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Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π.

Ευκαιρίες και επιθυμίες για το οικονομικό έτος 2022 στην κοπή πίτας του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π.
Στην πρώτη για το νέο έτος συνεδρίαση του Δ.Σ. του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, πέραν από την παραδοσιακή κοπή της
πίτας, έγινε μια πρώτη ιχνηλάτηση των παραμέτρων που διαμορφώνουν το
οικονομικό πεδίο μέσα στο οποίο ο επιχειρηματικός κόσμος της ευρύτερης
περιοχής του Πειραιά, καλείται να δραστηριοποιηθεί το τρέχον έτος. Με την
τοποθέτηση του προέδρου... Περισσότερα…
Eνημέρωση Ε.Β.Ε.Π.
Το 2022 υπόσχεται να είναι μια δυναμική χρονιά για την αγορά ψηφιακών
επικοινωνιών της Ελλάδας με την πλάτη ενός πακέτου ψηφιακής μετάβασης
ύψους 2,7 δις ευρώ, με νεοεισερχόμενους να αναμένονται στη χονδρική αγορά.
Εν τω μεταξύ, οι ξένες επενδύσεις σε ακίνητα αυξήθηκαν κατά 34% το 2021,
τα ελληνικά αεροδρόμια παρουσίασαν ένα από τα ισχυρότερα πρότυπα
ανάκαμψης παγκοσμίως και... Περισσότερα…
Χειμερινές εκπτώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου για νοικοκυριά και
επιχειρήσεις
Χειμερινές εκπτώσεις φέρνουν στις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου, που
παραμένουν σε υψηλά επίπεδα διεθνώς, οι νέες επιδοτήσεις που ανακοίνωσε η
κυβέρνηση με τα νέα μέτρα ύψους 395 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των
ελληνικών νοικοκυριών και των επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση.
Αναλυτικά τα μέτρα στήριξης και οι νέες επιδοτήσεις σε νοικοκυριά, ύψους 211
εκατ. ευρώ, καθώς και σε επιχειρήσεις και... Περισσότερα…
Ο διάλογος για ψηφιακές αγορές να οδηγήσει σε σαφείς, συνεπείς κανόνες σε όλη την ΕΕ
Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης
Κορκίδης, ως μέλος του Δ.Σ. της EuroCommerce, ενόψει της έναρξης αυτή την
εβδομάδα των τριμερών διαλόγων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Συμβουλίου και της Επιτροπής αναφορικά με το Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές
(DMA),

ενημερώνει

για

τη

τοποθέτηση

της

Γενικής

Διευθύντριας

EuroCommerce Christel Delberghe, που δήλωσε… Περισσότερα…

της

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
Χρ. Σταϊκούρας: Δεν αλλάζουν οι συντελεστές ΦΠΑ - «H κυβέρνηση θα αναλάβει πρωτοβουλίες
για τη μείωση του κόστους στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς»
«Δεν υφίσταται αυτήν τη στιγμή οποιοδήποτε ενδεχόμενο μείωσης των
συντελεστών ΦΠΑ», δήλωσε ο Υπ. Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρας. Επεσήμανε δε
χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορούμε να εκτροχιάσουμε τον προϋπολογισμό τον
Ιανουάριο». Όπως ανέφερε μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, υπάρχουν οι
μειώσεις

φόρων,

όπως

στις

ασφαλιστικές

εισφορές

και

στην

εισφορά

αλληλεγγύης… Περισσότερα…
Μειωμένος ΕΝΦΙΑ το 2022 - Μάχη με τη διπλή κρίση - Έρχεται νέα επέκταση των αναστολών
εργασίας
Θετική είναι η εικόνα της οικονομίας για το 2022, είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας, σε
τηλεοπτική εκπομπή. Ο υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε στα σχέδια της
κυβέρνησης για τις επιστρεπτέες προκαταβολές, τον ΕΝΦΙΑ, αλλά και τις
φορολογικές δηλώσεις που έρχονται. Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, η
εικόνα της οικονομίας είναι αισιόδοξη και οι προοπτικές είναι θετικές. Η οικονομία
ανέκαμψε σημαντικά εντός του 2021… Περισσότερα…
Θ. Σκυλακάκης: Δευτέρα οι ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης
Τη Δευτέρα αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα στήριξης των
επιχειρήσεων που πλήττονται από τους περιορισμούς που έχουν ληφθεί για τη
διασπορά του κορωνοϊού, δήλωσε σε ραδιοτηλεοπτικό σταθμό ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης. Ο κ. Σκυλακάκης διαβεβαίωσε,
παράλληλα, ότι θα εκπλαγούμε θετικά το 2022 από τη δυναμική της οικονομίας,
παρά το πρόβλημα… Περισσότερα…
Πάγιες δαπάνες: Παράταση μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2022
Παράταση μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2022 έδωσαν τα αρμόδια υπουργεία
Οικονομικών και Εργασίας, για την επιδότηση των παγίων δαπανών. Αφορά όσες
επιχειρήσεις δεν έκαναν χρήση του πιστωτικού κουπονιού για εξόφληση
φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Σύμφωνα με την σχετική
ανακοίνωση, «η κυβέρνηση και τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και
Κοινωνικών… Περισσότερα…
ΓΕΦΥΡΑ 1 & 2: Καταβλήθηκαν €56 εκατ. σε 83.653 δικαιούχους για τον Δεκέμβριο
Το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει την οικονομική στήριξη των πληγέντων
νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την πανδημία του κορωνοϊού, αναφέρει
σχετική ανακοίνωση με στοιχεία των προγραμμάτων ΓΕΡΦΥΡΑ 1&2. Στο πλαίσιο
αυτό, προέβη, στις 29 Δεκεμβρίου 2021: Στη 14η φάση πληρωμών της κρατικής
επιδότησης από το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 1», που αφορά… Περισσότερα…
Ιχνηλασιμότητα Αλκοολούχων Ποτών
Σας κοινοποιούμε την αρ. Α1263/23-12-2021 Απόφαση του Υφυπ. Οικονομικών
που αφορά στη διαδικασία τήρησης του ηλεκτρονικού μητρώου επιτηδευματιών
αλκοολούχων ποτών και την εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος ταυτοποίησης
αλκοολούχων ποτών. Τα αναφερόμενα ηλεκτρονικά συστήματα προβλέπονται στα
άρθρα 93Α και 93Β όπως αυτά θεσπίστηκαν από… Περισσότερα… ΦΕΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.
Αδ. Γεωργιάδης: Θα καλύψουμε τις επιχειρήσεις που είχαν ζημιά
Εξαιρετικά στοχευμένα και λελογισμένα μέτρα για τη στήριξη επιχειρήσεων που
επλήγησαν πάνω από το μέσο όρο λόγω της Όμικρον, προανήγγειλε ο υπουργός
Ανάπτυξης Ά. Γεωργιάδης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Όπως είπε, υπάρχουν
κλάδοι με μείωση τζίρου πάνω από 50% και θα στηριχθούν και μέσω του ΕΣΠΑ
και μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Ο υπουργός τόνισε ότι… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΝ.
Κώστας Σκρέκας: Στο α’ εξάμηνο του 2022 αρχίζει το πρόγραμμα αντικατάστασης παλαιών
ηλεκτρικών συσκευών
Διευκρινίσεις,

σχετικά

με

το

πρόγραμμα

αντικατάστασης

παλαιών

και

ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών, έδωσε ο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Κώστας Σκρέκας. Όπως αποκάλυψε, το πρόγραμμα θα «τρέξει» μέσα στο 1ο
6μηνο του 2022, τονίζοντας παράλληλα ότι έχει ήδη σχεδόν ολοκληρωθεί ο
οδηγός του φιλόδοξου αυτού προγράμματος.νΔικαιούχοι θα είναι όλοι οι…
Περισσότερα…
ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
Το 2022 είναι έτος ευκαιριών και προκλήσεων για την επιχειρηματικότητα
To 2022, αναμφίβολα αποτελεί μια χρονιά ευκαιριών και προκλήσεων για την
επιχειρηματικότητα. Η προηγούμενη διετία, απαιτούσε σχεδιασμό και ταχύτητα
στις πολύ σημαντικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς, παρά
την πανδημία. Αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, που στο τέλος του 2021 οδήγησαν
σε αποτελέσματα με θετικό οικονομικό πρόσημο. Ταυτόχρονα, τα μέτρα στήριξης
άνω των 43 δις ευρώ λειτούργησαν σαν ασπίδα… Περισσότερα…
Επενδύσεις: Η μεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα
Εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις αρκετών μελών της επιστημονικής κοινότητας
ότι φέτος θα είναι η τελευταία χρονιά της πανδημίας αλλά και οι εκτιμήσεις της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για σταδιακή αποκλιμάκωση της ενεργειακής
κρίσης σταδιακά μέσα στο 2022, τότε ανοίγει ο δρόμος για σταθερή και βιώσιμη
ανάπτυξη της ελληνικής Οικονομίας. Κυρίως, όμως, εκτιμώ ότι όλα θα κριθούν
από την πορεία της πανδημίας. Εξάλλου η εμφάνιση της νέας … Περισσότερα…
Το 2022 είναι έτος ανάκτησης, ανάκαμψης και αλλαγής του εμπορίου
Όντας αισιόδοξος από τη φύση μου, αλλά και σύμφωνα με τα στοιχεία
του ΓΕΜΗ, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι οι μικρομεσαίοι του εμπορίου της
χώρας μας είμαστε ευέλικτοι και ανθεκτικοί, ακόμη και στις χειρότερες
κρίσεις. Αντίστοιχα, παρατηρώ πολλές εμπορικές επιχειρήσεις λιανικής και
χονδρικής

να

προσαρμόζονται,

τόσο

στο

σημαντικό

ψηφιακό

μετασχηματισμό, που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη και επιταχύνεται, όσο και στον τρόπο προμήθειας
εμπορευμάτων από εγχώριες πηγές για τη βιωσιμότητά τους. Τα τελευταία δυό χρόνια υπήρξαν πράγματι
«σκαμπανεβάσματα» για τις εμπορικές επιχειρήσεις, που όμως… Περισσότερα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ακόμη 2.500 επιχειρήσεις ενισχύονται από την Περιφέρεια Αττικής, με καταβολή μη επιστρεπτέας
ενίσχυσης
Η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και τις αρμόδιες Διευθύνσεις, ολοκλήρωσε την 1η εβδομάδα του Ιανουαρίου την
εκταμίευση του υπολειπόμενου ποσού των 54,7 εκ. € προς τον ΕΦΕΠΑΕ
(Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων), προκειμένου άμεσα να
αποπληρωθούν οι περίπου 2.500 επιχειρήσεις, για τις οποίες εκκρεμούσε η
καταβολή της μη επιστρεπτέας… Περισσότερα…
Palladian Communications Specialists
H Palladian Communications Specialists, λειτουργεί από το 2001 ως εταιρία
συμβούλων Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων με ειδίκευση στις υπηρεσίες
κατάρτισης στρατηγικής Επικοινωνίας, Γραφείου Τύπου (σύνταξη Δ.Τ. κλπ.),
διαχείρισης κρίσεων και σχέσεων με τα ΜΜΕ, διοργάνωση και συντονισμό events. H
Palladian προτείνει τη σύναψη συνεργασίας με τα μέλη του Ε.Β.Ε.Π., διαμορφώνοντας
ένα εξατομικευμένο… Περισσότερα…
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Τα προστατευτικά μέτρα ενάντια στον COVID-19 στην Ευρώπη, με μία ματιά:
Λειτουργία καταστημάτων (11.01.22) – Συνοπτικός πίνακας τρόπου λειτουργίας καταστημάτων ανά
κράτος μέλος (11.01.22)

