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Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π.

Η επόμενη μέρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με όχημα το νέο ΕΣΠΑ
«Η επόμενη μέρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με όχημα το νέο ΕΣΠΑ»
ήταν το κεντρικό θέμα της παρέμβασης του προέδρου του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη
Κορκίδη, στη θεματική ενότητα «Η Επιχειρηματικότητα ως καταλύτης της
αναπτυξιακής διαδικασίας» με ειδικό θέμα «Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και
παραγωγικός μετασχηματισμός» στις εργασίες του Αναπτυξιακού Συνεδρίου
για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027… Περισσότερα… Ομιλίες Πρωθυπουργού,
Προέδρου Ε.Β.Ε.Π.…
Ενώπιον «θερινών προκλήσεων» βρίσκεται το Εμπόριο στην Ε.Ε.
Με την ευκαιρία της ΓΣ και του ΔΣ της EuroCommerce στις 14 και 15 Ιουνίου 2022
στις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, εξέφρασε την ανησυχία
του για την ταυτόχρονη «τριπλή μετάβαση» της ψηφιακής, πράσινης και εργασιακής
μεταρρύθμισης, που απαιτείται από τη νέα γενιά του λιανικού και χονδρικού εμπορίου
στην ΕΕ. Το ενεργειακό, η πράσινη μετάβαση… Περισσότερα…
AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
Χρ. Σταϊκούρας - ΟΟΣΑ: Πρέπει να διασφαλίσουμε στους νέους του σήμερα και του αύριο ένα
περιβάλλον καλύτερων ευκαιριών
«Πρέπει να διασφαλίσουμε στους νέους του σήμερα και του αύριο ένα περιβάλλον
καλύτερων ευκαιριών», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας, στην πρώτη από τις τρεις παρεμβάσεις του στην υπουργική Σύνοδο του
ΟΟΣΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, με θέμα «Το μέλλον που θέλουμε Καλύτερες πολιτικές για την επόμενη γενιά και… Περισσότερα…
Θ. Σκυλακάκης: Σε περίοδο αυξημένων επιτοκίων έχει μεγάλη σημασία η ταχύτητα με την οποία θα
ανταποκριθούν οι επιχειρηματίες στα χρηματοδοτικά εργαλεία
«Μπαίνουμε σε περίοδο αυξημένων επιτοκίων και τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης
αποκτούν σημαντική αξία για την επιχειρηματικότητα. Έχει μεγάλη σημασία η
ταχύτητα με την οποία θα ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις σε αυτό το εργαλείο». Αυτό
τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης, στην κοινή
συνέντευξη Τύπου με τον… Περισσότερα…

Παρατείνεται έως το τέλος του 2022, ο μειωμένος ΦΠΑ σε εστίαση, μεταφορές, εισιτήρια,
γυμναστήρια, σχολές χορού
Παρατείνεται για έξι ακόμη μήνες, δηλαδή έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2022, το
καθεστώς του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στον καφέ, στα μη αλκοολούχα ποτά στην
εστίαση, στα εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς, στα εισιτήρια κινηματογράφου,
αθλητικών αγώνων, στις σχολές χορού και τα γυμναστήρια. Σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, η περίοδος εφαρμογής… Περισσότερα…
Από τον Ιούλιο και με ορίζοντα τριμήνου οι νέες παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους καυσίμων
Ορίζοντα τριμήνου θα έχουν οι νέες παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους των
καυσίμων, οι οποίες θα εφαρμοστούν από τον Ιούλιο, ανέφερε ο υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας. Ωστόσο, δεν θέλησε να προχωρήσει σε
λεπτομέρειες για το ύψος των συγκεκριμένων παρεμβάσεων και τον τρόπο
χορήγησης, καθώς, όπως είπε, θα προηγηθεί η συνάντηση με τον… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.
Άδ. Γεωργιάδης: Σε τρεις μήνες η έκδοση των εμπορικών σημάτων θα γίνεται σε δύο μέρες
«Ενώ με την παλιά διαδικασία η έκδοση Εμπορικού Σήματος χρειαζόταν έως – το
ανώτερο – έξι μήνες λόγω διαφόρων τεχνικών προβλημάτων, είμαστε ήδη στο 1/3
του χρόνου και ο στόχος είναι να φτάσουμε μας δύο ημέρες. Νομίζω ότι σε ένα
τρίμηνο από σήμερα θα έχουμε φτάσει στο στόχο μας». Αυτό δήλωσε ο υπουργός
Ανάπτυξης… Περισσότερα…
Μέσω ΕΣΠΑ 2ος κύκλος χρηματοδότησης για τις νεοφυείς επιχειρήσεις του Elevate Greece που
επλήγησαν από την πανδημία – Εξετάζεται η αναβάθμιση του Elevate Greece
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ανακοινώνει την 2η πρόσκληση ΕΣΠΑ,
ύψους 34 εκατ. ευρώ, για χρηματοδότηση του Κεφαλαίου Κίνησης, με τη μορφή μη
επιστρεπτέας επιχορήγησης, για τις νεοφυείς επιχειρήσεις του «Elevate Greece», που
επλήγησαν από την πανδημία Covid-19. Οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο Εθνικό
Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων – Elevate Greece, μπορούν… Περισσότερα…
Η Ελλάδα στην πρώτη ταχύτητα στο νέο ΕΣΠΑ σε όλη την ΕΕ
Εγκρίθηκε προχθές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα
2021-2027», δημόσιας δαπάνης 3,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,1 δισ. ευρώ
προέρχονται από κοινοτικούς πόρους των Ταμείων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ+. Πρόκειται για το
πρώτο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2021-2027… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕN.
Σκρέκας: «Καταργείται η ρήτρα αναπροσαρμογής στο ρεύμα από την 1η Ιουλίου»
«Για τους λογαριασμούς θα προχωρήσουμε σε οριζόντιες επιδοτήσεις για όλη την
κατανάλωση, θα απορροφούμε το 85% της αύξησης οριζόντια σε όλους», τόνισε
μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την
ακρίβεια στην ενέργεια. Σχετικά, με τους λογαριασμούς ρεύματος και τη ρήτρα
αναπροσαρμογής, ο κ. Σκρέκας εξήγησε ότι «τη ρήτρα… Περισσότερα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡΓ.
Αυξάνονται οι επιδοτήσεις στο πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο»
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Αλλαγές στους όρους του προγράμματος «Πρώτο
Ένσημο» - που θεσπίστηκε με τον ν. 4855/2021 (άρθρο 196) και «τρέχει» από τις
αρχές του έτους - επέρχονται με τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ. & Τ.
Γ. Γεωργαντάς: Ο αγροδιατροφικός τομέας μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη όλης της χώρας Δεν υπάρχει κανένα θέμα επισιτιστικής ασφάλειας στην Ελλάδα
Την άποψη ότι ο αγροδιατροφικός τομέας μπορεί να συμβάλει καθοριστικά, όχι μόνο
στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αλλά ολόκληρης της χώρας
εξέφρασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γεωργαντάς
κατά την τοποθέτησή του στο 10ο συνέδριο περιφερειακής ανάπτυξης (Regional
Growth Conference)… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΞ.
Ι. Σμυρλής: Αναγκαία η λήψη μέτρων υπέρ της επισιτιστικής ασφάλειας από τον ΠΟΕ
Την ανάγκη ύπαρξης ενός δίκαιου πολυμερούς εμπορικού συστήματος του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων
των κρατών-μελών και να αντιμετωπίζει τις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις,
τόνισε ο Γ.Γ. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας (ΔΟΣΕ) του
υπουργείου... Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΨΗ. ΔΙΑ.
Ανοίγει το power pass
Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος
Πιερρακάκης, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, σήμερα Παρασκευή αναμένεται να
είναι έτοιμη η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων, προκειμένου οι πολίτες που
δικαιούνται να λάβουν την επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος με επιστροφές ποσών
έως 600 ευρώ. «Από αυτήν την πλατφόρμα θα περάσει… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Σημαντικές επιχειρηματικές συμφωνίες και ρεκόρ επισκεψιμότητας στα φετινά Ποσειδώνια
Με ρεκόρ-επισκεψιμότητας έπεσε την Παρασκευή 10/06, η αυλαία της ναυτιλιακής
έκθεσης "Ποσειδώνια 2022", δίνοντας το επόμενο ραντεβού της για το 2024. «Αυτά
ήταν μακράν τα πιο επιτυχημένα Ποσειδώνια στην ιστορία της διοργάνωσης» όπως
είπε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος των Εκθέσεων Ποσειδώνια Α.Ε.,
Θεόδωρος Βώκος. «Η καινοτομία που παρουσιάστηκε στους… Περισσότερα…
Παρατείνεται για 1 χρόνο το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό για την COVID
Τα κράτη μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν την περασμένη
Δευτέρα σε πολιτική συμφωνία για την επέκταση του κανονισμού όσον αφορά το
ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό για την COVID. Ο κανονισμός θα παραταθεί κατά
ένα έτος, ως την 30η Ιουνίου 2023. Η παράταση του κανονισμού θα διασφαλίσει ότι
οι ταξιδιώτες της ΕΕ καθώς και όσοι από τρίτες… Περισσότερα…

Επανεκκινεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση Ελλάδας - Κύπρου
Επανέναρξη της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, έπειτα από 21 χρόνια, με
τα μηνύματα από τις κρατήσεις για τα προγραμματισμένα δρομολόγια να είναι
ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Ο απόπλους του πρώτου δρομολογίου του
οχηματαγωγού

(Ro-Pax),

υπό

κυπριακή

σημαία,

πλοίου

επιβατηγού -

«DALEELA»,

που

ναυπηγήθηκε το 1991 έχει προγραμματιστεί… Περισσότερα…
Παρουσίαση Βιβλίου Ν. Ροδόπουλου «Ο αυτονόητος μετασχηματισμός» - Προλόγηση Προέδρου
Ε.Β.Ε.Π.
«Είθισται, όταν κάποιος προλογίζει ένα βιβλίο, να αναφέρεται σε αυτό. Πράγματι, η
συμπυκνωμένη και πολυετής εμπειρία του Νίκου Ροδόπουλου αποτελούν εχέγγυα. Ας μου
επιτραπεί παρά ταύτα, να παρεκκλίνω από τα συνηθισμένα και να πω δυο λόγια για τον
συγγραφέα. Ο πολύς κόσμος γνωρίζει τον Νίκο Ροδόπουλο, ως έναν πολύπειρο
επιχειρηματία, βαθύ γνώστη της εφοδιαστικής, των μεταφορών και της ψηφιακής
τεχνολογίας, μέλος της Ακαδημαϊκής κοινότητας και ενεργό μέλος της κοινωνίας μας…»
Περισσότερα…
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Έρευνα MacKinsey: Τριπλός μετασχηματισμός για τον κλάδο λιανικής και χονδρικής της ΕΕ
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▪

Οι ΜμΕ, παράγοντες ζωτικής σημασίας για το μέλλον των αγροτικών περιοχών, 16.06.2022

▪

Πρόεδρος Salminen: Η δίδυμη μετάβαση δεν μπορεί να συμβεί χωρίς τις ΜμΕ, 16.06.2022

▪

Ο κοινωνικός διάλογος και η νόμιμη μετανάστευση αποτελούν υψηλές προτεραιότητες για τις ΜμΕ,
15.06.2022

