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Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021
Πρωτοποριακή χαρακτηρίζει το Ε.Β.Ε.Π. τη δράση του Δήμου Πειραιά για τις μικρές επιχειρήσεις
Το Ε.Β.Ε.Π. έχει επανειλλημένα επισημάνει την αναγκαιότητα στήριξης στις
πολύ μικρές επιχειρήσεις, μέχρι εννέα άτομα προσωπικό, που άλλωστε
αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία της τοπικής επιχειρηματικότητας,
προσδιορίζοντας μάλιστα και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να
υλοποιηθεί η συγκεκριμένη πρωτοποριακή δράση του Δήμου Πειραιά. Οι
επιχειρήσεις αυτές… Περισσότερα…
Το Σχέδιο Ανάκαμψης της Ελλάδας είναι από τα πρώτα που έλαβε έγκριση από την ΕΕ
Τα

αναβαθμισμένα

τριμηνιαία

στοιχεία

ανάπτυξης

της

περασμένης

εβδομάδας, ακολουθούμενα από το πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για

το

εθνικό

σχέδιο

ανάκαμψης

της

Ελλάδας,

προκάλεσαν

νέες

αναπτυξιακές προβλέψεις για το 2021 από εγχώριους και παγκόσμιους
οργανισμούς, που βλέπουν τώρα μια ανάκαμψη που… Περισσότερα…
Εξαγωγές: Ο κλάδος τροφίμων και ποτών έχει σημαντική δυναμική περαιτέρω διείσδυσης στην
αμερικανική αγορά
Οι παρασκευασμένες ή διατηρημένες σε άρμη επιτραπέζιες ελιές (6-ψήφιος
κωδικός 2005700) κατατάσσονται ως το σημαντικότερο εξαγόμενο αγροτικό
προϊόν μας στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την επεξεργασία των στατιστικών
στοιχείων

των

αρμόδιων

αρχών,

από

τα

γραφεία

Οικονομικών

και

Εμπορικών Υποθέσεων των πρεσβειών… Περισσότερα…
Φοροαπαλλαγές για την ενίσχυση μηχανολογικού εξοπλισμού - Έως 30/9 η προθεσμία για τις
αιτήσεις
Μέσω

της

πρόβλεψης

αναπτυξιακού

νόμου

«Ενισχύσεις
4399/2016

Μηχανολογικού
φορολογική

Εξοπλισμού»

απαλλαγή

για

του
τον

εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών τους, καθώς και την απόκτηση νέων
μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας, μπορούν να
λάβουν οι επιχειρήσεις. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τον
υφιστάμενο κύκλο της πρόβλεψης θα είναι ενεργή… Περισσότερα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
Χρ. Σταϊκούρας: Η ΕΤΕπ θα συμβάλει στη διαχείριση 5 δισ. ευρώ για τη στήριξη νέων
επενδύσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0»
Την έδρα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στο Λουξεμβούργο, για
την περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοδοτικής και τεχνικής συμβολής της
Τράπεζας της Ε.Ε. σε επενδυτικά έργα στην Ελλάδα, επισκέφθηκε ο υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας. Ο πρόεδρος της ΕΤΕπ… Περισσότερα…
Θ. Σκυλακάκης: Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα κρίσιμο μέρος της ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας που έχει ήδη αρχίσει
Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας έχει ήδη αρχίσει, δήλωσε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών Θ.Σκυλακάκης σε συνέντευξη του σε εφημερίδα.Ο κ.
Σκυλακάκης αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης υπογραμμίζοντας πως στην
Ελλάδα αντιστοιχούν συνολικά 7,5 δισ. ευρώ για το 2021 και από αυτά τα
χρήματα ένα σημαντικό κομμάτι θα δαπανηθεί το 2022.… Περισσότερα…
Νέες οδηγίες της ΑΑΔΕ - Οι κρίσιμοι κωδικοί του Ε3
Με το χρόνο υποβολής των δηλώσεων να “τρέχει” η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει το τοπίο
για τον τρόπο αποτύπωσης των κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν σε
ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που έχουν «χτυπηθεί» από την
πανδημία. Οι διευκρινίσεις δίνονται… Περισσότερα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.
Γεωργιάδης:

Για δεύτερη

συνεχόμενη χρονιά

η

Ελλάδα ανεβαίνει

στον διεθνή

πίνακα

ανταγωνιστικότητας
Κατά 12 θέσεις βελτιώθηκε την διετία 2019-20 η κατάταξη της Ελλάδας στον
διεθνή δείκτη ανταγωνιστικότητας (παγκόσμια επετηρίδα ανταγωνιστικότηταςWorld Competitiveness Yearbook), με βάση τα στοιχεία που εκδίδει σε ετήσια
βάση το Institute for Management Development… Περισσότερα…

Ν. Παπαθανάσης: Απαλλάσσουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες από τον βρόγχο
της δημόσιας διοίκησης
«Αυτό που κάνουμε με το νομοσχέδιο είναι να συνεχίσουμε με συνέπεια την
μεταρρυθμιστική
επιχειρήσεων,

προσπάθεια
απαλλάσσοντας

απλοποίησης
τις

των

μικρομεσαίες

διαδικασιών

αδειοδότησης

επιχειρήσεις

και

τους

επαγγελματίες από τον βρόγχο της δημόσιας διοίκησης» τόνισε ο αναπληρωτής
υπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης… Περισσότερα…
Κίνητρα για ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων εκτός αστικών κέντρων εξετάζει η κυβέρνησηΠοιοι κλάδοι συγκεντρώνουν τις περισσότερες
Την καθιέρωση τοπικών κινήτρων, ανά περιφέρεια, εξετάζει η κυβέρνηση για
την ανάπτυξη του νεοφυούς οικοσυστήματος και της καινοτομίας, σε όλη τη
χώρα, για τις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο Elevate Greece. «Δεν υπάρχει
εργαλείο

που

δεν

θα

χρησιμοποιήσουμε

για

να

ριζώσει

η

νεοφυής

επιχειρηματικότητα στη χώρα μας» είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης… Περισσότερα…

Δάνεια 2 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
Νέα δανειακή σύμβαση ύψους 400 εκατ. ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων

(ΕΤΕπ)

υπέγραψαν

ο

υπουργός

Οικονομικών,

Χρήστος

Σταϊκούρας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης
και ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Christian Kettel Thomsen. Σύμφωνα με
ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ.
Εργάνη: 95.166 νέες θέσεις εργασίας τον Μάιο - Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων αναστολής
συμβάσεων εργασίας για ευπαθείς ομάδες για τον Ιούνιο
Θετικό

ήταν

κατά

τον

Μάιο

του

2021

το

ισοζύγιο

ροών

μισθωτής

απασχόλησης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος
"ΕΡΓΑΝΗ". Συγκεκριμένα, τον Μάιο οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε
255.987,

ενώ

οι

αποχωρήσεις

σε

160.821

(102.430

οικειοθελείς

αποχωρήσεις… Περισσότερα…
ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
Ανεκτίμητη η αξία και η σημασία των Ελληνικών Ναυπηγείων Σκαραμαγκά
Η χρονική συγκυρία για την αναζωογόνηση του ναυπηγικού τομέα είναι πλέον
κρίσιμη καθώς το πρόγραμμα για την ναυπήγηση των φρεγατών για
λογαριασμό του Πολεμικού Ναυτικού θα «τρέξει» αμέσως μόλις του Μέγαρο
Μαξίμου

ανάψει

«πράσινο

φώς»

και

καταλήξει

στην

αξιολόγηση

των

προτάσεων που κατατέθηκαν. Ωστόσο το οξύμωρο παραμένει. Προτάσεις
υπάρχουν, διάθεση υπάρχει για συνεργασία με ελληνικές μονάδες, διάθεση
από τα ελληνικά χέρια… Περισσότερα…
Ενθαρρυντικά τα στοιχεία της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής
Την περίοδο που διανύουμε η μεταποιητική και βιομηχανική δραστηριότητα
καλείται να απαντήσει σε μία σειρά από ζητήματα τα οποία αναδείχθηκαν τη
«διετία της πανδημίας» που τρέξαμε και συνεχίζουμε να τρέχουμε. Το Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» αποτελεί μία ακόμη ευκαιρία διεξόδου σε
πολλά ζητήματα που σχετίζονται με την μεταποίηση… Περισσότερα…
Οι καλοκαιρινές δράσεις με βασικό στόχο τη ρευστότητα για την «αυτοδύναμη» λειτουργία των
πληττόμενων επιχειρήσεων
Το μεγάλο στοίχημα του επόμενου εξαμήνου είναι το πως θα κινηθεί η αγορά και
πως θα λειτουργήσουν αυτοδύναμα οι επιχειρήσεις. Οι καλοκαιρινές άμεσες και
έμμεσες ενισχύσεις είτε με ίδια μέσα στήριξης, είτε με τροποποιημένα προγράμματα
ΕΣΠΑ, είτε μέσω των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης θα παίξουν σημαντικό ρόλο.
Είναι σίγουρο ότι βρισκόμαστε στο κατώφλι της «νέας μεταβατικής περιόδου». Στην
αρχή της αποδρομής της πανδημίας ελέω των εμβολιασμών, σε χρονική συγκυρία
όπου πρέπει να επαναπροσδιοριστεί δυναμικά… Περισσότερα…

Οι μικρομεσαίοι των SME7 ζητούν από τους ισχυρούς των G7 να τους θέσουν στο επίκεντρο της
ανάκαμψης
Υπό το φως της συνόδου κορυφής των G7 μεταξύ 11 και 13 Ιουνίου 2021, οι μεγάλες
διεθνείς οργανώσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προτρέπουν τις κυβερνήσεις
κορυφαίων χωρών του κόσμου να θέσουν τις ΜμΕ στο επίκεντρο της ανάκαμψης. Με
μία μάλιστα κοινή δήλωση, οι Οργανισμοί: CFIB (Καναδάς), SMEunited (EU), CMA
France (Γαλλία), CPME (Γαλλία), ZDH (Γερμανία), CNA (Ιταλία), Confartigianato
(Ιταλία), Confcommercio (Ιταλία), BCCJ (Ιαπωνία), FSB (UK)… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Η Περιφέρεια Αττικής θα συμβάλει στη δημιουργία της «Θαλάσσιας Ιεράς Οδού» από τον
Πειραιά έως την Ελευσίνα
Την πρόθεση της Περιφέρειας Αττικής να συμβάλει και να βοηθήσει έμπρακτα
στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη της πολιτιστικής τουριστικής

διαδρομής

της

«Θαλάσσιας

Ιεράς

Οδού»,

διατύπωσε

ο

Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με
αρμόδιους φορείς, η οποία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα… Περισσότερα…
DBRS: Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης προβλέπει

ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής

οικονομίας 5% για το 2021 και 2022
Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό 5% τόσο το 2021 όσο και το
2022 προβλέπει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS. Η πρόβλεψη
αφορά στο κεντρικό σενάριο και περιλαμβάνεται στη νέα έκθεση του οίκου με
τις προβλέψεις για την παγκόσμια οικονομία. Το δυσμενές σενάριο προβλέπει
ανάπτυξη 3% φέτος και 1,5% το 2022… Περισσότερα…
Πάνω από 300 επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα έχει καταγράψει η Enterprise Greece Ένταξη προγράμματος προώθησης κατεψυγμένων αλιευμάτων στο ΕΠ «Αλιείας και Θάλασσας
2014-2020»
Περισσότερες από 300 επενδυτικές ευκαιρίες, σε σχεδόν όλους τους κλάδους
της ελληνικής οικονομίας, έχει καταγράψει μέχρι σήμερα η Enterprise Greece,
όπως επισήμανε ο CEO της εταιρείας, Γεώργιος Φιλιόπουλος, μιλώντας -με
φυσική παρουσία - στο υβριδικό συνέδριο “Εxport Summit”, που διοργάνωσε
ο Σύνδεσμος… Περισσότερα…

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

18 - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

▪

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

▪

EuroCommerce InBrief, Τεύχος 214, 22 Ιουνίου 2021

▪

Δελτίο Τύπου Eurocommerce: “Retailers ask for a safe, trustworthy digital environment for
consumers”, 21 Ιουνίου 2021

