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

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021

Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π.

Δήλωση προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ. Αττικής Βασίλη Κορκίδη για το άνοιγμα του λιανικού
εμπορίου στην Αττική
«Το λιανικό εμπόριο της Αττικής περιμένει με αγωνία να μάθει ποια θα είναι
εντός

του

Μαρτίου

η

“Μεγάλη

Δευτέρα”

της

αγοράς,

που

θα

επαναλειτουργήσουν με τον τρόπο των Σούπερ Μάρκετ όλα τα καταστήματα.
Από ό,τι φαίνεται από το επιδημιολογικό φορτίο, στην Αττική δεν θα είναι η
Δευτέρα 1η Μαρτίου… Περισσότερα…
Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλής, στο Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. για την πλατφόρμα myDATA
Με τη συμμετοχή του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
κ. Γιώργου Πιτσιλή, αλλά και των στελεχών της ΑΑΔΕ, κ. Ρένου
Καραστάθη,

κ.

Αντώνη

Ντίνου,

κ.

Γιώργου

Κουνδουράκη

και

κ.

Απόστολου Μπούτου, πραγματοποιήθηκε το Δ.Σ. του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.), όπου και συζητήθηκαν
τα μέτρα στήριξης των… Περισσότερα…
Το Ε.Β.Ε.Π. στηρίζει τη πρώτη «Πολιτεία Καινοτομίας» στη ΧΡΩΠΕΙ
Μία φυσική έδρα καινοτομίας στη χώρα και σημείο αναφοράς στην Ευρώπη,
επιδιώκεται

να

αναπτυχθεί

στην

έκταση

του

πρώην

εργοστασίου

χρωματουργίας ΧΡΩΠΕΙ στην οδό Πειραιώς. Για το φιλόδοξο αυτό έργο μίλησε
στη Δ.Ε. του Ε.Β.Ε.Π. ο υφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας, Χρίστος Δήμας.
Πρόκειται για μία επένδυση … Περισσότερα…
Ενημέρωση πρωτοβουλίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου «DirectMarket.gr»
Ενημερώνουμε ότι με απόφαση της ΚΕΕ, η οποία έλαβε υπόψη την κατεπείγουσα
ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών υποστήριξης των επιχειρήσεων και των τοπικών
αγορών για την κατά το δυνατό αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και πολύ
δυσμενών

επιπτώσεων

του

γενικού

απαγορευτικού

(lockdown)

τόσο

στις

επιχειρήσεις όσο και στους καταναλωτές… Περισσότερα…
Ε.Β.Ε.Π.: Αποτίμηση της κατάστασης σε οικονομία και αγορά μετά ένα χρόνο πανδημίας
Το έλλειμα ανέρχεται το 2020 σε 7,2% ή -11,7 δις € από πλεόνασμα 3,6%
και +7,1 δις € το 2019. Η ύφεση ανέρχεται σε -10,5% αντί ανάπτυξης
+2,8% (197 δις €) με το ΑΕΠ να μειώνεται στα 162,7 δις €, από 190 δις το
2019 και με απώλειες 27,3 δις €. Το χρέος από 180,5% και 331 δις €
αυξήθηκε σε 209% και 340 δις €… Περισσότερα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
Ψηφιακή πλατφόρμα για την ρύθμιση χρεών
Σε εφαρμογή τίθεται από την 1η Ιουνίου η δυνατότητα εξωδικαστικής
ρύθμισης χρεών, μέσω της οποίας θα μπορούν τόσο οι επιχειρήσεις και οι
ελεύθεροι επαγγελματίες όσο και τα νοικοκυριά που έχουν οφειλές είτε προς
τις τράπεζες είτε προς το Δημόσιο να τις ρυθμίσουν. Στη διαδικασία θα
μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που δεν είναι ακόμη σε καθυστέρηση,
εφόσον οι οφειλέτες δυσκολεύονται … Περισσότερα…
Χρήστος Σταϊκούρας: Δέσμη 5 μέτρων για δανειολήπτες και τράπεζες
Την παρουσίαση ενός πλαισίου πέντε πρωτοβουλιών για να ενισχυθούν
δανειολήπτες και

τράπεζες έκανε ο

υπουργός Οικονομικών Χρήστος

Σταϊκούρας κατά την ενημέρωση της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής
«για την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τις
προκλήσεις και τις προοπτικές του, με έμφαση στη διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων»… Περισσότερα…
Σύνδεση ταμειακών μηχανών με το Taxisnet
Στη σύνδεση του συνόλου των ταμειακών μηχανών και των POS που είναι
εγκατεστημένα στη χώρα με την εφορία προχωρά το υπουργείο Οικονομικών
σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ. Το εγχείρημα έχει ήδη ενταχθεί μεταξύ των
πρώτων έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μπορεί να είναι έτοιμο προς υλοποίηση έως το
τέλος του χρόνου… Περισσότερα…
Ρύθμιση για οφειλές Φεβρουαρίου
Με νέα απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, παρατείνεται η προθεσμία
καταβολής της δόσης Φεβρουαρίου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων
τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα
για τις επιχειρήσεις που στις 20 Μαρτίου του 2020 είχαν ενεργό ΚΑΔ ή
ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-3-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας
δραστηριότητας… Περισσότερα…
Θ.

Σκυλακάκης:

Αφορολόγητη

η

μη

επιστρεπτέα

προκαταβολή

θα

μη

–

Παράταση

υποβολής

δικαιολογητικών σε όλες τις επιστρεπτέες
Αφορολόγητο

είναι

το

επιστρεπτέο

τμήμα

της

επιστρεπτέας

προκαταβολής, όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος
Σκυλακάκης, μιλώντας σε εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σταθμού. Ειδικότερα,
όπως είπε ο αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ, η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι
αφορολόγητη… Περισσότερα…
Γ. Ζαββός: Mε το «ΗΡΑΚΛΗΣ 2» κατεβάζουμε το ποσοστό των κόκκινων δανείων και
προσεγγίζουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
Το

τραπεζικό

σύστημα

ανακτά

την

κανονικότητα

μέσα

από

τα δύο

προγράμματα του «ΗΡΑΚΛΗ» υπογράμμισε ο υφυπουργός Οικονομικών,
Γιώργος Ζαββός κατά την εισήγησή του στην ενημέρωση της Επιτροπής
Οικονομικών

της

Βουλής

«για

την

εύρυθμη

λειτουργία

του

χρηματοπιστωτικού συστήματος, τις προκλήσεις και τις προοπτικές του…
Περισσότερα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.
Απρίλιο η επιδότηση παγίων δαπανών για επιχειρήσεις
Κατά ένα μήνα αργότερα πάει το μέτρο στήριξης παγίων δαπανών που εκτιμάται ότι θα
δώσει μεγάλη ανάσα σε ένα σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων. Η βασική αιτία της
αλλαγής στο σχεδιασμό είναι το τρίτο lockdown που έχει φέρει ανατροπή στο
χρονοδιάγραμμα για άνοιγμα της αγοράς. Παράλληλα… Περισσότερα…

Αφορολόγητη η ενίσχυση της δράσης «e-λιανικό»
Αφορολόγητο,

ανεκχώρητο

και

ακατάσχετο

για

την

ενίσχυση

που

καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ
δράσης «e-λιανικό» - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του
κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση
ηλεκτρονικού καταστήματος… Περισσότερα…
Αναστολή 75 ημερών στις επιταγές που λήγουν τον Μάρτιο
Αναστέλλονται για διάστημα 75 ημερών και οι προθεσμίες εμφάνισης και
πληρωμής επιταγών των πληγέντων επιχειρήσεων που λήγουν το μήνα
Μάρτιο ενώ παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών
για τους κομιστές των επιταγών. Αυτά προβλέπονται σε νέα τροπολογία
που κατατέθηκε στη Βουλή… Περισσότερα…
Ενημέρωση για δίκτυο Solvit
Το Solvit αποτελεί ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό εργαλείο της Ευρ.
Επιτροπής που έχει ως σκοπό την εξεύρεση γρήγορων και ανεπίσημων
λύσεων σε προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν πολίτες και επιχειρήσεις,
όταν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από το δίκαιο της Ε.Ε πιθανόν να
παραβιάζονται από δημόσιες αρχές … Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΝ.
Α. Σδούκου: Νέα προγράμματα «Εξοικονομώ» θα προκηρυχθούν μέσα στο 2021
Νέα προγράμματα «Εξοικονομώ» που θα απευθύνονται σε νοικοκυριά,
επιχειρήσεις αλλά και δημόσια κτίρια θα προκηρυχθούν μέσα στο 2021,
ανέφερε η γενική γραμματέας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του ΥΠΕΝ
Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο συνέδριο Athens Energy Dialogues.
Επικαλούμενη πρόσφατες στατιστικές… Περισσότερα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΨΗ.ΔΙ.
Πιερρακάκης: Εξετάζεται νέα εφαρμογή SMS με χρονικό περιορισμό για το λιανεμπόριο
Μια καινούρια εφαρμογή με άλλο πιθανό 5ψηφιο νούμερο που θα αφορά
μόνο στο λιανεμπόριο και στις αγορές των πολιτών -και δεν θα έχει σχέση με
το 13033 που παραμένει αυτούσιο- και θα έχει χρονικό περιορισμό,
προετοιμάζεται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τον
Κυριάκο Πιερρακάκη… Περισσότερα…

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
Πως η Ελλάδα θα ανακάμψει από τη πανδημία»
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης παρέχει στην Ελλάδα μια σημαντική
ευκαιρία να αντιμετωπίσει ορισμένες από τις οικονομικές δυσκολίες της
χώρας, προσφέροντας επιχορηγήσεις περίπου 12% του ετήσιου ΑΕγχΠ
της χώρας, που θα αξιοποιηθούν τα επόμενα χρόνια. Το τελικό εθνικό
σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, το οποίο η Ελλάδα θα υποβάλλει
τον Μάρτιο στην ΕΕ, αναμένεται ελπιδοφόρο… Περισσότερα…

Πλεονέκτημα στη ροή εμπορευμάτων το «διαβατήριο εμβολιασμού»
Ορισμένες χώρες της ΕΕ πήραν εκ νέου αποφάσεις για μερικό κλείσιμο
των συνόρων τους. Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο, αλλά και παραγωγή,
βασίζονται σε πολλές χιλιάδες προμηθευτές σε ολόκληρη την Ευρώπη για
να διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές της Ευρώπης μπορούν να έχουν τα
καθημερινά βασικά προϊόντα που χρειάζονται… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός από τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου
Τη

διενέργεια

Διεθνούς

Ηλεκτρονικού

Διαγωνισμού

(Ανοικτής

Διαδικασίας) με αρ. 3/2020, έχει ανακοινώσει ο Οργανισμός Λιμένος
Λαυρίου.

Ο

ΟΛΛ

έχει

προβεί

στην

ανακοίνωση

του

τεύχους

Διαγωνισμού, για τη Σύμβαση Υπηρεσιών: Παροχή υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση εμπορικών πλοίων… Περισσότερα…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η

Enterprise

Greece,

υποστηρίζοντας

τους

Έλληνες

εξαγωγείς με στόχο να προσεγγίσουν διεθνείς αγορές και να
προωθήσουν

ελληνικά

προϊόντα

υψηλής

ποιότητας,

διοργανώνει, στις 03.03.2021 και ώρα 16.30, webinar με
θέμα

«Doing

Business

in

Canada

–

COVID

19

Challenges and Opportunities», σε συνεργασία με το
Υπουργείο Εξωτερικών.
Εγγραφές: https://register.gotowebinar.com/register/4569694982996316428

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

19 ΦΕΒΡ. – 25 ΦΕΒΡ. 2021

▪ EuroCommerce, Wholesale E-news, Τεύχος 5, Φεβρουάριος 2021
▪ EuroCommerce, Environment E-news, Τεύχος 18
▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce: «Retail and Wholesale - an industry vital to Europe’s recovery and
resilience», 23.02.21
▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce: «Brand manufacturers again seek to stop any balancing of their market
strength, 25.02.21

