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Τα μέτρα επιδότησης του Οκτωβρίου
Κλιμακωτή θα είναι η επιδότηση του ρεύματος για τον μήνα Οκτώβριο. Τρεις
κλίμακες ανακοίνωσε ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, με ισχύ από
την 1η Οκτωβρίου. Πρόκειται για ένα μοντέλο κλιμακωτής επιδότησης που θα
ισχύσει στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με το οποίο
προβλέπονται τα εξής: για τους οικιακούς καταναλωτές… Περισσότερα…
Δήλωση προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλη Κορκίδη, «Πέραν των επιδοτήσεων απαραίτητη η
απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων»
Η ενεργειακή επάρκεια χειμώνα καλοκαίρι, σε τιμές που να μπορεί η μεταποίηση και το
εμπόριο να ανταπεξέλθει, ήταν και παραμένει ζητούμενο, σε μία περίοδο όπου το
ενεργειακό κόστος παραμένει «απειλή» για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων,
αλλά και την επιβίωσή τους. Οι σημερινές ανακοινώσεις… Περισσότερα…
Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι καθυστερούν την επενδυτική αναβάθμιση της Ελλάδας
Παρά την πρόοδο στο οικονομικό μέτωπο, η επιστροφή της Ελλάδας στην επενδυτική
βαθμίδα έχει συγκρατηθεί από γεωπολιτικούς κινδύνους. Η Εθνική Τράπεζα αναθεώρησε
προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη κατά 1,5-2%, με το ονομαστικό ΑΕΠ
να αναμένεται να επιστρέψει στα επίπεδα του 2011… Περισσότερα…
AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
Χρ. Σταϊκούρας: Χτίζουμε δίχτυ ασφαλείας πάνω από την κοινωνία, με σεβασμό στη δημοσιονομική
σταθερότητα
Η κυβέρνηση χτίζει δίχτυ ασφαλείας πάνω από την κοινωνία, σεβόμενη όμως την
ανάγκη για δημοσιονομική σταθερότητα, ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος
Σταϊκούρας,

κατά

τη

συζήτηση

του

συμπληρωματικού

Προϋπολογισμού

στην

Ολομέλεια, και της πρώτης δέσμης μέτρων προς υλοποίηση των εξαγγελιών του
πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. «Ως κυβέρνηση, έχουμε πλήρη… Περισσότερα…
Πιθανόν να χρειαστεί η επέκταση στη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης και μετά την 31η
Δεκεμβρίου
«Πιθανόν να χρειαστεί η επέκταση στη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης και μετά
την 31η Δεκεμβρίου», όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.
Μιλώντας δε γενικότερα, είπε ότι η Ελλάδα, σύμφωνα με την Κομισιόν, έχει διαθέσει για
την ενεργειακή κρίση τους περισσότερους πόρους στην Ευρώπη… Περισσότερα…

Τροπολογία για κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης και πετρέλαιο θέρμανσης
Τέλος από την 1η Ιανουαρίου 2023 για την εισφορά αλληλεγγύης σε όλα τα εισοδήματα
με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή ενώ με δύο ακόμα
τροπολογίες καθιερώνεται επιδότηση της λιανικής τιμής του πετρελαίου θέρμανσης
στην αντλία για όλους από τις 15 Οκτωβρίου και τίθενται σε πρακτική εφαρμογή οι
εξαγγελίες του Πρωθυπουργού… Περισσότερα…
Επιστρεπτέα προκαταβολή: Δικαιολογητικά έως σήμερα Παρασκευή 23/9/22 – Οδηγίες ΑΑΔΕ
Σήμερα, Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου, εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των
δικαιολογητικών από τις επιχειρήσεις που είχαν λάβει την Επιστρεπτέα Προκαταβολή.
Όσες υποβάλλουν τα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας θα κερδίσουν επιπλέον
έκπτωση 15% στην περίπτωση που επιστρέψουν το ποσό που τους αναλογεί εφάπαξ.
Όσες το αμελήσουν θα πρέπει να… Περισσότερα…
Πορεία υλοποίησης του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών
Το ενδιαφέρον των οφειλετών για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών
(ν.4738/2020) συνεχίζεται, καθώς οι ρυθμίσεις, οι οριστικές υποβολές και οι νέες
αιτήσεις παρουσιάζουν θετική δυναμική. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, μέχρι τέλος Αυγούστου 2022, έχουν
υποβληθεί οριστικά 7.670 αιτήσεις, ύψους 4 δισ… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.
Άδ. Γεωργιάδης για έκτακτο φόρο στα διυλιστήρια: Θα υπάρξει παρέμβαση και στα καύσιμα
«Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στη ΔΕΘ είχε ανακοινώσει ότι επίκειται σχέδιο για
τη μείωση της τιμής στην αντλία», επισήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας έγγραφο - προσχέδιο της ΕΕ για την αντιμετώπιση
της ενεργειακής κρίσης που παρουσιάστηκε, σε εκπομπή σε τηλεοπτικό σταθμό και
αναφέρεται στην επιβολή έκτακτης… Περισσότερα…
Σειρά τομέων της ελληνικής οικονομίας κινητοποιεί το πρόγραμμα «Σπίτι μου!»
Μια σειρά επιμέρους τομέων της ελληνικής οικονομίας κινητοποιεί το πλαίσιο της
στρατηγικής κοινωνικής Στέγασης, υπό την επωνυμία «Σπίτι μου!» που εξειδικεύτηκε
την εβδομάδα που μας πέρασε από κυβερνητικά στελέχη, σε συνέχεια των εξαγγελιών
του πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τράπεζες,
οργανώσεις και φορείς την αγοράς… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕN.
Κ. Σκρέκας: Μηδενικές οι πιθανότητες για διακοπές ρεύματος ή ρεύμα με «δελτίο» - Πρόγραμμα
για φωτοβολταϊκά κα ηλιακούς θερμοσυσσωρευτές
Πολύ μικρές, σχεδόν μηδενικές, χαρακτήρισε ο υπουργός Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας,
τις πιθανότητες για διακοπές ρεύματος ή ρεύμα με «δελτίο». Παράλληλα διαβεβαίωσε
ότι θα συνεχιστεί σημαντική στήριξη για τους λογαριασμούς ρεύματος, ενώ θα υπάρξει
πρόβλεψη και για το φυσικό αέριο. Υπογράμμισε δε την ανάγκη για εξοικονόμηση
ενέργειας. «Στη ζωή και όταν… Περισσότερα…

Μέχρι την 1η Νοεμβρίου το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή»
Την παράταση της προθεσμίας περιόδου αγορών με χρήση κουπονιών νέων μη
ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών, μέσω του Προγράμματος «Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή» ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η νέα
καταληκτική ημερομηνία αγορών είναι η 1η Νοεμβρίου 2022, ενώ η αρχική
καταληκτική ημερομηνία ήταν στις 16 Σεπτεμβρίου 2022.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡΓ.
Άνοιξε το «ΕΡΓΑΝΗ» για υπεύθυνες δηλώσεις - ορθές επαναλήψεις για το «Πρώτο Ένσημο»
Άνοιξε το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για υπεύθυνες δηλώσεις-ορθές
επαναλήψεις για το «Πρώτο Ένσημο» και το ανοιχτό πρόγραμμα 150.000 θέσεων
εργασίας. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, επειδή έχει παρατηρηθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία του
Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», ότι ένας αριθμός… Περισσότερα…
ΑΡΘΡΑ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
Πως αποτιμά η αγορά το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ
Η επιχειρηματικότητα του Ε.Β.Ε.Π. άκουσε από τον πρωθυπουργό, Κ. Μητσοτάκη, στην
86η ΔΕΘ, όσα σχεδόν περίμενε και όσα μπορούν να πραγματοποιηθούν εν μέσω της
ευρωπαϊκής ενεργειακής κρίσης. Άλλωστε το ίδιο συνέβη και τα τρία προηγούμενα
χρόνια που παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και εν μέσω της πανδημίας, όσα
εξαγγέλθηκαν από τον πρωθυπουργό… Περισσότερα…
Στο παιχνίδι της εξοικονόμησης ενέργειας και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Οι ευρωπαίοι ΜμΕ μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες της
Ευρώπης για εξοικονόμηση ενέργειας και στην υποστήριξη της μετάβασης προς τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά για να το κάνουν αυτό, χρειάζονται επείγουσα
δράση και βοήθεια από την ΕΕ. Το λιανικό και το χονδρικό εμπόριο επίσης παρέχει μια
ουσιαστική υπηρεσία στους καταναλωτές και είναι επίσης σημαντικός… Περισσότερα…
Οι νέες προκλήσεις της οικονομίας στο φόντο της ενεργειακής κρίσης
Το ενεργειακό, η πράσινη μετάβαση, ο μετασχηματισμός των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, ο πληθωρισμός, η ψηφιοποίηση αλλά και οι επενδύσεις είναι μερικά από
τα «κεφάλαια της καθημερινότητας» μέσα από τα οποία πηγάζουν οι προκλήσεις της
ελληνικής οικονομίας. Προκλήσεις που πρέπει να απαντηθούν σε ένα δύσκολο
περιβάλλον και σε μία χρονική συγκυρία… Περισσότερα…
Κίνδυνος να μετατραπεί η ενεργειακή σε εφοδιαστική κρίση
Οι ευρωπαϊκές μικρομεσαίας επιχειρήσεις πλήττονται από την ενεργειακή κρίση και
έχουν ανάγκη από άμεση υποστήριξη. Η τρέχουσα κρίση στις τιμές της ενέργειας
κινδυνεύει να μετατραπεί σε κρίση εφοδιασμού, η οποία θα επιβαρύνει περαιτέρω τις
ευρωπαϊκές εταιρείες και για την οποία πρέπει να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν…
Περισσότερα…
Οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ βοηθούν, προειδοποιούν και υπόσχονται
Έπεσε η αυλαία της 86ης ΔΕΘ μετά τις εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό, όλους τους
πολιτικούς αρχηγούς και τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με κοινό σημείο
αναφοράς την ενεργειακή ακρίβεια που πλήττει τη μεσαία τάξη. Μία μεσαία τάξη που
έχει υποστεί πολλές φορές αναδρομική ισχύ επιβαρύνσεων… Περισσότερα…

Συμμαχία Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Πειραιώς για την ενίσχυση των επιχειρήσεων
Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Πειραιώς, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και
τον προγραμματισμό των συνεργειών, μεταξύ του Ε.Β.Ε.Π. και της HDB, στο πλαίσιο των
δράσεων ενθάρρυνσης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, μέσω της καινοτομίας και
της εξωστρέφειας… Περισσότερα…
Τρέχοντα Προγράμματα: Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών
Έργων… Ταμείο Εγγυοδοσίας Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα -ΤΜΕΔΕ… Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας…
ΤΕΠΙΧ ΙΙ…
Προσεχή Προγράμματα:

