Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022

Ανακοινώσεις κυβέρνησης: νέα μέτρα επιδότησης καυσίμων
Την αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης για τα καύσιμα ανακοίνωσε ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση
στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την
Τρίτη. Τα μέτρα εξειδίκευσαν ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας,
ο αναπληρωτής υπουργός, Θεόδωρος Σκυλαλάκης… Περισσότερα…
Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. για το νέο πακέτο ενισχύσεων
«Η ελληνική επιχειρηματικότητα χρειάζεται ένα απλό και προβλέψιμο περιβάλλον,
ώστε να μπορεί να διαχειριστεί την ακρίβεια που πυροδοτεί η παγκόσμια ενεργειακή
κρίση. Δυστυχώς, όμως, το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές οικονομικό περιβάλλον,
ούτε απλό είναι, ούτε προβλέψιμο. Παρά ταύτα, με ένα συνολικό πακέτο ενισχύσεων
8,4 δις ευρώ… Περισσότερα… Συνολικό πακέτο νέων μέτρων για καύσιμα & ρεύμα…
Δράσεις, παρεμβάσεις και συνεργασίες Ε.Β.Ε.Π.
Οι δράσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, οι
παρεμβάσεις που σχετίζονται με τους χειρισμούς του κυβερνητικού επιτελείου
για την επίλυση θεμάτων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, με αφορμή και την
ολοκλήρωση χθες της διαβούλευσης του ν/σ, η δυναμική των Ποσειδωνίων
2022, αλλά και η έναρξη της ακτοπλοϊκής σύνδεσης… Περισσότερα…
Επιστολή…

Η Ελλάδα βγαίνει από την ενισχυμένη επιτήρηση και βλέπει επενδυτική βαθμίδα
Η Ελλάδα πρόκειται επίσημα να βγει από το καθεστώς ενισχυμένης επιτήρησης της ΕΕ
τον Αύγουστο, σηματοδοτώντας την επιστροφή στην οικονομική ομαλότητα μετά το
12ετές πρόγραμμα προσαρμογής και με επόμενο στόχο την επιστροφή στην
επενδυτική βαθμίδα.Το Eurogroup έδωσε το πράσινο φως στην έξοδο της Ελλάδας από
το καθεστώς ενισχυμένης επιτήρησης… Περισσότερα…
AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
Χ. Σταϊκούρας: Ένα «σκαλοπάτι» πριν από την επενδυτική βαθμίδα βρίσκεται η χώρα
Ένα «σκαλοπάτι» πριν από την επενδυτική βαθμίδα, η οποία αποτελεί «εθνικό στόχο»,
βρίσκεται πλέον η χώρα μετά τη σημερινή αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας
της οικονομίας από έναν ακόμη διεθνή οίκο αξιολόγησης, τον ιαπωνικό R&I. Αυτό
δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών… Περισσότερα…
Θ. Σκυλακάκης: Δάνεια 2,5 δισ. ευρώ για ΜμΕ, στο πλαίσιο του InvestEU
Νέο εγγυοδοτικό πρόγραμμα, το οποίο από τις αρχές του 2023 θα δώσει τη δυνατότητα
χορήγησης δανείων, κεφαλαίου κίνησης και επενδυτικού σκοπού, συνολικού ύψους
2,5 δισ. ευρώ, σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη, ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών… Περισσότερα…
ΑΑΔΕ: Δύο νέες λειτουργίες σε myDATA και timologio
Νέες δυνατότητες στην πλατφόρμα myDATA και στην εφαρμογή timologio, προσφέρει
η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (AAΔE). Στόχος της ΑΑΔΕ, όπως σημειώνει, είναι
η διαρκή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις. Ειδικότερα:
1. Συνοπτικό Βιβλίο: Δυνατότητα… Περισσότερα…
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 29 Ιουλίου
Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε χθες ο υφυπουργός Οικονομικών, κ. Απόστολος
Βεσυρόπουλος, παρατείνεται έως τις 29 Ιουλίου 2022 και ώρα 15.00, η προθεσμία για
την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021,
φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ΚΦΕ, των
οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.
Αδ. Γεωργιάδης για την έξοδο από το καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας: Ανοίγονται νέοι δρόμοι για
δυναμική ανάπτυξη και ευημερία
«Ανοίγονται νέοι δρόμοι για δυναμική ανάπτυξη και ευημερία» δήλωσε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης για την έξοδο της Ελλάδας από το
καθεστώς Ενισχυμένης Εποπτείας. Ειδικότερα ο υπουργός δήλωσε τα εξής: «Το τέλος
των μνημονίων για την Ελλάδα και η έξοδος… Περισσότερα…
Γ. Τσακίρης: Με τη χρηματοδότηση δράσεων μέσω του ΕΠΑΝΕΚ θα ενισχυθούν τουλάχιστον 25.000
επιχειρήσεις
Με τη χρηματοδότηση δράσεων μέσω του προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα", στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ, εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν τουλάχιστον 25.000 επιχειρήσεις, εκ
των οποίων 3.300 νέες, αλλα και περισσότερες από 6.500 επιχειρήσεις με δράσεις
έρευνας και καινοτομίας, ενώ 3.300 ΜμΕ θα ενισχυθούν… Περισσότερα…

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ελληνικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης (Πρόγραμμα ΔΑΜ) και τα τρία Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
που το συνοδεύουν, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,63 δις ευρώ. Πρόκειται για το
1ο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης που εγκρίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
γεγονός που επικυρώνει… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕN.
Κ. Σκρέκας: Γρηγορότερη εγκατάσταση ΑΠΕ- Απεξάρτηση από εισαγωγή ορυκτών καυσίμων
«Μειώνουμε το μέσο χρόνο αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, από 5
χρόνια, που σήμερα διαρκεί, σε μόλις 14 μήνες», υπογράμμισε ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για την
αδειοδοτική διαδικασία των ΑΠΕ, που συζητείται στην Επιτροπή… Περισσότερα…
Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση για τις τιμές του ρεύματος
Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση για την επιβολή πλαφόν στις τιμές χονδρικής της
ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής των
τιμολογίων ρεύματος και την επιστροφή των τιμών στο επίπεδο του φθινοπώρου. Η
ρύθμιση περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την απλοποίηση… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡΓ.
Κ. Χατζηδάκης: Οι 10 βασικοί άξονες του κυβερνητικού έργου για την εργασία, την ασφάλιση και
την κοινωνική προστασία
Τους 10 βασικούς άξονες του κυβερνητικού έργου για την εργασία, την ασφάλιση και
την κοινωνική προστασία, παρουσίασε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, πρόσφατα στο υπουργικό συμβούλιο, τονίζοντας ότι
η κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης είναι μια πολιτική με… Περισσότερα…
ΑΡΘΡΑ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
Νέα κίνητρα για το ενεργειακό μέλλον των μικρομεσαίων
Υπό άλλες συνθήκες η ενεργειακή μετάβαση των ΜμΕ θα μπορούσε να αποτελέσει
γρίφο για δυνατούς λύτες. Η παρούσα υπό την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
με τα γρήγορα αντανακλαστικά, ουσιαστικά με μία νέα παρέμβαση που επι της ουσίας
είναι

συνέχεια

της

προηγούμενης

ρύθμισης

που

προβλέπει

μείωση

30%…

Περισσότερα…
Προλόγηση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Β.Κορκίδη, για το βιβλίο του Ν. Ροδόπουλου «Ο αυτονόητος
Μετασχηματισμός»
Είθισται, όταν κάποιος προλογίζει ένα βιβλίο, να αναφέρεται σε αυτό. Πράγματι, η
συμπυκνωμένη και πολυετής εμπειρία του Νίκου Ροδόπουλου αποτελούν εχέγγυα. Ας μου
επιτραπεί παρά ταύτα, να παρεκκλίνω από τα συνηθισμένα και να πω δυο λόγια για τον
συγγραφέα. Ο πολύς κόσμος γνωρίζει τον Νίκο Ροδόπουλο… Περισσότερα…
Χαιρετισμός Προέδρου

Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη,

στην

Ημερίδα

Παντείου

Πανεπιστημίου

«Συμμετοχικές μορφές πρόληψης του εγκλήματος σε τοπικό επίπεδο: Ασφάλεια και Ελευθερία»
Τι εννοούμε, όταν αναφερόμαστε σε ευνομούμενη πολιτεία; Τι εννοούμε, όταν κάνουμε
λόγο για ευημερία πολιτών; Πως προσδιορίζουμε την εγκληματικότητα, το βαθμό και την
επίδραση; Οι απαντήσεις, η κάθε μία από μόνη της, αλλά και όλες μαζί συνθέτουν ένα
κοινωνιολογικό πλέγμα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο… Περισσότερα…

Επίδοση Τιμητικής Πλακέτας
Τιμητική πλακέτα επέδωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, στην κόρη του αειμνήστου προέδρου του Ε.Β.Π. Γιώργου
Κασιμάτη, κα. Μαρία Κασιμάτη, για την προσφορά και το έργο του τέως προέδρου στην
Επιμελητηριακή Κοινότητα της χώρας. Η τελετή… Περισσότερα… Ομιλία προέδρου…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Προς τα Επιμελητήρια μέλη ICC Ελλάς: Πρόσκληση ανάδειξης υποψηφίων Επιχειρηματιών για την
Βράβευση Έργων Ευποιΐας
Το ΙCC Ελλάς τιμώντας τον τίτλο «Έμποροι της Ειρήνης» που
αποδόθηκε στους ιδρυτές του International Chamber of Commerce
(ICC), γιατί έθεσαν ως στόχο της συμφιλίωση των λαών μέσω της
διεύρυνσης των διεθνών… Περισσότερα… Προκήρυξη… Φόρμα…
Ιστορική συμφωνία για τα δικαιώματα μουσικής μεταξύ του GEA και της ΚΕΕΕ
Η νέα εποχή για τα δικαιώματα ηχογραφημένης μουσικής στην Ελλάδα, που εξασφαλίζει
την εδραίωση μακρόπνοων σχέσεων σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ των Μουσικών,
Τραγουδιστών και Παραγωγών και των επιχειρήσεων των κλάδων της καφε-εστίασης και
της διασκέδασης, έφτασε. Η ιστορική αυτή στιγμή θεμελιώθηκε με την υπογραφή σύμβασης
την Πέμπτη… Περισσότερα…
Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας 9 - Webinar: Πνευματική Ιδιοκτησία
και ΜΜΕ στην Ψηφιακή Οικονομία, 07.07.2022
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυβέρνηση των ΗΠΑ, φιλοξενούν μια
σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων σε συγκεκριμένους τομείς. Το τρίτο
στη σειρά επικεντρώνεται στην «Πνευματική Ιδιοκτησία και ΜΜΕ
στην Ψηφιακή Οικονομία» και στοχεύει να προωθήσει την
πρόσβαση των ΜΜΕ στα ψηφιακά εργαλεία και να τις υποστηρίξει και να τις καθοδηγήσει για το πώς να
διαχειρίζονται καλύτερα τις επιχειρήσεις τους παγκοσμίως… Περισσότερα…
Ημερίδα «Οι σύγχρονες πόλεις - λιμάνια και ο αναπτυξιακός
ρόλος του πολιτισμού: Η περίπτωση του Πειραιά»
Το Ινστιτούτο Μελέτης της Τοπικής Ιστορίας και της Ιστορίας των
Επιχειρήσεων (I.M.T.I.I.E.) και το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος
διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα «Οι σύγχρονες πόλεις λιμάνια και ο
αναπτυξιακός ρόλος του πολιτισμού: Η περίπτωση του Πειραιά», η
οποία πραγματοποιείται στις 30 Ιουνίου 2022, στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Έργου «Ηarbor Heritage Story Telling-HHST», με την
υποστήριξη του Προγράμματος Εrasmus+ της Ε.Ε. Το έργο στοχεύει
στις ευρωπαϊκές πόλεις – λιμάνια με πλούσια κληρονομιά, οι οποίες
σπάνια θεωρούνται τουριστικοί προορισμοί.
Περισσότερα… Πρόγραμμα…
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

17 - 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

▪

Η ακόμη στενότερη συνεργασία της SMEunited με την Ομάδα Εργοδοτών της ΕΟΚΕ, 17.06.2022

▪

Η κοινωνική ταξινόμηση είναι το λάθος εργαλείο για την προώθηση των κοινωνικών προτύπων, 21.06.2022

▪

Ψηφιοποίηση στην περιοχή της Μεσογείου, 22.06.2022

