με την οποία
διευκρινίζεται

ποιες

επιχειρήσεις

δικαιούνται

μείωση

επαγγελματικής στέγης κατά 40% και για τον μήνα Ιούνιο.

του

ενοικίου

Πρόκειται σε

μεγάλο βαθμό για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο, τον
τουρισμό, την

εστίαση,

τις μεταφορές και

τον πολιτισμό/αθλητισμό.

Περισσότερα …
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γ. Βρούτσης: Ενισχύουμε τον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ"
"Με το μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ", η πολιτεία
συμβάλλει στην αναπλήρωση της ενδεχόμενης απώλειας του εισοδήματος του
εργαζομένου (60%), που, στην τελική ανάλυση, μετά από εισφορές και
φόρους, η αναπλήρωση για τον εργαζόμενο είναι 83,5% έως 100%" δήλωσε,
μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης
Βρούτσης, μιλώντας σε εκπομπή τηλεοπτικού σταθμού. Περισσότερα …
ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
«Η διπλή μετάβαση των μικρομεσαίων σε μία πράσινη και ψηφιακή οικονομία»
Είναι σαφές το μήνυμα, από τον επιχειρηματικό κόσμο, ότι η Ευρώπη θα μπορέσει
να ανακάμψει από την κρίση, μόνο εάν διασφαλίσει ότι οι βιώσιμες ΜμΕ θα
επιβιώσουν μετά τα μέτρα περιορισμού και θα είναι σε θέση να ξεκινήσουν εκ νέου
τις επενδύσεις, ώστε να διατηρήσουν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.
Περισσότερα …
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ
Ε.Β.Ε.Π.: «Ολοκληρωμένο το νομοσχέδιο της θαλάσσιας πολιτικής από τον Υπουργό Ναυτιλίας»
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης,
παρουσίασε τους βασικούς άξονες του σχεδίου νόμου για μία «Ολοκληρωμένη
Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο και λοιπές διατάξεις», τονίζοντας ότι
η βασική τομή του συγκεκριμένου νομοσχεδίου είναι ότι θεσμοθετείται για
πρώτη φορά στην Ελλάδα, η υποχρέωση του κράτους για κατάρτιση
ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής. Περισσότερα …

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

12 - 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020



Η απάντηση της ΕΚΤ για τη χρήση μετρητών σε περιόδους πανδημίας & κορονοϊού



Η αποκλιμάκωση των προστατευτικών μέτρων ενάντια στον COVID-19 στην Ευρώπη, με μία ματιά: Τι
επαναλειτουργεί (16.06.20) - Σχέδιο Ανάκαμψης (17.06.20) - Προστατευτικές Μάσκες (17.06.20)



Δελτίο Τύπου EuroCommerce: «COVID: Europe needs a coherent, responsible approach to free
movement of people» (17.06.20)

