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Έρευνα με συγκριτικά στοιχεία δανειοδότησης των ΜμΕ στην ευρωζώνη
Το

Εμπορικό

και

Βιομηχανικό

Επιμελητήριο

Πειραιώς,

στο

πλαίσιο

των

τηλεδιασκέψεων μετά από πρωτοβουλία του Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου
Σταϊκούρα, με θέμα: «Η συμβολή του τραπεζικού συστήματος στην ενίσχυση της
ρευστότητας στην πραγματική οικονομία… Περισσότερα… Έκθεση…
Εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
Ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Άδωνις Γεωργιάδης και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος
Πιερρακάκης,

εξειδίκευσαν

τις

ανακοινώσεις

περί

υποχρεωτικότητας

του

εμβολιασμού, καθώς και το πλαίσιο λειτουργίας… Περισσότερα…
Οικονομική ενημέρωση Προέδρου στο Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π.
Οι

προβλέψεις

για

περαιτέρω

αναβάθμιση

της

ελληνικής

οικονομίας

υπογραμμίζουν την αυξανόμενη εμπιστοσύνη στη μετά την πανδημία ανάκαμψη
της χώρας. Η χαλάρωση των ταξιδιωτικών κανόνων για τους επισκέπτες από την
Αγγλία αναβίωσε τις ελπίδες… Περισσότερα…

Βουλή: Υπερψηφίστηκε και σε β’ ανάγνωση στην Επιτροπή το πρόγραμμα Ηρακλής 2
Δεκτό, κατά πλειοψηφία, έγινε και στη δεύτερη ανάγνωσή του, από την αρμόδια
επιτροπή της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο
προβλέπει 18μηνη παράταση του προγράμματος Ηρακλής και τροποποιήσεις στο
πτωχευτικό κώδικα. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου, που ενσωματώνει…
Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
Χρ. Σταϊκούρας: Ρεαλιστικός ο στόχος για ρυθμό ανάπτυξης 3,6% φέτος
Η πρόβλεψη για ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 3,6% φέτος είναι
ρεαλιστική, δήλωσε o υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας
στο συνέδριο του Economist για την ελληνική οικονομία. Ο υπουργός είπε ότι η
Ελλάδα έχει τις προϋποθέσεις για να επιτύχει τον στόχο της για μία ισχυρή και
βιώσιμη ανάπτυξη από το 2022… Περισσότερα…

ΥΠΟΙΚ: Προτεραιότητα η μονιμοποίηση της μείωσης ασφαλιστικών εισφορών, εισφοράς
αλληλεγγύης και ΦΠΑ
Τις επόμενες κινήσεις στην οικονομία, οι οποίες θα αφορούν αρχικά στη
μονιμοποίηση έως και το 2022 μέτρων στήριξης που ισχύουν σήμερα, και εν
συνέχεια στις νέες μειώσεις φόρων και εισφορών, περιέγραψε ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, στη διάρκεια συνέντευξης… Περισσότερα…
ΑΑΔΕ: Έως 27 Αυγούστου και χωρίς παράταση οι φορολογικές δηλώσεις
Επαρκή εκτιμά η ΑΑΔΕ το χρόνο των 50 ημερών που απομένουν, έως τις 27
Αυγούστου, οπότε και λήγει η σχετική προθεσμία για να ολοκληρωθεί η
υποβολή των φετινών δηλώσεων φόρου εισοδήματος. Πηγές της ΑΑΔΕ
ανέφεραν ότι, η ολοκλήρωση της διαδικασίας… Περισσότερα…
Δεύτερη ευκαιρία για ρύθμιση οφειλών προς την εφορία
Δεύτερη ευκαιρία έδωσε από την Δευτέρα 12 Ιουλίου το υπουργείο Οικονομικών
στους πληττόμενους οφειλέτες να ρυθμίσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την
Εφορία με την πάγια ρύθμιση των 24 ή των 48 μηνιαίων δόσεων, χωρίς
εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια… Περισσότερα…
Παράταση ενός μήνα για δόσεις ρυθμισμένων οφειλών επιχειρήσεων και εργοδοτών
Παράταση ενός μήνα για την καταβολή των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων
ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών που είναι απαιτητές 31
Ιουνίου προβλέπει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ. Όπως αναφέρεται, επικαιροποιήθηκε εκ
νέου ο Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας… Περισσότερα…
Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών
Σε νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών,
ως το τέλος Σεπτεμβρίου 2021, για τις επιχειρήσεις που έλαβαν χρηματοδοτική
στήριξη στο πλαίσιο όλων των κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής,
προχωράει το υπουργείο Οικονομικών… Περισσότερα…
Στην αντιπροεδρία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων η Ελλάδα
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναλαμβάνει για πρώτη φορά την
Αντιπροεδρία του Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, μετά από
την ομόφωνη εκλογή της Ελληνικής Τελωνειακής Υπηρεσίας, ως επικεφαλής της
Ευρωπαϊκής Περιφέρειας, για την περίοδο 1.7.2021-30.6.2023… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.
Αδ. Γεωργιάδης για υποχρεωτικό εμβολιασμό: Η κυβέρνηση δε θα θεσπίσει γενικό κανόνα
απολύσεων
«Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αλλάξει τη νομοθεσία ούτε θα θεσπίσει γενικό
κανόνα απολύσεων», ξεκαθάρισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας σε ραδιοτηλεοπτικό σταθμό σχετικά με τις
αναστολές εργασίας στις κατηγορίες… Περισσότερα…

H Ελλάδα είναι το πρώτο κράτος - μέλος της EE που προχώρησε στην επίσημη υποβολή του
σχεδίου για το νέο ΕΣΠΑ
Κατατέθηκε το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 μέσω της πλατφόρμας SFC2021 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, η επίσημη υποβολή αποτελεί το τελευταίο βήμα σε μια εκτεταμένη
διαβούλευση που έλαβε χώρα το τελευταίο έτος… Περισσότερα…
Ν. Παπαθανάσης: Οι επενδύσεις βασικό εργαλείο για την επόμενη μέρα
«Δεν σταματήσαμε ποτέ από την πρώτη στιγμή να προωθούμε τις επενδύσεις
άρα δεν ισχύει για μας ο όρος ...επανεκκίνηση, σε σχέση με την προσπάθεια για
επενδύσεις» σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Νίκος Παπαθανάσης… Περισσότερα…
Υπουργείο Ανάπτυξης: Ενίσχυση 60 νεοφυών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία
Δημοσιεύθηκε

Απόφαση

ένταξης

εξήντα

νεοφυών

επιχειρήσεων,

που

ενισχύονται με τη μορφή μη επιστρεπτέας προκαταβολής από € 5.000 – €
100.000, στο πλαίσιο της Δράσης «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού
Μητρώου "Elevate Greece”» του Ε.Π.… Περισσότερα…
Δάνεια ΤΕΠΙΧ ΙΙ: Το 97% των επιχειρήσεων αύξησαν ή διατήρησαν τις θέσεις εργασίας
Το 97% των επιχειρήσεων που έλαβαν δάνεια στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙ
αύξησαν ή διατήρησαν τις θέσεις εργασίας σύμφωνα με τα στοιχεία της
Ελληνικής

Αναπτυξιακής

Τράπεζας.

Όπως

αναφέρει

ανακοίνωση

του

υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων… Περισσότερα…
e-λιανικό - β' κύκλος: Άνοιξε η πλατφόρμα
Ξεκίνησαν

οι ηλεκτρονικές υποβολές χρηματοδότησης για τη δράση «e-

λιανικό» (Β κύκλος). Η δράση επιχορηγεί επιχειρήσεις του λιανεμπορίου για την
ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση e-shop και η λήξη της προθεσμίας
υποβολών είναι 29 Σεπτεμβρίου 2021… Περισσότερα…
ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
Ο Πειραιάς καθιερώνεται σε «δίδυμο κέντρο» ναυπηγοεπισκευής και logistics
Με

την

ευκαιρία

επαναλειτουργίας

των

Ναυπηγείων

Σκαραμαγκά

και

ευελπιστούμε σύντομα της Ελευσίνας, η ευκαιρία ανασυγκρότησης και της
δυναμικής ανάπτυξης του ναυτιλιακού cluster είναι πλέον μονόδρομος. Μετά
την επανεκκίνηση των Ελληνικών ναυπηγείων... Περισσότερα…
Πολλαπλάσια του τιμήματος τα οφέλη από τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά
Το επενδυτικό σχέδιο για την επαναλειτουργία των ναυπηγείων Σκαραμαγκά,
μετά την απόκτηση τους από έλληνα πλοιοκτήτη, μέσω του διπλού πλειοδοτικού
διαγωνισμού, είναι πολλαπλάσιας αξίας από το αρχικό τίμημα που συνολικά
ανέρχεται σε περίπου 78 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα… Περισσότερα…
Συμφωνία 130 χωρών να ενταχθούν οι «MNEs» σε διεθνές φορολογικό πλαίσιο
Την περασμένη εβδομάδα, 130 από τις 139 χώρες που είχαν δικαιοδοσία
συμμετοχής στις συνομιλίες του ΟΟΣΑ για τη διεθνή φορολογία, συμφώνησαν σε
ένα διεθνές φορολογικό πλαίσιο πακέτο. Αναφορικά με το νέο πλαίσιο, που θα
αντιμετωπίσει τη διάβρωση της φορολογικής βάσης… Περισσότερα…

Κούρεμα φόρων και ελαφρύνσεις στα φετινά εκκαθαριστικά για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
Το νέο κύμα της πανδημίας με την μετάλλαξη «delta» επιτείνει την ρευστότητα
του οικονομικού πεδίου μέσα στο οποίο καλούνται να κινηθούν οι επιχειρήσεις
ανεξαρτήτως μεγέθους. Οι πρώτες επιπτώσεις από την μετάλλαξη φαίνεται ότι
θα επηρεάσουν τον τουρισμό και συνακόλουθα… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Επιστολή Eurobank στο Ε.Β.Ε.Π. για την ειδική συμφωνία με τον Όμιλο Epsilon Net για
πλατφόρμα My Data
Γνωστοποιήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς η
ειδική συμφωνία Eurobank & Ομίλου Epsilon Net για πλατφόρμα My
Data Στο σχετικό έγγραφο της Eurobank αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης… Περισσότερα…
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Πρόσκληση διασύνδεσης ελληνικών StartUps με το ευρύτερο
επιχειρείν
Ανοικτή πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενη StartUp εταιρεία να παρουσιάσει
την επιχειρηματική της πρόταση και να διερευνήσει την προοπτική διασύνδεσής
της με καταξιωμένες επιχειρήσεις και θεσμικούς φορείς σε Ελλάδα και Γερμανία,
απευθύνει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο…
Περισσότερα…
Δήμος Πειραιά: 7.000.000 ευρώ για την οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων της πόλης που
επλήγησαν λόγω της πανδημίας Covid-19
Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Πειραιά κ. Γιάννη Μώραλη, η απόφαση για την πρόσκληση
υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που
επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στον Δήμο Πειραιά». Η σημαντική αυτή κίνηση
του Δήμου Πειραιά έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων δράσεων… Περισσότερα…
«Κρήτη η Μεγάλη Συνάντηση – Τοπικά Προϊόντα και Γεύσεις Ελλάδας» στο Πασαλιμάνι
Τα εγκαίνια της 20ης Έκθεσης «Κρήτη η Μεγάλη Συνάντηση – Τοπικά Προϊόντα
και Γεύσεις Ελλάδας» πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 10/7/2021, από τον
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, τον Υφυπουργό
Πολιτισμού… Περισσότερα…
Τo Ε.Β.Ε.Π. στην 85η Δ.Ε.Θ. προβάλλει την Πειραϊκή Ναυτιλιακή και Βιομηχανική Κοινότητα με
δωρεάν συμμετοχή επιχειρήσεων - μελών του
Το

Εμπορικό

και

Βιομηχανικό

Επιμελητήριο

Πειραιώς,

μετά

από

σχετική

πρωτοβουλία της Κ.Ε.Ε., προτίθεται να συμμετέχει και φέτος στην 85η Δ.Ε.Θ.,
που πραγματοποιείται από τις 11 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Στη φετινή Δ.Ε.Θ., που
έχει ως τιμώμενη Χώρα την Ελλάδα, το Ε.Β.Ε.Π.… Περισσότερα…

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
▪
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Δελτίο Τύπου Eurocommerce: «Fit for 55 – retail and wholesale in the vanguard of promoting
sustainability», 14.07.2021

