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Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π.

Οικονομικό Φόρουμ θα συνδιοργανώσουν τα Ε.Β.Ε. Πειραιώς και Ε.Β.Ε. Αμμοχώστου
Με την ευκαιρία της 50ής επετείου της αδελφοποίησης των Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου και του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραιώς, το

Δ.Σ.

του

Ε.Β.Ε.Π.

αποφάσισε ομόφωνα,

τη

συνδιοργάνωση Οικονομικού Φόρουμ, στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2021 στην οποία
θα προσκληθούν να συμμετάσχουν αξιωματούχοι και επιχειρηματίες των κρατών
της Κύπρου και της Ελλάδας σε ανώτατο επίπεδο.
Την «Επιχείρηση Ρευστότητα» για επενδύσεις παγίων ξεκινά με καλοκαιρινή ενημερωτική
καμπάνια το Ε.Β.Ε.Π.
Το

μείζονος

σημασίας

θέμα

περί

την

διασφάλιση

ρευστότητας

στις

επιχειρήσεις, ο νέος αναπτυξιακός νόμος, η επανεκκίνηση των ναυπηγείων
Σκαραμαγκά, ο εισαγόμενος πληθωρισμός και οι ανατιμήσεις, ήταν τα θέματα
που κυριάρχησαν στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραιώς. Αναφερόμενος στο θέμα… Περισσότερα…
Επιβεβαίωση αναβάθμισης σε ΒΒ και κατάταξη της Ελλάδας στη κορυφή 10 ευρωπαϊκών χωρών
για επενδύσεις
Η Ελλάδα ξεπέρασε το τελικό εμπόδιο για να λάβει τα πρώτα της κεφάλαια
ανάκαμψης από την ΕΕ, με 12 έργα έτοιμα να ξεκινήσουν και μια σειρά
μεταρρυθμίσεων που θα ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους. Επιβεβαιώθηκε
η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας σε BB… Περισσότερα…
Δήλωση προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλη Κορκίδη, για τα νέα μέτρα λειτουργίας και
ελέγχου σε επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης στην Αττική
«Ο εμβολιασμός είναι η μόνη μας άμυνα στις μεταλλάξεις της ύπουλης
πανδημίας και δεν υπάρχει χώρος και χρόνος για αμφισβήτηση. Το γεγονός της
μετάλλαξης “ΔΕΛΤΑ”, σαφώς αλλάζει τις προσδοκίες για τα έσοδα των
επιχειρήσεων του τουρισμού, της διασκέδασης και… Περισσότερα…
Αυξημένη αναμένεται η ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια στο γ΄ 3μηνο του έτους
Αύξηση της ζήτησης για επιχειρηματικά δάνεια αναμένουν οι τράπεζες για το
τρίτο τρίμηνο του έτους. Στο μεταξύ τα στοιχεία από την έρευνα των
τραπεζικών χορηγήσεων που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος δείχνουν
ότι η συνολική ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια... Περισσότερα…

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένος τζίρος κατά 3,84 δισ. ευρώ για τις επιχειρήσεις τον Μάιο
Αυξημένο τζίρο κατά 3,84 δισ. ευρώ ή κατά 24% εμφάνισαν οι επιχειρήσεις της
χώρας

τον

Μάιο

εφέτος

σε

σχέση

με

τον

αντίστοιχο

μήνα

πέρυσι,

επιβεβαιώνοντας την ανάκαμψη μετά το τελευταίο lockdown… Περισσότερα…
ΙΕΛΚΑ-Λιανεμπόριο τροφίμων: Στο 12% το κοινό των e-supermarket
Δύο στους τρεις καταναλωτές υιοθέτησαν τις ηλεκτρονικές αγορές στα
supermarket την περίοδο του lockdown, δαπανώντας 146 ευρώ μηνιαίως, ήτοι
35% της συνολικής δαπάνης τους. Στοιχεία του ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας
Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών), δείχνουν ότι… Περισσότερα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
Χρ. Σταϊκούρας: Μέχρι τέλους του μήνα 4 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης
Μέσα

στο

μήνα

θα

γίνει

η

πρώτη

εκταμίευση

ύψους

περίπου

4

δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, σημείωσε ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό. «Είναι
μια συλλογική δουλειά όλης της κυβέρνησης υπό την… Περισσότερα…
Ενισχύσεις για κάλυψη παγίων δαπανών -Με κρατικά «κουπόνια» η πληρωμή φόρων και
εισφορών
«Κουπόνια» αξίας 14.000 ευρώ κατά μέσο όρο τα οποία θα μπορούν να
χρησιμοποιήσουν για την πληρωμή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών θα
λάβουν 30.922 επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία. Επιχειρήσεις
της εστίασης, του λιανεμπορίου και του τουρισμού είναι οι πιο κερδισμένες του
προγράμματος επιδότησης παγίων δαπανών ύψους 500 εκατ... Περισσότερα…
Σκυλακάκης: Δεν υπάρχει στο τραπέζι καθολικό lockdown που θα πλήξει την οικονομία
«Δεν θα πάρουμε γενικευμένα περιοριστικά μέτρα που θα πλήξουν την
οικονομία»,

τόνισε

ο

αναπληρωτής

υπουργός

Οικονομικών

Θεόδωρος

Σκυλακάκης μιλώντας σε τηλεποπτική εκπομπή για να σημειώσει πως «τα
έσοδα είναι πολύ σημαντικά φέτος γιατί είναι… Περισσότερα…
Νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τις οφειλές της πανδημίας - Πώς ρυθμίζονται οι παλιές οφειλές
Νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τις οφειλές της πανδημίας σε 36 άτοκες ή 72
χαμηλότοκες δόσεις ανακοίνωσε στην Βουλή ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας. «Λειτουργώντας με βάση τις παραπάνω αρχές, σήμερα,
με απόλυτη συναίσθηση της πραγματικότητας… Περισσότερα…
Ψηφίστηκε το ν/σ για το «πρόγραμμα Ηρακλής 2»
Η προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών και η χρηματοδοτική στήριξη των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βρέθηκε στο επίκεντρο αντιπαράθεσης μεταξύ
κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, του
νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, για την 18μηνη… Περισσότερα…
Επεκτάθηκε η Ελεύθερη Ζώνη του Λιμένα Πειραιά
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3040 (τεύχος δεύτερο) της 9ης Ιουλίου 2021 η
απόφαση της ΑΑΔΕ για την επέκταση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης του
λιμένα Πειραιά… ΦΕΚ…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.
Α. Γεωργιάδης: Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει με μεγάλη ταχύτητα
«Παρά τη γενική προσπάθεια να υποβαθμιστεί η καλή πορεία της ελληνικής
οικονομίας, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ διαρκώς επιβεβαιώνουν ότι η ελληνική
οικονομία ανακάμπτει με μεγάλη ταχύτητα και απορροφά τους κραδασμούς της
πανδημίας. Αν συνεχίσουμε την καλή μας προσπάθεια… Περισσότερα…
Νέο πλαίσιο για την καταναλωτική πίστη
Την Οδηγία 2008/48 για την καταναλωτική πίστη αναθεώρησε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας
Καταναλωτή

του

Υπουργείου

Ανάπτυξης

&

Επενδύσεων.

Ειδικότερα,

η

Κομισιόν εκτίμησε δύο παράγοντες… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡΓ.
Υπό συζήτηση ο κατώτατος μισθός
Την προσεχή Δευτέρα 26 Ιουλίου συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο,
προκειμένου να λάβει τις αποφάσεις για τον κατώτατο μισθό, σύμφωνα με
πληροφορίες. Στις σχετικές ερωτήσεις ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, τονίζει ωστόσο ότι… Περισσότερα…
Σε

λειτουργία η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του

e-ΕΦΚΑ για τις

εισφορές παράλληλα

απασχολούμενων ελ. επαγγελματιών
Σε λειτουργία τέθηκε η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ "Αίτηση-δήλωση
παράλληλης

μισθωτής

απασχόλησης"

που

απευθύνεται

σε

ενεργούς

μη

μισθωτούς ασφαλισμένους (ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους
και αγρότες) που απασχολούνται ή πρόκειται να... Περισσότερα…
ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
Αντίστροφη μέτρηση για ένα νέο «tailor made» Αναπτυξιακό Νόμο
Με το βλέμμα στραμμένο στις επενδύσεις που θα γίνουν την επόμενη δεκαετία
στην

χώρα

μας,

υψηλόβαθμα

στελέχη

του

υπουργείου

Ανάπτυξης

και

Επενδύσεων συντάσσουν το νέο Αναπτυξιακό Νόμο Ελλάδα 2.0, ο οποίος
αναμένεται

να

τεθεί

σε

εφαρμογή

τους

πρώτους

μήνες

του

2022…

Περισσότερα…
Καθοριστικός παράγοντας για τη πορεία της οικονομίας η καλοκαιρινή περίοδος
Με το τείχος ανοσίας, που χτίζεται από τους εμβολιασμούς, καλούμαστε να
αντιμετωπίσουμε το τέταρτο κύμα της μεταλλαγμένης απειλής για την δημόσια
υγεία. Ωστόσο, η απειλή αυτή είναι εξίσου πολύ σοβαρή για την οικονομία,
καθώς εκ των πραγμάτων, η καλοκαιρινή περίοδος που διανύουμε, είναι
καθοριστικός παράγοντας για... Περισσότερα…
Η πρώτη ψηφιακή χαρτογράφηση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων στον Πειραιά
Στη

χαρτογράφηση

όλων

των

παρα-ναυτιλιακών

επιχειρήσεων

που

λειτουργούν στην "καρδιά" της ελληνικής ναυτιλίας, τον Πειραιά, προχωρούν
επιχειρηματικοί και ακαδημαϊκοί φορείς. Ο λόγος για τη δυναμική πλατφόρμα
"5S" (Ship Supplies, Spares, Sea Services, Ship Repairing... Περισσότερα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ενίσχυση μικρών και πολύ Επιχειρήσεων στο Δήμο Πειραιώς από το Κ.Σ.Ε.
Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά ενημερώνει για την
Δράση Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την
πανδημία στον Δήμο Πειραιά… Περισσότερα…
Κατά 21% αυξήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές ένδυσης-κλωστοϋφαντουργίας
Σημαντική αύξηση, κατά 21% σε σχέση με το 2020, κατέγραψαν οι ελληνικές
εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης- κλωστοϋφαντουργίας κατά το πρώτο
πεντάμηνο του 2021 και ανήλθαν σε 763 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με
ανακοίνωση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής… Περισσότερα…
Flexfin, η μόνη ανεξάρτητη εταιρεία factoring στην Ελλάδα
Ανακαλύψτε τη Flexfin, τη μόνη ανεξάρτητη εταιρεία factoring στην Ελλάδα, αδειοδοτημένη από την
Τράπεζα της Ελλάδος. Η Flexfin αποτελεί μια νέα εναλλακτική για επιχειρήσεις που
θέλουν

να

εξασφαλίσουν

ρευστότητα,

εύκολα

και

γρήγορα.

Η

εταιρεία…

Περισσότερα… Εταιρικό Προφίλ 2021…
Τo Ε.Β.Ε.Π. στην 85η Δ.Ε.Θ. προβάλλει την Πειραϊκή Ναυτιλιακή και Βιομηχανική Κοινότητα με
δωρεάν συμμετοχή επιχειρήσεων - μελών του
Το

Εμπορικό

και

Βιομηχανικό

Επιμελητήριο

Πειραιώς, μετά

από

σχετική

πρωτοβουλία της Κ.Ε.Ε., προτίθεται να συμμετέχει και φέτος στην 85η Δ.Ε.Θ.,
που πραγματοποιείται από τις 11 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Στη φετινή Δ.Ε.Θ., που
έχει ως τιμώμενη Χώρα την Ελλάδα, το Ε.Β.Ε.Π.… Περισσότερα…

Cluster “Maritime Hellas”
Το Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Εμπορικό και
Βιομηχανικό

Επιμελητήριο

Πειραιώς,

προσπαθεί

να

διερευνήσει

την

ελκυστικότητα του ελληνικού ναυτιλιακού συμπλέγματος «cluster» μέσα από
πρωτογενή έρευνα. Ο κύριος στόχος της έρευνας είναι να αξιολογήσει την
αποδοτικότητα του φορέα που αντιπροσωπεύει το ελληνικό ναυτιλιακό σύμπλεγμα «Maritime Hellas» όσον
αφορά την ελκυστικότητα σε πιθανά και εγγεγραμμένα μέλη, να σκιαγραφήσει μέτρα για την ενίσχυση του
ρόλου του και να αποτιμήσει την απόδοση βασικών παραγόντων του ναυτιλιακού συμπλέγματος από την
οπτική των επαγγελματιών της ναυτιλίας.

Ερωτηματολόγιο: https://forms.gle/apdZssBkckPUvDLF9

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

19 – 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

▪

Τα προστατευτικά μέτρα ενάντια στον COVID-19 στην Ευρώπη, με μία ματιά:
Σχέδιο ανάκαμψης (22.06.21) - Λειτουργία καταστημάτων (20.07.21) – Συνοπτικός πίνακας τρόπου
λειτουργίας καταστημάτων ανά κράτος μέλος (20.07.21) - Εμβολιασμός (11.05.21)

▪

Ενημερωτικό EuroCommerce InBrief, Τεύχος 216, 20 Ιουλίου 2021

▪

Ενημερωτικό EuroCommerce, Environment E-news, Τεύχος 20

▪

Δελτίο Τύπου Eurocommerce: «Rule of Law central to making single market and Europe’s economy
work», 20.07.2021

