Το Ευρωπαϊκό εμπόριο κινείται μεταξύ πανδημίας και εμβολίου
Ο αντίκτυπος του COVID-19 στο ευρωπαϊκό και διεθνές εμπόριο, η
κυκλική οικονομία, η ψηφιοποίηση, η νέα ατζέντα καταναλωτών, οι
δεξιότητες στην απασχόληση, ο κατώτατος μισθός στην Ε.Ε., η εταιρική
διακυβέρνηση και το Brexit ήταν τα κύρια θέματα που εξετάστηκαν στο
πλαίσιο του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της
EuroCommerce. Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και εκπρόσωπος της Ε.Σ.Ε.Ε.,
ως τακτικό μέλος στο Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης του Εμπορίου, Βασίλης Κορκίδης… Περισσότερα…
Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν σημαντική αύξηση των φετινών πωλήσεων της «Cyber Week»
Σε

δήλωσή

του

ο

πρόεδρος

του

Εμπορικού

και

Βιομηχανικού

Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, σχετικά με τις πωλήσεις
κατά την «Cyber Monday ή Cyber Week» ανέφερε τα εξής: Η «Cyber
Monday ή Cyber Week» για το 2020 ξεκινά και στην Ελλάδα...
Περισσότερα…
“Ok” της Ε.Ε. για τις επιστρεπτέες προκαταβολές
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από σχετική εξέταση, διαπίστωσε ότι η
τροποποίηση του υφιστάμενου ελληνικού καθεστώτος επιστρεπτέων
προκαταβολών για τη στήριξη των εταιρειών που πλήττονται από την
επιδημία του κορονοϊού συνάδει με το προσωρινό πλαίσιο. Το αρχικό
καθεστώς εγκρίθηκε από… Περισσότερα…
Κίνητρα για συνενώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Στα σκαριά φορολογικά και χρηματοδοτικά κίνητρα για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις που θα επιδιώξουν τη μεγέθυνσή τους ή τη συγχώνευσή
τους με άλλες έχει θέσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση να
θεσπίσει με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Το Εθνικό Σχέδιο
Ανάκαμψης, που δόθηκε στη δημοσιότητα, αναφέρει… Περισσότερα…

Συμμετοχή Ε.Β.Ε.Π. & παρέμβαση Β. Κορκίδη στην 23η Πανελλήνια Διάσκεψη "LOGISTICS
2020”
Παρέμβαση στη διάρκεια των εργασιών της 23ης Πανελλήνιας Διάσκεψης
"LOGISTICS 2020” έκανε ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης, ο
οποίος και τοποθετήθηκε σε δέσμη ερωτημάτων που τέθηκαν κατά τη διάρκεια
της διάσκεψης που έγινε διαδικτυακά. Τα ερωτήματα που τέθηκαν και οι
απαντήσεις παρατίθενται κατωτέρω. To 2020 φαίνεται να κλείνει με ύφεση,
στην

καλύτερη

των

περιπτώσεων

10%.

Το

επόμενο

έτος

εγείρει…

Περισσότερα…

Παράταση στις προθεσμίες καταβολής και απαλλαγής τελών με απόφαση του δημοτικού
συμβούλιου Πειραιά
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά παρατείνεται και ορίζεται η 11η
Δεκεμβρίου 2020, ως ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης του ετήσιου
τέλους των αδειών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2020. Επίσης, στην
ίδια

απόφαση

ορίζεται

η

4η

Δεκεμβρίου

2020

ως

προθεσμία

υποβολής

ηλεκτρονικών αιτημάτων απαλλαγής αναλογούντων τελών, λόγω της εφαρμογής
των

μέτρων

περιορισμού

της

διασποράς

του

κορωνοϊού

της

περιόδου…

Περισσότερα…
Χριστούγεννα στον Πειραιά – γιορτές στις γειτονιές
Ο Δήμος Πειραιά με αισιοδοξία, αλλά και αίσθημα ευθύνης απέναντι στους
δημότες

του,

προγραμματίζει

για

εφέτος

στο

πλαίσιο

των

Χριστουγεννιάτικων Εορτών στην πόλη μας, μια σειρά φωτεινών και
ψηφιακών θεαμάτων. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι αυτές οι γιορτές θα είναι
πολύ διαφορετικές, εξαιτίας της πανδημίας και των επιπτώσεών της, στόχος
της Δημοτικής Αρχής… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
Συμμετείχαν 448.203 επιχειρήσεις στον 4ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής - Παράταση
υποβολής δικαιολογητικών – 5ος κύκλος τον Ιανουάριο
Ολοκληρώθηκε,
διαδικασία

σύμφωνα

υποβολής

Προκαταβολής,

στον

με

το

αιτήσεων
οποίο

προβλεπόμενο

για

τον

συμμετείχαν

4ο

χρονοδιάγραμμα,

κύκλο

448.203

της

η

Επιστρεπτέας

επιχειρήσεις,

όπως

ανέφερε με ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών. Το συνολικό ποσό
που θα διοχετευθεί προς τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του 4 ου κύκλου της
Επιστρεπτέας… Περισσότερα…
Ν. Παπαθανάσης: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βασικός πυλώνας της ανάπτυξης
Το σχέδιο στήριξης της κυβέρνησης για τις επιχειρήσεις και ιδίως για τις
μικρομεσαίες

που

έχουν

πληγεί

από

την

πανδημία,

σκιαγράφησε

ο

αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης
μιλώντας στο 3ο Digital Dialogue, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του
Regional Growth Conference, με θέμα «Περιφερειακή Ελλάδα και Ταμείο
Ανάκαμψης»... Περισσότερα…

Ξεκίνησαν οι πρώτες πληρωμές της κρατικής επιδότησης από το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ
Το

υπουργείο

κρατικής

Οικονομικών πραγματοποιεί

επιδότησης

από

το

πρόγραμμα

τις πρώτες πληρωμές της
«ΓΕΦΥΡΑ».

Πληρωμές

που

ανέρχονται συνολικά στα 9,9 εκατ. ευρώ σε αυτή την πρώτη φάση και
αντιστοιχούν στην επιδότηση 42.449 δανείων και 26.059 δικαιούχων.
Πρόκειται για δανειολήπτες οι οποίοι πλήττονται από τις οικονομικές
επιπτώσεις της… Περισσότερα…
Επαναφορά των 120 δόσεων με τροπολογία
Με πληρωμή μίας μόνον δόσης τον Δεκέμβριο, και όχι δύο, θα μπορέσουν
τελικά να ενταχθούν ξανά στις 120 δόσεις όσοι έχασαν την ρύθμιση από τον
περασμένο Μάρτιο έως και τον Νοέμβριο. Τούτο προβλέπει τροπολογία την
οποία ετοίμασε ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας εξαιτίας και των τεχνικών
προβλημάτων που αντιμετώπισε η ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ…
Περισσότερα…
Εκταμιεύτηκε το τέταρτο πακέτο μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, συνολικού ύψους
767 εκατ. ευρώ
Η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο της, αξιοποιώντας την εμπιστοσύνη
των εταίρων, των θεσμών, των αγορών, των επενδυτών, των οίκων
πιστοληπτικής αξιολόγησης και – πρωτίστως - της ελληνικής κοινωνίας,
συνεχίζουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών, με στόχο να
υπερβούμε τις σημερινές… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πληρωμή εισφορών του Οκτωβρίου έως τις 7 Δεκεμβρίου
Προθεσμία έως τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου έχουν οι 1,4 εκατ. ασφαλισμένοι
μη μισθωτοί στον e-ΕΦΚΑ προκειμένου να πληρώσουν τις εισφορές κύριας
ή και επικουρικής ασφάλιση και εφάπαξ παροχών, που έληγε στις 3
Δεκεμβρίου. Το διοικητικό συμβούλιο του φορέα αποφάσισε την παράταση
της προθεσμίας πληρωμής των ενιαίων ειδοποιητηρίων των ασφαλιστικών
εισφορών του μηνός Οκτωβρίου 2020 για ελεύθερους επαγγελματίες,
αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες, με στόχο τη διευκόλυνση των ασφαλισμένων, οι οποίοι μέσω
των συνδικαλιστικών τους φορέων ζητούν το «πάγωμα» των πληρωμών, τουλάχιστον για όσο διάστημα
διαρκεί το lockdown.
Αναστολή συμβάσεων εργασίας
Με βάση την κυβερνητική απόφαση για παράταση του lock down έως και
την 7η Δεκεμβρίου, το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε την παράταση της
αναστολής συμβάσεων εργασίας υποχρεωτικά για όσες επιχειρήσεις είναι
κλειστές με κρατική εντολή, από την 3η ή 7η Νοεμβρίου 2020, και
προαιρετικά για τις πληττόμενες ανοιχτές επιχειρήσεις. Έτσι, οι επιχειρήσεις
οι οποίες θα… Περισσότερα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.
Παράταση του lockdown έως τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου – Ανοιγμα των καταστημάτων με
εποχικά είδη τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου
Την παράταση των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν σε όλη τη χώρα λόγω
του κορονοϊού, μέχρι τις 6 το πρωί της Δευτέρας 14 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε
χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας. Όπως είπε, παρατηρείται
μια σταθεροποίηση των κρουσμάτων, αλλά με πιο αργούς ρυθμούς απ’ ό,τι
αναμενόταν. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι, από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου,
ανοίγουν

τα

καταστήματα

λιανικής

πώλησης

αμιγώς

εποχικών

χριστουγεννιάτικων ειδών, ενώ θα επιτρέπεται η πώλησή τους και από τα σούπερ μάρκετ. Οι λεπτομέρειες
για το ωράριο και τον τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων αυτών θα ανακοινωθούν σήμερα, Παρασκευή,
από τον Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, Παναγιώτη Σταμπουλίδη.
Προς αύξηση των ορίων για απευθείας αναθέσεις
Σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης έως τις 7 Δεκεμβρίου βρίσκεται
νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με το οποίο
επέρχεται

σημαντική

αλλαγή

στα

όρια

για

τις

απευθείας

αναθέσεις,

καταργείται η διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού, εισάγεται η έννοια των
δημοσίων συμβάσεων ήσσονος αξίας, ενώ δίνεται… Περισσότερα…
Το ν/σ για την απλοποίηση της αδειοδότησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, παρουσίασε ο
Άδ. Γεωργιάδης
Το νομοσχέδιο για την απλοποίηση της αδειοδότησης επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων παρουσίασε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις
Γεωργιάδης, στην πρόσφατη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Όπως
ανακοινώθηκε, η απλούστευση των αδειοδοτικών διαδικασιών, στο πλαίσιο
ενίσχυσης της ελκυστικότητας… Περισσότερα…
Σε διαβούλευση σχέδιο υπ. απόφασης για τους όρους εγκατάστασης επιχειρήσεων σε
βιομηχανικές περιοχές
Σε διαβούλευση τέθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έως
και την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020, το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για το
«γενικό

πλαίσιο

λειτουργίας

κοινών

των

Επιχειρηματικών

κανόνων

Οργανωμένων

Δραστηριοτήτων

και

κατευθύνσεων

Υποδοχέων
(ΟΥΜΕΔ)».

Η

οργάνωσης

Μεταποιητικών
υπουργική

και
και

απόφαση

«εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 59 παρ. 4 του ν. 3982/2011…
Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.Ν.ΝΠ.
Παρατείνεται μέχρι 7 Δεκεμβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το μεταφορικό
ισοδύναμο
Παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 η προθεσμία υποβολής
αιτήσεων χρηματοδότησης Μεταφορικού Ισοδυνάμου Επιχειρήσεων για το Α’
εξάμηνο του 2020. Η απόφαση αυτή ελήφθη από τον Υπουργό Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, ύστερα από σχετικό αίτημα

των νησιωτικών επιχειρήσεων που δοκιμάζονται από τις συνέπειες του καταστροφικού σεισμού, όπως οι
επιχειρήσεις της Σάμου. Παρόμοιο αίτημα υπέβαλαν και τα θεσμικά όργανα των επιχειρήσεων της Κρήτης
που, για πρώτη φορά, συμμετέχουν στο μέτρο.

Ευχές για ταχεία ανάρρωση από τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ε.Β.Ε.Π. στον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γιάννη Πλακιωτάκη
ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
Χαμηλές ταχύτητες γράφει το ευρωπαϊκό «κοντέρ» του λιανεμπορίου
Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου στις 27 χώρες της ΕΕ των 27, εκδηλώνουν
την έντονη ανησυχία τους για την κρίσιμη περίοδο των Χριστουγέννων. Οι
κρίσιμες εβδομάδες της κατανάλωσης των εορτών, που ξεκίνησαν με τη Black
Friday ενδέχεται να έχουν έως και τις μισές πωλήσεις σε σύγκριση με πέρυσι.
Σε πολλές μάλιστα χώρες στην Ευρώπη, οι έμποροι λιανικής στην απόγνωση
τους, ζητούν από τις κυβερνήσεις τους, να άρουν τα lockdown για να σώσουν
την κρίσιμη εορταστική περίοδο, μεταξύ της προωθητικής ενέργειας της Black Friday και των
Χριστουγέννων. Περισσότερα…
«Η βασική ενδεκάδα επιχειρηματικών ευκαιριών μετά την πανδημία»
Πάντα υπάρχει η επόμενη μέρα και μας περιμένει γερούς και δυνατούς να
επιστρέψουμε στην επιχειρηματική μας κανονικότητα. Σε λίγους μήνες θα
έχουμε στη διάθεση μας το εμβόλιο και τη δυνατότητα να πάρουμε πίσω την
κοινωνική και οικονομική μας ζωή. Η οικονομία της χώρας μας θα έχει
επίσης ανάγκη από ένα ανάλογο της πανδημίας εμβόλιο, ικανό να
θεραπεύσει αποτελεσματικά τις επιπτώσεις από την «πανδημική» κρίση,
αλλά και τα χρόνια υποκείμενα νοσήματα, που βλάπτουν σοβαρά την υγεία
της ελληνικής επιχειρηματικότητας…
Περισσότερα…
Ο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Η πανδημία, που ταλανίζει τις οικονομίες ολόκληρου του πλανήτη,
«φώτισε» με τον καλλίτερο δυνατό τρόπο τη σημασία των logistics.
Αλλά, κυρίως κατέδειξε τα «αδύνατα σημεία» της αλυσίδας αξίας στην
αντιμετώπισης μιας ασύμμετρης απειλής. Σήμερα που το δεύτερο κύμα
της πανδημίας επελαύνει το πρόταγμα πρέπει να είναι η ολική ψηφιοποίηση των logistics… Περισσότερα…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
22ο ετήσιο Φόρουμ της Capital Link Invest in Greece
«Ελλάδα - Κοιτώντας μπροστά με εμπιστοσύνη»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΗ: http://forums.capitallink.com/greece/2020/newsletter/chamber-pir.html

GreekExportsAwards2020

Λόγω περιοριστικών μέτρων για την μη διάδοση της πανδημίας, η ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης
μεταφέρεται για την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 και, αντίστοιχα, η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας
για τις εταιρίες που ενδιαφέρονται, για την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: https://ethosevents.eu/event/greek-exports-forum-amp-awards-2020/
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Τα προστατευτικά μέτρα ενάντια στον COVID-19 στην Ευρώπη, με μία ματιά:
Τι κλείνει (27.11.20) - Σχέδιο Ανάκαμψης (01.12.20) – Ενοίκια (01.12.20)

▪

Δελτίο Τύπου EuroCommerce: “Geoblocking – sensible to keep unchanged for now”, 01.12.2020

▪

Δελτίο Τύπου EuroCommerce: “New skills and new ways of working crucial for future resilience”,
02.12.2020

▪

Ενημερωτικό Δελτίο EuroCommerce: “Food E-news”, Νοέμβριος 2020
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▪
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Ενημερωτικό σημείωμα για τη συμμετοχή του Ε.Β.Ε.Π. στη Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
της ASCAME & στη Meda Week 2020
Διακήρυξη της Βαρκελώνης για τον ιδιωτικό τομέα στην Μεσόγειο

▪

Ενημερωτικό Δελτίο ASCAME

