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Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021
Συνάντηση Π.Ε.Σ. Αττικής και διαβούλευση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με τους
Προέδρους Επιμελητηρίων Αθηνών και Πειραιά, ενόψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου
2021-2027
Ύστερα από επιστολή-πρόσκληση του Προέδρου του Π.Ε.Σ. Αττικής και
Ε.Β.Ε.Π., κου Β. Κορκίδη, προς τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη,
χθες, 16 Ιουνίου 2021, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας
συνάντηση στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει η Περιφέρεια
με τους εκπροσώπους επαγγελματικών φορέων… Περισσότερα…
Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α. χαιρετίζει την 70η επέτειο του Σ.Β.Α.Π.
Με την ευκαιρία της επετειακής Γενικής Συνέλευσης του Σ.Β.Α.Π. στις 17 Ιουνίου
2021 και την εκδήλωση για την 70χρονη διαδρομή του, καθώς και την παρουσίαση
του βιβλίου με τίτλο «Εθνεγερσία 1821 - Οικονομία και Επιχειρηματικότητα», ο
πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ.Α., Βασίλης Κορκίδης, απέστειλε στον πρόεδρο
Δημήτρη Μαθιό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου,
συγχαρητήρια επιστολή… Περισσότερα…
Οι SME7 ζήτησαν από τους G7 να τοποθετήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο επίκεντρο της
ανάκαμψης
Με την ευκαιρία της συνόδου κορυφής των G7, που έλαβε χώρα το τριήμερο
11-13 Ιουνίου, το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει, πως οι μεγάλες διεθνείς οργανώσεις
των

μικρομεσαίων

επιχειρήσεων,

Small

and

Medium

size

Enterprises

«SMEs», προέτρεψαν τις κυβερνήσεις των επτά κορυφαίων χωρών του
κόσμου να θέσουν τις ΜμΕ στο επίκεντρο της ανάκαμψης… Περισσότερα…
Οικονομικό δελτίο 15νθημέρου Ιουνίου 2021
Η Ελλάδα έλαβε μια άλλη ψήφο εμπιστοσύνης από τις αγορές, με την
τελευταία 10ετή προσφορά ομολόγων της να υπερκαλείται 12 φορές, ενώ
ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δεικτών δείχνει μια εντυπωσιακή ανάκαμψη
του 2ου τριμήνου για την οικονομία.
Στοιχεία Οικονομίας: Η βιομηχανική παραγωγή… Περισσότερα…

Χαιρετισμός προέδρου Ε.Β.Ε.Π. στη Διαδικτυακή Εκδήλωση «GREECE-GCC countries shared
visions e-Business Gathering»
Η εμβάθυνση των διπλωματικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας
και Αραβικού κόσμου που χρονολογούνται από δεκαετιών και οι οποίες
εδράζουν στον αμοιβαίο σεβασμό της πολιτιστικής κληρονομίας, και όχι
μόνο, αποτελούν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία εμβάθυνσης και στις διμερείς
οικονομικές και εμπορικές σχέσεις. Είναι αναγκαίο να «χαρτογραφήσουμε»
το οικονομικό πεδίο… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
Χρ. Σταϊκούρας: Η κανονικότητα επιστρέφει στην οικονομία αλλά η πολιτεία θα στηρίξει τις
επιχειρήσεις όσο χρειαστεί
Η κανονικότητα επιστρέφει στην οικονομία, αλλά η πολιτεία θα στηρίξει τις
επιχειρήσεις όσο χρειαστεί με ένα συνολικό ποσό που υπερβαίνει τα 40 δισ.
ευρώ, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας. Πρόσθεσε δε,
ότι το μεγαλύτερο ποσό των μέτρων στήριξης δεν επιστρέφεται, όπως π.χ. η
αποζημίωση ειδικού σκοπού… Περισσότερα…
ΥΠΟΙΚ: e-Εργαλείο παρουσιάζει τις νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων
Σε λειτουργία έχει τεθεί η ειδική πλατφόρμα του υπουργείου Οικονομικών μέσω
της οποίας οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να βρουν την τιμή ζώνης των
ακινήτων που έχουν και να υπολογίσουν την αντικειμενική αξία του ακινήτου
τους. Oι ιδιοκτήτες μπορούν να μπουν στη διεύθυνση
https://www1.gsis.gr/valuemaps και αφού δουν… Περισσότερα…
Αλλαγές από 1η Ιουλίου στον ΦΠΑ εισαγωγών μικροδεμάτων μέσω διαδικτύου
Ενόψει της έναρξης ισχύος του νέου πλαισίου της ΕΕ στον τομέα του ΦΠΑ, σε
σχέση με τις

ηλεκτρονικές συναλλαγές (e-commerce), και ειδικότερα τη

φορολογική επιβάρυνση των μικροδεμάτων, που εισάγονται από τρίτες χώρες,
από 1η Ιουλίου 2021, επέρχονται σύμφωνα με την ΑΑΔΕ οι ακόλουθες
αλλαγές… Περισσότερα…
Πάνω από 12.000 αιτήσεις ρύθμισης οφειλών
Πάνω από 12.000 πολίτες έχουν ήδη καταθέσει τις αιτήσεις τους για τη
ρύθμιση οφειλών σε έως 240-420 δόσεις, σύμφωνα με τον Χρήστο Σταϊκούρα.
Ο υπουργός Οικονομικών αποκάλυψε ότι από αυτές έχουν ήδη οριστικοποιηθεί
6.721. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ρύθμιση αφορά οφειλέτες δημοσίου και
τραπεζών… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.
Άδ. Γεωργιάδης και Ν. Παπαθανάσης παρουσίασαν την ψηφιακή πλατφόρμα e-Λαχαναγορά - Σε
πλήρη λειτουργία η πλατφόρμα
Συνεπής στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έναντι των πελατών της εμπόρων,
αλλά και των καταναλωτών, η Διοίκηση του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και
Αλιείας παρουσίασε την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 την νέα εφαρμογή “eΛαχαναγορά”.

Η

εφαρμογή

προσφέρει

τη

δυνατότητα

επιχειρήσεις και επαγγελματίες για online… Περισσότερα…

αποκλειστικά

σε

Αλλάζει το ωράριο και ο αριθμός των πελατών στα σούπερ μάρκετ για τα self test
Τη δυνατότητα στα καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, φούρνους, κλπ.),
να λειτουργούν από τις 7 το πρωί έως τις 22:30, προβλέπει Κοινή Υπουργική
Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με τα μέτρα
που ισχύουν από τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη
Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ.
Δεκτό επί της αρχής, των άρθρων και στο σύνολό του, κατά πλειοψηφία, το εργασιακό
νομοσχέδιο
Με τις 158 ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας ψηφίστηκε, επί της αρχής,
το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Κατά της αρχής του νομοσχεδίου
τάχθηκε σύσσωμη η αντιπολίτευση, η οποία καταψήφισε επίσης τον σκληρό
πυρήνα των διατάξεων για τα εργασιακά. Αρκετές διατάξεις, κυρίως αυτές που
σχετίζονται με την ενσωμάτωση των Οδηγιών και των Συμβάσεων του
Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, έλαβαν θετική ψήφο από την αντιπολίτευση, με εξαίρεση το ΚΚΕ που έχει
καταψηφίσει την αρχή, τα άρθρα και το σύνολο του νομοσχεδίου.

e-ΕΦΚΑ: Αναρτήθηκαν οι βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών για το 2020
Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι οι βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών
έτους 2020 των ελευθέρων επαγγελματιών, των αυτοτελώς απασχολουμένων,
των αγροτών, αλλά και των εργατών γης αμειβομένων με εργόσημο, για
φορολογική

χρήση

έχουν

αναρτηθεί

στον

ατομικό

λογαριασμό

των

ασφαλισμένων… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΝ.
Κ. Σκρέκας: Το φθινόπωρο διαγωνισμός 200 εκατ. ευρώ για μονάδες αποθήκευσης ενέργειας
Διαγωνισμό

για

μονάδες

προϋπολογισμού
Περιβάλλοντος

200
και

αποθήκευσης

εκατομμυρίων

Ενέργειας,

Κώστας

ενέργειας
ευρώ

ισχύος

700

ανήγγειλε

Σκρέκας,

ο

μιλώντας

MW

και

υπουργός
στο

Greek

investment forum in New York. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί το
Φθινόπωρο, όταν θα είναι έτοιμο και το θεσμικό… Περισσότερα…
ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
Το κύμα εισαγόμενης ακρίβειας απειλεί αγορά και καταναλωτές
Οι αυξήσεις στις διεθνείς τιμές των πρώτων υλών που αναπόφευκτα πέρασαν
και

το

κατώφλι

της

ελληνικής

αγοράς

προβληματίζουν

παραγωγούς,

εισαγωγείς και εμπόρους. Οι φόβοι του προηγούμενου διαστήματος για
ραγδαία άνοδο του κόστους παραγωγής και μεταφορών επαληθεύτηκαν, με
τις πρώτες ανατιμήσεις να καταγράφονται… Περισσότερα…
Η ΕΕ πρέπει να επικοινωνήσει καλύτερα το μέλλον της Ευρώπης
Η Ευρώπη υφίσταται μια διαδικασία αργής ενοποίησης για σχεδόν τέσσερις
δεκαετίες και ίσως τώρα είναι καλύτερη περίοδος για αυτήν να επιταχύνει τις
ενέργειες της. Σήμερα, υπάρχουν λιγότερες συγκρούσεις μεταξύ ευρωπαϊκών
χωρών από ό,τι οποιαδήποτε στιγμή στην ιστορία και η συλλογική δύναμη κάνει
την Ευρώπη ισχυρή, ακόμη και τώρα στην εποχή του… Περισσότερα…

Το κύμα εισαγόμενης ακρίβειας απαιτεί τη συγκρότηση κοινού μετώπου από παραγωγούς,
εμπόρους και κυβέρνηση για να αντιμετωπιστεί
Οι αυξήσεις στις διεθνείς τιμές των πρώτων υλών που αναπόφευκτα πέρασαν και
το κατώφλι της ελληνικής αγοράς προβληματίζουν παραγωγούς, εισαγωγείς και
εμπόρους, όπως σημειώνει σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού
Συμβουλίου. Οι φόβοι του προηγούμενου διαστήματος για ραγδαία άνοδο του
κόστους παραγωγής και μεταφορών επαληθεύτηκαν… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Δήμος Πειραιά: 7.000.000 ευρώ για την οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων της πόλης που
επλήγησαν λόγω της πανδημίας Covid-19
Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Πειραιά, κ. Γιάννη Μώραλη, η απόφαση για την
πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών
Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στον Δήμο Πειραιά».
Η

σημαντική

αυτή

κίνηση

του

Δήμου

Πειραιά

έρχεται

σε

συνέχεια

προηγούμενων δράσεων… Περισσότερα…

Επιστολή ΣΕΕΝ προς ΥΝΑΝΠ - Μέτρα στήριξης ακτοπλοΐας
Επιστολή του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας προς τον Υπουργό
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, τη Δευτέρα 14 Ιουνίου
2021, με θέμα "Μέτρα στήριξης των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων": "Αξιότιμε Κύριε
Υπουργέ, Όπως γνωρίζετε από τις εβδομαδιαίες ενημερώσεις του Συνδέσμου μας τις
οποίες σας αποστέλλουμε… Περισσότερα…
Αναβαθμισμένη εφαρμογή για το e-παράβολο
Με αυξημένες δυνατότητες και νέα μορφή τέθηκε σε λειτουργία στο gov.gr η
πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την έκδοση και χρήση
ηλεκτρονικών παραβόλων υπέρ του Δημοσίου. Η νέα πλατφόρμα παρουσιάζει
σημαντικές τεχνικές βελτιώσεις για πιο εύκολη χρήση… Περισσότερα…

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

11 - 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

 Υπόμνημα Θέσεων Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., στο πλαίσιο της συνεδρίασης του
Δ.Σ. και της Γ.Σ. της EuroCommerce:
«The Wave of Imported Inflation Threatens EU Market and Consumers»,
15.06.2021



Ενημερωτικό EuroCommerce «Non-food E-news», Ιούνιος 2021



Ενημερωτικό EuroCommerce «Wholesale E-news», Τεύχος 12



Δελτίο Τύπου EuroCommerce: «European Parliament competition report right to call for action to
protect consumers», 10.06.2021



Δελτίο Τύπου EuroCommerce: «Executive Vice-President Valdis Dombrovkis speaks on trade and
recovery», 11.06.2021



Δελτίο Τύπου EuroCommerce: «EuroCommerce elects Juan Manuel Morales as its new President»,
15.06.2021

