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Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π.

Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδη, στην εκδήλωση «Χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ
και νέες ευκαιρίες»
Το στοίχημα, ή το διακύβευμα, για την Ελλάδα δεν είναι μόνο να μπορέσει να
απορροφήσει το ευρωπαϊκό πακέτο, του ΕΣΠΑ, αλλά να το αξιοποιήσει κατάλληλα,
σύμφωνα με τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και
μέχρι σήμερα, καθώς ο Ρωσο – Ουκρανικός πόλεμος άλλαξε μερικές εκ των βασικών
παραμέτρων που επηρεάζουν το επιχειρείν… Περισσότερα… Ανταγωνιστικότητα
2021-2027…
Τα κίνητρα των τριών προγραμμάτων για φωτοβολταϊκά
Τρία

προγράμματα

επιδότησης

φωτοβολταϊκών

συστημάτων

για

νοικοκυριά,

επιχειρήσεις και δήμους, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 460 εκατ. ευρώ τα
οποία θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης, προετοιμάζει το υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Παράλληλα, δρομολογείται ένα ακόμη για αγροτικές
εκμεταλλεύσεις από το υπουργείο Αγροτικής… Περισσότερα…
AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
Χρ. Σταϊκούρας: Η ανακατεύθυνση του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας προς τις επενδύσεις και
τις εξαγωγές γίνεται πραγματικότητα
«Η ανακατεύθυνση του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας προς τις επενδύσεις και
τις εξαγωγές γίνεται πραγματικότητα», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας στη σημερινή εναρκτήρια ομιλία του στο «2022 Global Innovation
Summit», το οποίο οργανώνεται, για πρώτη φορά, στην Αθήνα από τον Παγκόσμιο
Σύνδεσμο Συμβουλίων… Περισσότερα…
Τα δημοσιονομικά μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη
Ανοικτό ενδεχόμενο για τη λήψη πρόσθετων μέτρων για την αντιμετώπιση της
ακρίβειας άφησε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας. Μιλώντας στο CEO
Initiative Forum 2022 και ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Σταϊκούρας απάντησε ότι «την
τελευταία τριετία δεν έχω αποκλείσει τίποτα και όλα είναι πιθανά γιατί ζούμε σε
συνθήκες υψηλής αβεβαιότητας». Πρόσθεσε ότι… Περισσότερα…

Μέχρι και το 2024 η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα είναι πάνω από τον μέσο όρο όλης της Ευρώπης
προβλέπει η Κομισιόν – Δήλωση Χρ. Σταϊκούρα
Ανάπτυξη στο 6% το 2022 που θα συρρικνωθεί στο 1% το 2023, αλλά θα παραμείνει
πάνω από το μέσο όρο της ευρωζώνης και της ΕΕ, βλέπει για την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις που έδωσε σήμερα στη
δημοσιότητα. Η Επιτροπή αναθεωρεί σημαντικά προς τα πάνω τις προβλέψεις της
ανάπτυξης για την Ελλάδα για το… Περισσότερα…
Έρχεται τρίτη αύξηση του κατώτατου μισθού και αυξήσεις περίπου 7,5% για μεγάλο τμήμα των
συνταξιούχων
Μια τρίτη αύξηση του κατώτατου μισθού προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών,
Χρήστος Σταϊκούρας, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι θα υπάρξουν αυξήσεις περίπου
7,5% για ένα μεγάλο τμήμα των συνταξιούχων. Ειδικότερα, μιλώντας σε τηλεοπτικό
σταθμό, ο υπουργός διευκρίνισε ότι οι διαδικασίες για την τρίτη αύξηση του
κατώτατου μισθού θα αρχίσουν στις αρχές του έτους… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.
Υπεγράφη η συμφωνία εξυγίανσης – μεταβίβασης επιχείρησης των Ναυπηγείων Ελευσίνας – Τι
προβλέπει
Υπεγράφη στις 10 Νοεμβρίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων η συμφωνία
εξυγίανσης – μεταβίβασης επιχείρησης των Ναυπηγείων Ελευσίνας, η οποία πρόκειται
να υποβληθεί στο αρμόδιο δικαστήριο. Τη συμφωνία υπέγραψαν: για το Ελληνικό
Δημόσιο ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, για την
«ONEX ELEFSIS SHIPYARDS AND… Περισσότερα…
Άδ. Γεωργιάδης: Όλα τα σούπερ μάρκετ έκαναν μειώσεις τιμών στο καλάθι του νοικοκυριού αυτή
την εβδομάδα - Δουλεύει ο ανταγωνισμός - Καλάθι του νοικοκυριού: Τι προβλέπει η τροπολογία
για την επάρκεια και σήμανση των προϊόντων
«Για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα έχουμε σε 246 προϊόντα, που περιλαμβάνονται στο
καλάθι του νοικοκυριού, μειώσεις τιμών σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και σοβαρές μειώσεις- σε 650 προϊόντα ακριβώς τις ίδιες τιμές σε σχέση με την
περασμένη εβδομάδα και ελάχιστες αυξήσεις, μετρημένες στα δάχτυλα των δύο
χεριών»… Περισσότερα…
Κατατέθηκε η τροπολογία για τη λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή 27/11
«Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή, 27 Νοεμβρίου
2022, σε ολόκληρη την Επικράτεια, από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00. Η ημερομηνία
της προαιρετικής λειτουργίας μπορεί να μετατεθεί με απόφαση του υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων». Αυτό προβλέπεται σε τροπολογία του υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕN.
Κώστας Σκρέκας: Η κυβέρνηση θα στηρίζει τα νοικοκυριά για όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση
«Το θέμα της ενεργειακής κρίσης δεν έχει κλείσει» δήλωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό
ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας. Προσέθεσε δε ότι για όσο
διαρκεί η ενεργειακή κρίση, η κυβέρνηση θα στηρίζει τους λογαριασμούς των
νοικοκυριών, των ευάλωτων συμπολιτών μας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
διατηρώντας παράλληλα… Περισσότερα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ.
Κυρ. Μητσοτάκης: Η πολιτική μας για τις συντάξεις έχει ουσιαστικό κοινωνικό πρόσημο στήριξης
των πιο αδύναμων - Κ. Χατζηδάκης: Τελειώσαμε με τις εκκρεμείς κύριες συντάξεις
Για σημαντικό επίτευγμα και για πολιτική με βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα μίλησε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των εκκρεμών
συντάξεων. Ο πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του στην εκδήλωση του υπουργείου
εργασίας ανέφερε ότι η επιλογή του στο πρόσωπο του Κωστή Χατζηδάκη για το
συγκεκριμένο υπουργείο δικαιώθηκε στο… Περισσότερα…
Οι 10 βασικές ρυθμίσεις του ν/σ για τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής νομοθεσίας
Τις 10 βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής
νομοθεσίας παραθέτει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε
ανακοίνωσή του. Όπως αναφέρει, οι 10 βασικές ρυθμίσεις είναι οι εξής: Χορήγηση
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης έως τις 20 Δεκεμβρίου 2022… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΝΑ.Ν.Π.
Ελεύθεροι οι ναυτικοί μας και τα πλοία από το Ιράν - Δηλώσεις Πλακιωτάκη-Κατσαφάδου
Αναχώρησαν στις 16 Νοεμβρίου, μετά από πολύμηνες συνομιλίες με το Ιράν, τα υπό
ελληνική σημαία πλοία «Prudent Warrior» και «Delta Poseidon» που παρέμεναν
δεσμευμένα από τις 27 Μαΐου 2022. Η τελική συμφωνία επήλθε στην Τεχεράνη με την
παρουσία του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Κώστα Κατσαφάδου…
Περισσότερα…

ΑΡΘΡΑ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
Δήλωση προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδη, στη Real News για νέες ΜμΕ
«Με την ενεργειακή κρίση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις
που ανοίγουν είναι πολύ περισσότερες από αυτές που κλείνουν μέσα στο 2022
καταδεικνύει ότι ο ιδιωτικός τομέας και η επιχειρηματικότητα αποτελεί τον βασικό πυλώνα
για μια σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής Οικονομίας. Στην πλειονότητά τους
πρόκειται για μικρές και μεσαίες επενδύσεις οι οποίες συμβάλλουν όμως… Περισσότερα…
Μοναδική λύση οι εφεδρείες μέτρων για να ξεχειμωνιάσει η αγορά
Σε επίπεδο αποφάσεων στην ΕΕ μέχρι και σήμερα δεν σημειώθηκε πρόοδος στην άμεση
δημιουργία ασπίδας προστασίας των ευρωπαϊκών νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις
πολεμικές πληθωριστικές πιέσεις, αφού οι παρεμβάσεις θα εξεταστούν περαιτέρω και ως
συνήθως, «εν ευθέτω χρόνω». Ωστόσο διαφαίνεται μία ελπίδα στον ορίζοντα ότι η ΕΕ στις
24 Νοεμβρίου θα καταλήξει σε μία πλατφόρμα που… Περισσότερα…
Οι βασικές επενδύσεις για τον μετασχηματισμό των εμπορικών επιχειρήσεων
Ο τομέας του λιανικού και του χονδρικού εμπορίου βρίσκεται εν μέσω κομβικών αλλαγών
και οι επενδύσεις στον ψηφιακό και βιώσιμο μετασχηματισμό, αλλά και σε δεξιότητες είναι
ζωτικής σημασίας. Για να γίνουν αυτές οι επενδύσεις, ο εμπορικός κλάδος χρειάζεται μέτρα
στήριξης. Με γνώμονα την εξελισσόμενη συμπεριφορά των καταναλωτών, την ανάγκη
απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακος και τις νέες ψηφιακές… Περισσότερα…

Οι συζητήσεις για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης συνεχίζονται
Επανεκκινούν οι συζητήσεις για τη δημιουργία όμως ταμείου επαγγελματικής ασφάλισης
για

περισσότερους

από

2

εκατ.

εργαζομένους

του

ιδιωτικού

τομέα

και

αυτοαπασχολουμένους, με συμπληρωματικές παροχές, είτε με εφάπαξ βοηθήματα, είτε με
συμπληρωματική επικουρική μηνιαία σύνταξη. Πρόκειται για μια παλαιότερη συμφωνία
των κοινωνικών εταίρων που συμπεριλήφθηκε ως πρόθεση στη σύμβαση… Περισσότερα…
Χαιρετισμός προέδρου Ε.Β.Ε.Π. στη Γ.Σ. του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών νησιών
(ΕΟΑΕΝ) στο Επιμελητήριο Ρεθύμνης 11-13 Νοεμβρίου 2022
Η 52η Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης και Ελληνικών Νησιών,
πραγματοποιείται, αυτή τη φορά, στην όμορφη πόλη του Ρεθύμνου. «Νησιωτικότητα και
λιμάνια». Νησιωτικά λιμάνια, τοπικές οικονομίες, τουρισμός, πρωτογενής τομέας,
συγκράτηση νησιωτικού πληθυσμού, ανάπτυξη. Δεν είναι στόχος μου να «κομίσω Γλαύκα
εις Αθήνας» για τη σχέση της νησιωτικότητας… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας: «Πράσινη επιχειρηματικότητα» με πολλαπλό θετικό αντίκτυπο
«Η περιβαλλοντική κρίση και η κλιματική αλλαγή επιτάσσουν την επιστράτευση όλων
των δυνάμεών μας και προφανώς του μεγάλου μας όπλου, της τεχνολογικής
καινοτομίας», τόνισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής,
και Βουλευτής Επικρατείας, κ. Χρήστος Ταραντίλης κατά την ειδική συνεδρίαση με θέμα
το τρίπτυχο… Περισσότερα…
Σε πλήρη εξέλιξη είναι η εκτέλεση του Προγράμματος Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πιστοποίησης
760 εργαζομένων
Σε πλήρη εξέλιξη είναι η εκτέλεση του Προγράμματος «Ενέργειες Συμβουλευτικής,
Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων, στο πλαίσιο της Πράξης MIS 5070792», το
οποίο υλοποιεί το Ε.Β.Ε.Π. Συμμετέχουν σ΄αυτό 760 εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα της ΑΤΤΙΚΗΣ. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ενταγμένο στο ΕΠ Περιφέρειας Αττικής, του ΕΣΠΑ 20142020.Μέχρι 15 Νοεμβρίου, 549 εργαζόμενοι είχαν πραγματοποιήσει 25.000 ώρες
κατάρτισης και 1.488 Συνεδρίες Συμβουλευτικής… Περισσότερα…
Ημερίδα «Το Ψηφιακό Ωράριο & την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας»
Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Αττικής (ΕΦΕΕΑ), σε συνεργασία με
την EpsilonNet, διοργανώνουν εργατική ημερίδα με θέμα «Το Ψηφιακό Ωράριο & την
Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας», η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 22.11.2022,
στο Divani Caravel (17.00 – 20.00)… Περισσότερα…
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▪ Δήλωση EuroCommerce: Retailer alliances - defending consumers’ interests, 14.11.2022
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Ενημέρωση SMEunited:
▪ SMEunited calls for a realistic forced labour ban, 16.11.2022
▪ Lessons learned from the COVID crisis, 15.11.2022

