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Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π.

Αναγκαία και έγκαιρη η διεύρυνση των μέτρων αντιμετώπισης της «ενεργειακής καταιγίδας»
Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ.Α., Βασίλης Κορκίδης, αναφορικά με τις
ανακοινώσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, για την
επέκταση των μέτρων αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και τον μήνα
Φεβρουάριο, χαρακτήρισε έγκαιρη και αναγκαία τη διεύρυνση των μέτρων για την
βραχυπρόθεσμη ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, δηλώνοντας τα εξής: «Η
“ενεργειακή καταιγίδα” που πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις… Περισσότερα…
Ο ενεργειακός συμψηφισμός της αυτοπαραγωγής «Net-metering»
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς επισημαίνει πως οφείλουμε να
αλλάξουμε πολιτική απέναντι στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εάν θέλουμε η
μεταποίηση όλων των βαθμίδων, οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να μην βάζουν
«βαθιά το χέρι στην τσέπη» για την αποπληρωμή του κόστους της ηλεκτρικής
ενέργειας, το οποίο … Περισσότερα…
Συμμετοχή Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. στο Δ.Σ. της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ
Ολοκληρώθηκε

η

νέα

συγκρότηση

του

Διοικητικού

Συμβουλίου

της

Ελληνικής

Αναπτυξιακής Τράπεζας σε σώμα, με τη συμμετοχή του πρόεδρου του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Βασίλη Κορκίδη. Η Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα σκοπεί στην προώθηση της δίκαιης, βιώσιμης και ολιστικής ανάπτυξης της
οικονομίας… Περισσότερα…
e-Newsletter Ε.Β.Ε.Π. «Εβδομαδιαία Οικονομικά Στοιχεία και Επιχειρηματικές Ειδήσεις»
Το οικονομικό κλίμα έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ τον Ιανουάριο του 2022 και ανήλθε
στις 114,2 μονάδες του δείκτη IOBE, το υψηλότερο των τελευταίων 21 ετών. Ωστόσο,
το κλίμα στον τομέα του λιανικού εμπορίου σημείωσε απότομη πτώση κατά 5,4
μονάδες. Η εξαγορά δύο ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων τεχνολογίας από
αμερικανικές εταιρείες … Περισσότερα…
Προβληματισμός στο Ε.Β.Ε.Π. από τις επικείμενες αυξήσεις τιμολογίων και χρεώσεων του ΟΛΠ
Το Ε.Β.Ε.Π. θεωρεί πως οι προτεινόμενες αυξήσεις από πλευράς ΣΕΠ ΑΕ είναι, σε
πολλές περιπτώσεις, από τις οικονομικές υπηρεσίες της COSCO υπερβολικά
αυξημένες και σε σχέση και το ετήσιο τιμάριθμο, αλλά και με το ποσοστό της
αύξησης, αναλογικά με το σχετικό κόστος παροχής τους. Αναλυτικά σύμφωνα με
την ενημέρωση από επιχειρήσεις-μέλη… Περισσότερα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
Οι ελληνικές τράπεζες και η ΕΤΕπ «ξεκλειδώνουν» 6,5 δισ. ευρώ για επιχειρήσεις που έχουν
πληγεί από την πανδημία
Επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα που έχουν πληγεί από την πανδημία θα έχουν
τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την πρόσβαση σε ποσό χρηματοδότησηςορόσημο ύψους 6,5 δισ. ευρώ ως αποτέλεσμα της συνεργασίας των συστημικών
τραπεζών της χώρας και του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
στο… Περισσότερα…
Χρ. Σταϊκούρας: Δεν υπάρχει προοπτική μείωσης ΦΠΑ σε τρόφιμα και καύσιμα στο άμεσο μέλλον
Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή
παραδέχθηκε ότι η «ακρίβεια ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη». Όπως είπε
χαρακτηριστικά, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, η Κυβέρνηση
κινείται σε 3 άξονες. Την ενίσχυση των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, η
ενίσχυση αυτή να φτάνει πάντα… Περισσότερα…
myAADE: Άμεση πίστωση πληρωμών και μέσω IRIS
Στη διάθεση των πολιτών τέθηκε, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η
υπηρεσία online πληρωμών IRIS, η οποία υλοποιήθηκε και υποστηρίζεται από τη ΔΙΑΣ
Α.Ε. σε συνεργασία με εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα,
Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς), για όλο το… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.
Αδ. Γεωργιάδης: Η χώρα μας παγκόσμια πρωταθλήτρια των επενδύσεων
«Κάνουμε πράξη αυτό που δεσμευτήκαμε τον Ιούλιο του 2019, να καταστήσουμε την
Ελλάδα την πιο φιλική στην επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις χώρα στον πλανήτη
και να παρέχουμε στον ελληνικό λαό την ευμάρεια που του αξίζει». Αυτό δήλωσε ο
υπουργός

Ανάπτυξης

και

Επενδύσεων,

'Αδωνις

Γεωργιάδης,

σε

δήλωσή

του…Περισσότερα…
Η κυβέρνηση εξετάζει στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη των ευάλωτων-«Όχι» σε μείωση του ΕΦΚ
στα καύσιμα
Η κυβέρνηση εξετάζει στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών
μας, δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Άδωνις
Γεωργιάδης, ερωτηθείς για την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση. «Δεν θα αφήσουμε
κανέναν μόνο του» τόνισε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε ότι αυτό που ενδιαφέρει…
Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ.
e-ΕΦΚΑ: Παρατείνεται η κάλυψη εισφορών μέσω της επιδότησης πάγιων δαπανών
Με εγκύκλιο του, ο e-ΕΦΚΑ αναφέρει πως η ενίσχυση (σ.σ. με τη μορφή επιδότησης
παγίων δαπανών) χορηγείται με τη μορφή δικαιώματος έκπτωσης από τρέχουσες
οφειλές έτους 2021 και έτους 2022 στη φορολογική αρχή που καθίστανται πληρωτέες
από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 30η Ιουνίου 2022 ή/και με τη μορφή …Περισσότερα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΝ.
Τα νέα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για το κόστος της ενέργειας τον Φεβρουάριο
Στα 350 εκατ. ευρώ φθάνει το «πακέτο» των ενεργειακών επιδοτήσεων για τον
Φεβρουάριο, που ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Κώστας Σκρέκας, ανεβάζοντας το συνολικό κονδύλι των επιδοτήσεων που έχουν δοθεί
από τον περασμένο Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα σε περισσότερα από 2 δισ. ευρώ. Ο κ.
Σκρέκας… Περισσότερα…
Κ. Σκρέκας: Έως τα μέσα του έτους η προκήρυξη για την αντικατάσταση των παλιών ηλεκτρικών
συσκευών
Έως τα μέσα του έτους θα προκηρυχθεί το πρόγραμμα για την αντικατάσταση των
παλιών ηλεκτρικών συσκευών με νέες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, ανέφερε
o υπουργός Ενέργειας Κώστας Σκρέκας μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό Το
πρόγραμμα αφορά κλιματιστικά, ψυγεία και καταψύκτες και προβλέπει ως…
Περισσότερα…
ΑΡΘΡΑ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
Δήλωση προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α. στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «Υπέρ των μικρομεσαίων ιδιοκτητών η
μείωση του ΕΝΦΙΑ»
Το οικονομικό επιτελείο έδωσε στην δημοσιότητα τις κεντρικές κατευθύνσεις του νέου
ΕΝΦΙΑ, σύμφωνα με τις οποίες οι οκτώ στους δέκα ιδιοκτήτες ακινήτων, που
αντιστοιχούν σε 5 εκατ. φορολογούμενους θα πληρώσουν λιγότερο ΕΝΦΙΑ από αυτόν
που πλήρωσαν πέρυσι. Την ίδια στιγμή εκπρόσωποι… Περισσότερα…
Νέοι κανόνες κατά «τριγωνικών» πωλήσεων και πρακτικών φοροαποφυγής
Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης παρουσίασε το νομοσχέδιο ενσωμάτωσης της
Οδηγίας 2020/262 της ΕΕ για το γενικό καθεστώς των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης
και της Οδηγίας 2017/952 για τη θέσπιση κανόνων κατά των πρακτικών
φοροαποφυγής. Οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για το γενικό καθεστώς, έχουν
ήδη ενσωματωθεί στο 3ο μέρος του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, που περιλαμβάνει
ρυθμίσεις οι οποίες εφαρμόζονται… Περισσότερα…
Από την εποχή της πανδημίας στην εποχή του πληθωρισμού
Έχοντας φτάσει στα μισά της περιόδου των εκπτώσεων, ποια είναι η εικόνα που έχετε
από την κίνηση στην αγορά; Βελτιώθηκε το αρχικό υποτονικό κλίμα; Ο εμπορικός
κόσμος, συναισθανόμενος την «πίεση» που δέχονται τα νοικοκυριά για την κάλυψη
των ανελαστικών δαπανών, όπως της ενέργειας, έχει αφ’ ενός απορροφήσει ένα
μεγάλο μέρος των αυξήσεων σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα και αφ’ ετέρου διατηρεί σε υψηλά επίπεδα
τα ποσοστά των… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Εθνική Τράπεζα: Πρόσκληση για προτάσεις χρηματοδότησης επενδύσεων από το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης επενδύσεων με πόρους του
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας απευθύνει η Εθνική Τράπεζα. Όπως
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει για μια…
Περισσότερα…

Η Eurobank ενημερώνει για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο
Σε ενημερωτικό της υλικό, σχετικό με τις δυνατότητες επενδύσεων, η Eurobank,
αναφέρεται στον νέο «Αναπτυξιακό Νόμο - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» που
ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής στις 2/2/2022 και παρέχει ισχυρά κίνητρα
για επενδύσεις, ειδικά για τις πολύ μικρές, μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις, μέσω
ενισχύσεων που μπορούν να… Περισσότερα… Παρουσίαση νέου Αναπτυξιακού Νόμου
Ανάπτυξη 5,2% προβλέπει το ΚΕΠΕ για το α’ εξάμηνο του 2022
Η παράταση της πανδημίας εξακολουθεί να δυσχεραίνει τις προβλέψεις για τη
βραχυπρόθεσμη πορεία του ΑΕΠ αλλά με βάση τα στοιχεία μέχρι σήμερα το Κέντρο
Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) εκτιμά, για το πρώτο εξάμηνο
του 2022, ότι ο προβλεπόμενος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ διαμορφώνεται στο
5,2%, στη βάση των… Περισσότερα…
Τα online σούπερ-μάρκετ κέρδισαν 467% σε πωλήσεις
Αύξηση πωλήσεων κατά 56% κατέγραψαν τα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ στην
Ελλάδα, με την συνολική αξία πωλήσεών τους να ανέρχεται για το 2021 στα 255
εκατ. ευρώ στη διετία της πανδημίας. Όπως προκύπτει από στοιχεία της ετήσιας
έρευνας, που πραγματοποιήθηκε από την Convert Group μέσω της πλατφόρμας
eRetail Audit, ο συγκεκριμένος τρόπος αγορών συνεχίζει και… Περισσότερα…
Αποπαροπλίστηκαν 10 παροπλισμένα πλοία και αναχώρησαν ήδη από τον κόλπο της Ελευσίνας
Ευνοϊκές συνθήκες για καλύτερους ναύλους διαφαίνονται στον τομέα της
ναυτιλιακής αγοράς και πολλά πλοία, τα οποία παροπλίστηκαν λόγω της πανδημίας
και της οικονομικής κρίσης, αναχωρούν από τον κόλπο της Ελευσίνας, που
προσφέρεται για ασφαλή αγκυροβολία. Σημαντική μείωση… Περισσότερα…

ΟΛΠ Α.Ε.: Ανάμεσα στις πιο Βιώσιμες Εταιρείες στην Ελλάδα 2022
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά βρίσκεται στη λίστα με τις πιο Βιώσιμες Εταιρείες στην
Ελλάδα για το 2022 σύμφωνα με την ανακοίνωση του Quality Net Foundation για τα
Ετήσια Αποτελέσματα Αξιολόγησης των επιχειρηματικών επιδόσεων στη Βιώσιμη
Ανάπτυξη με βάση τα κριτήρια… Περισσότερα…
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