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Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020
Επιστολή Ε.Β.Ε.Π. στον πρωθυπουργό, Κυριακό Μητσοτάκη, με δέσμη αιτημάτων για την στήριξη
της αγοράς απέστειλε το Ε.Β.Ε.Π.
Επιστολή στον πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, απέστειλε το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, που υπογράφει ο
πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Βασίλης Κορκίδης, ενόψει της τέλεσης της
Δ.Ε.Θ., στην οποία κατατίθεται δέσμη πέντε αιτημάτων στήριξης της
αγοράς. Στην επιστολή αναφέρονται τα ακόλουθα: Περισσότερα…
Το Ε.Β.Ε.Π. επιζητά «γέφυρα» μετάβασης της επιχειρηματικότητας στην ανάκαμψη
Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί από την
επέλαση της πανδημίας και, ειδικότερα, τα μέτρα που αναμένεται να
εξαγγείλει ο πρωθυπουργός από τη φετινή ΔΕΘ, αποτέλεσαν το επίκεντρο
εξέτασης δέσμης θεμάτων στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Δ.Σ. του
Ε.Β.Ε.Π... Περισσότερα…
Δήλωση προέδρου του Ε.Β.Ε.Π. για τα στοιχεία β´ τριμήνου της ΕΛΣΤΑΤ
«Αναμενόμενα και αντιμετωπίσιμα τα “αμείλικτα” αριθμητικά στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ, για τη πορεία της οικονομίας το β´τρίμηνο του έτους,
αναφορικά με την εκτιμώμενη ύφεση, τη πτώση της καταναλωτικής
δαπάνης, τις μειώσεις στις εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών, καθώς και την άπνοια στις επενδύσεις παγίου. Βεβαίως το 15,2% της ελληνικής τρίμηνης … Περισσότερα…
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«Thessaloniki Helexpo Forum»
«Οι παγκόσμιοι ηγέτες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν με γενναιότητα και
ρεαλισμό την παγκόσμια οικονομική κρίση που έχει προκαλέσει η
πανδημία του κορονοϊού, ενώ στη χώρα μας θα πρέπει να συνεχιστεί και
να ενταθεί η προσπάθεια ανάκαμψης και ενίσχυσης των αντοχών της
ελληνικής οικονομίας …Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
Πρόγραμμα «Γέφυρα»: Αυξάνεται το ενδιαφέρον των δανειοληπτών
Το ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον των δανειοληπτών για το πρόγραμμα
«ΓΕΦΥΡΑ», το οποίο παρέχει στήριξη, μέσω επιδότησης, σε δανειολήπτες που
πλήττονται από τις οικονομικές συνέπειες του κορονοϊού και έχουν δάνεια με
υποθήκη στην πρώτη κατοικία, αποδεικνύουν τα στοιχεία της Ειδικής
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Ιδιωτικού
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Οικονομικών για τον ένα … Περισσότερα…
Πάνω από 1,5 δισ. η μείωση προκαταβολής φόρου για στήριξη των επιχειρήσεων
Μεγάλη ανάσα άνω του 1,5 δισ. ευρώ πήραν φέτος οι επιχειρήσεις από τη
μείωση της προκαταβολή φόρου εισοδήματος – μέτρο το οποίο αποφάσισε η
κυβέρνηση για την στήριξή τους από την πανδημία του κορωνοϊού.
Παράλληλα, μειωμένο φόρο εισοδήματος καταβάλλουν φέτος οι επιχειρήσεις
λόγω του … Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
"Συν-Εργασία": Όλοι οι όροι για την ένταξη επιχειρήσεων έως τον Δεκέμβριο
Δύο νέους όρους ένταξης στο μηχανισμό "Συν-Εργασία" προβλέπουν οι
διατάξεις του Υπ. Εργασίας, Γιάννη Βρούτση που περιλαμβάνονται στο νέο
νομοσχέδιο στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων και μισθωτών. Ο πρώτος
όρος είναι ότι μία επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στον εν λόγω μηχανισμό έως
τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και όχι μόνο έως τις 15 Οκτωβρίου… Περισσότερα…
Νωρίτερα η πληρωμή για το Δώρο Χριστουγέννων
Νωρίτερα από το προβλεπόμενο, δηλαδή περί τις 15 Δεκεμβρίου, εξετάζεται
να καταβληθεί και η κρατική συμμετοχή που αντιστοιχεί στο Δώρο
Χριστουγέννων, η οποία βέβαια θα είναι σημαντικά μειωμένη, καθώς ο
υπολογισμός θα γίνει με βάση όχι τον ονομαστικό μισθό το κάθε εργαζόμενου,
αλλά την ειδική αποζημίωση των 534 ευρώ… Περισσότερα…

Πρόσκληση του Γαλλικού Ινστιτούτου στο Ε.Β.Ε.Π.
Στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται και στην προσπάθεια επανεκκίνησης
της οικονομίας, η συστηματική προετοιμασία στο επίπεδο της εκπαίδευσης και
της δια βίου μάθησης αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Μεταξύ των γνώσεων και
δεξιοτήτων που θα καταστήσουν τη χώρα διεθνώς πιο ανταγωνιστική
προέχουν η τεχνολογική επάρκεια και η άνεση επικοινωνίας σε ξένες γλώσσες.
Τούτο επισημαίνει σε επιστολή της… Περισσότερα…
ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
«Στο μεγάλο κεφάλαιο της εξωστρέφειας η ναυτιλία έχει δεσπόζουσα θέση»
Βασικό συστατικό σε όλες τις «συνταγές» για την έξοδο από την υπερδεκαετή κρίση ήταν η ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.
Και συνεχίζει βεβαίως να είναι καθώς η επέλαση της πανδημίας κατέρριψε
πολλούς «μύθους», επέφερε αλλαγές στη λειτουργία του κράτους και των
επιχειρήσεων, αποκαλύπτοντας πτυχές της οικονομίας στις οποίες πρέπει
τάχιστα να δοθεί η δέουσα σημασία… Περισσότερα…

Η «καταναλωτική άπνοια» προκαλεί ασφυξία στην αγορά
Οι αρνητικοί δείκτες σε λιανικό και χονδρικό εμπόριο του β´τριμήνου με -7%
και -19% αντίστοιχα, όχι μόνο διατηρήθηκαν τον Ιούλιο και Αύγουστο όπως
αναμενόταν, αλλά βυθίστηκαν ακόμα περισσότερο, αποτυπώνοντας την έντονη
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ολοκλήρωση των θερινών εκπτώσεων … Περισσότερα…
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ
75 εκ ευρώ σε νησιωτικές επιχειρήσεις ως επιπρόσθετο μέτρο στήριξης μέσω του Μεταφορικού
Ισοδύναμου του 2020
Την ενίσχυση με 75 εκατομμύρια ευρώ μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων στο σύνολο των νησιών μας προβλέπει Κοινή Υπουργική
Απόφαση για το Μεταφορικό Ισοδύναμο 2020, που υπεγράφη από τον
αρμόδιο

Υπουργό

Ναυτιλίας

και

Νησιωτικής

Πολιτικής,

Γιάννη

Πλακιωτάκη. Περισσότερα…
Ημέρες Θάλασσας: Συνέδριο

«Θαλάσσια, Πράσινη και Κυκλική Επιχειρηματικότητα

στο

Νησιωτικό και Παράκτιο χώρο»
Στο πλαίσιο του εορτασμού των Ημερών Θάλασσας, που διοργανώνεται με
επιτυχία για έκτη συνεχόμενη χρονιά από τον Δήμο Πειραιώς, θα
πραγματοποιηθεί συνέδριο από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Αττικής
&
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Επιχειρηματικότητα στο Νησιωτικό και Παράκτιο χώρο». Περισσότερα…

