Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022

Το Ε.Β.Ε.Π. τιμά την εορτή του Ευαγγελισμού και την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821
Η 25η Μαρτίου, ημέρα εορτασμού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, είναι μια μεγάλη διπλή θρησκευτική και εθνική
γιορτή, που οριοθετεί την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα του ελληνισμού και κάλλιστα έχει πάρει τη θέση που της
αξίζει στο εορταστικό καλεντάρι της χώρας μας. Η 25η Μαρτίου είναι η ημέρα που τιμάμε τους ήρωές μας και όσους
θυσιάστηκαν για την πατρίδα μας. Η 25η Μαρτίου είναι η ημέρα που τιμάμε το μεγαλείο της ψυχής και το αγωνιστικό
πνεύμα των Ελλήνων. Η 25η Μαρτίου είναι η ημέρα που τιμάμε ευλαβικά το θρησκευτικό μας φρόνημα και, περήφανα,
την ιστορία και την ελευθερία μας.
Η ημέρα της επετείου του εθνικού ξεσηκωμού του 1821, στις 25 Μαρτίου, καθιερώθηκε το 1838 προκειμένου να συνδεθεί
με το εκκλησιαστικό γεγονός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ήταν επιθυμία του Υψηλάντη και της Φιλικής Εταιρείας
να συνδεθεί η έναρξη της επανάστασης με μια μεγάλη εκκλησιαστική εορτή για να τονωθεί το φρόνημα των υπόδουλων
Ελλήνων. Η Επανάσταση ξεκίνησε στην Πελοπόννησο με την πρώτη τουφεκιά να πέφτει στη πολιορκία των Καλαβρύτων
από τον Σωτήρη Χαραλάμπη και τους Πετμεζαίους, που έληξε νικηφόρα μετά από πέντε ημέρες. Παράλληλα, υπό την
αρχηγία του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, καταλαμβάνεται η Καλαμάτα, από όπου, με
διακήρυξη, κάνουν γνωστό στην διεθνή κοινότητα τον ξεσηκωμό των Ελλήνων.
Η λέξη Ευαγγελισμός προέρχεται από το «ευ άγγελος», που σημαίνει αγγελιοφόρος καλών ειδήσεων και, φέτος,
προσευχόμαστε, η μεγάλη θρησκευτική εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου να οριοθετήσει την ανακωχή του
πολέμου μεταξύ ομόθρησκών μας Ορθοδόξων Χριστιανών στην Ουκρανία. Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, από την πλατεία Οδησσού, ευχόμαστε χρόνια πολλά στους
εορτάζοντες, χρόνια πολλά στους απανταχού Έλληνες, με υγεία και ειρήνη, χρόνια πολλά στην αθάνατη
Ελλάδα!

Έρχονται μεγάλες αλλαγές στην αγορά εργασίας. Ο Διοικητής του Ο.Α.Ε.Δ., Σπύρος Πρωτοψάλτης,
παρουσίασε το νέο πλαίσιο στο Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π.
Η ενεργειακή κρίση και οι πληθωριστικές πιέσεις απασχόλησαν το Διοικητικό
Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, στη
διάρκεια του οποίου έγινε η παρουσίαση όλων των μεγάλων αλλαγών στην αγορά
εργασίας και της μετονομασίας του Ο.Α.Ε.Δ. σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης
(Δ.Υ.Α.) από τον Διοικητή του Οργανισμού… Περισσότερα…
1.200 εργαζόμενοι καταρτίστηκαν από το Ε.Β.Ε.Π. στο πλαίσιο του Έργου «Κατάρτιση και
Πιστοποίηση εργαζομένων σε Τεχνικά Επαγγέλματα του κλάδου Μετάλλου
Ολοκληρώθηκε, με επιτυχία, το Πρόγραμμα ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ στο
τομέα ΜΕΤΑΛΛΟΥ, που οργάνωσε και υλοποίησε το Ε.Β.Ε.Π., με χρηματοδότηση
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του
ΕΣΠΑ 2014-2020, «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία». Στο
Πρόγραμμα συμμετείχαν 1.200 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα από όλους τους
κλάδους της οικονομίας… Περισσότερα…

Η Ελλάδα ένα βήμα πριν από την επενδυτική βαθμίδα
Ο οίκος αξιολόγησης DBRS έφερε το ελληνικό χρέος ένα βήμα πιο κοντά στην
επενδυτική βαθμίδα αναβαθμίζοντάς το από BB σε BB υψηλό, επικαλούμενος την
πρόοδο στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις και τη δέσμευση για δημοσιονομική
προσαρμογή με την εξέλιξη να δημιουργεί έναν σαφή… Περισσότερα…
Ευρωβαρόμετρο: Οι Μικρομεσαίοι δεν ανακάμπτουν όπως αναμένεται και η αβεβαιότητα αυξάνεται
στην ΕΕ
Το εαρινό επιχειρηματικό κλίμα των ΜμΕ στο 75,2%, σημειώνει ελαφρά πτώση κατά
0,9%. Ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος για τις ΜμΕ που παρουσιάστηκε από την
SMEunited είναι κοντά στον δείκτη PMI και δείχνει ότι η ανάκαμψη των ΜμΕ βρίσκεται
σε… Περισσότερα… Το Ευρωβαρόμετρο της SMEunited για τις Βιοτεχνίες και τις ΜμΕ…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
Χρ. Σταϊκούρας: Θα βοηθάμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και θα κρατάμε εφόδια για το μέλλον
«Κρατάμε "καύσιμα" και για το μέλλον, γιατί υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα. Θα βοηθάμε
νοικοκυριά και επιχειρήσεις και θα κρατάμε εφόδια για το μέλλον». Αυτό δήλωσε ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση και
ερωτηθείς εάν θα υπάρξουν περαιτέρω μέτρα στήριξης… Περισσότερα…
Εξαιρετικά θετική εξέλιξη για την ελληνική Οικονομία η αναβάθμισή της από τον οίκο «DBRS
Morningstar»
Ένα μόλις «σκαλοπάτι» πριν την επενδυτική βαθμίδα φτάνει η Ελλάδα μετά την
αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας κατά μία βαθμίδα από τον οίκο
αξιολόγησης «DBRS Morningstar». Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας, επισημαίνοντας ότι «η ελληνική οικονομία… Περισσότερα…
Μειωμένος ΕΝΦΙΑ
«Φέτος σε σχέση με πέρυσι τα νοικοκυριά θα πληρώσουν 360 εκατ. ευρώ λιγότερο
ΕΝΦΙΑ» ανέφερε σε ραδιοτηλεοπτικό σταθμό ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας. «Πρόθεση της κυβέρνησης είναι η επέκταση του μειωμένου ΕΝΦΙΑ, μέχρι
το τέλος του 2022 από τον Ιούνιο του 2022. Αυτό όμως σημαίνει… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.
Αδ. Γεωργιάδης: Βάλαμε τους τρεις μήνες ως όριο στις παρεμβάσεις μας και αναλόγως θα
αποφασίσουμε στην πορεία τι θα γίνει
Για τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης με τις οποίες επιδιώκει να απλώσει δίχτυ
προστασίας γύρω από ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά και στη μεσαία τάξη, που πλήττονται
ιδιαίτερα από το υψηλό ενεργειακό κόστος και τις ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις μίλησε
σε τηλεοπτικό σταθμό ο υπουργός Ανάπτυξης… Περισσότερα…
Ν. Παπαθανάσης: Η κυβέρνηση, μέσα από ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων δημιουργεί κλίμα
σταθερότητας και εμπιστοσύνης στην επιχειρηματική κοινότητα- Ένας από τους επενδυτικούς
κολοσσούς των ΗΠΑ ενδιαφέρεται να επενδύσει στην Ελλάδα
«Η Ελληνική Κυβέρνηση, μέσα από ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων, δημιουργεί ένα
κλίμα σταθερότητας και εμπιστοσύνης στην εγχώρια και την διεθνή επιχειρηματική
κοινότητα, θέτοντας έτσι τις βάσεις για ένα σύγχρονο φιλοεπενδυτικό περιβάλλον,
ικανό να φιλοξενήσει επενδύσεις όλων των μεγεθών». Αυτό ανέφερε ο αναπληρωτής
υπουργός Ανάπτυξης… Περισσότερα…

Υπερψηφίστηκε ο νέος νόμος για το ΕΣΠΑ
Υπερψηφίστηκε ο νέος νόμος για το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΣΠΑ) 2021-2027. Ο νόμος ρυθμίζει θέματα που αφορούν στη διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική
Περίοδο 2021-2027, σύμφωνα με τις επιταγές του οικείου ενωσιακού κανονιστικού
πλαισίου για τα επιμέρους Ταμεία… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΝ.
Κ. Σκρέκας: Καλύπτουμε έως και το 80% της αύξησης στο ρεύμα σε πάνω από 1,1 εκατ. μικρές και
μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Σε κάλυψη «έως και του 80% της αύξησης στο ρεύμα σε 1.160.000 μικρές και
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κι όχι μόνο για τον Απρίλιο, αλλά και αναδρομικά από τον
Ιανουάριο»
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Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας. Ο υπουργός διευκρίνισε κατά την
παρουσία του σε τηλεοπτική εκπομπή ότι η επιδότηση αυτή… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ.
«ΕΡΓΑΝΗ»: Θετικό το ισοζύγιο της απασχόλησης τον Φεβρουάριο του 2022
Θετικό ήταν το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης τον Φεβρουάριο του 2022,
σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά τον περασμένο μήνα, οι αναγγελίες πρόσληψης
ανήλθαν σε 153.768, ενώ οι αποχωρήσεις ανήλθαν σε… Περισσότερα…
ΑΡΘΡΑ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
Πολυεργαλείο με δύσκολες οδηγίες χρήσης ο εξωδικαστικός συμβιβασμός
Καθώς η οικονομία είναι «κυκλική» η κρίση στο ενεργειακό θα φέρει γρηγορότερα
στο προσκήνιο την αναγκαιότητα σχηματοποίησης μιας νέας ευέλικτης στρατηγικής
για την αντιμετώπιση της ασύμμετρης απειλής των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που θα
προκύψουν για ένα μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων, ως επί το πλείστων επιχειρήσεων,
αλλά και της… Περισσότερα…
Η αγορά αναζητά τιμοκαταλόγους αγοράς και πώλησης εμπορευμάτων σε ισχύ
Είμαστε ενώπιον μίας οικονομικής απειλής με δύο βασικά χαρακτηριστικά, το
ενεργειακό και το διατροφικό, που αλληλοσυμπληρώνουν ένα τρίτο βασικό
χαρακτηριστικό το οποίο έχει να κάνει με την διαμόρφωση της πραγματικότητας στην
αγορά, όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να διαμορφώσουν τις τιμές
πώλησης αγροδιατροφικών αγαθών και βιομηχανικών… Περισσότερα…
Η Ελλάδα δεν κινδυνεύει από ελλείψεις, αλλά από επώδυνες αυξήσεις
Σε κατάσταση οικονομικού πολέμου βρίσκονται οι ευρωπαϊκές αγορές, με διάφορα
σκοτεινά σενάρια να πρωταγωνιστούν σε επιμέρους τομείς των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων και των εμπορικών δρώμενων. Την αποτύπωση της εικόνας, όπως
διαμορφώνεται τις ημέρες αυτές, κάνει στο «business stories» ο Βασίλης Κορκίδης,
πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου… Περισσότερα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς ζητά από την κυβέρνηση συνολικό σχέδιο στήριξης των
επιχειρήσεων
Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, με επιστολή του στους Υπουργούς Ανάπτυξης &
Επενδύσεων κ. Α. Γεωργιάδη, Επικρατείας κ. Α. Σκέρτσο, Οικονομικών κ. Χ.
Σταϊκούρα, και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κ. Χατζηδάκη, ζητά επιπλέον
μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το κείμενο της επιστολής, έχει ως
εξής:… Περισσότερα…
Ευρεία συνάντηση στον Δήμο Πειραιά για τις εξελίξεις σχετικά με το νέο Δικαστικό Μέγαρο
Ο Δήμαρχος, κ. Γιάννης Μώραλης, έπειτα από αίτημα του Δικηγορικού Συλλόγου
Πειραιά, συγκάλεσε ευρεία συνάντηση με θέμα τη δημιουργία του νέου Δικαστικού
Μεγάρου Πειραιά, μετά και την εξέλιξη του άγονου διαγωνισμού.Στη συνάντηση, η
οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, συμμετείχαν ο
Δήμαρχος… Περισσότερα…
ΟΛΠ Α.Ε.: Ανακοίνωση σχετικά με τις αποφάσεις του ΣΤΕ
Σε συνέχεια των αποφάσεων του ΣτΕ, αναφορικά με προηγούμενες εγκρίσεις της
ΕΣΑΛ για το Προγραμματικό Σχέδιο Επενδύσεων (Master Plan) του Λιμένος
Πειραιώς,

οι οποίες επηρεάζουν το έργο επέκτασης του τερματικού σταθμού

κρουαζιέρας, με την προσωρινή παύση των κατασκευαστικών… Περισσότερα…
Γ.Γ. ΔΟΣΕ, Ι. Σμυρλής: «Το 2021 ήταν χρονιά ρεκόρ για τις εξαγωγές, στα 40 δισ. Ευρώ»
Τη σημαντική αύξηση των εξαγωγών, τα εργαλεία και τους στοχους της τρέχουσας
χρονιάς αλλά και τα αποτελέσματα της πρόσφατης πολυπληθούς επιχειρηματικής
αποστολής στη Σαουδική Αραβία αναδεικνύει σε συνέντευξή του σήμερα στον
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Εξωστρέφειας (ΔΟΣΕ) και πρόεδρος της… Περισσότερα…
ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 0,5% του δείκτη Μισθολογικού Κόστους το δ' τρίμηνο του 2021
Μείωση κατά 0,5% σημείωσε ο δείκτης Μισθολογικού Κόστους του δ' τριμήνου 2021,
χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων
ημερών), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δ' τριμήνου 2020, έναντι
αύξησης 5,0% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2020 προς το 2019, όπως
ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική… Περισσότερα…
Παρουσίαση Υπηρεσιών στο E.B.E.Π. - Ηλεκτρονικές Επιταγές Ίδρυμα Πληρωμών ΑΕ
Η πληρωμή μέσω επιταγών παραμένει μία από τις πιο δυσλειτουργικές μεθόδους
συναλλαγής στην Ελλάδα, παρότι ένα στα δέκα ευρώ συναλλαγών στη χώρα μας
ανταλλάσσεται με επιταγές (Πηγή: ΤτΕ). Η πρόσβαση σε μπλοκ, η μεταβίβαση των
σωμάτων

των

επιταγών…

https://prezi.com/i/view/GE2Pt9dr69mRogIvTRLH...

Φυλλάδιο...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

18 – 23 Μαρτίου 2022

▪

Δελτίο Τύπου EuroCommerce: “Retailers and wholesalers support citizens of Ukraine”, 22.03.2022

▪

Δελτίο Τύπου EuroCommerce: “EU Pay Transparency proposal: Sectoral employers’ organisations urge
the plenary to endorse a more balanced approach on Pay Transparency”, 18.03.2022

