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Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2021
Η αρχή «first come first served» εφαρμόζεται στα στάδια έγκρισης και εκταμίευσης του
Ταμείου Ανάκαμψης
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς επισημαίνει πως, το
Ελληνικό Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» περιλαμβάνεται στην πρώτη ομάδα των
χωρών των οποίων τα Σχέδια Ανάκαμψης θα εγκριθούν από την Κομισιόν,
εντός του Ιουνίου. Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατη δήλωση του Ευρωπαίου
Επιτρόπου Οικονομικών, τονίστηκε ότι, στις διαδικασίες του RRF θα ισχύσει η
αρχή «first come first served». Ωστόσο, η μεγάλη πρόκληση… Περισσότερα…
Νέους σταθμούς ελέγχων για τον περιορισμό του παρεμπορίου ανακοίνωσε ο νέος Γ.Γ. Εμπορίου
και Καταναλωτή, Σ. Αναγνωστόπουλος, στο Π.Ε.Σ.Α.
Το παρεμπόριο, η αξιοποίηση των κονδυλίων από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο
Ανάκαμψης, η περαιτέρω χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στην
αγορά, αποτέλεσαν, μεταξύ άλλων, τα θέματα που συζητήθηκαν στη
συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο νέος Γενικός… Περισσότερα…
Οικονομικό δελτίο για την Ελλάδα
Μια πιο μέτρια συρρίκνωση από το αναμενόμενο το πρώτο τρίμηνο του
τρέχοντος έτους, μια αύξηση ρεκόρ στον δείκτη PMI και μια ανοδική
αναθεώρηση της πρόβλεψης ανάπτυξης από τον ΟΟΣΑ ήταν μεταξύ των
καλών ειδήσεων αυτής της εβδομάδας για την ελληνική οικονομία. Η
οικονομία συρρικνώθηκε κατά μόλις -2,3%… Περισσότερα…
«Τοποθετήστε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο επίκεντρο της ανάκαμψης»
Υπό το φως της συνόδου κορυφής των G7 στις 11-13 Ιουνίου 2021, οι
μεγάλες διεθνείς οργανώσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προτρέπουν
τις κυβερνήσεις των κορυφαίων χωρών του κόσμου να θέσουν τις ΜμΕ
στο κέντρο της ανάκαμψης. Με μία μάλιστα κοινή δήλωση, οι Οργανισμοί:
CFIB (Καναδάς), SMEunited (EU), CMA France (Γαλλία), CPME (Γαλλία),
ZDH (Γερμανία), CNA (Ιταλία)… Περισσότερα…

Το Ε.Β.Ε.Π. χαιρετίζει την είσοδο της Λαχαναγοράς του Ρέντη στη ψηφιακή εποχή
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς χαιρετίζει την είσοδο
της Κεντρικής Λαχαναγοράς στην ψηφιακή εποχή στο πλαίσιο εκδήλωσης
που είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11/6/21
στις εγκαταστάσεις του οργανισμού. Το Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. απέστειλε
συγχαρητήρια επιστολή στην διοίκηση του ΟΚΑΑ ενόψει… Περισσότερα…
Διπλάσια επιχειρηματικά δάνεια χορήγησαν οι Τράπεζες τον Απρίλιο
Διπλασιάστηκε

σχεδόν,

στο

1,062

δισ.

ευρώ,

το

ποσό

των

νέων

επιχειρηματικών δανείων που χορήγησαν οι τράπεζες τον Απρίλιο, σε σχέση
με τον Μάρτιο, μειώνοντας ταυτόχρονα τα επιτόκια χορηγήσεων. Αντίθετα,
τα επιτόκια καταθέσεων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, με αποτέλεσμα το
επιτοκιακό περιθώριο… Περισσότερα…
Ενισχύονται 9.617 επιχειρήσεις της Αττικής με μη επιστρεπτέα χρηματοδότηση, ύψους
250.104.325 ευρώ
Η Περιφέρεια Αττικής, με ανάρτηση της, δημοσιοποιεί τον τελικό πίνακα του
συνόλου των εγκεκριμένων 9.617 επιχειρήσεων που θα λάβουν μη
επιστρεπτέα χρηματοδότηση, από το σχετικό πρόγραμμα της περιφέρειας
για τις μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία. Σημειώνεται
ότι ο περιφερειάρχης Αττικής υπέγραψε… Περισσότερα…
G7: Ιστορική συμφωνία για την επιβολή παγκόσμιου ελάχιστου εταιρικού φόρου 15%
Οι υπουργοί Οικονομικών της G7, των επτά πιο αναπτυγμένων βιομηχανικά
χωρών, συμφώνησαν να δεσμευτούν στην επιβολή ελάχιστου εταιρικού
φόρου 15% ανά χώρα. "Δεσμευόμαστε να φτάσουμε σε μια ισότιμη λύση
ως προς την κατανομή των δικαιωμάτων φορολόγησης με τις χώρες να
αποκτούν… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
Αναπροσαρμογή συντελεστών ΕΝΦΙΑ και περισσότερες δόσεις αποπληρωμής προανήγγειλε ο
Χρ. Σταϊκούρας
«Θα μπορούσαν να γίνουν και δέκα οι δόσεις ή και οριακά περισσότερες. Θα
μπορούσαν να φτάσουν μέχρι 12», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας, σχετικά με τον αριθμό των δόσεων για την πληρωμή
του ΕΝΦΙΑ το επόμενο έτος. Προσθέτοντας πως «το σε πόσες δόσεις θα
πληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ… Περισσότερα…
Γέφυρα 2: Περισσότερες από 40 χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες υπέβαλαν
αίτηση
Στις 41.437 ανήλθαν οι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, που
υπέβαλαν αίτηση στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ-2, ανακοίνωσε από το βήμα της
Βουλής ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας, ενημερώνοντας το σώμα
για την τροπολογία του, που προβλέπει τη σύσταση στο ΤΑΙΠΕΔ της νέας
μονάδας ωρίμανσης συμβάσεων στρατηγικής σημασίας… Περισσότερα…

Διευκρινίσεις ΑΑΔΕ για την κάλυψη τεκμηρίων
Σχετικά με τη συμπλήρωση των κωδικών 781-782 του εντύπου Ε1 όπου
αναγράφονται ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα και συμπληρώνονται
προαιρετικά μόνο για την κάλυψη τεκμηρίων, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων διευκρινίζει ότι: Έχουν ήδη προσυμπληρωθεί στον κωδικό 999 του
εντύπου Ε3 της δήλωσης φορολογίας… Περισσότερα…
ΥΠΟΙΚ: Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του»
Το Υπουργείο Οικονομικών έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου
για τον νέο Οργανισμό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), που
έρχεται να αντικαταστήσει τον ήδη υφιστάμενο Οργανισμό, ο οποίος
θεσπίστηκε με τον ν. 3086/2002, καθώς και το π.δ. 238/2003. Με την
πάροδο περίπου 20 ετών από την ισχύ και εφαρμογή του υφιστάμενου
Οργανισμού… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.
Άδ. Γεωργιάδης: Η Ελλάδα δεν μπορεί να εξαιρεθεί των ανατιμήσεων που γίνονται παγκοσμίως
"Ως Ελλάδα δεν μπορούμε να εξαιρεθούμε των ανατιμήσεων που γίνονται
στον πλανήτη. Δεν είναι θέμα κυβερνητικής απόφασης. Είναι πιθανό
ενδεχόμενο να υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις σε όλη την ευρωζώνη". Αυτό
ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης, σε
συνέντευξή του… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡ.
Ενεργοποιείται σε τρία στάδια από το 2022 η ψηφιακή κάρτα εργασίας
Σε τρία διαδοχικά στάδια θα ενεργοποιηθεί η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, που
έχει ως στόχο να ελέγχει σε «πραγματικό χρόνο» το ωράριο απασχόλησης του
κάθε εργαζόμενου. Ο στόχος είναι η συγκεκριμένη κάρτα, που θα μπορεί να
λειτουργεί και μέσω μιας εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο, να ενεργοποιηθεί
εντός του α’ εξαμήνου του 2022, σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας…
Περισσότερα…
ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
Η περίπλοκη διαδικασία του Ταμείου Ανάκαμψης ολοκληρώθηκε
Μετά από έξι μήνες κοινοβουλευτικών συζητήσεων και δικαστικών διαδικασιών, οι
27 χώρες της ΕΕ επικύρωσαν το νομικό μέσο που υποστηρίζει το ταμείο
ανάκαμψης ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για να φτάσουν χρήματα στις εθνικές
κυβερνήσεις έως τον Ιούλιο. Οι τελευταίες χώρες ήταν εκείνες της Αυστρίας και
της Πολωνίας… Περισσότερα…
Η επίσημη θέση του εμπορίου για το πιστοποιητικό Covid στην ΕΕ
Ως γνωστό, η ΕΕ έχει ανακοινώσει από τον Μάρτιο τα σχέδιά της για ένα σύστημα
«πράσινου πιστοποιητικού» εμβολιασμού σε όλη την Ευρώπη, που θα επιτρέπει
στους ανθρώπους να ταξιδεύουν ξανά ελεύθερα, εάν έχουν εμβολιαστεί ή αν
έχουν κάνει πρόσφατο αρνητικό τεστ ή αν εξακολουθούν να διατηρούν επαρκή
αντισώματα, αφού έχουν αναρρώσει… Περισσότερα…
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Οι κανόνες της ΕΕ στο «Digital Services Act» και «Digital Markets Act»
αποτέλεσαν το πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για να καταστήσουν την
ψηφιακή ενιαία αγορά ένα μέρος όπου οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα
μπορούν να ανταγωνίζονται σε δίκαιη βάση. Το νέο πλαίσιο ΦΠΑ δίνει τη
δυνατότητα στις… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Επιστημονική εκδήλωση «Αθλητισμός-Διατροφή-Ζωή»
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επιστημονική και αθλητική εκδήλωση με θέμα
«Αθλητισμός-Διατροφή-Ζωή», το Σάββατο 5/6, στη Σύρο. Το Επιμελητήριο
εκπροσώπησε ο Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων Ε.Β.Ε.Π.,
κ.
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Ποσειδωνίας έγιναν εισηγήσεις… Περισσότερα…
Γερμανικό «προσκλητήριο» για επενδύσεις στην Ελλάδα
Προσκλητήριο για νέες επενδύσεις γερμανικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, σε
μια περίοδο κατά την οποία η χώρα είναι έτοιμη να εφαρμόσει ένα μεγαλόπνοο
αναπτυξιακό πρόγραμμα, απηύθυναν εκπρόσωποι της γερμανικής κυβέρνησης
και

αγοράς,

μιλώντας

στο

5ο

Ελληνογερμανικό

Οικονομικό

Φόρουμ…

Περισσότερα…

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

03 - 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

▪

Ενημερωτικό EuroCommerce «InBrief, Τεύχος 213, 8 Ιουνίου 2021

▪

Δελτίο Τύπου EuroCommerce «Wholesale Day 2021 – lifting the veil on a vital part of the economy»,
03.06.2021

▪

Κοινό Δελτίο Τύπου «World Food Safety Day: EU Agri-food chain’s commitment to safe food now for
a healthy tomorrow», 07.06.2021

▪

Υπόμνημα Θέσεων EuroCommerce «Green vaccination certificates», 09.06.2021
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