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Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2021

Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π.

Τοποθέτηση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδη, στη διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της
Βουλής: «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της
επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις και δημιουργία πλαισίου για
τις εταιρείες τεχνοβλαστούς»
Η επίτευξη του στόχου να απλοποιηθούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες
αξιολόγησης και υλοποίησης των στρατηγικών επενδύσεων και να ενισχυθεί η
ασφάλεια δικαίου των στρατηγικών επενδυτών μέσα από το νομοθέτημα
ουσιαστικά βελτιώνει περεταίρω το πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων σε
βασικούς τομείς της οικονομίας της χώρας ενώ τίθενται… Περισσότερα…
Κοινή συνεδρίαση με κοινές προσπάθειες και κοινούς στόχους για την επιχειρηματικότητα της
Αττικής
Στην πρώτη κοινή υβριδική συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων του
Εμπορικού

και

Περιφερειακού

Βιομηχανικού

Επιμελητηρίου

Επιμελητηριακού

Συμβουλίου

Πειραιώς
Αττικής

και

του

συζητήθηκαν

θέματα προστασίας και λειτουργίας της αγοράς, ζητήματα του ΠΕΠ
Αττικής

και

του

νέου

Αναπτυξιακού

Νόμου,

ενώ…

Περισσότερα…

Ενημέρωση προέδρου για προυπολογισμό 2022…
Ενημέρωση προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α. για τα 5 νέα μέτρα
Μετά την ανακοίνωση των πέντε νέων μέτρων από τον Πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλης
Κορκίδης, δήλωσε: «Απευθύνω έκκληση στον επιχειρηματικό κόσμο της
Αττικής να συνεργαστεί στην εφαρμογή των υφιστάμενων και νέων
μέτρων. Είναι ώρα να συμμετέχουμε σε μία ακόμα προσπάθεια για να
αποφύγουμε τα… Περισσότερα…
Μέτρα ανακούφισης 1,1 δις ευρώ σε 1 εκατ. πολίτες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής
κρίσης
Το οικονομικό επιτελείο προχώρησε σε περαιτέρω βελτίωση των μέτρων
ανακούφισης με μια δέσμη ενισχυτικών παροχών κατά της ακρίβειας σε 1
εκατ. πολίτες με 1,1 δις ευρώ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής
κρίσης.

Όπως

ανακοίνωσε

ο

πρωθυπουργός

στη

πρωτοβουλίες στήριξης είναι οι εξής… Περισσότερα…

Βουλή,

οι

τρεις

Τα πρόσθετα μέτρα προστασίας & λειτουργίας της αγοράς στην Αττική
Δημοσιεύτηκε

στην

Εφημερίδα

της

Κυβερνήσεως

η

ΚΥΑ

Δ1α/ΓΠοικ72486/20-11-2021 (ΦΕΚ 5401Β΄για τα μέτρα που θα ισχύσουν
από την προσεχή Δευτέρα 22 Νοεμβρίου, έως και την Δευτέρα 6
Δεκεμβρίου. Τα κυριότερα μέτρα που θεσπίζονται με την Κοινή Υπουργική
Απόφαση είναι τα εξής… Περισσότερα…
Δήλωση προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, για προϋπολογισμό «Η ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας εκτιμάται σε 3η υψηλότερη στην ΕΕ
«Ο νέος προϋπολογισμός, που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από τον
Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταικούρα, προβλέπει ανάπτυξη, συρρίκνωση
της ανεργίας και εκτόξευση των επενδύσεων και των εξαγωγών. Ταυτόχρονα,
περιλαμβάνονται

όλες

οι

μειώσεις

φόρων

και

εισφορών

που

έχουν

νομοθετηθεί ενώ δεν περιλαμβάνει πρόσθετες παρεμβάσεις για οποιονδήποτε
κλάδο της οικονομίας… Περισσότερα…
Δήλωση προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «Σε ετοιμότητα το λιανεμπόριο της
Αττικής για Black Friday-Cyber Monday & εορταστική αγορά»
Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ.Α., Βασίλης Κορκίδης, επεσήμανε τον
έντονο προβληματισμό που δημιουργεί φέτος στους εμπόρους, περισσότερο
η αγωνία για επάρκεια και ανατιμήσεις προϊόντων στα ράφια, λόγω των
προβλημάτων

στην

εφοδιαστική

αλυσίδα,

παρά

τα

πρόσθετα

μέτρα

λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων… Περισσότερα…
Έρευνα Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής
Αντίστροφα

μετρά

ο

χρόνος

για

την

φετινή

“Black

Friday”,

που

θα

πραγματοποιηθεί την τελευταία Παρασκευή του μήνα, στις 26 Νοεμβρίου, για
να ακολουθήσει η “Cyber Monday” την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου, συνεχίζοντας
και φέτος το “δημοφιλές εκπτωτικό τριήμερο” για τους καταναλωτές. Με την
βραδυφλεγή βόμβα του πληθωρισμού να βρίσκεται σε εξέλιξη… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
Χρ. Σταϊκούρας: Προετοιμάζουμε το πλαίσιο έκδοσης του "πράσινου" ομολόγου
«Η Ελλάδα είναι δυναμικά παρούσα στις διεθνείς συζητήσεις για την Κλιματική
Αλλαγή και στηρίζει τη Συμφωνία των Παρισίων, λαμβάνει πρωτοβουλίες και
προωθεί ενεργά μεταρρυθμίσεις, επιδιώκει την ενσωμάτωση της αειφορίας στην
οικονομική πολιτική και την προώθηση επενδύσεων για την Πράσινη Μετάβαση
της χώρας, με… Περισσότερα…
Υψηλότερες επιδοτήσεις - Ενεργειακά & Οικονομικά οφέλη με το νέο Εξοικονομώ
Με υψηλότερες επιδοτήσεις για τους δικαιούχους, προκειμένου να καλυφθεί το
κόστος που προκαλεί η αύξηση των τιμών πρώτων υλών και μετάλλων εξαιτίας
της διεθνούς κρίσης, προκηρύσσεται το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ που επιδοτεί
την ενεργειακή… Περισσότερα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.
Αδ. Γεωργιάδης: Τα μέτρα ελήφθησαν για να μείνει ανοιχτή η αγορά τα Χριστούγεννα
Στο σκεπτικό της κυβέρνησης σχετικά με την επιβολή των νέων μέτρων για την
αναχαίτιση της πανδημίας που ισχύουν από την Δευτέρα, αναφέρθηκε ο υπουργός
Ανάπτυξης

και

Επενδύσεων,

Άδωνις

Γεωργιάδης,

σε

συνέντευξή

του

σε

ραδιοτηλεοπτικό σταθμό, αποκλείοντας το ενδεχόμενο… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ.
Το ύψος της αποζημίωσης για εξοπλισμό και τηλεπικοινωνίες που θα καταβάλουν οι εργοδότες
για όσους απασχολούνται με τηλεργασία
Το ελάχιστο ύψος της αποζημίωσης που οφείλουν να καταβάλουν οι εργοδότες
στους εργαζόμενους που απασχολούνται με τηλεργασία, για την κάλυψη του
κόστους του εξοπλισμού, των τηλεπικοινωνιών και της χρήσης του οικιακού
χώρου

εργασίας,

καθορίζεται

με

απόφαση

του

υπουργού

Εργασίας

και

Κοινωνικών Υποθέσεων… Περισσότερα…
Παράταση δηλώσεων για ανεμβολίαστους εργαζόμενους
Παρατείνεται, μέχρι τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021, στις 23:59, η προθεσμία
υποβολής στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» της «υπεύθυνης δήλωσης
επιχειρήσεων-εργοδοτών

περί

τήρησης

της

υποχρέωσης

υποβολής

των

ανεμβολίαστων και μη νοσήσαντων εργαζομένων σε διαγνωστικό έλεγχο
νόσησης από τον κορονοϊό COVID-19» για τις εβδομάδες: 18-24/10/2021, 2531/10/2021, 01-07/11/2021, 08-14/11/2021 και 15-21/11/2021, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Υ.Ν.Ν.Π.
Γ. Πλακιωτάκης: Υλοποιούμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ενίσχυσης των Ειδικών Δυνάμεων
του Λιμενικού Σώματος
Στην σημαντική αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Ειδικής
Ομάδας Επιχειρήσεων Πειραιά (ΕΟΕΠ), του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αναφέρθηκε ο Υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης… Περισσότερα…
ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
Η σημασία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη ΜμΕ επιχειρηματικότητα
Η ψηφιοποίηση του ελληνικού Δημοσίου, από εκκρεμότητα και αναγκαιότητα έχει
επιτέλους γίνει πραγματικότητα. Το gov.gr, η άυλη συνταγογράφηση, οι διασυνδέσεις
μεταξύ μητρώων και υπηρεσιών, η διαλειτουργικότητα του ελληνικού Δημοσίου, η
επέκταση της λειτουργίας της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων για τον δημόσιο τομέα και
η χορήγηση ψηφιακών υπογραφών είναι σήμερα πραγματικότητα. Ακολουθούν λίαν
συντόμως η ψηφιακή εξουσιοδότηση επιχειρήσεων… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων- Πρωτοχρονιάς καταστημάτων Λεκανοπεδίου Αττικής
Η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Αττικής Όμορων Νομών & Νήσων Αιγαίου,
σε συνεννόηση με τους Εμπορικούς Συλλόγους του Λεκανοπεδίου Αττικής - Μέλη
της, και συντονίζοντας τις προτάσεις τους ανακοινώνει… Περισσότερα…

Διαδικτυακή ημερίδα ΕΣΠ και Eurobank
Web Event με θέμα: «Χρηματοδοτήσεις & Ψηφιακές λύσεις για τις επιχειρήσεις
του εμπορίου» θα πραγματοποιηθεί στις 29 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 16:30 18:00. Τη διαδικτυακή ημερίδα συνδιοργανώνουν η Eurobank και ο Εμπορικός
Σύλλογος Πειραιώς… Πρόσκληση/Πρόγραμμα
ΟΛΠ Α.Ε.: Παραχώρηση χώρων στο Λιμενικό Σώμα και στο Υπουργείο Ναυτιλίας
Η Διοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε. σε ειδική εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στον
Σταθμό Κρουαζιέρας «Μιαούλης», προχώρησε στη δωρεάν παραχώρηση, προς το
Λιμενικό Σώμα, 9 γραφείων και λοιπών εσωτερικών και εξωτερικών χώρων,
συνολικής επιφάνειας 1.100 τ.μ., προκειμένου να καλυφθούν… Περισσότερα…

Ημερίδα με θέμα “Master Plan Λιμένα Ελευσίνας – Στόχοι & Προοπτικές Ανάπτυξης –
Παρουσίαση Α΄ φάσης Προγραμματικού Σχεδίου”
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα με θέμα “Master Plan Λιμένα Ελευσίνας
– Στόχοι & Προοπτικές Ανάπτυξης – Παρουσίαση Α΄ φάσης Προγραμματικού
Σχεδίου”, που διοργάνωσε ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, την
Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021... Περισσότερα…
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το διήμερο συνέδριο του MINE-EMI για τον τομέα της Ναυτιλίας
Με μεγάλη επιτυχία, πλήθος ομιλητών και συνέδρων ολοκληρώθηκε το διήμερο
Διεθνές Συνέδριο ενδιαφερομένων φορέων για τον τομέα της Ναυτιλίας, στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Maritime Innovative Network of Education
for Emerging Maritime Issues… Περισσότερα…
Κατά 39,6% αυξήθηκε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Σεπτέμβριο
έναντι του Σεπτεμβρίου του 2020
Αύξηση 39,6% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία
(σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Σεπτέμβριο εφέτος σε σύγκριση με
τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2020, έναντι μείωσης 10,3% που
σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2020 με το 2019… Περισσότερα…
Ενημερωτικό υλικό από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών για δύο μορφές ηλεκτρονικής απάτης
Ενημερωτικό υλικό με οδηγίες αναγνώρισης και προστασίας για δύο τύπους
ηλεκτρονικής απάτης, την υποτιθέμενη τεχνική υποστήριξη και την κλοπή
στοιχείων ταυτότητας, ανήρτησε στην ιστοσελίδα της η Ελληνική Ένωση
Τραπεζών… Περισσότερα…

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
▪

19 – 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Τα προστατευτικά μέτρα ενάντια στον COVID-19 στην Ευρώπη, με μία ματιά:
Σχέδιο ανάκαμψης (23.11.21) - Λειτουργία καταστημάτων (23.11.21) – Συνοπτικός πίνακας τρόπου
λειτουργίας καταστημάτων ανά κράτος μέλος (23.11.21) - Εμβολιασμός (23.11.21)

