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Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π.

Σε αναζήτηση λύσεων το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την «πανδημία ακρίβειας»
Οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες στις 21 και 22 Οκτωβρίου
για να συζητήσουν, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, τα θέματα της
πανδημίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού, του μεταναστευτικού, των
εξωτερικών σχέσεων και των τιμών ενέργειας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα
αποτιμήσει την κατάσταση… Περισσότερα…
Ενημέρωση προέδρου Ε.Β.Ε.Π. για το ευρωβαρόμετρο των ΜμΕ: «Οι ΜμΕ ανακάμπτουν
ταχύτερα από το αναμενόμενο, αλλά με αβεβαιότητα»
Το Ευρωβαρόμετρο που παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες δείχνει τον δείκτη του
Επιχειρηματικού κλίματος των ΜμΕ να φτάνει το 76,1%, αυξανόμενο κατά
16,3 μονάδες, μετά το ασθενές αποτέλεσμα του 59,8% που καταγράφηκε την
άνοιξη του 2021. Η SMEunited επεσήμανε ότι η χαλάρωση των αυστηρών
περιοριστικών μέτρων στην Ευρώπη, μαζί με την… Περισσότερα…
1η Ημερίδα του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά: Τοποθέτηση Οικ.
Επόπτη Ε.Β.Ε.Π., κου Νίκου Μανεσιώτη
«Η ισχύς εν τη ενώσει…» συνηθίζουμε να λέμε όταν οι συνθήκες καθιστούν
απαιτητή

την

συνένωση

δυνάμεων.

Και

το

Κέντρο

Στήριξης

Επιχειρηματικότητας αποτελεί τον συνδετικό κρίκο των προσπαθειών όλων
των επαγγελματικών φορέων της πόλης να διατηρήσουν ζέουσα την ευρύτερη
επιχειρηματική αλλά και επιχειρησιακή… Περισσότερα…
Κατατέθηκαν οι προτάσεις του Ε.Β.Ε.Π. για το Π.Ε.Π. Αττικής
Το Σχέδιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Αττικής για τη Νέα Προγραμματική
Περίοδο 2021-2027 αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στην Περιφέρεια
Αττικής κατά την διάρκεια της οποίας μεταξύ άλλων συζητήθηκαν οι
προτάσεις που κατέθεσε το Ε.Β.Ε.Π. στο πλαίσιο της δέσμης προτάσεων που
κατέθεσαν συνολικά τα αρμόδια Επιμελητήρια και Φορείς, για τον Σχεδιασμό
της

Νέας

Προγραμματικής

Περιόδου

2021-2027.

Ο

σχεδιασμός

της

Προγραμματικής Περιόδου (Π.Π.) 2021-2027 συμπίπτει χρονικά με μία ιδιαίτερα δύσκολη οικονομικά και
κοινωνικά περίοδο, κατά την οποία η Ελλάδα φιλοδοξεί να εξέλθει από τη 10ετή δημοσιονομική κρίση.
Προτάσεις Ε.Β.Ε.Π…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
Χρ. Σταϊκούρας: Στόχος η επίτευξη υψηλής και διατηρήσιμης ανάπτυξης, νέες θέσεις εργασίας,
ενίσχυση της συνοχής
«Το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2022 αποτυπώνει, ανάγλυφα, τις
οικονομικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, με στόχο την επίτευξη υψηλής
και διατηρήσιμης ανάπτυξης, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση διαθέτει
όραμα και σχέδιο, και μπορεί να αντεπεξέλθει, με… Περισσότερα…
Θ. Σκυλακάκης: Θα έχουμε ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια
«Η οικονομία της χώρας παίρνει μπρος. Θα έχουμε μπροστά μας ταχύτατους
ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Σας το λέω με βεβαιότητα αυτό και
σημαντικοί εταίροι της ανάπτυξης είναι οι δήμοι», υπογράμμισε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης… Περισσότερα…
Νέες απλοποιημένες ψηφιακές φόρμες φορολογικής χρήσης από την ΑΑΔΕ
Την απλοποίηση και διευκόλυνση ψηφιακής υποβολής των εντύπων της
συνεχίζει η ΑΑΔΕ με γνώμονα πάντα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση πολιτών και
επιχειρήσεων, όπως ανακοινώθηκε.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει δημιουργήσει

τέσσερις ψηφιακές φόρμες, σε μορφή επεξεργάσιμου pdf. Οι φόρμες αυτές
μπορούν να αποθηκευτούν και να συμπληρωθούν… Περισσότερα…
Μέχρι τέλος Οκτωβρίου για επανένταξη στις 100-120 δόσεις
Επιπλέον χρονικό περιθώριο έδωσε η κυβέρνηση για την επανένταξη των
οφειλετών της εφορίας στις ρυθμίσεις των 100 & 120 δόσεων. Το βράδυ της
περασμένης

Τρίτης

άνοιξε

η

ειδική

εφαρμογή

στην

πλατφόρμα

mybussinesssupport της ΑΑΔΕ για όσους… Περισσότερα…
Πάνω από 10 δισ. ευρώ οι ενισχύσεις σε ΜμΕ
Οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην διάρκεια της πανδημίας έλαβαν
από αυτή την κυβέρνηση, ενισχύσεις πάνω από 10 δισ. ευρώ, εκ των οποίων
πάνω από τα 7 δισ. ευρώ είναι μη επιστρεπτέα, ανέφερε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, σε παρέμβασή του επί…
Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.
Άδ. Γεωργιάδης για αυξήσεις: Δεν υπάρχει λόγος πανικού - Καμιά μείωση φόρου στα καύσιμα
λόγω πληθωρισμού
Δεν υπάρχει λόγος πανικού για τις αυξήσεις στην αγορά, υπογράμμισε ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του,
σε ραδιοφωνικό σταθμό, σημειώνοντας πως η Ελλάδα έχει τον τρίτο χαμηλότερο
πληθωρισμό στην Ευρώπη και ότι οι αυξήσεις … Περισσότερα…
Η ψηφιακή μετάβαση από τα βασικότερα εργαλεία για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας
«Η Beyond 4.0 ξεκινάει για να δείξουμε και προς τα έξω, ότι η Ελλάδα της
ψηφιακής τεχνολογίας, της καινοτομίας, της τεχνητής νοημοσύνης, της έρευνας
και της καινοτομίας είναι εδώ και ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι λαμπρά» τόνισε
ο Α. Γεωργιάδης στα εγκαίνια της διεθνούς έκθεσης τεχνολογίας "Beyond 4.0"…
Περισσότερα…

Λαϊκές αγορές με όρους διαφάνειας, ισότιμου ανταγωνισμού και φορολογικής συνείδησης
«Θέλουμε να λειτουργούν οι λαϊκές αγορές με όρους διαφάνειας, με όρους
ισότιμου ανταγωνισμού, με όρους φορολογικής συνείδησης», είπε ο υπουργός
Ανάπτυξης

και

Επενδύσεων,

'Αδωνις

Γεωργιάδης,

υπερασπιζόμενος,

στην

επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Υ.Ν.Ν.Π.
Γιάννης Πλακιωτάκης: Την τεράστια σημασία των θαλάσσιων μεταφορών στην προσπάθεια
ανάκαμψης
Τον

πολύ

σημαντικό

ρόλο

των

θαλασσίων

μεταφορών

στην

παγκόσμια

προσπάθεια για ανάκαμψη, τόνισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης στην ομιλία του στην Υπουργική Διάσκεψη του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις Βιώσιμες Μεταφορές, την εξάλειψη της
φτώχειας και την οικονομική ανάκαμψη… Περισσότερα…
ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
Οι γεωπολιτικές αλλαγές εξελίσσονται θετικά για την ελληνική οικονομία
Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει κάνει τελευταία πολύ καλές κινήσεις στη
γεωπολιτική σκακιέρα της περιοχής μας. Η χώρα μας μπορεί πλέον να κάνει τις
επιλογές της, χωρίς όμως να διακόπτει τους δεσμούς της με άλλες μεγάλες
δυνάμεις. Σε μια λεπτή, περίπλοκη και εύθραυστη ισορροπία η Αθήνα έκανε
ανατροπές και διατήρησε τις σχέσεις της με τις κορυφαίες χώρες, που
καθορίζουν την «διεθνή τάξη»… Περισσότερα…
Ο ιδιωτικός τομέας βασικός πυλώνας ανάπτυξης
Η χώρα, οι πολίτες και η οικονομία έχουν δεχθεί ισχυρά πλήγματα από το 2010
μέχρι σήμερα. Μετά από 10 χρόνια οικονομικής κρίσης και μνημόνια, ήρθαν η
πανδημία και η ενεργειακή κρίση να δημιουργούν ένα ασφυκτικό περιβάλλον για
την επιχειρηματικότητα. Οι έλληνες μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες επέδειξαν
σημαντικές αντοχές. Ακόμη και οι πιο απαισιόδοξοι δεν θα μπορούσαν να
προβλέψουν το 2010 ότι η ελληνική κοινωνία θα βίωνε… Περισσότερα…
Σημείο αναφοράς το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Δεξιοτήτων για το εμπόριο
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε πέρυσι το Σύμφωνο Δεξιοτήτων με σκοπό μια
κοινή δέσμευση και μια ενιαία προσέγγιση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Το
Σύμφωνο ουσιαστικά εδραιώνει σταθερά τις αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα
Κοινωνικών Δικαιωμάτων και υποστηρίζει τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας
και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Βασικός στόχος είναι… Περισσότερα…
Αντιμέτωποι με την «πανδημία της ακρίβειας» νοικοκυριά και επιχειρήσεις
Ενώπιον ενός πολύπλοκου σεναρίου, με την τελευταία σκηνή να μην έχει γραφεί
ακόμη, βρίσκεται η παγκόσμια και η ευρωπαϊκή αγορά. Και τούτο γιατί οι ελλείψεις
σε πρώτες ύλες σε συνδυασμό με το εξαιρετικά υψηλό ενεργειακό και μεταφορικό
κόστος δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας στον παραγωγικό ιστό και αυξήσεις στις
τιμές των καταναλωτικών αγαθών. Η πανδημία έχει φέρει τα πάνω κάτω στις
γραμμές παραγωγής, ακυρώνοντας τις παραδοσιακές διαπραγματεύσεις για τις
προμήθειες πρώτων υλών με τα εργοστάσια να πληρώνουν όσο-όσο την πρώτη
ύλη, για να αποφύγουν διακοπές στην παραγωγή… Περισσότερα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΟΛΠ ΑΕ: Προτεραιότητα η προστασία του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής
Η ΟΛΠ Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της για την αναβάθμιση
και τον εκσυγχρονισμό του Λιμένος Πειραιά έχει βασική προτεραιότητα τον
σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Με αφορμή και τη σημερινή
Παγκόσμια Ημέρα… Περισσότερα…
Επιπλέον 3.412 μικρομεσαίες επιχειρήσεις εντάσσονται στην Δράση «Επανεκκίνηση Εστίασης»
Σε συνέχεια των ενεργειών του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για
ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19,
υπεγράφη η ένταξη 3.412 επιπλέον ΜμΕ εστίασης στην Δράση «Επιδότηση
Κεφαλαίου Κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης… Περισσότερα…
Έρευνα KPMG: Πώς θα συνεχίσουν να εξελίσσονται οι οικογενειακές επιχειρήσεις;
Μέσα από συνομιλίες με επιχειρηματικές οικογένειες, το STEP Project Global
Consortium

και

οι

επαγγελματίες

της

KPMG

διαπιστώνουν

ότι

πολλοί

προσπαθούν να δώσουν νέα πνοή στις επιχειρήσεις, στις οικογένειές τους και
στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές δεσμεύσεις τους για να επιτύχουν τόσο
οικονομικές όσο και μη οικονομικές φιλοδοξίες… Περισσότερα…
Eurobank: Χρηματοδοτικό πρόγραμμα με την παροχή εγγύησης από το EIF
Η

αίτηση

για

το

χρηματοδοτικό

πρόγραμμα

“EIF-ESIF

ERDF”

γίνεται

ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων
(Π.Σ.Κ.Ε.) του Προγράμματος. Ο ενδιαφερόμενος πελάτης υποβάλει αίτηση
μέσω του Π.Σ.Κ.Ε… Πρόγραμμα…
Συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για την υποστήριξη της μελέτης «Η Ελλάδα ως Logistic Hub
Διεθνούς Βεληνεκούς»
Συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για
την συντονιστική υποστήριξη της μελέτης "Η Ελλάδα ως Logistic Hub Διεθνούς
Βεληνεκούς". Η μελέτη που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
θα υλοποιηθεί από την… Περισσότερα…
Νέες συσκευές απολύμανσης του αέρα στα λεωφορεία της Δημοτικής Συγκοινωνίας
Συσκευές καθαρισμού και απολύμανσης του αέρα τοποθέτησε ο Δήμος Πειραιά
στα λεωφορεία της δημοτικής συγκοινωνίας, στο πλαίσιο των δράσεων που
υλοποιεί για την προστασία της δημόσιας υγείας από την πανδημία του
κορωνοϊού. Στόχος είναι οι κάτοικοι… Περισσότερα…

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
▪

15 - 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Τα προστατευτικά μέτρα ενάντια στον COVID-19 στην Ευρώπη, με μία ματιά:
Σχέδιο ανάκαμψης (05.10.21) - Λειτουργία καταστημάτων (19.10.21) – Συνοπτικός πίνακας τρόπου
λειτουργίας καταστημάτων ανά κράτος μέλος (19.10.21) – Ενοίκια (03.03.21) (19.10.21)

▪

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόγραμμα Εργασίας 2022

Εμβολιασμός

