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, 9 Ιουλίου 2021
Το Ε.Β.Ε.Π. χαιρετίζει το αποτέλεσμα του διπλού διαγωνισμού που κρατά τα ναυπηγεία
Σκαραμαγκά σε ελληνικά χέρια
Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε: «Η θετική εξέλιξη για
την ανάκτηση και επαναλειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, μετά τον
επιτυχή πλειοδοτικό διπλό διαγωνισμό της ΕΝΑΕ και ΕΤΑΔ, ανοίγει ένα νέο
τεράστιο κεφάλαιο για τη ναυπηγική βιομηχανία της χώρας μας. Οφείλουμε
να αναγνωρίσουμε στον Υπουργό… Περισσότερα…
Δήλωση προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη, στα ΜΜΕ για την εκκίνηση του 2ου εξαμήνου με
προσδοκίες ανάκαμψης και επενδυτικά έργα, αλλά και μετάλλαξη «ΔΕΛΤΑ»
Το δεύτερο εξάμηνο του έτους ξεκίνησε με προσδοκίες για επιστροφή
σε

θετικό

πρόσημο

ανάκαμψης.

Αρκετές

στην

οικονομία

σημαντικές

και

φιλόδοξους

επενδύσεις

στόχους

προχωρούν

με

αποφασιστικά βήματα για να ξεκινήσουν άμεσα, συμπεριλαμβανομένης
της εμβληματικής… Περισσότερα…
Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει με το λιανικό εμπόριο και τη μεταποίηση να βρίσκονται σε
άνοδο
Οι

αναλυτές

συνεχίζουν

να

αναβαθμίζουν

τις

βραχυπρόθεσμες

και

μεσοπρόθεσμες προβλέψεις τους για ανάπτυξη στην Ελλάδα, καθώς ο
σύνθετος δείκτης PMI έδειξε αύξηση ρεκόρ και οι λιανικές πωλήσεις
ανέκαμψαν σημαντικά. Όμως, η εξάπλωση της παραλλαγής ΔΕΛΤΑ στην
Ευρώπη μειώνει τις βασικές προσδοκίες για… Περισσότερα…
Παράταση για όλους τους δανειολήπτες που έχασαν τις προθεσμίες του «νόμου Κατσέλη»
Ο υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας, απηύθυνε πρόσκληση,
μέσα από την Βουλή, της δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον «νόμο
Κατσέλη» με προσδιορισμένη δικάσιμο μετά την 15η Ιουνίου 2021 και οι
οποίοι

δεν

υπέβαλαν

εμπρόθεσμα

αίτηση

επαναπροσδιορισμού

πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ, να υποβάλουν… Περισσότερα…

στην

Πρόωρη έναρξη των θερινών εκπτώσεων για τόνωση της κατανάλωσης στην αγορά
Το

Περιφερειακό

Επιμελητηριακό

Συμβούλιο

Αττικής

ενημερώνει

τις

εμπορικές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές πως, σύμφωνα με ανακοίνωση
του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι θερινές εκπτώσεις, εκτάκτως για φέτος,
ξεκινούν σήμερα Δευτέρα, 5 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και την Τρίτη,
31 Αυγούστου 2021. Ο λόγος που οι φετινές εκπτώσεις ξεκινούν μια
εβδομάδα νωρίτερα είναι, αφενός, για τη τόνωση της… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
Ερχεται νέα ρύθμιση για τα χρέη της πανδημίας
Νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τα χρέη της πανδημίας προανήγγειλε ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό
σταθμό. Όπως ανέφερε, έχει ήδη ξεκινήσει η σχετική συζήτηση με τους
Θεσμούς στο πλαίσιο της 11ης αξιολόγησης, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα
τεθεί το θέμα και στις επαφές με… Περισσότερα…
Θ. Σκυλακάκης: Θα δαπανούμε έσοδα στο βαθμό που θα αυξάνουμε την παραγωγικότητα, την
παραγωγή, τις επενδύσεις
«Το Μεσοπρόθεσμο δείχνει την πορεία που ελπίζουμε και προσδοκούμε να
έχει η οικονομία μας τα επόμενα χρόνια και θεωρώ ότι μπορούμε
λελογισμένα να είμαστε αισιόδοξοι» τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών

Θεόδωρος

Σκυλακάκης,

ενώ

μεταξύ

άλλων,

από

την

μεγέθυνση της ανάπτυξης… Περισσότερα…
Έως

16

Ιουλίου

η

υποβολή

δικαιολογητικών

όλων

των

κύκλων

της

Επιστρεπτέας

Προκαταβολής- Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν
Παρατείνεται έως τις 16 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων
δικαιολογητικών για τις επιχειρήσεις που έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη
στο πλαίσιο όλων των κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, μετά την
έκδοση των σχετικών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων… Περισσότερα…
Κατατέθηκε στη Βουλή το σ/ν του ΥΠΟΙΚ για την παράταση του προγράμματος Ηρακλής- Γ.
Ζαββός: Εξαιρετικά επιτυχημένη η πορεία του
Σχέδιο νόμου με διατάξεις που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, βελτιώσεις στο
πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών των νοικοκυριών
και των επιχειρήσεων, παράταση για την ένταξη των τραπεζών στο
πρόγραμμα "Ηρακλής" για κόκκινα δάνεια που έχουν απομείνει καθώς
ρυθμίσεις σχετικά με τον ΦΠΑ… Περισσότερα…
Μείωση ΕΝΦΙΑ για χιλιάδες «πληττόμενους»
Χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι κατά τη διάρκεια του 2020 επλήγησαν
οικονομικά από την επιδημία του κορονοϊού και απαλλάσσονται από τα
τεκμήρια διαβίωσης με διατάξεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα από τη Βουλή
θα πληρώσουν φέτος Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) μειωμένο
κατά 50% ή ακόμη και θα απαλλαγούν πλήρως από την υποχρέωση
πληρωμής… Περισσότερα…

e-ΕΦΚΑ: 12 ηλεκτρονικές υπηρεσίες για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους
Συνολικά 12 ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους μη μισθωτούς (ελεύθερους
επαγγελματίες,

εργοδότες,

αυτοαπασχολούμενους)

έχουν

τεθεί

σε

λειτουργία, από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕΦΚΑ), στο πλαίσιο της στρατηγικής του για αναβάθμιση του επιπέδου
εξυπηρέτησης των πολιτών, μέσω της… Περισσότερα…
Οικονομικό Φόρουμ Δελφών - Χ. Σταϊκούρας: Στόχος η υψηλή και διατηρήσιμη ανάπτυξη
Στόχος είναι να επιτευχθεί υψηλή και διατηρήσιμη ανάπτυξη υπογράμμισε ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στο «Οικονομικό Φόρουμ των
Δελφών», σε μία ειδική εκδήλωση επικεντρωμένη στο Ταμείο Ανάκαμψης
και στο Μέλλον της Ευρώπης, ενώ πρόσθεσε πως «έχουμε ενδείξεις για
ισχυρή ανάκαμψη το 2021"»… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.
Εκκίνηση για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης
Από την 1η Ιουλίου έχει ξεκινήσει μία σημαντική μεταρρύθμιση καθώς
τέθηκε σε εφαρμογή το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025,
με τη σταδιακή ενεργοποίηση των επιμέρους προγραμμάτων του.Το ΕΠΑ
2021-2025

καθορίζει

τις

πιστώσεις

και

τις

προτεραιότητες

για

τη

χρηματοδότηση έργων από τους εθνικούς πόρους… Περισσότερα…
COVID-19- Αδ.Γεωργιάδης: Αν συνεχιστεί η άνοδος κρουσμάτων πρέπει να συζητάμε εκ νέου τι
θα κάνουμε
Αν συνεχιστεί ο ρυθμός ανόδου των κρουσμάτων τις επόμενες δύο
εβδομάδες η εικόνα της Ελλάδας θα είναι διαφορετική και θα πρέπει να
συζητάμε

εκ

νέου

τι

θα

κάνουμε

με

την

πανδημία,

δήλωσε

σε

ραδιοτηλεοπτικό σταθμό ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Άδωνις
Γεωργιάδης. Ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε ότι… Περισσότερα…
ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
Η ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα του Πειραιά άντεξε στην πανδημία
Με τη μάχη κόντρα στην πανδημία να συνεχίζεται το διά θαλάσσης εμπόριο απέκτησε
ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την παγκόσμια οικονομία Τα κράτη-κλειδιά στις
διαμεταφορές ενίσχυσαν και συνεχίζουν να ενισχύουν τη θέση τους Μεταξύ αυτών και
η Ελλάδα με τα λιμάνια του Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ο
όγκος του παγκόσμιου εμπορίου αναμένεται να αυξηθεί κατά… Περισσότερα…
Φορολογικές δηλώσεις με μόνιμες και προσωρινές φοροελαφρύνσεις
Το κυνήγι φοροεσόδων 28,5 δις ευρώ για το εξάμηνο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2021
ξεκίνησε, με ετήσιο στόχο να εισπραχθούν συνολικά φέτος 45,5 δις ευρώ
φόροι. Η κυβέρνηση προχώρησε σε μόνιμες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών
εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και εργαζομένους,
κάποιες από τις οποίες θα αποτυπωθούν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις και
κάποιες άλλες σε αυτές του 2022… Περισσότερα…

Χρηματοπιστωτική καινοτομία και εξωστρέφεια ζητούν οι ΜμΕ από τις τράπεζες
Στην προσπάθεια αναζήτησης «φρέσκου και φθηνού» χρήματος για τη τόνωση της
ελληνικής αγοράς, μέσω του δανεισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το
οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ζητά πειστικές απαντήσεις από τους τραπεζίτες,
γιατί απορρίπτονται οι αιτήσεις… Περισσότερα…
Ανεκτίμητη η αξία και η σημασία των Ελληνικών Ναυπηγείων Σκαραμαγκά
Η χρονική συγκυρία για την αναζωογόνηση του ναυπηγικού τομέα είναι πλέον
κρίσιμη καθώς το πρόγραμμα για την ναυπήγηση των φρεγατών για λογαριασμό του
Πολεμικού Ναυτικού θα «τρέξει» αμέσως μόλις του Μέγαρο Μαξίμου ανάψει
«πράσινο φως» και καταλήξει στην αξιολόγηση… Περισσότερα…
Κούρεμα φόρων και ελαφρύνσεις στα φετινά εκκαθαριστικά για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
Το νέο κύμα της πανδημίας με την μετάλλαξη «delta» επιτείνει την
ρευστότητα του οικονομικού πεδίου μέσα στο οποίο καλούνται να κινηθούν
οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους. Οι πρώτες επιπτώσεις από την
μετάλλαξη φαίνεται ότι… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΙΕΛΚΑ: Αύξηση 3,1% της απασχόλησης στο λιανεμπόριο τροφίμων το 2020
Αύξηση απασχόλησης κατά3,1% στο λιανεμπόριο τροφίμων το 2020, με
κύριο πυλώνα τα σούπερ μάρκετ, καταδεικνύει έρευνα που πραγματοποίησε
το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ),
βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ και εμπειρικής έρευνας… Περισσότερα…
Ενεργοποιείται η σύμβαση παραχώρησης του Θριάσιου Εμπορευματικού Κέντρου
Φέτος αναμένεται να ενεργοποιηθεί η σύμβαση παραχώρησης του Θριάσιου
Εμπορευματικού Κέντρου, το οποίο σχεδιάζεται από το 2003. Για το Θριάσιο
Εμπορευματικό Κέντρο όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΓΑΙΑΟΣΕ
Περικλής Νικολάου από το βήμα του… Περισσότερα…
Kυκλοφόρησε το τετραμηνιαίο περιοδικό του ΚΕΠΕ «Οικονομικές Εξελίξεις»
https://www.kepe.gr/index.php/el/erevna/dimosieyseis/oikonomikes-ekseliksis.html
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.… Περισσότερα…

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

2 - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

▪

Τα προστατευτικά μέτρα ενάντια στον COVID-19 στην Ευρώπη, με μία ματιά:
Σχέδιο ανάκαμψης (22.06.21) - Λειτουργία καταστημάτων (06.07.21) – Συνοπτικός πίνακας τρόπου
λειτουργίας καταστημάτων ανά κράτος μέλος (06.07.21) - Εμβολιασμός (11.05.21)

▪

Δελτίο Τύπου Eurocommerce: Retailers and wholesalers sign Farm-to-Fork Code of Conduct, 05.07.2021

▪

Ενημερωτικό EuroCommerce: InBrief, Τεύχος 215, 06.07.2021

