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ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ: 17:00 (/finance/quote/%ce%93%ce%94)

Συνεχής ενημέρωση

FOREX

(/finance/allstocks)(/tax) (/forex)

642,86 +0,34%

+2,21 Tζίρος: 34,21 εκ €

15:26 Τετ α τετ Κ. Καραμανλή-Ά. Γεωργιάδη (/politiki/3199870/tet-a-tet-k-karamanli-aΠέμπτη 23/3 ● 17:01
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ΣΒΒΕ: Ο ΥΠΟΙΚ εκτιμά ότι θα υπάρξει
πολιτική απόφαση στο Eurogroup
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Τα λεφτά τελειώνουν μαζί και οι
σύντροφοι... (/o-kostas-stoupasgrafei/3199598/ta-lefta-teleionoun-mazikai-oi-suntrofoi)
Ποιους θα "κάψει" μαζί της η ΔΕΗ (/ogiorgos-kraloglou-grafei/3199677/poioustha-kapsei-mazi-tis-i-dei)
Τι ακριβώς συμβαίνει με το φορο-πρόστιμο
των 185 εκατ. στον Α. Βγενόπουλο
(/epikairotita/3199703/ti-akribossumbainei-me-to-foro-prostimo-ton-185ekat-ston-a-bgenopoulo)

(/Content/ImagesDatabase/f5/f59c50dbe80d46de9b38c7c2cd8c0aa1.jpg)
Συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο πραγματοποίησε
σήμερα η Διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Αθανάσιος
Σαββάκης μετέφερε τις ανησυχίες της βιομηχανίας σχετικά με την κάθετη πτώση
του τζίρου της αγοράς που παρατηρείται από τον Δεκέμβριο έως και σήμερα,
και οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αβεβαιότητα που επικρατεί σχετικά με την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
Σχετικά με το θέμα αυτό ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι καταβάλλεται
κάθε δυνατή προσπάθεια, αλλά δυστυχώς εξωγενείς παράγοντες και κυρίως οι
διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ευρωπαίων Εταίρων και του Νομισματικού
Ταμείου, ευθύνονται για την μη έγκαιρη λήψη απόφασης. Κατά την εκτίμηση του
κ. υπουργού στις 20 Φεβρουαρίου θα υπάρξει πολιτική απόφαση.
Επίσης, συζητήθηκε εκτενέστατα το θέμα της υπερφορολόγησης των μεσαίων
και υψηλόβαθμων στελεχών της βιομηχανίας και κυρίως το γεγονός ότι τους
τελευταίους 3 μήνες παρατηρούνται μαζικές εκροές ανώτατων στελεχών στο
εξωτερικό. Είναι προφανές ότι η τάση αυτή αποδυναμώνει το ανθρώπινο
κεφάλαιο της ελληνικής βιομηχανίας με άμεσες συνέπειες στην

ΔΕΗ: Παράδεισος για εκλεκτούς και
συνδικαλιστές οι παροπλισμένες μονάδες
(/epixeiriseis/3199708/dei-paradeisos-giaeklektous-kai-sundikalistes-oiparoplismenes-monades)
Η "μάχη" στην αγορά ακινήτων θα έχει
ευκαιρίες αλλά και πολλά θύματα... (/odimitris-papakonstantinougrafei/3199668/i-maxi-stin-agora-akinitontha-exei-eukairies-alla-kai-polla-thumata)
Ζητείται θαύμα ή ελικόπτερο (/o-petroslazos-grafei/3199645/ziteitai-thauma-ielikoptero)
Γιατί η Philip Morris επενδύει 300 εκατ.
στην Ελλάδα (/epixeiriseis/3199704/giatii-philip-morris-ependuei-300-ekat-stinellada)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (/EIDISEIS)
16:54 ΠΑΣΟΚ: Το πρόβλημα της χώρας
είναι η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου
(/story/3199898/pasok-toproblima-tis-xoras-einai-i-kubernisitsipra-kammenou)
16:52 Ισραήλ: Συνελήφθη 19χρονος που
απειλούσε με βομβιστικές επιθέσεις
(/story/3199896/israil-sunelifthi19xronos-pou-apeilouse-mebombistikes-epitheseis)
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ανταγωνιστικότητά της. Σχετικά
με το θέμα αυτό ο κ. Υπουργός εξέφρασε
τη
δύναμη της συμμάχου μας Βρετανίας
CLOX4qCLOX4qθετική του ανταπόκριση στην
εξεύρεση συγκεκριμένων λύσεων.
(/story/3199895/obama-kamiatromokratiki-energeia-den-mporeina-klonisei-ti-dunami-tissummaxou-mas-bretanias)
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Τέλος, συζητήθηκε το μείζον θέμα των καθυστερήσεων πληρωμών. Ο Σύνδεσμος
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος ζήτησε από τον υπουργό να ληφθούν αντίστοιχα
νομοθετικά μέτρα, με αυτά που πρόσφατα εξήγγειλε το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης σχετικά με τα νωπά αγροτικά προϊόντα. Και σε αυτό το σημείο ο κ.
Υπουργός εξέφρασε την κατανόησή του και υποσχέθηκε ότι θα αναζητήσει τις
προσφορότερες λύσεις.
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16:49 Κομισιόν για δηλώσεις Erdogan:
Έχουμε καλέσει τον αντιπρόσωπο
της Τουρκίας στην ΕΕ για εξηγήσεις
(/story/3199894/komision-giadiloseis-erdogan-exoume-kaleseiton-antiprosopo-tis-tourkias-stinee-gia-exigiseis)
16:45 Ryanair: Προσφέρει 60.000 θέσεις
από 9,99 ευρώ
(/story/3199893/ryanair-prosferei60-000-theseis-apo-9-99-euro)
16:42 Η αστυνομία επέτρεψε εκ νέου την
κυκλοφορία στο ανατολικό Λονδίνο
(/story/3199892/i-astunomiaepetrepse-ek-neou-tin-kukloforiasto-anatoliko-londino)

16:36 ΝΔ κατά κυβέρνησης για την
αναβολή έκδοσης ασφαλών
ταυτοτήτων (/story/3199891/ndΗ γραμματέας σας, από 10€ το μήνα! (https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?
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16:31 ΔΝΤ: Ανοικτό το ενδεχόμενο να
xVS41QzKxvsgZCezDascn4ipaQX69YxSvM0--5LJglpXzPHZCtcPFLjLpeGe_CfvHGcpTSbu9rUrQ1aWnA&sig=Cg0ArKJSzH8VARwjWko6EAE&urlfix=1&adurl=http://grammateia.gr)
ζητηθούν δεσμεύσεις από την

αντιπολίτευση
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16:30 Στυλιανίδης: Αδιάθετα 512 εκατ.
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ευρώ για το προσφυγικό στην
Ελλάδα
(/story/3199890/stulianidisadiatheta-512-ekat-euro-gia-toprosfugiko-stin-ellada)

16:28 ΣΕΒ: Ποιοτικά δημόσια αγαθά υπέρ
της ανάπτυξης με την σύμπραξη του
ιδιωτικού τομέα
(/story/3199888/seb-poiotikadimosia-agatha-uper-tis-anaptuxisme-tin-sumpraxi-tou-idiotikoutomea)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
14:57
23/03

Στα €15 εκατ. περιορίζεται η επιδότηση στα ΕΛΤΑ
(/oikonomia/3199859/sta-15-ekat-periorizetai-i-epidotisi-sta-elta)
Σύμφωνα με την τροπολογία Ν.Παππά- Ευκλ. Τσακαλώτου. (/oikonomia/3199859/sta15-ekat-periorizetai-i-epidotisi-sta-elta)

09:14
23/03

Συλλογικές συμβάσεις, το (μοναδικό) στοίχημα του ΣΥΡΙΖΑ
(/oikonomia/3199717/sullogikes-sumbaseis-to-monadiko-stoiximatou-suriza)
Η "μητέρα των μαχών", κωδικοποιείται στον όρο "Εργασιακά".
(/oikonomia/3199717/sullogikes-sumbaseis-to-monadiko-stoixima-tou-suriza)

07:58
23/03

Η μεγάλη "μάχη" των Βρυξελλών: Συμφωνία έως τον Μάιο ή νέο
"δράμα" (/oikonomia/3199707/i-megali-maxi-ton-bruxellonsumfonia-eos-ton-maio-i-neo-drama)
Ενδείξεις "διαλλακτικότητας" των τεσσάρων υπουργών που μετέχουν στις
διαπραγματεύσεις. (/oikonomia/3199707/i-megali-maxi-ton-bruxellon-sumfonia-eoston-maio-i-neo-drama)

21:48
21/03

(/protoselida)
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Πηγές ΥΠΟΙΚ: Νέος γύρος διαπραγματεύσεων την Τετάρτη
(/oikonomia/3199393/piges-upoik-neos-guros-diapragmateuseontin-tetarti)
Ολοκληρώθηκε το βράδυ η διαπραγμάτευση της ελληνικής αποστολής στις Βρυξέλλες.
(/oikonomia/3199393/piges-upoik-neos-guros-diapragmateuseon-tin-tetarti)

08:12
21/03

O Klaus Regling "αδειάζει" την κυβέρνηση για το δάνειο από την
Παγκόσμια Τράπεζα (/oikonomia/3199141/o-klaus-regling-adeiazeitin-kubernisi-gia-to-daneio-apo-tin-pagkosmia-trapeza)
"Θα υπάρξει αντίκτυπος στο ελληνικό πρόγραμμα". (/oikonomia/3199141/o-klausregling-adeiazei-tin-kubernisi-gia-to-daneio-apo-tin-pagkosmia-trapeza)

08:02
21/03

Γράφουν - σβήνουν Φορολογικό και Ασφαλιστικό στις Βρυξέλλες
(/oikonomia/3199139/grafoun-sbinoun-forologiko-kai-asfalistikostis-bruxelles)
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