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Σε λειτουργία το Elevate Greece- Μεγάλη συμμετοχή
Ξεκίνησε την λειτουργία του το online ψηφιακό μητρώο των
ελληνικών startup, Elevate Greece, που λειτουργεί στην ψηφιακή
πύλη του Δημοσίου (gov.gr). Το Μητρώο παρουσιάστηκε από τον
πρωθυπουργό,

κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, την Τρίτη το απόγευμα σε

ειδική εκδήλωση. Στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης είναι η
πρακτική υποστήριξη των startup εταιρειών με μια σειρά μέτρων,
όπως η επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών… Περισσότερα…
Το

Ε.Β.Ε.Π.

επαναφέρει

στην

Κυβέρνηση

την

πρόταση

για

«Ελληνικό

Σύμφωνο

Επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ 2021-27
Συγκεκριμένες προτάσεις, που εκτιμά ότι θα μπορούσαν να
συμπεριληφθούν

σε

ένα

«Ελληνικό

Σύμφωνο

για

την

Επιχειρηματικότητα», επανέφερε ο πρόεδρος του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης,
στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, στην οποία
έλαβε

μέρος

ο

αναπληρωτής

Υπουργός

Ανάπτυξης

και

Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης. Περισσότερα…
«Οι επενδυτές να συνεπιχειρήσουν με ελληνικές επιχειρήσεις»
Τα

ναυπηγεία

του

Σκαραμαγκά,

της

Ελευσίνας

και

της

Σύρου

σχηματοποιούν τη «τρίαινα» της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας. Η
αναζωογόνηση του ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα της χώρας είναι ένα
στοίχημα

που

πρέπει

να

κερδηθεί.

Η

εκδήλωση

επενδυτικού

ενδιαφέροντος για τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σκαραμαγκά, αλλά και
γενικότερα

στον

ναυπηγοεπισκευαστικό

αισιοδοξίας… Περισσότερα…

τομέα,

δημιουργεί

αίσθημα

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά
Δημοσιεύτηκε
Σκαραμαγκά

από
η

τον

ειδικό

πρόσκληση

για

διαχειριστή
τον

των

πλειοδοτικό

ναυπηγείων
διαγωνισμό

εκποίησης ενός ενιαίου λειτουργικού συνόλου των περιουσιακών
στοιχείων τους. Πρόκειται, για το τμήμα της έκτασης των
ναυπηγείων, το οποίο παραμένει στην Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.
(ΕΝΑΕ) και αφορά στο λεγόμενο «στρατιωτικό σκέλος» τους…
Περισσότερα…
Π.Ε.Σ.Α.: «Ειδικό Πρόγραμμα 200 εκ. ευρώ της Περιφέρειας Αττικής για στήριξη μικρών
επιχειρήσεων - Νέες ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων
Ενεργοποιείται, από 23.10.2020, το ειδικό πρόγραμμα της
Περιφέρειας Αττικής για τη στήριξη μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων της Αττικής, που επλήγησαν οι δραστηριότητές
τους λόγω covid. Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση
κεφαλαίου κίνησης σε όσους είδαν τις δραστηριότητες να
πλήττονται από τον κορονοϊό, μέσω ειδικού προγράμματος 200
εκ. ευρώ του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
Επιστρεπτέα προκαταβολή ΙΙΙ : Μέχρι τις 26 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων
Μέχρι τις 26 Οκτωβρίου θα μπορούν οι επιχειρήσεις-δικαιούχοι του
τρίτου κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής να υποβάλλουν
αιτήσεις

στην

ηλεκτρονική

πλατφόρμα

«myBusinessSupport»

(https://www.aade.gr/mybusinesssupport).

Σύμφωνα με την ΚΥΑ,

κατά την αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει, το αν αιτείται να λάβει…
Περισσότερα…
Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τη «ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας»
Κατατέθηκε στη Βουλή, το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών
με τίτλο "Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας". Με τις
διατάξεις του νομοσχεδίου, θεσπίζεται Κώδικας διευθέτησης οφειλών
και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και εισάγονται ρυθμίσεις των
υπουργείων

Οικονομικών

και

Ανάπτυξης

&

Επενδύσεων.

Το

νομοσχέδιο εισήχθη για επεξεργασία, στην αρμόδια επιτροπή της
Βουλής, χθες, Πέμπτη.
Ρυθμίσεις για χρέη που γεννήθηκαν την περίοδο της καραντίνας
Τη δυνατότητα σε όσους επλήγησαν από την υγειονομική κρίση να
καταβάλουν τις οφειλές τους (που γεννήθηκαν την περίοδο της
καραντίνας) προς την εφορία σε δόσεις παρέχει η κυβέρνηση, με
ρύθμιση

που

προβλέπεται

θα
η

φέρει

προσεχώς

επανένταξη

σε

στη

Βουλή.

ρυθμίσεις

που

Παράλληλα,
έχασαν

οι

φορολογούμενοι εξαιτίας της πανδημίας, ενώ θα θεσπιστεί νέα
ρύθμιση 120 δόσεων… Περισσότερα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΑΝ.
Ελλιπή ενημέρωση στους καταναλωτές για τα δικαιώματά τους προσφέρουν τα e-shops
Τα ηλεκτρονικά καταστήματα σε ποσοστό που φθάνει ακόμη και το
72% δεν παρέχουν καθόλου ή παρέχουν ελλιπή ενημέρωση στους
καταναλωτές για τα δικαιώματά τους.

Αυτό

προέκυψε από

δειγματοληπτικό έλεγχο-«σάρωση» (sweep) που πραγματοποιήθηκε
υπό το συντονισμό της γενικής διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή
της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή
του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων… Περισσότερα…
Επιχειρήσεις που μπορεί να μειωθεί το ενοίκιο τον Οκτώβριο- όλοι οι ΚΑΔ
Εστίαση, τουριστικός κλάδος, λιανεμπόριο ρούχων και καλλυντικών.
Πρόκειται για μερικούς από τους κλάδους στους οποίους για τον μήνα
Οκτώβριο επιτρέπεται η μείωση του ενοικίου κατόπιν συμφωνίας του
εκμισθωτή με τον μισθωτή. Με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών
που

υπογράφεται

από

τον

αρμόδιο

υφυπουργό

κ.

Απόστολο

Βεσυρόπουλο… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Παρατείνονται έως 30 Απριλίου 2021 οι καταβολές εισφορών Φεβρουαρίου-Μαΐου 2020
Νέα παράταση μέχρι 30-4-2021 της προθεσμίας καταβολής τρεχουσών
ασφαλιστικών εισφορών Φεβρουαρίου- Μαΐου 2020 και δόσεων
εκκαθάρισης Μη Μισθωτών ασφαλισμένων με πληττόμενες από τον
COVID 19 επιχειρήσεις, προβλέπει εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ. Σημειώνεται
πως

οι

παραπάνω

εισφορές

εξοφλούνται

(βάσει

προηγούμενης

διάταξης), χωρίς τόκους και νόμιμες προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης
καταβολής, τμηματικά… Περισσότερα…

Συνεχίζεται κανονικά έως τέλος του έτους το πρόγραμμα "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"
Το πρόγραμμα "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ", που αφορά την επιδότηση έως 60% του
μισθού και του 100% των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων για
το χρόνο που αυτοί δεν εργάζονται, θα συνεχιστεί κανονικά ως την 31η
Δεκεμβρίου 2020. Αυτό αναφέρει ανακοίνωση του υπουργού Εργασίας
Γιάννη Βρούτση, όπου επισημαίνεται ότι η κυβέρνηση και το υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συνεχίζουν να στηρίζουν τους
εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις προκειμένου να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας.
ΕΓΔΙΧ-Διοργάνωση τηλεδιάσκεψης για το νέο "κώδικα διευθέτησης οφειλών και παροχής
δεύτερης ευκαιρίας" στις 16.11.2020
Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2020, το Υπουργείο
Οικονομικών κατέθεσε το Σχέδιο Νόμου για τον «Κώδικα Διευθέτησης
Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας» προς ψήφιση, στη Βουλή
των Ελλήνων
(https://www.hellenicparliament.gr/NomothetikoErgo/KatatethentaNomosxedia). Το νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο διαμορφώνεται κατ’
εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1023/2019, θα εφαρμοστεί το 2021…Περισσότερα…

Επιμορφωτικό σεμινάριο από την EBRD
H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) σας
προσκαλεί

στο

ΔΩΡΕΑΝ

επιμορφωτικό

σεμινάριο

«Προηγμένες

εξαγωγικές πρακτικές και εμπορικές συναλλαγές» με θέματα που
αφορούν στις εξαγωγές, λαμβάνοντας υπόψη και τις επιπτώσεις του
Covid-19, που θα διοργανώσει διαδικτυακά από τις 2 έως τις 6
Νοεμβρίου 2020. Περισσότερα…
«Οι επτά αισιόδοξες συνιστώσες στη συνισταμένη του προϋπολογισμού»
Ιδιαίτερα αισιόδοξοι είναι οι στόχοι της κυβέρνησης, που θέτει στο προσχέδιο του
προϋπολογισμού, όμως κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την επίτευξή τους, με τη
προϋπόθεση ότι θα επιβεβαιωθούν συγκεκριμένες παραδοχές, πάντα υπό το πρίσμα
της μεγάλης τρέχουσας αβεβαιότητας. Η αβεβαιότητα της πρόβλεψης, χαρακτηρίζει
απόλυτα τον προϋπολογισμό της αβεβαιότητας του 2021 ελέω πανδημίας που
αποτελεί μια ασύμμετρη απειλή για τη κοινωνία και την οικονομία και ως τέτοια…
Περισσότερα…

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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8th global report “the Retail World 2020: Retailing in a time of crisis”
Download issue eight today



Ανοιξε η νέα διαδικτυακή πύλη Access2Markets,
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content σκοπός της οποίας είναι να βοηθήσει τις μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις να πραγματοποιούν συναλλαγές και εκτος Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντας
πρακτικές πληροφορίες σε θέματα όπως φόροι, τιμολόγια, κανόνες καταγωγής, τελωνειακές διαδικασίες,
κ.ά. Η πύλη θα διαχειρίζεται αιτήματα ενδιαφερομένων σχετικα με εμπορικές συμφωνίες, θα βοηθά τις
εταιρείες να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα τους είναι επιλέξιμα για εκπτώσεις δασμού και θα εξυπηρετεί,
τόσο τις εταιρείες που ήδη δραστηριοποιούνται διεθνώς, όσο και εκείνες που ξεκινούν να διερευνούν
ευκαιρίες σε ξένες αγορές.



Δελτίο Τύπου Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού: «HCC initiatives in relation to sustainable
development in the context of effective competition»

