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Όλα τα νέα μέτρα επέκτασης του Lockdown - Τι αλλάζει στα SMS για τις μετακινήσεις
Πιο σκληρό γίνεται το lockdown από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου έως τις 16 Μαρτίου, μετά
την έκρηξη κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα. Από χθες ισχύουν πιο αυστηρά μέτρα
στις μετακινήσεις, μετά τις αλλαγές σε συγκεκριμένους κωδικούς που στέλνουν με SMS
οι πολίτες για τις μετακινήσεις τους στο 13033… Περισσότερα… ΦΕΚ 843 Β’
Τα ελληνικά μέτρα στήριξης και η πρόταση για «διαβατήριο εμβολιασμού» παρουσιάστηκαν από
το Ε.Β.Ε.Π. στη EuroCommerce
Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, και εκπρόσωπος της Ε.Σ.Ε.Ε.
στο Δ.Σ. της Eurocommerce, με την ευκαιρία συμπλήρωσης 40 χρόνων από
την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ, «Ελλάδα-ΕΕ: 40 χρόνια πιο δυνατοί μαζί»,
παρουσίασε με πίνακες… Περισσότερα…
Τα 11 μέτρα στήριξης 11 δις ευρώ του 2021 για την ανθεκτικότητα επιχειρήσεων - νοικοκυριών
- απασχόλησης
Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, επισημαίνει πως ο συνδυασμός
των μέτρων στήριξης για το 2021 και η ανθεκτικότητα της ελληνικής
οικονομίας

θα

καθορίσουν,

σε

μεγάλο

βαθμό,

τη

βιωσιμότητα

των

μικρομεσαίων επιχειρήσεων… Περισσότερα…
Υπεγράφη χρηματοδοτικό πρόγραμμα από την Πε.Ατ. για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων 6.000
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης υπέγραψε την έγκριση χρηματοδότησης
ύψους 8 εκ. ευρώ, μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, για την αναβάθμιση των
δεξιοτήτων τουλάχιστον 6.000 εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, παρουσία των
Προέδρων των Επιμελητηρίων της Αττικής. Η Δράση θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο
του προγράμματος της Περιφέρειας… Περισσότερα…
Στενή συνεργασία ΟΛΕ ΑΕ - Ε.Β.Ε.Π.
Δράσεις εμπορικού και βιομηχανικού ενδιαφέροντος, που συμβάλλουν στην
στήριξη

της

επιχειρηματικότητας

και

στοχεύουν

στην

βελτίωση

της

ανταγωνιστικότητας, προωθεί ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ προκειμένου
να αναδειχτεί η Ελευσίνα σε περιφερειακή δύναμη του Πειραιά… Περισσότερα…

Ηλεκτρονικό Ράφι Online Πωλήσεων DirectMarket
Αποκτήστε Ηλεκτρονικό Ράφι Online Πωλήσεων στην Τοπική Ηλεκτρονική
Αγορά

του

Πειραιά

και

στην

Πανελλήνια

Ηλεκτρονική

Αγορά

www.directmarket.gr, σήμερα. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Πειραιώς στηρίζει τις Επιχειρήσεις και τις Τοπικές Αγορές στο lockdown με μια
καινοτομική πρωτοβουλία ηλεκτρονικού εμπορίου… Περισσότερα…
Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση του ΣΕΒΕ
Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση στην Περιφέρεια Αττικής σχετικά με την
υλοποίηση

δύο

νέων

επιδοτούμενων

προγραμμάτων

επαγγελματικής

εξειδίκευσης πραγματοποίησε ο ΣΕΒΕ, την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021 και ώρα
17:00… Περισσότερα… Παρέμβαση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π.…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ιδρύεται o Αναπτυξιακός Οργανισμός του Δήμου Πειραιά
Ιδρύεται o Αναπτυξιακός Οργανισμός του Δήμου Πειραιά, προκειμένου να επιταχυνθεί
η υλοποίηση των έργων και να περιοριστούν οι χρόνοι εκπόνησης μελετών,
αξιοποιώντας ο Δήμος

την ευελιξία μιας Ανώνυμης Εταιρείας. Αναλυτικότερα, ο

Αναπτυξιακός Οργανισμός περιορίζει στο ελάχιστο… Περισσότερα…
Παρουσίαση υπηρεσιών του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά για τη
δράση «e-λιανικό»
Η παρουσίαση της δράσης «e-λιανικό» πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3-32021 σε εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της πόλης, στο Κέντρο
Στήριξης

Επιχειρηματικότητας

συμμετεχόντων στο πλαίσιο

του

Δήμου

Πειραιά,

παρουσία

λίγων

τήρησης των μέτρων ασφαλείας κατά του

COVID - 19… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
ΥΠΟΙΚ: Η τέταρτη φάση πληρωμών της επιδότησης από το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ»
Στην τέταρτη φάση πληρωμών της κρατικής επιδότησης από το πρόγραμμα
«ΓΕΦΥΡΑ»

προχώρησε

χρονοδιάγραμμα

που

το

είχε

υπουργείο
θέσει.

Οι

Οικονομικών

πληρωμές

του

σύμφωνα
μηνός

με

το

Φεβρουαρίου

ανέρχονται συνολικά στα 24,3 εκατ. ευρώ… Περισσότερα…
Μηδενικά ενοίκια και για τα υποκαταστήματα πληττόμενων επιχειρήσεων - Τι προβλέπει
απόφαση του υπ. Οικονομικών
Μηδενικά ενοίκια δικαιούνται και τα υποκαταστήματα επιχειρήσεων που είναι
κλειστές με κρατική εντολή. Αυτό προβλέπει

απόφαση του υφυπουργού

Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου. Η απόφαση είναι η ακόλουθη: Η υπό
στοιχεία Α.1025/2021 (Β' 538 και Β'655) απόφαση… Περισσότερα…
ΑΑΔΕ: Με νέες προδιαγραφές θα εκδίδονται τα ηλεκτρονικά τιμολόγια
Με νέες προδιαγραφές, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την
ηλεκτρονική τιμολόγηση, θα εκδίδονται τα ηλεκτρονικά τιμολόγια από τα
πληροφοριακά συστήματα προς το Δημόσιο αλλά και προς επιχειρήσεις όπως
ανακοίνωσαν τα υπουργεία… Περισσότερα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.
Μεταξύ 15 Νοεμβρίου και 15 Δεκεμβρίου του 2022 οι εκλογές στα Επιμελητήρια
Μεταξύ 15 Νοεμβρίου και 15 Δεκεμβρίου 2022 θα διεξαχθούν οι εκλογές για την
ανάδειξη των νέων διοικήσεων των επιμελητηρίων σύμφωνα με τροπολογία που
κατέθεσε σήμερα το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η θητεία των
εκλεγμένων οργάνων διοίκησης των επιμελητηρίων… Περισσότερα…
Αδ. Γεωργιάδης: Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα ΕΣΠΑ για τους πληττόμενους
κλάδους
Αισιόδοξος για «ισχυρή ανάπτυξη» της ελληνικής οικονοµίας το δεύτερο τρίμηνο
του έτους καθώς και για καλύτερη πορεία του ελληνικού τουρισµού συνολικά το
2021 δηλώνει σε περιοδική έκδοση, o υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης… Περισσότερα…

ΕΠΑνΕΚ: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τον Β’ κύκλο επιδότησης ΜμΕ
Ξεκίνησαν από την 1η Μαρτίου, οι υποβολές για τον Β’ κύκλο της δράσης του
ΕΠΑνΕΚ

«Επιδότηση

Τόκων

Υφιστάμενων

Δανείων

Μικρών

και

Μεσαίων

Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας
του ιού COVID-19».Επισημαίνεται ότι η δράση αφορά στην ενίσχυση των
επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία, με τη μορφή κάλυψης των τόκων… Περισσότερα…
Παρατάθηκαν οι εκπτώσεις ως 31 Μαρτίου
Με τροπολογία που κατέθεσε, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Άδωνις
Γεωργιάδης στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εξωτερικών, για τη δυνατότητα
ρύθμισης της εκπτωτικής περιόδου έτσι ώστε να δοθεί παράταση στις εκπτώσεις
έως τις 31 Μαρτίου 2021… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Παράταση τηλεργασίας μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021
Παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021 η υποχρεωτική τηλεργασία σε ποσοστό
50% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων που μπορούν να εργαστούν εξ
αποστάσεως. Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση δίνεται παράταση της
υποχρέωσης εφαρμογής των έκτακτων και προσωρινών μέτρων ως προς την
οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας, σε όλη την Επικράτεια.
ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
Η αγωνία των επιχειρήσεων για τον κίνδυνο πτωχεύσεων
Η Κομισιόν και τα εθνικά κυβερνητικά οικονομικά επιτελεία προετοιμάζονται
πλέον για την επόμενη μέρα της πανδημίας. Ο προβληματισμός στρέφεται στη
διάρκεια εφαρμογής των μέτρων δημοσιονομικής χαλάρωσης και στήριξης των
επιχειρήσεων,

καθώς

ελλοχεύει

ο

κίνδυνος

πρωτοφανούς

πτωχεύσεων σε όλες τις χώρες της ΕΕ… Περισσότερα…

εκτίναξης

των

Η κατάσταση της οικονομίας υπό καθεστώς πανδημίας επί ένα χρόνο
Η κατάσταση της οικονομίας και της αγοράς ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της
πανδημίας στη χώρα μας εξελίσσεται σε ένα τεστ αντοχής και μια οριακή μάχη
με τον χρόνο. Η παρατεταμένη εφαρμογή των μέτρων αναστολής και του
δραστικού περιορισμού της λειτουργίας χιλιάδων επιχειρήσεων, αναπόφευκτα,
δημιουργεί δραματική επιδείνωση στα οικονομικά… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Διαδικτυακή Παρουσίαση της Έκθεσης iba 30 & 31 Μαρτίου 2021
Στο πλαίσιο της πρακτικής υποστήριξης προς τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις, για να
διατηρήσουν και να ενισχύσουν την παρουσία τους στη γερμανική αγορά, το
Ελληνογερμανικό

Εμπορικό

και

Βιομηχανικό

Επιμελητήριο

διοργανώνει

διαδικτυακά, με τη συνεργασία… Περισσότερα…
Εργαστήρια Πράσινης Επιχειρηματικότητας
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με
το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Συντήρησης της Φύσης και
Πυρηνικής Ασφάλειας της Γερμανίας (BMU) προωθεί την πράσινη ανάκαμψη
οργανώνοντας Εργαστήρια Πράσινης Επιχειρηματικότητας… Περισσότερα…
Transport logistic Online 2021
Η έκθεση transport logistic,θα διεξαχθεί υπό μορφή διαδικτυακού συνεδρίου, ως
transport

logistic

διαδραματίζονται

Online
από

τις

2021,
04

έως

με
06

περίπου
Μαΐου

80

εκδηλώσεις,

2021.

Η

που

συμμετοχή

θα
των

ενδιαφερομένων είναι δωρεάν... Περισσότερα…
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▪ Τα προστατευτικά μέτρα ενάντια στον COVID-19 στην Ευρώπη, με μία ματιά:
Τι κλείνει (03.03.21) - Σχέδιο Ανάκαμψης (03.03.21) – Ενοίκια (03.03.21) – Εμβολιασμός (03.03.21)
▪ EuroCommerce InBrief, Τεύχος 206, 2 Μαρτίου 2021
▪ EuroCommerce, Food E-news, Φεβρουάριος 2021
▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce: “Autonomous and voluntary social partnership the right template for fair
social conditions”, 3 Μαρτίου 2021
▪ Κείμενο θέσεων EuroCommerce: “Territorial Supply Constraints”
▪ Κείμενο θέσεων Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και ενημέρωση για την Ελληνική οικονομική πραγματικότητα στην
περίοδο πανδημίας, στο πλαίσιο του Δ.Σ. της EuroCommerce (02.03.2021)

