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Κυρ. Μητσοτάκης: Σήμα επανεκκίνησης της εθνικής παραγωγικής μηχανής η αύξηση του
κατώτατου μισθού
Στην απόφαση της κυβέρνησης για αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2%,
παρά την αντίθετη εισήγηση των εκπροσώπων των επιχειρήσεων, αλλά και στις
πολύ σημαντικές αλλαγές που εισηγείται το υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με
τον Ποινικό Κώδικα, μεταξύ των οποίων είναι η αύξηση της προστασίας των
ευπαθών και των ανηλίκων… Περισσότερα…
Δήλωση και σχολιασμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη: «Το σύνθετο μήνυμα της
κυβέρνησης με την αύξηση του κατώτατου μισθού»
Η απόφαση του πρωθυπουργού για τον κατώτατο μισθό, έστω με την οριακή
αύξηση 2%, μετά από εισήγηση του υπουργού Εργασίας, στέλνει ένα ξεκάθαρο
μήνυμα προθέσεων της κυβέρνησης σε εργοδότες και εργαζόμενους για…
Περισσότερα… Δήλωση…
Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει για τη πρόσκληση και πρόκληση χρηματοδότησης συστάδων μέσω ΕΣΠΑ
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς υπενθυμίζει πως μένουν
μόνο πέντε ημέρες μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, στις 30
Ιουλίου 2021, για τη διαδικασία υποβολής αίτησης και συμμετοχής των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πρόγραμμα του υφιστάμενου ΕΣΠΑ «Ενίσχυση
Αλυσίδων Προστιθέμενης... Περισσότερα…
Η μετάλλαξη παραμένει η μεγαλύτερη απειλή αποκλίσεων στις θετικές προβλέψεις οικονομικής
ανάπτυξης
Οι οργανισμοί αξιολόγησης εξακολουθούν να βλέπουν ισχυρή δυναμική
ανάπτυξης στην Ελλάδα το 2021 παρά την απειλή που θέτει η μετάλλαξη
“Δέλτα”, καθώς η ανεργία παραμένει υπό έλεγχο και η βιομηχανία δείχνει
περαιτέρω σημάδια ανάκαμψης από το τελευταίο lockdown... Περισσότερα…
Έως 10% η αύξηση του ΑΕΠ από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης διαπιστώνει μελέτη της ΤτΕ
Αύξηση του ΑΕΠ κατά 6,9% έως το 2026 η οποία μπορεί να φθάσει και το 9,9%
σε πιο μακροχρόνιο ορίζοντα (20 ετών) από την πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας διαπιστώνει μελέτη της
Τράπεζας της Ελλάδος… Περισσότερα…

Ένας στους δυο χρήστες του διαδικτύου έκανε online αγορά τον τελευταίο μήνα
Τη σημαντική αλλαγή που επήλθε στο καταναλωτικό κοινό την τελευταία
χρονιά και τη μεγάλη επίδραση της κρίσης του COVID-19 μέσω του
διαδικτύου στην αγορά της λιανικής στην Ελλάδα καταδεικνύει εξαμηνιαία
έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Λιανικής… Περισσότερα…
EKT: Τα επιτόκια θα μείνουν στα σημερινά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δεσμεύτηκε να διατηρήσει τα επιτόκια
στα σημερινά χαμηλά επίπεδα - ρεκόρ για ακόμη μεγαλύτερο διάστημα, ώστε
να είναι δυνατή η αύξηση του πληθωρισμού στον στόχο του 2%. Όπως
ανακοίνωσε, δεν πρόκειται να αυξήσει τα επιτόκια έως ότου… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
Έκπτωση 3% για εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος και τον Αύγουστο
Έκπτωση 3% στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του φόρου εισοδήματος θα
έχουν και οι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν τις δηλώσεις τους τον
Αύγουστο υπό την προϋπόθεση ότι θα εξοφλήσουν εφάπαξ την οφειλή τους
έως το τέλος του επόμενου… Περισσότερα…
Μέχρι τις 4 Αυγούστου οι αιτήσεις για την επιδότηση των παγίων δαπανών
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υποβάλλουν αίτηση για την ενίσχυση τους, με τη μορφή επιδότησης παγίων
δαπανών, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα … Περισσότερα…
Τροπολογία για τη ρύθμιση οφειλών λόγω της πανδημίας - Τι προβλέπει
Σε 36 άτοκες ή 72 χαμηλότοκες δόσεις μπορούν να ρυθμιστούν οι οφειλές
λόγω της πανδημίας, ενώ επεκτείνεται και τον Αύγουστο η έκπτωση φόρου
3% σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του φόρου εισοδήματος… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.
Αδ. Γεωργιάδης: Κατά 38% περισσότεροι οι πόροι του νέου ΕΣΠΑ για την Αττική
Η μειωμένη συμμετοχή της Αττικής στις κρατικές ενισχύσεις της περιόδου 202227 δεν θα πρέπει να προκαλεί ανησυχία για μειωμένες χρηματοδοτήσεις στον
Βόρειο Τομέα καθώς οι πόροι του νέου ΕΣΠΑ θα είναι κατά 38% περισσότεροι.
Αυτό διαβεβαίωσε ο υπουργός Ανάπτυξης… Περισσότερα…
Νέα Γενική Γραμματέας Βιομηχανίας η Θέμις Ευτυχίδου
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Γραμματέως Βιομηχανίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος έκανε δεκτή την παραίτηση που υπέβαλε, για
προσωπικούς λόγους… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αύξηση 2% του κατώτατου μισθού
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στην αρχή της εβδομάδος την αύξηση του
κατώτατου μισθού κατά 2% από 1ης Ιανουαρίου 2022, από τα 650 ευρώ που
είναι σήμερα, στα 663 ευρώ το μήνα, ή 773,5 ευρώ αν συνυπολογισθεί το
γεγονός ότι καταβάλλονται 14 μισθοί το χρόνο… Περισσότερα…

Τροπολογία υπ. Εργασίας: Επεκτείνεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών από ασφαλιστικές
εισφορές
Τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατατέθηκε
στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Εκσυγχρονισμός
του Ελληνικού Κτηματολογίου, ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση ψηφιακής
διακυβέρνησης». Με την εν λόγω τροπολογία, η οποία περιλαμβάνει έξι άρθρα,
ρυθμίζονται θέματα κοινωνικής… Περισσότερα…
Κατατέθηκε το ασφαλιστικό νομοσχέδιο
Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα
Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών
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υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων… Περισσότερα…
e-ΕΦΚΑ: Επτά οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες για οφειλέτες- Σε εφαρμογή το myEFKAlive
Συνολικά επτά σύγχρονες και άμεσα προσβάσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για
τους οφειλέτες έχουν τεθεί σε λειτουργία, μέχρι σήμερα, από τον Ηλεκτρονικό
Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), στο πλαίσιο της στρατηγικής
του για αναβάθμιση… Περισσότερα…
ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
Η έξυπνη μετάβαση ψηφιακών πληροφοριών προϊόντων σε καταναλωτές
Οι ευρωπαϊκοί διατομεακοί οργανισμοί προσπαθούν να αναδείξουν τις ευκαιρίες που
μπορούν να προσφέρουν τα ψηφιακά μέσα, ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις
πληροφοριών προϊόντων, προς όφελος των επιχειρήσεων και των πολιτών σε
ολόκληρη την ΕΕ-27, καθώς και την ανάγκη για περαιτέρω δράση από την ηγεσία της
ΕΕ. Με κοινή επιστολή 21 ευρωπαϊκές ενώσεις… Περισσότερα…
Το μεταχρονολογημένο ντόμινο των παγωμένων επιταγών
Η νέα αναστολή πληρωμής, των χρονολογημένων εντός πανδημίας επιταγών, φέρνει
ανακούφιση στους εκδότες και πονοκέφαλο στους κομιστές. Ουσιαστικά όμως, μιλάμε
για μια ωρολογιακή βόμβα στην αγορά, αφού εκτιμάται πως οι «παγωμένες» επιταγές
ανέρχονται σε περίπου 4 δις ευρώ και παραμένουν απλήρωτες… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Στα χέρια της Cosco το 16% του ΟΛΠ
Έκλεισε η συμφωνία κυβέρνησης με την Cosco για την απόκτηση επιπλέον
ποσοστού 16% των μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς. Σύμφωνα με
πληροφορίες οι δύο πλευρές μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις αποφάσισαν
να δώσουν τα χέρια και να προχωρήσουν στην ενεργοποίηση… Περισσότερα…
Συνάντηση εργασίας για την σύνδεση του Λιμένα Ελευσίνας με το σιδηροδρομικό δίκτυο
Η πρώτη συνάντηση εργασίας για την διερεύνηση των εναλλακτικών λύσεων
σχετικά με την σύνδεση του Λιμένα Ελευσίνας με το τρένο στο πλαίσιο της
ανάταξης
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Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας… Περισσότερα…

ΣΕΒΕ: Σημαντική βελτίωση του δείκτη εξαγωγικών προσδοκιών στο πρώτο εξάμηνο
Τη δεύτερη καλύτερη επίδοσή του από το 2016, όταν ξεκίνησε η κατάρτισή του,
παρουσίασε στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021, σε σχέση με το α' και το β'
εξάμηνο του 2020, ο Δείκτης Εξαγωγικών Προσδοκιών, που καταρτίζει ο
Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), σε συνεργασία… Περισσότερα…
Στα «σκαριά» χαρτοφυλάκιο της γαστρονομίας του Πειραιά
Χαρτοφυλάκιο της γαστρονομίας του Πειραιά σχεδιάζουν το Destination Piraeus
και ο οργανισμός για την διαχείριση της τουριστικής προβολής και προώθησης
του Δήμου Πειραιά (DMO), όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό έγγραφο του
Δήμου Πειραιά που απεστάλη στο 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

23 - 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

▪ Εξαμηνιαία Αναφορά 2021 του Γεν. Διευθυντή της EuroCommerce
▪ Ετήσια Αναφορά 2021 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Ευρωπαϊκές ΜμΕ
▪ Ενημερωτικό EuroCommerce: Trade E-news, Τεύχος 5
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