Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020

Έκκληση Ε.Β.Ε.Π. : Τα sms δεν μας προστατεύουν από τον κορονοϊό
«Φίλες και φίλοι, η αγορά, με καταστροφικές συνέπειες, μπήκε σε 2ο
lockdown για να περιοριστούν οι μετακινήσεις των πολιτών. Εμπορικά
καταστήματα, εστιατόρια και άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες με
χιλιάδες εργαζόμενους έκλεισαν για να προστατευτεί η δημόσια υγεία. Η
ασφάλεια της οικογένειάς μας, των ηλικιωμένων και όλων των ευπαθών
ομάδων βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο. Περισσότερα…
Μείζονος σημασίας οι κοινοτικοί πόροι για την επιχειρηματικότητα μετά την πανδημία
Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει τις επιχειρήσεις-μέλη του για τη νέα προγραμματική
περίοδο 2021-2027 του ΕΣΠΑ και της ΚΑΠ, που βρίσκονται στη τελική ευθεία
πριν την ενεργοποίησή τους και μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μοχλό για
την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην ανάκαμψη. Σημαντικοί ευρωπαϊκοί
πόροι συνολικά 40 δις ευρώ, χωρίς την εθνική συμμετοχή πρόκειται να διατεθούν
σε τομείς της... Περισσότερα…
Ενημέρωση ΕΛΑΝΕΤ για την οικονομική στήριξη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην
Περιφέρεια Αττικής
Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα την «Ενίσχυση ΠΜΜΕ που επλήγησαν από
την πανδημία COVID-19 στην Αττική» συνδιοργάνωσαν, το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων
Αττικής, Όμορων Νομών & Νήσων Αιγαίου και ο Εμπορικός Σύλλογος
Πειραιώς, σε συνεργασία με την ΕΛΑΝΕΤ, που αποτελεί ενδιάμεσο φορέα
διαχείρισης της δράσης για την Αττική για το εν λόγω πρόγραμμα.
Περισσότερα…
Ξεκίνησε η υποβολή φακέλων προς έγκριση για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω του
Ταμείο Εγγυοδοσίας Covid-19
Ξεκίνησε η υποβολή φακέλων προς έγκριση για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων
μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα (Hellenic Development Bank HDB). Πρόκειται για την
έναρξη της διαδικασίας υποβολής προτάσεων από το τραπεζικό σύστημα για τον
2ο κύκλο του Προγράμματος Εγγυοδοσίας Covid-19. Περισσότερα…

ΚΥΑ για τα Επιχειρηματικά Πάρκα Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας
Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ/Α.15/3/οικ.112239/1270 δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ 4863/Β/4-11-2020 η οποία και αφορά στην διαδικασία καθορισμού,
οριοθέτησης και οργάνωσης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, του
τρόπου

λειτουργίας

και

διαχείρισης

του

Επιχειρηματικού

Πάρκου

Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ). Περισσότερα…
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη Δράση «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην
Περιφέρεια Αττικής»
Υπεγράφη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη Δράση «Συνέργειες
Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής», στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» προϋπολογισμού 9 εκ.
ευρώ, στα γραφεία της Περιφέρειας. Βασικός στόχος της Δράσης είναι…
Περισσότερα…
Επανεκλογή Εnterprise Greece στο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Ευρωπαϊκών Οργανισμών
Προώθησης Εξαγωγών
Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise
Greece) επανεξελέγη στο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Ευρωπαϊκών
Οργανισμών

Προώθησης

Εξαγωγών

(European

Trade

Promotion

Organisations’ Association – ETPOA AISBL) για τη διετία 2020 – 2022. Η
Enterprise Greece υπήρξε ένας από τους 12 Ιδρυτικούς Ευρωπαϊκούς
Οργανισμούς Προώθησης Εξαγωγών (TPOs) του ΜΚΟ ETPOA, που ιδρύθηκε στις Βρυξέλλες, στις
31/11/2018.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
Τέλος Νοεμβρίου οι πληρωμές της επιστρεπτέας προκαταβολής 4-Έρχεται ρύθμιση για τις
επιταγές
Στα τέλη Νοεμβρίου θα χορηγηθούν τα φθηνά κρατικά δάνεια συνολικού
ύψους 1 δισ. ευρώ στις επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και
τους αυτοπασχολούμενους όπως διευκρίνισε ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας. Μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, ο υπουργός κάλεσε
τους

ελεύθερους

επαγγελματίες

και

τους

αυτοαπασχολούμενους

να

υποβάλουν αίτηση για να ενταχθούν στην επιστρεπτέα προκαταβολή 4,
καθώς το 50% των ποσών που θα λάβουν θα είναι μη επιστρεπτέο δηλαδή χάρισμα. Περισσότερα…
Προϋπολογισμός: Επέκταση μέτρων στήριξης και το 2021
Η επέκταση του μέτρου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και το 2021
αποτελεί μία από τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης η οποία θα συνεχίσει να
εφαρμόζεται και το επόμενο έτος. Όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών,
Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας

ας ραδιοφωνικό σταθμό στο τελικό σχέδιο

του προϋπολογισμού για το 2021, το οποίο θα κατατεθεί γύρω στις 20 του
μηνός, θα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: Περισσότερα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γ. Βρούτσης: Η «ΕΡΓΑΝΗ» Οκτωβρίου κατέγραψε συγκριτικά τις μικρότερες απώλειες θέσεων
εργασίας
«Οι στοχευμένες δέσμες μέτρων, που υλοποιούμε, μέχρι σήμερα, στηρίζουν
άμεσα και ενεργά την αγορά εργασίας, προστατεύοντας αποτελεσματικά τις
θέσεις εργασίας και συγκριτικά περισσότερο από τις δέσμες μέτρων των
υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών. Γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από την
πρόσφατα δημοσιευμένη έρευνα της Eurostat», αναφέρει ο υπουργός
Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, σε γραπτή δήλωσή του. Περισσότερα…

Ιδιαίτερα θετική για τον ναυπηγοεπισευαστικό κλάδο η μείωση 3,9% των ασφαλιστικών
εισφορών
Την Τρίτη 3-11-2020 ο Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.
Γιάννης

Βρούτσης,

συναντήθηκε

με

τον

Πρόεδρο

του

Συνδέσμου

Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας (Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.) κ. Βασίλη Κανακάκη.
Στη συνάντηση παρέστησαν ο Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού
Κος Παναγιώτης Δουφεξής, η συνεργάτης του Υπουργού Κα Ειρήνη
Μανιού και ο Τεχνικός Σύμβουλος του Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ. επί θεμάτων… Περισσότερα…
e-ΕΦΚΑ: Ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 2019 - Πρόγραμμα επιδότησης
100.000 νέων θέσεων εργασίας
Ολοκληρώθηκε στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ η εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 2019
ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών, σύμφωνα
με σχετική ανακοίνωση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Συνολικά εκκαθαρίστηκαν οι μερίδες 1.503.043
ασφαλισμένων και προέκυψαν: Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.
Υπεγράφη η απόφαση απαγόρευσης πώλησης διαρκών αγαθών από τα σούπερ μάρκετ Β.Κορκίδης: Δεν είναι απειλή τα σούπερ μάρκετ αλλά η αδυναμία των ΜμΕ για e-shop
Υπεγράφη, την Τρίτη 10/11/2020, η απόφαση για την απαγόρευση πώλησης
διαρκών αγαθών - όπως ρούχα, παπούτσια, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη,
παιχνίδια και βιβλία - από τα σούπερ μάρκετ, για όσο διάστημα είναι κλειστά
τα εμπορικά καταστήματα, όπως είπε σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνικό
σταθμό ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης.
Περισσότερα…
Ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία το ν/σ του υπουργείου Ανάπτυξης για το ηλεκτρονικό εμπόριο και
άλλες διατάξεις
Κατά πλειοψηφία υπερψηφίσθηκε επί της αρχής στην επιτροπή Παραγωγής
και Εμπορίου της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, που μεταξύ άλλων ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν το
ηλεκτρονικό εμπόριο, το έλεγχο και λειτουργία της αγοράς, ενώ εμπεριέχει
και

διατάξεις

διευκόλυνσης

της

λειτουργίας

Ανταγωνισμού. Υπέρ του νομοσχεδίου … Περισσότερα…

της

Επιτροπής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΑ.Τ.
ΥΠΑΑΤ: Αυξάνονται κατά 50% οι πόροι προς την Περιφέρεια Αττικής για ένταξη επιπλέον
επενδύσεων μεταποίησης
Κατά 50% αυξάνονται οι πόροι που διαθέτει το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Περιφέρεια Αττικής για ένταξη του συνόλου
των

θετικά

"Στήριξη

για

αξιολογημένων
επενδύσεις

επενδυτικών

στη

προτάσεων

μεταποίηση,

εμπορία

στο
ή

Μέτρο

και

4.2

ανάπτυξη

γεωργικών προϊόντων" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2014-2020. Περισσότερα…
ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
«Δοκιμάζονται οι αντοχές της πραγματικής οικονομίας»
Οι ελληνικές επιχειρήσεις δοκιμάζουν για άλλη μία φορά τις αντοχές τους.
Επιχειρηματίες και εργαζόμενοι δέχονται ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα. Τα
μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση αμβλύνουν

τις πληγές αλλά δεν τις

επουλώνουν. Οι επιχειρηματίες δεν επιζητούν επιδόματα. Θέλουν να πωλούν
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Κάτι τέτοιο είναι αδύνατο να γίνει χωρίς
να υπάρχουν ανοικτά καταστήματα και καταναλωτές με αγοραστική δύναμη. Περισσότερα…
«Η πανδημία επανεγγράφει το λογιστικό ιδιωτικό χρέος νοικοκυριών και επιχειρήσεων»
Το “λογιστικό” χρέος του ιδιωτικού τομέα για ιδιώτες και επιχειρήσεις, ανέρχεται
σήμερα στα 234 δις ευρώ και αναμένεται, μετά τη δυσάρεστη εξέλιξη του δεύτερου
lockdown, που δημιουργεί νέα δυσμενή δεδομένα στα οικονομικά φυσικών και
νομικών προσώπων, να αυξηθεί κατά τουλάχιστον 9 δις ευρώ μέχρι τέλος του
έτους. Περισσότερα…
«Πόσο επαρκούν τα οικονομικά μέτρα για τις επιχειρήσεις που κλείνουν»
Είναι φιλότιμη η προσπάθεια της κυβέρνησης, αφού τα μέτρα στήριξης είναι
με ίδια μέσα και όχι με κοινοτικά κονδύλια. Δεν υπάρχουν όμως μέτρα που
να αντισταθμίζουν την αναστολή λειτουργίας μιας επιχείρησης, απλά
επουλώνουν πληγές και σε στηρίζουν, ώστε να συνεχίζεις να παλεύεις για
την

επιβίωσή

σου.

Αυτή

είναι

η

πραγματικότητα

και

οι

αριθμοί…

Περισσότερα…
«Στόχος να σωθεί ο τζίρος των 3,5 δις ευρώ της χριστουγεννιάτικης αγοράς»
Οι φορείς της αγοράς νοιώθουμε απογοήτευση, αλλά
ταυτόχρονα

διατηρούμε

την

ελπίδα

ότι

θα

τα

καταφέρουμε να επανέλθουμε. Δυστυχώς, στη διάρκεια
της πανδημίας δεν αποφύγαμε το νέο lockdown, ούτε το
“φαινόμενο του ακορντεόν” στα περιοριστικά μέτρα, αλλά ούτε την “κατάσταση on-off” στην αγορά. Το
“δεύτερο κύμα” της πανδημίας θα επιφέρει νέες σοβαρές απώλειες στη πραγματική οικονομία κατά
επιπλέον 5 δις ευρώ. Απαιτούνται λοιπόν ισχυρά οικονομικά “αντίμετρα” και όπως έχει αποδειχθεί σε αυτή
τη μάχη δεν νοιώθουμε μόνοι μας, ούτε είμαστε απροστάτευτοι στο έλεος της πανδημίας. Περισσότερα…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Βασικοί άξονες και καινοτομίες του ν. 4738/2020
«Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας»

Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας: «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα πλοία»

Η προγραμματισμένη διαδικτυακή Μηνιαία Διάλεξη του ΕΛ.Ι.Ν.Τ. με θέμα «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
στα πλοία» και ομιλητή τον κ. Νικήτα Νικητάκο, Καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου- Πλοίαρχο (ΠΝ) εα, θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020 & ώρα 18:00, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
zoom.us. Πρόσκληση…
23η Πανελλήνια Διάσκεψη "Logistics 2020”

