Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020
Ευχαριστούμε από καρδιάς τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Β.Ε.Π. και όλες οι επιχειρήσεις μέλη του
Επιμελητηρίου,

ευχαριστούμε

θερμά

όλους

τους

γιατρούς

και

το

νοσηλευτικό προσωπικό που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή
της μάχης. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για το δύσκολο έργο…
Περισσότερα…
Χρ. Σταϊκούρας - Γ. Βρούτσης: Διπλάσια ενίσχυση τον Δεκέμβριο για τους δικαιούχους
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Επεκτείνεται στο 2021 η επιστρεπτέα προκαταβολή
Διπλάσιο ύψος ενίσχυσης θα λάβουν τον Δεκέμβριο οι δικαιούχοι του
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, όπως ανακοίνωσαν οι υπουργοί
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και Γιάννης Βρούτσης. Η ενίσχυση
αυτή αφορά σε 482.335 ευάλωτους πολίτες που ανήκουν σε 256.562
νοικοκυριά της χώρας. Περισσότερα…
Θετική

αξιολόγηση

της

κομισιόν

για

την

ελληνική

οικονομία,

με

την

κατάθεση

του

προϋπολογισμού
Η έκθεση της Κομισιόν στις 18 Νοεμβρίου, αξιολογεί θετικά την πρόοδο της
ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της 7ης αξιολόγησης, παρά τις αντίξοες
συνθήκες

και

συνοδεύεται

από

συστάσεις για

τα

κόκκινα

δάνεια,

τους

ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων
χρεών. Η θετική εξέλιξη της Έκθεσης Αξιολόγησης πιστώνεται στην κυβέρνηση
του Κ. Μητσοτάκη… Περισσότερα…
Προσφορά 3 πυλώνων ηλεκτροκίνησης από το Ε.Β.Ε.Π. στο Δήμο Πειραιά
Τρείς

πυλώνες

φόρτισης

ηλεκτροκίνητων

οχημάτων

παρέδωσε

το

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, στον Δήμο Πειραιά. Οι
πυλώνες θα τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία της πόλης, προς όφελος
του επιχειρηματικού κόσμου, των δημοτών, των καταναλωτών και των
επισκεπτών, στην πόλη του Πειραιά.

Οι παραγωγικές τάξεις, που

εκφράζει το Επιμελητήριό μας… Περισσότερα…

«BLACK FRIDAY ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ BLACK-OUT»: Δηλώσεις προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α. για τη
φετινή «Black Friday και Cyber Monday» με τα εμπορικά καταστήματα σε «black-out»
Το διπλό “market event” της τελευταίας Παρασκευής και Δευτέρας του
φετινού Νοεμβρίου, είναι αναμενόμενο να μην έχει το ενδιαφέρον
προηγούμενων ετών, αφού θα λάβει χώρα με κλειστά τα φυσικά
καταστήματα διαρκών αγαθών. Όλοι θα θέλαμε και οι δύο εμπορικές
γιορτές της “Black Friday και Cyber Monday”… Περισσότερα…
Η επόμενη ημέρα της «οικονομικής ζωής» στο επίκεντρο των θεμάτων του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π.
Οι βασικοί άξονες και καινοτομίες του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών
και

Παροχή

Δεύτερης

τηλεδιάσκεψης
Βιομηχανικού

του

Ευκαιρίας»

Διοικητικού

Επιμελητηρίου

αναλύθηκαν,

Συμβουλίου

Πειραιώς,

από

του
τον

στο

πλαίσιο

Εμπορικού

Ειδικό

και

Γραμματέα

Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του υπουργείου Οικονομικών, κ. Φώτη
Κουρμούση. Περισσότερα…
Δύο Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών στον Πειραιά
Στην περιφερειακή ενότητα Πειραιώς λειτουργούν 2 από τα 50 Κέντρα –
Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ/ΓΕΥΔ) τα
οποία παρέχουν δωρεάν εξατομικευμένες συμβουλές, οδηγίες και ενεργή
υποστήριξη

στα

θέματα

διαχείρισης

οφειλών

υπερχρεωμένων

νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Λόγω της πανδημίας, η ενημέρωση
πραγματοποιείται αποκλειστικά τηλεφωνικά (213 212 5730), κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.
−

ΓΕΥΔ Νίκαιας - Αγ.Ι. Ρέντη Θηβών 196–198, Άγ. Ι. Ρέντης (κτίριο ΥΠΟΙΚ-ΕΓΔΙΧ)

−

ΚΕΥΔ Πειραιά, Μεσολογγίου 4 & Μαυρομιχάλη, Πειραιάς (κτίριο ΟΑΕΔ – ΚΠΑ2)

Περισσότερες πληροφορίες: www.keyd.gov.gr
Ορθή η επανάληψη ρύθμισης και μέριμνας για εκδότες και κομιστές επιταγών
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει ότι θα
δοθεί παράταση 75 ημερών στις μεταχρονολογημένες επιταγές που έχουν
εκδοθεί από επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται από τον κορονοϊό,
σύμφωνα με τροπολογία που αναμένεται να ανακοινώσει το υπουργείο
Οικονομικών. Μετά από διαβούλευση με φορείς της αγοράς, την Τράπεζα
της Ελλάδος… Περισσότερα…
e-Ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π.: Τα 10 πρόσθετα μέτρα στήριξης και οι 7 ρυθμίσεις για νοικοκυριά και
επιχειρήσεις
1. Έως τις 24 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για τις αναστολές εργασίας από τις
κλειστές επιχειρήσεις. Από 15 Νοεμβρίου έως 7 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις
για τις αναστολές εργασίας από πληττόμενες επιχειρήσεις. 2. Από 27
Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου οι πληρωμές έως 800 ευρώ για τις
επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή. Σταδιακά τον Δεκεμβρίου η
ειδική
Περισσότερα…

αποζημίωση

έως

800

ευρώ

σε

πληττόμενες

επιχειρήσεις...

Ψηφιακή η μεταβίβαση στοιχείων ΓΕΜΗ στους φορείς του Δημοσίου
Ψηφιακά και αυτόματα μεταβιβάζονται στους φορείς του Δημοσίου τα
στοιχεία των επιχειρήσεων από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) μέσω
της

διάθεσης

τριών

νέων

διαδικτυακών

υπηρεσιών

από

το

Κέντρο

Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου... Περισσότερα…
Η Περιφέρεια Αττικής διασφάλισε επιπλέον 50 εκ. ευρώ για την ενίσχυση των πολύ μικρών
επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων της Αττικής
Επιπλέον 50 εκ. ευρώ για την ενίσχυση των πολύ μικρών επιχειρήσεων της
Αττικής που έχουν πληγεί από την πανδημία διασφάλισε η Περιφέρεια
Αττικής, κατόπιν σχετικών πρωτοβουλιών που έλαβε όλο το τελευταίο
διάστημα

ο

Περιφερειάρχης

Αττικής,

Γ.

Πατούλης.

Ειδικότερα

το

συγκεκριμένο ποσό θα προστεθεί στα 200 εκ. ευρώ που προβλέπονται για τη
χρηματοδότηση επιχειρήσεων, στο πρόγραμμα που ήδη έχει ανακοινωθεί για την ενίσχυση των μικρών και
πολύ μικρών επιχειρήσεων με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020... Περισσότερα…
Απεβίωσε ο Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος
Τον θάνατο του Θεόδωρου Παπαλεξόπουλου ανακοίνωσε η διοίκηση της
Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ ο οποίος, όπως σημειώνεται, υπήρξε εμβληματική
ηγετική μορφή του ομίλου επί πέντε δεκαετίες. Όπως επισημαίνει κατά τη
διάρκεια της θητείας του στον Τιτάνα, ο Θ. Παπαλεξόπουλος προσέφερε
πολύτιμες υπηρεσίες… Περισσότερα…

Συμβουλεύει η ALX GREECE
Υπηρεσίες συμβούλων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις παρέχει η ALX
GREECE, η οποία αξιοποιεί τεχνολογικά εργαλεία και επιτυχημένες πρακτικές
με στόχο την οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων...
Περισσότερα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
Χρ. Σταϊκούρας: Η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να αξιοποιεί τους εγχώριους και
ευρωπαϊκούς πόρους
Μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, προκειμένου να διατηρηθούν
οι θέσεις απασχόλησης, και τα οποία περιλαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού
σκοπού και την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους που
τίθενται σε προσωρινή αναστολή, την κάλυψη… Περισσότερα…

ΥΠΟΙΚ: Ξεκινά ο 4ος κύκλος Επιστρεπτέας Προκαταβολής
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 5047/14.11.2020)
η

Κοινή

Απόφαση

των

υπουργών

Οικονομικών

και

Ανάπτυξης

και

Επενδύσεων (αρ. ΓΔΟΥ 281) σχετικά με τη «Διαδικασία και προϋποθέσεις

χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν…
Περισσότερα…

Εγκρίθηκε από την DG Comp το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ»
Εγκρίθηκε, το πρόγραμμα «Γέφυρα» της ελληνικής κυβέρνησης από τη
Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp). Η
έγκριση ανοίγει τον δρόμο για να ξεκινήσει, στα τέλη του μήνα, η καταβολή
της κρατικής επιδότησης στους δικαιούχους αναφέρει σε ανακοίνωσή του το
υπουργείο Οικονομικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι το ελληνικό
καθεστώς, ύψους 665 εκατ. ευρώ, για τη στήριξη ευάλωτων δανειοληπτών που πλήττονται από την
πανδημία του κορονοϊού… Περισσότερα…
Εγγράφηκαν οι πρώτες νεοφυείς επιχειρήσεις στο Elevate Greece
Συμπληρώθηκε ένας μήνας λειτουργίας του Elevate Greece κατά τον οποίο
διαπιστώνεται ότι η διαδικασία εγγραφής νεοφυών επιχειρήσεων στο Εθνικό
Μητρώο προχωρά με εντατικούς ρυθμούς Με αφορμή τη συμπλήρωση του
πρώτου μήνα λειτουργίας του Elevate Greece, ο αρμόδιος Υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χρίστος Δήμας, επεσήμανε… Περισσότερα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γ. Βρούτσης: Σε πέντε δόσεις η ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών που προέκυψαν από την
εκκαθάριση του 2019
Τη διαδικασία ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών που προέκυψαν από την
εκκαθάριση των εισφορών του 2019 για 800.343 ελεύθερους επαγγελματίες,
αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, ανέλυσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης
Βρούτσης, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή. Περισσότερα…

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
Στην Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

για

τα

μέτρα

ενίσχυσης των εργαζομένων,

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ανέργων, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, και ρυθμίσεις για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των
εργαζόμενων κατά 3 μονάδες από 1.1.2021. Περισσότερα…

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αναστολή συμβάσεων
Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη»,
προκειμένου οι εργοδότες να δηλώσουν τους εργαζομένους που έχουν θέσει
ή θα θέσουν σε αναστολή σύμβασης. Τόσο οι επιχειρήσεις που έκλεισαν με
κρατική εντολή όσο και οι πληττόμενες από τον κορωνοϊό επιχειρήσεις (βάσει
ΚΑΔ) θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις για την αναστολή
συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους έως και τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου Περισσότερα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.
Αλλαγές στα αγαθά που επιτρέπεται να πωλούν τα σούπερ μάρκετ
Τη δυνατότητα στα εμπορικά καταστήματα εντός των αεροδρομίων της χώρας και
συγκεκριμένα επί της ζώνης μετά το σημείο ελέγχου εισιτηρίων και αποσκευών (air
side), να λειτουργούν κατά τη διάρκεια του lockdown δίνει η Κοινή Υπουργική Απόφαση
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Υπενθυμίζεται ότι με την ίδια ΚΥΑ
αποσαφηνίζεται ποια διαρκή καταναλωτικά αγαθά θα μπορούν να πωλούνται από το
δίκτυο των καταστημάτων σούπερ μάρκετ. Περισσότερα…
Υπερψηφίσθηκε το Σχέδιο Νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο
Κατά πλειοψηφία υπερψηφίσθηκε επί της αρχής, των άρθρων και στο
σύνολο, το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ)
2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης
Ιουνίου 2019... Περισσότερα…
ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
«Τα lockdown διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς»
Αναμφισβήτητα

η

υγειονομική

κρίση

άλλαξε

τις

καταναλωτικές

συνήθειες

διαμορφώνοντας ουσιαστικά το μέλλον της ελληνικής αγοράς. Αρκετές εταιρείες
προσπάθησαν να προσαρμοσθούν στα νέα δεδομένα όπως οι εξ’ αποστάσεως
πωλήσεις με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας. Στην ελληνική αγορά της
καραντίνας οι νέοι πρωταγωνιστές της κατανάλωσης είναι οι πωλήσεις με νέες
ψηφιακές τεχνολογίες. Με τα περιοριστικά μέτρα, καθιερώνεται η μείωση της
κατανάλωσης «εκτός σπιτιού» και η ανάπτυξη αγοράς αγαθών και υπηρεσιών
«εντός σπιτιού». Περισσότερα…
Ενωμένοι θα νικήσουμε τον πόλεμο της πανδημίας
Όσο πιο πιστά τηρήσουμε τα μέτρα τόσο πιο γρήγορα θα αποδώσουν. Ο
κορωνοϊός δεν είναι μία μάχη, αλλά πόλεμος, που για να τον νικήσουμε πρέπει να
τηρήσουμε τα μέτρα προστασίας μας. Η ελληνική οικονομία, βρίσκεται σε
lockdown για να περιοριστούν οι μετακινήσεις και ο συνωστισμός των πολιτών.
Εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια και άλλοι επαγγελματικοί χώροι με χιλιάδες
εργαζόμενους έκλεισαν για να προστατευτεί το αγαθό της δημόσιας υγείας.
Περισσότερα…
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
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 πραγματοποιήσει διαδικτυακά
στις 3, 4, 7, 9 και 10 Δεκεμβρίου 2020. Περισσότερα… Δήλωση Συμμετοχής

23η Πανελλήνια Διάσκεψη "Logistics 2020”

Περισσότερα…
GreekExportsAwards2020: Έως και τις 23 Νοεμβρίου οι υποβολές υποψηφιοτήτων

Για 9η συνεχή χρονιά, η Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΕΝΔΥ
ΟΕΥ) του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με την ethosEVENTS, το οικονομικό και επιχειρηματικό
portalbanks.com.gr και το οικονομικό και επενδυτικό περιοδικό ΧΡΗΜΑ, διοργανώνουν το συνέδριο –
θεσμό για τον εξαγωγικό τομέα, το GreekExportsForum, το οποίο φέτος θα πραγματοποιηθεί μαζί με τα
GreekExportsAwards2020, τα βραβεία-θεσμός των Ελλήνων εξαγωγέων. Περισσότερα…

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

13 – 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

▪

Δελτίο Τύπου: «EuroCommerce now official partner of European campaign on health and safety»

▪

Προστατευτικά μέτρα ενάντια στον COVID-19 στην Ευρώπη, με μία ματιά:
Τι σταματά να λειτουργεί (20.11.20) - Σχέδιο Ανάκαμψης (20.11.20)

▪

Ιταλία: Επιδημιολογική απεικόνιση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

▪

13 - 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Δελτίο Τύπου Ε.Ε.: «Η Επιτροπή χορηγεί σε εννέα κράτη μέλη 14 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του SURE»

