Παρασκευή, 29 Απριλίου 2022
Αύξηση του κατώτατου μισθού ανακοίνωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης - Άδ. Γεωργιάδης: Η αύξηση του
κατώτατου μισθού είναι ένας επιπλέον μισθός τον χρόνο
Στα 713 ευρώ προσδιόρισε σε διάγγελμά του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο
οποίος ανακοίνωσε την απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει τους σχεδόν 650.000
εργαζόμενους με απολαβές τον βασικό μισθό, οι οποίοι, με την νέα αναπροσαρμογή, θα
κερδίσουν παραπάνω από έναν επιπλέον καθαρό μισθό ετησίως. Η αύξηση συμπαρασύρει
μια σειρά άλλων επιδομάτων αλλά και… Περισσότερα… Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π…
Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Β. Κορκίδη, για πασχαλινό τζίρο και ενδιάμεσες εκπτώσεις:
«Εξαίρεση στον κανόνα οι φετινές ενδιάμεσες εκπτώσεις»
«Παρά το γεγονός ότι οι ενδιάμεσες εκπτώσεις δεν έχουν προσφέρει μέχρι σήμερα
τίποτα ιδιαίτερο στο λιανεμπόριο και τον καταναλωτή, εντούτοις, κατ´εξαίρεση φέτος,
σε μία περίοδο υψηλού πληθωρισμού, παρουσιάζονται ως ευκαιρία για φθηνές αγορές.
Έτσι, την Τρίτη ξεκινά ένα 15νθήμερο ενδιάμεσων εκπτώσεων απέναντι στην
“εισαγόμενη” ακρίβεια… Περισσότερα…
O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P αναβάθμισε το αξιόχρεο της Ελλάδας σε ΒΒ+. Δηλώσεις
Κυρ. Μητσοτάκη, Χρ Σταϊκούρα, Αδ. Γεωργιάδη
Στην αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας κατά μία βαθμίδα, μόλις ένα σκαλοπάτι
κάτω από την επενδυτική βαθμίδα, προχώρησε χθες Παρασκευή ο οίκος πιστοληπτικής
αξιολόγησης Standard & Poor's (S&P). Ο οίκος αναβάθμισε το μακροπρόθεσμο
αξιόχρεο της Ελλάδας σε ΒΒ+, από ΒΒ με θετική προοπτική… Περισσότερα… Ανάλυση
Ε.Β.Ε.Π. για την αναβάθμιση από τη S&P…

Β. Κορκίδης: Η αυστηρότερη τιμωρία για μία επιχείρηση είναι η απώλεια του πελάτη
«Το μεγαλύτερο πρόστιμο και η αυστηρότερη τιμωρία επιβάλλεται σε μια επιχείρηση
από τον ίδιο τον καταναλωτή, πόσο μάλλον όταν δυσφημίζεται». Αυτό σημείωσε σε
δήλωσή του ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και
του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής, Βασίλης Κορκίδης, σχετικά
με την τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης για… Περισσότερα…
Σε αναπτυξιακές «ράγες» ο Πειραιάς - Στο Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. ο Πρόεδρος της ΓΑΙΑΟΣΕ,
Κωνσταντίνος Κεσεντές
Η πορεία της αγοράς, το πρώτο τρίμηνο του έτους, η ενεργειακή κρίση, που
επιδεινώθηκε με τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων και
η διαταραχή στην αλυσίδα εφοδιασμού, απασχόλησε, μεταξύ άλλων, τα μέλη του Δ.Σ.
του Ε.Β.Ε.Π. στη συνεδρίαση του οποίου παρευρέθηκε ο Πρόεδρος… Περισσότερα…
Έρευνα McKinsey: «Πώς βλέπουν το μέλλον της οικονομίας στελέχη από όλο τον κόσμο»
Οι γεωπολιτικές συγκρούσεις πλέον επικρατούν όλων των άλλων κινδύνων που
απειλούν την οικονομική ανάπτυξη, σύμφωνα με στελέχη επιχειρήσεων από ολόκληρο
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πραγματοποιείται κάθε τρίμηνο, αποτυπώνοντας τις αλλαγές στο οικονομικό και
επιχειρηματικό κλίμα διεθνώς. Έτσι, στην τελευταία έρευνα… Περισσότερα…
Προβληματισμός και επηρεασμός της παγκόσμιας οικονομίας από το lockdown στη Σαγκάη
Το αυστηρό lockdown στη Σαγκάη λόγω Covid-19, αφενός φοβίζει για νέα
αναζωπύρωση της πανδημίας και αφετέρου δημιουργεί έμφραγμα στην εφοδιαστική
αλυσίδα, που κινδυνεύει να διαρραγεί, αφού η Σαγκάη είναι στη κορυφή των λιμένων
στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων. Από το λιμάνι της Σαγκάης… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
Θ. Σκυλακάκης: Εφόσον υπάρξει μείωση του ΦΠΑ, θα είναι για λίγα προϊόντα
Τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής εξετάζει η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον
αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη, ο οποίος διευκρίνισε ότι
εφόσον υλοποιηθεί το μέτρο θα είναι εξαιρετικά περιορισμένο σε ό,τι αφορά στα
προϊόντα. «Θα αφορά το πολύ σε 2-3 προϊόντα, γιατί κάθε ένα από αυτά έχει μεγάλο
δημοσιονομικό κόστος», είπε… Περισσότερα…
Σε λειτουργία μέσω του vouchers.gov.gr το Fuel Pass για την επιδότηση καυσίμων κίνησης
Άνοιξε από την Τρίτη 26 Απριλίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποδοχή των
αιτήσεων για την επιδότηση των καυσίμων, η οποία κυμαίνεται από 40 - 55 ευρώ. Η
υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ανάλογα με τον ΑΦΜ. Οι λεπτομέρειες της
διαδικασίας περιγράφονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση… Περισσότερα…
Στα «σκαριά» αλλαγές στις επιδοτήσεις ρεύματος και φυσικού αερίου
Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στο σύστημα επιδοτήσεων ηλεκτρικού ρεύματος και
φυσικού αερίου ακόμα και από τον Μάιο, άφησε ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης

Μιλώντας σε ραδιοτηλεοπτικό σταθμό ο κ.

Σκυλακάκης έκανε λόγο για ένα πολυεπίπεδο πλέγμα… Περισσότερα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.
Ψηφίστηκε τροπολογία για την χρονική μετάθεση των εκλογών στα Επιμελητήρια
Ψηφίστηκε η τροπολογία που είχε καταθέσει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
σε νομοσχέδιο του ΥΝΝΠ, η οποία αφορά στη χρονική μετάθεση της διαδικασίας
εκλογής μελών των διοικητικών συμβουλίων των Επιμελητηρίων. Όπως σημειώνεται,
με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η χρονική μετάθεση της διαδικασίας
εκλογής μελών των διοικητικών… Περισσότερα…
Στο ΕΣΠΑ το έργο της Νέας Προβλήτας Small Scale LNG στη Ρεβυθούσα
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
2014-2020 εντάχθηκε η πράξη "Νέα Προβλήτα Small Scale LNG στον Τερματικό
Σταθμό Ρεβυθούσας, με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Ιωάννη Τσακίρη που υπογράφηκε από την Ειδική… Περισσότερα…
Στις αρχές Μαΐου τα πρώτα καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου
Στις αρχές Μαΐου θα εγκριθούν τα πρώτα καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου
που θα αφορούν τον τουρισμό και αμέσως μετά για τις ιχθυοκαλλιέργειες. Αυτό
υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας
στο Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2022. Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε… Περισσότερα…
Ξεκινούν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις
Την Τρίτη 3 Μαΐου 2022 ξεκινούν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα
και προαιρετικά ανοικτά θα μπορούν να είναι τα καταστήματα την Κυριακή 8 Μαΐου
2022.υπενθυμίζεται ότι η ενδιάμεση εαρινή εκπτωτική περίοδος, με το ισχύον νομικό
πλαίσιο, διαρκεί 15 ημερολογιακές ημέρες από 1η έως 15 Μαΐου. Συνεπώς εφέτος η
έναρξη των Ενδιάμεσων… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH ΥΠ.EΝ.
Νομοσχέδιο ΥΠΕΝ: Σε 14 μήνες από 5 χρόνια η αδειοδότηση των ΑΠΕ
Η μείωση του μέσου χρόνου αδειοδότησης νέων έργων ΑΠΕ σε 14 μήνες από 5 χρόνια
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εγκατεστημένη ισχύ τουλάχιστον 3,5 GW έως το 2030 και η αύξηση της χωρητικότητας
στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας… Περισσότερα…

ΑΡΘΡΑ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
Αιχμάλωτη του «πολεμικού πληθωρισμού» η Ευρώπη
Στο πλαίσιο του 7ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, τα βασικά ερωτήματα που
απασχόλησαν τους ομιλητές κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για τον πληθωρισμό
στην Ευρώπη, ήταν πολλά και αναπάντητα. Τι ευθύνεται για τον πληθωρισμό; Θα μείνει
ή θα είναι παροδικός; Πως μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε; Τι θα γίνει με τα επιτόκια
της ΕΚΤ; Το θέμα είναι πως έχουμε μια ευρωπαϊκή τράπεζα… Περισσότερα…
Η Ελλάδα μεταρρυθμίζεται σε «ενεργειακό κόμβο»
Η «ενεργειακή καταιγίδα», που πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την
Ευρώπη, αποτελεί σοβαρή απειλή για την οικονομία της χώρας μας, καθώς απομειώνει
την ελάχιστη ικμάδα των αδύναμων νοικοκυριών, την περιορισμένη ρευστότητα των
επιχειρήσεων και, βεβαίως, την αγοραστική δυνατότητα των καταναλωτών. Αυτή είναι
η «διαπίστωση». Αλλά αυτή την… Περισσότερα…

Η ποιοτική δυναμική του αγροτικού πλούτου της «Αττικής γης»
Είμαστε στο «και πέντε» μιας επισιτιστικής κρίσεως οι αιτίες της οποίας είναι λίγο ως
πολύ γνωστές. Με δεδομένο ότι η κρίση γεννά ευκαιρίες ίσως είναι τώρα η ευκαιρία για
την σχηματοποίηση μίας ολιστικής πολιτικής που αφ’ ενός να απαντά στις προκλήσεις
που έχει να αντιμετωπίσει ο πρωτογενής τομέας στην Αττική… Περισσότερα…
Η πασχαλινή κίνηση δεν επαρκεί να «αναστήσει» την αγορά της Αττικής
Ποια είναι η εικόνα σας για την κίνηση στην αγορά, ιδίως σε ό,τι αφορά τις εμπορικές
επιχειρήσεις, κατά την εορταστική περίοδο; Ο εμπορικός κόσμος έχει προετοιμαστεί και
για αυτή την «ιδιάζουσα» εορταστική περίοδο, ελέω της κρίσης που έχει δημιουργήσει
το ενεργειακό… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
In focus – Τραπεζικά δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη διάρκεια της πανδημίας
Κατά την πανδημία πολλές κυβερνήσεις κλήθηκαν να αναλάβουν πρωτοβουλίες
ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας
των επιχειρήσεων, η απότομη μείωση των εσόδων τους, τα πάγια έξοδα και η διαρκής
αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας δημιούργησε σημαντικά
λειτουργικά προβλήματα και οδήγησε σε έλλειψη... Περισσότερα…
ΔΝΤ: Η ελληνική οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 3,5% το 2022
Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό 3,5% το 2022 και 2,6% το 2023
προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην εαρινή έκθεσή του, η οποία δόθηκε
πρόσφατα στη δημοσιότητα. Η πρόβλεψη για εφέτος είναι αναθεωρημένη προς τα
κάτω κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον περασμένο Οκτώβριο λόγω του
πολέμου στην Ουκρανία… Περισσότερα…
ΟΛΠ Α.Ε. Πραγματοποιήθηκε η ετήσια ενημέρωση της ΟΛΠ Α.Ε. στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
Πραγματοποιήθηκε μέσω teleconference η ετήσια ενημέρωση της Ένωσης Θεσμικών
Επενδυτών για τα αποτελέσματα χρήσης έτους 2021 παρουσία της CFO κας Li Jin με
τη συμμετοχή 24 αναλυτών και εκπροσώπων χρηματιστηριακών εταιρειών. Η Εταιρεία
παρά τις σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις της… Περισσότερα…

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
▪

15 – 28 Απριλίου 2022

Η EuroCommerce, σε συνεργασία με την McKinsey & Company, πρόκειται να εκπονήσουν μία επίκαιρη
μελέτη με τίτλο "Τριπλός Μετασχηματισμός Λιανικής και Χονδρικής". Για τον σκοπό αυτό, παρακαλούμε για
τη συμμετοχή σας στις απαιτούμενες έρευνες, έως τις 3 Μαΐου 2022. Περισσότερα…

