Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2020

Αγαπητέ συνάδελφε,
Συνήθως το καλοκαίρι αφήνει περιθώρια να ονειρευόμαστε. Αλλά αυτό δεν ήταν ένα συνηθισμένο καλοκαίρι.
Δεν μας άφησε πολλά περιθώρια. Για αυτό το λόγο, πρέπει να μας βρει πιο δυνατούς το δύσκολο φθινόπωρο
και ο χειμώνας που προβλέπεται ακόμα βαρύτερος σε υποχρεώσεις. Η πανδημία δυστυχώς είναι ακόμη εδώ.
Ας μας βρει λοιπόν το 2ο κύμα προετοιμασμένους, αποφασισμένους και δυνατούς. Οι ευχές για υγεία, είναι
πάντα καλοδεχούμενες. Εμείς όμως χρειαζόμαστε τη δύναμη ώστε να κάνουμε την ευχή, πράξη. Το
επιχειρείν έχει αποδείξει ότι στα δύσκολα διαθέτει αυτή τη δύναμη. Ας την επιστρατεύσουμε όλοι με αρωγό
την πολιτεία που συμμάχεται για την ανόρθωση της οικονομίας. ΚΑΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΟΚΑΙΡΟ»!
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ
Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π.

Τα προληπτικά μέτρα σήμερα μπορούν να αποτρέψουν ένα lockdown αύριο
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς υπενθυμίζει πως, μόλις
πριν τρεις μήνες, αφήσαμε πίσω το πρώτο κύμα της πανδημίας με τραγικές
απώλειες συνανθρώπων μας και ένα επώδυνο για την οικονομία “lockdown”.
Ο κορωνοϊός, όμως, είναι ακόμα εδώ και, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, είναι μια
“μακρά πανδημία” που συνεχίζει να μας απειλεί. Περισσότερα…
Νέος Νόμος για Εφοδιασμούς Πλοίων
Το ΕΒΕΠ και ο ΠΣΕΠΕ θεωρούν ότι με το νέο νόμο ικανοποιούνται τα
αιτήματα που επανειλημμένα επί σειρά ετών υπέβαλαν στο Υπουργείο
Οικονομικών και την ΑΑΔΕ με σκοπό να συνδράμουν στη βελτίωση των
τελωνειακών διαδικασιών εφοδιασμού πλοίων και ιδιαίτερα των πλοίων που
εκτελούν πλόες εξωτερικού. Σύμφωνα με τα άρθρα που περιλαμβάνονται
στον νέο νόμο του ΥΠ.ΟΙΚ, Περισσότερα…
Ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. για τον ευρωπαϊκό κανονισμό στην εφοδιαστική αλυσίδα
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει πως
σύντομα η ΕΕ θα πρέπει, μετά την αξιολόγηση, να αποφασίσει εάν θα
αφήσει τον κανονισμό 330/2010 για τους κάθετους περιορισμούς στην
εφοδιαστική αλυσίδα ως έχει, να τον ακυρώσει, να παρατείνει τη διάρκειά
του ή να τον αναθεωρήσει.
Περισσότερα…
Στηρίζει έμπρακτα την ηλεκτροκίνηση το Ε.Β.Ε.Π.
Στηρίζει έμπρακτα την ηλεκτροκίνηση των οχημάτων το Εμπορικό και
Βιομηχανικό

Επιμελητήριο

Πειραιά

στο

πλαίσιο

των

γενικότερων

προσπαθειών του να συνδράμει σε σχεδιασμούς που στόχο έχουν την
προστασία του περιβάλλοντος. Το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, με αφορμή την
ενεργοποίηση της πλατφόρμας kinoumeilektrika.ypen.gr… Περισσότερα…

Δήλωση Πρόεδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Β. Κορκίδη, για την «Έκθεση Πισσαρίδη»
Η« πρώτη ανάγνωση της έκθεσης του νομπελίστα οικονομολόγου, Χ.
Πισσαρίδη, φαίνεται να αγγίζει τα ευαίσθητα σημεία της ελληνικής
κοινωνίας και οικονομίας με φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις και προτάσεις
υπέρβασης

των

χρόνιων

αγκυλώσεων.

Το

πόρισμα

της

επιτροπής

Πισσαρίδη, που δόθηκε στη δημοσιότητα … Περισσότερα…
Σημαντικές προκλήσεις και επιφυλάξεις στη διαδικασία για το δίκτυο 5G
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει πως η
διαβούλευση για την προκήρυξη της δημοπρασίας όλων των φασματικών
περιοχών

του

5G

από

την

Εθνική

Επιτροπή

Τηλεπικοινωνιών

και

Ταχυδρομείων ολοκληρώνεται στις 4 Αυγούστου. …
Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π.Ε.Σ.Α.
ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ: «Με τα προληπτικά
μέτρα μπορούμε να αποφύγουμε τα χειρότερα»
Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Αττικής υπενθυμίζει, πως μόλις
πριν 4 μήνες αφήσαμε πίσω το πρώτο κύμα της πανδημίας με τραγικές απώλειες
συνανθρώπων μας και ένα επώδυνο για την οικονομία "lockdown”. Ο κορωνοϊός
όμως είναι ακόμα εδώ και σύμφωνα με τον ΠΟΥ είναι μια «μακρά πανδημία»
που συνεχίζει να μας απειλεί. Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
ΕΕ: Αυξήθηκε στα 2,7 δισ. το ποσό για την Ελλάδα από το «Sure»
Οι πρώτες εγκρίσεις από την Κομισιόν για την στήριξη των μέτρων
απασχόλησης λόγω Covid-19 έχουν ξεπεράσει τα 81,4 δισ. ευρώ σε ένα
σύνολο 15 χωρών μελών της Ε.Ε., σύμφωνα με την επικεφαλής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.
Περισσότερα…
ΑΑΔΕ: Παράταση έως τις 31 Οκτωβρίου για την απόσυρση ταμειακών μηχανών- Εικονικές
αποδείξεις σε sms
Παρατείνεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020 η προθεσμία για την απόσυρση
των ταμειακών μηχανών, που δεν μπορούν να συνδεθούν online με την
ΑΑΔΕ,

καθώς

και

η

προθεσμία

για

την

αναβάθμιση

των

τεχνικών

προδιαγραφών των ΦΗΜ. Η παράταση των προθεσμιών, που προβλέπεται σε
αποφάσεις, τις οποίες υπέγραψε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων… Περισσότερα…
Διαδικασία εξπρές για μείωση της προκαταβολής φόρου
Σε

σημαντική

επιτάχυνση

της

διαδικασίας

μείωσης

του

συντελεστή

προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις που την δικαιούνται και έχουν ήδη
υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση, προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων.
Περισσότερα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΑΝ.
Ενισχύθηκε το ΤΕΠΙΧ για δάνεια σε επιχειρήσεις
Στην αύξηση του "κεφαλαίου” του ΤΕΠΙΧ ΙΙ κατά 603 εκατ. ευρώ,
προκειμένου να καλυφθεί μέρος της ζήτησης για κεφάλαια κίνησης από τις
επιχειρήσεις,

προχώρησε

το

υπουργείο

Ανάπτυξης

και

Επενδύσεων.

Απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Γιάννη Τσακίρη, προβλέπει πως το
κεφάλαιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙ … Περισσότερα…
ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
Η μεγάλη ευκαιρία για ένα Ελληνικό Σύμφωνο Επιχειρηματικότητας
Ο ανασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας και ο επαναπροσδιορισμός του
αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας μας δεν πρέπει να αποτελεί απλά
ευσεβή

πόθο

και

θεωρητικές

περιγραφές,

αλλά

την

εφαρμογή

συγκεκριμένων δράσεων. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον Υπ. Επικρατείας Γ.
Γεραπετρίτη,

έχει

δρομολογήσει

ήδη

5

βασικές

μεταρρυθμίσεις

Περισσότερα…
«Βραχυκυκλωμένη» η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής λόγω ενεργειακού κόστους
Η κατανάλωση ενέργειας προβλέπεται να αυξηθεί στο μέλλον με βεβαιότητα
υπό τις νέες τεχνολογικές και κλιματικές συνθήκες, αλλά αυτός δεν είναι ο
μόνος λόγος για τον οποίον είναι αναγκαίο να μειωθεί το κόστος της
ενέργειας για τη βιομηχανία, δεδομένου ότι στην Ελλάδα η πραγματικότητα
είναι… Περισσότερα…
Η απασχόληση θα μας απασχολήσει όλους σοβαρά για καιρό
Δεδομένης της υψηλής ανεργίας στη χώρα μας στα επίπεδα του 17% και υπό
την απειλή ενός νέου κύματος απολύσεων, ελέω κορονοϊού, πρέπει να
βρεθούν τα κατάλληλα “αντισώματα” για την αντιμετώπισή της. Παράλληλα, ο
ταχύτατος ρυθμός με τον οποίο μεταμορφώνεται διεθνώς η παραγωγική
διαδικασία,

δημιουργεί

τεράστια

ανάγκη

αλλαγής

και

βελτίωσης

των

εργασιακών δεξιοτήτων. Περισσότερα…
Όσο ο χρυσός λάμπει, τόσο η οικονομία σκοτεινιάζει
Η

έντονη

λάμψη

του

χρυσού

κατά

καιρούς,

λειτουργεί

ως

"alarm"

οικονομικού συναγερμού και ως ένδειξη έλευσης μιας περιόδου, που η
αβεβαιότητα και η μεταβλητότητα κυριαρχούν. Ο χρυσός πραγματοποίησε
πρόσφατα νέο ιστορικό ρεκόρ, με τιμή σποτ, που ενδοσυνεδριακά έφτασε
ακόμα και τα 2.072 $/ουγγιά, καταγράφοντας άνοδο 35% από την αρχή του
έτους… Περισσότερα…
Πρόσκληση σε Τηλεδιάσκεψη με θέμα «Νέο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ. Ποιοι οι δικαιούχοι - πως
μπορούν να αιτηθούν κρατική επιδότηση διάρκειας 9 μηνών»
O Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς σας προσκαλούν σε ενημερωτική
τηλεδιάσκεψη με θέμα: «Νέο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ. Ποιοι οι δικαιούχοι πως μπορούν να αιτηθούν κρατική επιδότηση διάρκειας 9 μηνών», τη
Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 17:00… Περισσότερα…

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ
Πειραιάς: Πώς θα γίνει παγκόσμια ναυτιλιακή μητρόπολη
Στα δέκα κορυφαία ναυτιλιακά κέντρα του κόσμου συμπεριελήφθη για το
2020 η ευρύτερη περιοχή Αθήνας - Πειραιά, απόδειξη της διαρκούς
ανάπτυξης του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας. Ο δείκτης «2020 XinhuaBaltic

International

Shipping

Centre

Development

(ISCD)

αποτυπώνει την απόδοση των μεγαλύτερων… Περισσότερα…

Το e-Ενημέρωση συντάσσεται εβδομαδιαία με τη δημοσιογραφική επιμέλεια του Ε.Β.Ε.Π.
(επικοινωνία: τηλ.: 210 4170529, e-mail: studies@pcci.gr)
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