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Ενημερώνει το Ε.Β.Ε.Π. # Μ Ε Ν Ο Υ Μ Ε Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Σ
Το Επιμελητήριό μας έχει προσαρμόσει τον τρόπο λειτουργίας
του λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Σύμφωνα με τα ειδικά
μέτρα που ελήφθησαν για τις υπηρεσίες που εδρεύουν στην
Περιφέρεια Αττικής, το Ε.Β.Ε.Π., από 21 Σεπτεμβρίου 2020 έως 4
Οκτωβρίου 2020, θα εξυπηρετεί το κοινό διαδικτυακά και μόνο σε
εξαιρετικές περιπτώσεις που απαιτείται η φυσική παρουσία, θα γίνεται
κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Περισσότερα…
Ενημέρωση Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου: «Συναγερμός στην αγορά για την
αποτροπή έσχατων μέτρων στην Αττική»
Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται στον «προθάλαμο του lockdown»,
καθώς οι λοιμοξιολόγοι εκπέμπουν καθημερινά σήμα κινδύνου για την
πρωτεύουσα, που οδήγησε στην αυστηροποίηση των περιορισμών. Το
Π.Ε.Σ.Α ενημερώνει για την έντονη ανησυχία που επικρατεί για την
έκρηξη του αριθμού κρουσμάτων στην Αττική, που βρίσκεται ήδη σε
«πορτοκαλί» συναγερμό. Περισσότερα…
Το Ε.Β.Ε.Π. στηρίζει τη δυναμική και με προοπτική επένδυση στα Ναυπηγεία Ελευσίνας
Η εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος για τα ναυπηγεία Ελευσίνας,
αλλά και γενικότερα στον ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα, δημιουργεί
αίσθημα αισιοδοξίας για την αναγέννηση των ναυπηγοεπισκευαστικών
δραστηριοτήτων στον ευρύτερο Πειραϊκό χώρο. Η πρόσφατη επίσκεψη
αμερικανικής

αντιπροσωπείας

στα

ναυπηγεία

Ελευσίνας

και

η

εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος για αυτά… Περισσότερα…
Παράταση εφαρμογής του ορίου των ανέπαφων συναλλαγών στο ύψος των 50 ευρώ ως τις 31
Δεκεμβρίου 2020
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, με ανακοίνωσή της, ενημερώνει τους
συναλλασσόμενους

για

την

παράταση

εφαρμογής

του

ορίου

των

ανέπαφων συναλλαγών με κάρτες πληρωμών, χωρίς τη χρήση ΡΙΝ στο
ύψος των 50 ευρώ έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Ειδικότερα, σε
συνέχεια της από 19 Μαΐου 2020 ανακοίνωσης της ΕΕΤ, οι τράπεζες μέλη

της, εφαρμόζοντας έμπρακτα τη δέσμευση διαρκούς συνδρομής τους στον περιορισμό των επιπτώσεων του
κορωνοϊού (COVID-19)… Περισσότερα…
Συνάντηση εργασίας του Δήμαρχου Πειραιά, Γιάννη Μώραλη, με την Αντιπεριφερειάρχη
Πειραιά, Σταυρούλα Αντωνάκου
Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Πειραιά κ. Γιάννη Μώραλη με την
Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά κα Σταυρούλα Αντωνάκου, με επίκεντρο
σημαντικά

έργα

Αντιπεριφέρεια

στην

Πειραιά.

πόλη,
Κατά

πραγματοποιήθηκε

χθες

τη

συνάντησης,

διάρκεια

της

στην

συζητήθηκε η ανάπλαση του Αγίου Διονυσίου Ο Δήμαρχος Πειραιά, κ.
Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
Ν. Παπαθανάσης: Ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα στήριξης για επιχειρήσεις με λιγότερους από 10
εργαζόμενους
Από την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, γίνονται δεκτές αιτήσεις για το νέο
πρόγραμμα στήριξης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που
απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους. Σε ανάρτησή του στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων,

Νίκος

Παπαθανάσης,

αναφέρει

τα

ακόλουθα…

Περισσότερα… Προκήρυξη Α’ - Προκήρυξη Β’

Παρατάθηκε έως 28/9 η προθεσμία αιτήσεων για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙΙ
Έως τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η προθεσμία για την
υποβολή

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος

για

την

Επιστρεπτέα

Προκαταβολή ΙΙΙ σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση (υπ’ αρ.
ΓΔΟΥ 222/2020). Το υπουργείο Οικονομικών καλεί τους δικαιούχους
που επιθυμούν να ενταχθούν στον τρίτο κύκλο του συγκεκριμένου
χρηματοδοτικού εργαλείου να υποβάλουν την αίτησή τους εντός της
νέας προθεσμίας. Περισσότερα…
Άνοιξε την Παρασκευή το ΤΕΠΙΧ ΙΙ με προϋπολογισμό 800 εκατ.
Άνοιξε την περασμένη Παρασκευή το ΤΕΠΙΧ ΙΙ με προϋπολογισμό 800
εκατ. Σημειώνεται ότι πρόκειται για τη συνέχεια του Προγράμματος
που είχε ενεργοποιηθεί στην κορύφωση της οικονομικής κρίσης το
καλοκαίρι, ενώ από το νέο γύρο αναμένεται ότι θα ικανοποιηθεί ένας
σημαντικός αριθμός των αιτήσεων που είχαν υποβάλλει επιχειρήσεις
και

οι

οποίες

δεν

κατάφεραν

τελικώς

να

δανειοδοτηθούν…

Περισσότερα…
Πρόσκληση Σταϊκούρα σε διεθνείς επενδυτές
Πρόσκληση στους διεθνείς επενδυτές να προχωρήσουν σε επενδύσεις
στην Ελλάδα απηύθυνε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας
μιλώντας διαδικτυακά στο «London road show» που διοργανώνει ο
όμιλος των Ελληνικών Χρηματιστηρίων.Ο κ. Σταϊκούρας επεσήμανε ότι
η ελληνική οικονομία έδειξε αξιοσημείωτη αντοχή στις επιπτώσεις της

πανδημίας και αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τα κονδύλια από την Ε.Ε. που της κατανεμήθηκαν θα
εισέλθει σε μια περίοδο υψηλών και βιώσιμων αναπτυξιακών ρυθμών. Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΑΝ.
Μειώνεται σημαντικά το διοικητικό βάρος για τη Βιομηχανία
Σημαντική μείωση του διοικητικού βάρους για την Ελληνική
Βιομηχανία με το 25% των μεταποιητικών δραστηριοτήτων να μην
χρειάζεται

πλέον

την

έκδοση

Αποφάσεων

Έγκρισης

Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) συνεπάγεται το νέο θεσμικό
πλαίσιο με την κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος της
διακριτής

κατάταξης

των

βιομηχανικών

δραστηριοτήτων.

Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ανοίγουν θέσεις εργασίας
Κατατέθηκε

τροπολογία

σε

σχέδιο

νόμου

του

υπουργείου

Αθλητισμού με την οποία θεσπίζεται ανοιχτό πρόγραμμα του
υπουργείου
δημιουργία

Εργασίας
100.000

και
νέων

Κοινωνικών
θέσεων

Υποθέσεων

εργασίας.

Το

για
εν

τη

λόγω

πρόγραμμα αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2020 και ισχύει μέχρι
εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας. Περισσότερα…
e-ΕΦΚΑ: Έως 28/9 η καταβολή των εισφορών Ιουνίου-Ιουλίου για "Συν-Εργασία" - εποχικούς
Νέα παράταση έως τις 28/09/2020, της ηλεκτρονικής υποβολής
των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) αποφάσισε το
Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ για τις κάτωθι κατηγορίες:
1. Ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουνίου 2020 και Ιουλίου 2020
και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για
τους… Περισσότερα…
Τηλεργασία: Τι προβλέπει η εφαρμογή της – Όλη η προτεινόμενη διάταξη
Έκτακτα,

προσωρινά

και

άμεσης

εφαρμογής

μέτρα

για

την

Περιφέρεια Αττικής ως προς την οργάνωση του τόπου και του
χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής
μεταφοράς και του τόπου εργασίας. Στην Αιτιολογική Έκθεση
αναφέρονται τα ακόλουθα…
Περισσότερα…

Η Optima Bank στον Πειραιά
Το πρώτο κατάστημα της Optima bank στον Πειραιά άνοιξε τις
πόρτες του στην καρδία της πόλης (Λεωφ. Βας. Γεωργίου Α’
11). Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα και τη δυναμική του
Πειραιά ως επιχειρηματικό και εξαγωγικό κέντρο η τράπεζα
προγραμματίζει - έως το τέλος του έτους - την έναρξη
λειτουργίας και δεύτερου καταστήματος στην πόλη, στην
περιοχή Βρυώνη. Περισσότερα …

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών στον Ε.Σ.Π. και στον Σ.Ε.Α.Π.
Από τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς και τον Σύνδεσμο Εμπορικών
Αντιπροσώπων και Διανομέων Πειραιά ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα
των αρχαιρεσιών τους για την ανάδειξη νέων διοικητικών συμβουλίων.
Το Ε.Β.Ε.Π. απέστειλε συγχαρητήριες επιστολές στον Ε.Σ.Π. και στον
Σ.Ε.Α.Π… Περισσότερα…

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
«Στοίχημα όλων το πέρασμα μας στην άλλη όχθη»
Το μεγάλο στοίχημα για το δύσκολο φθινόπωρο και τον δυσκολότερο χειμώνα
που ακολουθεί είναι να περάσουμε όλοι στην άλλη όχθη του ποταμού της
πανδημίας, όπως ακριβώς περιέγραψε ο Πρωθυπουργός. Οριοθέτησε μάλιστα,
εμμέσως πλην σαφώς, πως θα πρέπει να αντέξουμε αυτή την δοκιμασία,
τουλάχιστον μέχρι τον Απρίλιο του 2021. Τόνισε επίσης, πως «είμαστε στο
μέσον του ποταμού για να περάσουμε στην άλλη όχθη», που σημαίνει πως
έχουμε να ξεπεράσουμε το αναμενόμενο 2ο κύμα…Περισσότερα…
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ
Κέντρο Αριστείας της Ναυτιλίας ιδρύει το Πανεπιστήμιο Πειραιά
Κέντρο Αριστείας της Ναυτιλίας δημιουργεί το Πανεπιστήμιο Πειραιά
σύμφωνα με τον καθηγητή Άγγελο Παντουβάκη, Πρόεδρο του
Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Τις
σχετικές ανακοινώσεις έκανε ο κ. Παντουβάκης, μιλώντας στην
ειδική εκδήλωση για την κυκλική και την πράσινη οικονομία που
συνδιοργάνωσαν στο Ε.Β.Ε.Π., ο Σ.Β.Α.Π., ο Δήμος Πειραιώς, το
Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Ε.Β.Ε.Π., στο πλαίσιο του φετινού, θεσμικού εορτασμού «Ημέρες
Θάλασσας». Περισσότερα…
Μήνυμα του ΥΝΝΠ Γιάννη Πλακιωτάκη για την Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας
Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας, ο
Υπουργός

Ναυτιλίας

και

Νησιωτικής

Πολιτικής

κ.

Γιάννης

Πλακιωτάκης απεύθυνε το ακόλουθο μήνυμα: «Με ιδιαίτερη τιμή
και

υπερηφάνεια,

απευθύνομαι

σήμερα,

με

αφορμή

την

Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας 2020, σε κάθε μέλος της μεγάλης
ναυτιλιακής μας κοινότητας και ιδιαίτερα σε όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες ναυτικούς. Περισσότερα…

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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