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Το e-Ενημέρωση συντάσσεται εβδομαδιαία με τη δημοσιογραφική επιμέλεια του Ε.Β.Ε.Π.
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Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ
Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π.

Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2021
Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκης, στο Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π.
Στις

πολιτικές

που

υλοποιούν

το

υπουργείο

Εργασίας

και

Κοινωνικών

Υποθέσεων και ο ΟΑΕΔ, αναφέρθηκαν ο υπουργός Εργασίας, κ. Κωστής
Χατζηδάκης, και ο διοικητής του ΟΑΕΔ, κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης, στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού… Περισσότερα…
Η συμβολή του τραπεζικού συστήματος στην ενίσχυση ρευστότητας των ΜμΕ
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, με σχετική επιστολή του,
συνεχάρη

τον

Υπουργό

Οικονομικών,

κ.

Χρήστο

Σταϊκούρα,

για

την

πρωτοβουλία πραγματοποίησης ευρείας τηλεδιάσκεψης, με θέμα: «Η συμβολή
του τραπεζικού συστήματος στην ενίσχυση της ρευστότητας… Περισσότερα…
Εκκίνηση β’ εξαμήνου με προσδοκίες ανάκαμψης και επενδυτικά έργα
Αρκετές σημαντικές επενδύσεις προχωρούν με αποφασιστικά βήματα για να
ξεκινήσουν άμεσα, συμπεριλαμβανομένης της εμβληματικής ανάπλασης στην
παραλία στο Ελληνικό, στη γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας και στο
πανελλαδικό δίκτυο ευρυζωνικής διασύνδεσης. Η κυβέρνηση σκοπεύει να
επιτύχει ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης… Περισσότερα…
Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη στην Γ.Σ. του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου
Ο Πειραιάς έχει πλέον αναβαθμίσει την οικονομική και γεωπολιτική σημασία του
και, εκ του γεγονότος αυτού, μπορεί να αποτελέσει σημείο επαφής και
επιχειρηματικό σύνδεσμο για τις κινεζικών συμφερόντων επιχειρήσεις και όχι
μόνο. Η κομβική σημασία και ο ρόλος του λιμανιού του Πειραιά δεν επιδέχεται
πλέον αμφισβήτησης, καθώς η έλευση της COSCO… Περισσότερα…
Γ. Γεραπετρίτης: Κοινωνία και οικονομία δεν μπορεί να μένουν πίσω όταν είναι καθολικό το
αγαθό του εμβολιασμού
Το κυβερνητικό σχέδιο για διαβάθμιση στους χώρους ψυχαγωγίας κ.λ.π.
ανέπτυξε, μαζί με τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνι Γεωργιάδη,
ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος και έστειλε το
μήνυμα, «η κοινωνία, όπως και η οικονομία, δεν μπορεί να στέκεται πίσω, όταν
αυτή την ώρα είναι… Περισσότερα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
ΥΠΟΙΚ: Έτοιμο και για το πιο ακραίο σενάριο – 4,5 δις για μέτρα στήριξης το β’ εξάμηνο εφέτος
Μέτρα ύψους 4,5 δισ. ευρώ για να στηριχθούν τομείς της οικονομίας που
πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας, θα υλοποιήσει η κυβέρνηση το β’
εξάμηνο εφέτος. Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας,
αναφέροντας ότι μεταξύ των μέτρων… Περισσότερα…
Χρ. Σταϊκούρας:Ουσιαστικός ο ρόλος του Ομίλου της ΕΤΕπ στην ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας
Την ικανοποίηση τους για την εξαιρετική συνεργασία που έχει αναπτυχθεί
μεταξύ του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της
χώρας μας οδηγώντας σε χρηματοδοτήσεις ρεκόρ και σε περαιτέρω ενίσχυση
τους, εξέφρασαν μετά την συνάντηση τους ο υπουργός… Περισσότερα…
Σκυλακάκης: Ρεαλιστικοί και εφικτοί οι στόχοι του Μεσοπρόθεσμου
"Το Μεσοπρόθεσμο είναι ένα σενάριο βάσης, τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ
καλύτερα από τις προβλέψεις του . Αντιστρέφουμε το επενδυτικό κενό που
υπήρξε από το 2015, έχουμε εξασφαλίσει τους πόρους για να το πετύχουμε αυτό
ώστε να φέρουμε επενδύσεις και να κάνουμε… Περισσότερα…
Σταδιακά η υποχρεωτική εφαρμογή του MyDATA
Εξ αιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας στη λειτουργία των επιχειρήσεων,
καθώς και τη βελτίωση των υγειονομικών συνθηκών, καθορίζεται η σταδιακή
υποχρεωτική

διαβίβαση

παραστατικών

στην

πλατφόρμα

myDATA

και

η

διασύνδεση των φορολογικών μηχανισμών… Περισσότερα…
Μείωση του χρόνου εναπόθεσης στα Τελωνεία - Τρείς νέες ψηφιακές τελωνειακές υπηρεσίες
Χάρη στην ψηφιοποίηση των τελωνειακών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ από την
Δευτέρα 28.6.2021, μειώθηκε από 60 σε 8 εργάσιμες ώρες ο ελάχιστος χρόνος
παραμονής

εμπορευμάτων

στο

ανασταλτικό

καθεστώς.

Σύμφωνα

με

ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, αναβαθμίζεται έτσι… Περισσότερα…
Στα 50 ευρώ διατηρείται από την 1η Ιουλίου και εφεξής το όριο για ανέπαφες συναλλαγές με
κάρτες πληρωμών χωρίς χρήση PIN
Σε συνέχεια της από 23 Μαρτίου ανακοίνωσης της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών, οι τράπεζες-μέλη της, στο πλαίσιο της δέσμευσής τους για διαρκή
συνδρομή τους στον περιορισμό των επιπτώσεων του κορωνοϊού (COVID-19),
στη δημόσια υγεία και τη συναλλακτική καθημερινότητα… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.
Άδ. Γεωργιάδης: Η βιομηχανική παραγωγή αυξάνεται συνεχώς
«Είμαστε μια κυβέρνηση που έχουμε εκπέμψει ηχηρό μήνυμα ότι θέλουμε να
βοηθήσουμε την μεταποίηση και τη βιομηχανία εν γένει. Κι είναι αλήθεια ότι η
βιομηχανική παραγωγή αυξάνεται συνεχώς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό
και δείχνει ότι μπορούμε να βελτιωθούμε… Περισσότερα…

Επιτάχυνση επενδύσεων - Δυνατότητα παρακολούθησης του φακέλου με ένα «κλικ»
Νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες ετοιμάζει η ηγεσία του Υπ. Ανάπτυξης καθώς
όπως «αποκάλυψε» μιλώντας στη Βουλή o Άδωνις Γεωργιάδης έρχεται, «νέο
αναπτυξιακό

νομοσχέδιο

για

την

επιτάχυνση

των

επενδύσεων,

την

απλούστευση των διαδικασιών και την ενίσχυση… Περισσότερα…
Ξεπερνάει τα 42 εκατ. ευρώ η επιχορήγηση 24 επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν σε
καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου
Ξεπερνά τα 42 εκατ. ευρώ το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, στα 24
επενδυτικά

σχεδία

που

υπήχθησαν

στα

καθεστώτα

ενίσχυσης

«Γενική

Επιχειρηματικότητα» (4ος Κύκλος) και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και
Μικρών Επιχειρήσεων» (2ος Κύκλος) του Αναπτυξιακού Νόμου… Περισσότερα…
Ενοίκια: Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την καταβολή Ιουνίου
Δημοσιεύθηκε

σε

ΦΕΚ

η

απόφαση

που

καθορίζει

ποιες

επιχειρήσεις

απαλλάσσονται πλήρως ή μερικώς, από την καταβολή ενοικίου τον Ιούνιο,
λόγω πανδημίας.ενώ υπάρχει μία μικρή διαφοροποίηση σε σχέση με τον Μάιο.
Η επιχείρηση θα πρέπει να… Περισσότερα…
Παράταση μέχρι 14 Ιουλίου, για τις δηλώσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό «Εθνικά Βραβεία
Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας Elevate Greece»
Την παράταση της καταληκτικής προθεσμίας για τη δήλωση συμμετοχής στα
«Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας Elevate Greece», μέχρι και την
Τετάρτη 14 Ιουλίου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Για
την έκδοση της απόφασης συνυπολογίστηκε… Περισσότερα…
ΥΠ.ΕΡ.
e-ΕΦΚΑ: Σε λειτουργία 7 ηλεκτρονικές υπηρεσίες για οφειλέτες
Συνολικά 7 άμεσα προσβάσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους οφειλέτες
έχουν τεθεί σε λειτουργία, μέχρι σήμερα, από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), στο πλαίσιο της στρατηγικής του για
αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών… Περισσότερα…
ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
Αύξηση επιχειρήσεων παρά τη μείωση δραστηριοτήτων στο μεγάλο λιμάνι
Τα στοιχεία του πρώτου πενταμήνου του 2021 των εγγραφών-διαγραφών στο
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς είναι αισιόδοξα θετικά. Σύμφωνα
με την ΥΜΣ & το Γ.Ε.ΜΗ οι εγγραφές επιχειρήσεων ανήλθαν από την αρχή του
έτους μέχρι τέλος Μαίου σε 537 έναντι 417 το ίδιο διάστημα πέρυσι,
σημειώνοντας αύξηση 28%. Οι διαγραφές περιορίστηκαν… Περισσότερα…

Καινοτόμος δανεισμός» στις επιχειρήσεις μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας
Η Ευρωπαική Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης εκφράζοντας
μεγάλες προσδοκίες για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις από την εφαρμογή του. Η
ΕΕ θεωρεί το πλάνο ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας ένα από
τα πιο άρτια σχέδια και χαρακτηρίζει το πλαίσιο δράσης του φιλόδοξο και
διορατικό. Η Ελλάδα από το RRF, θα λάβει… Περισσότερα…

Το Ταμείο Ανάκαμψης μοναδική ευκαιρία για την ανάπτυξη
Η πανδημία έχει προκαλέσει ένα ισχυρό πλήγμα στην ελληνική οικονομία και
στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά. Πλήγμα που
αποτυπώνεται στη μείωση κατά 7,8% του ΑΕΠ το 2020 και σε πτώση
πωλήσεων της τάξης του 13% στον ελληνικό επιχειρηματικό τομέα…
Περισσότερα…
Οι ευκαιρίες δεν περιμένουν, αλλά προηγούνται των αλλαγών
Οι περιοχές του ευρύτερου Πειραιά και της Δυτικής Αττικής αλλάζουν. Αλλάζουν
πολεοδομικά, συγκοινωνιακά, επιχειρηματικά. Αιτία της συντελούμενης αλλαγής
τα

εμβληματικού

χαρακτήρα

έργα

υποδομών

και

μεταφορών

που

θα

προσδώσουν δυναμική σε επιχειρηματικό και επιχειρησιακό επίπεδο στον
ευρύτερο επιχειρηματικό χώρο. Στη πόλη του Πειραιά η πολεοδομική ανάπλαση
στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Διονυσίου… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Συνάντηση του Ε.Σ.Π. με τον Υφ.ΥΝΝΠ, κ. Κ. Κατσαφάδο
Σε εγκάρδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24 Ιουνίου συνάντηση
μεταξύ του Υφυπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και Βουλευτή Α΄
Πειραιά & Νήσων, κ. Κώστα Κατσαφάδου, και του Προέδρου του Εμπορικού
Συλλόγου

Πειραιώς,

κ.

Θ.

Καπράλου,

στην

οποία

συμμετείχαν

ο

Α΄

Αντιπρόεδρος του ΕΣΠ… Περισσότερα…
Τo Ε.Β.Ε.Π. στην 85η Δ.Ε.Θ. προβάλλει την Πειραϊκή Ναυτιλιακή και Βιομηχανική Κοινότητα με
τη συμμετοχή επιχειρήσεων - μελών του
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, μετά από σχετική
πρωτοβουλία της Κ.Ε.Ε., προτίθεται να συμμετέχει και φέτος στην 85η Δ.Ε.Θ.,
που πραγματοποιείται από τις 11 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Στη φετινή Δ.Ε.Θ.,
που έχει ως τιμώμενη Χώρα την Ελλάδα, το Ε.Β.Ε.Π., με έμφαση στην
ενίσχυση της ελληνικής ναυτιλίας και βιομηχανίας, εστιάζει στην ιδιαίτερη
συμμετοχή επιχειρήσεων – μελών του… Περισσότερα…

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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Δελτίο Τύπου Eurocommerce: «Commissioner McGuinness talks to retailers and wholesalers on
financial services, investment and recovery», 29 Ιουνίου 2021



Δελτίο Τύπου Eurocommerce: «EuroCommerce welcomes modernisation of product safety rules», 30
Ιουνίου 2021

