Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022

Ομιλία Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη, στην Ημερίδα του Σ.Ε.Ε.Ν. με θέμα «Μετάβαση στην
πράσινη ακτοπλοΐα»
Στην αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του ακτοπλοϊκού στόλου, αλλά και
προσαρμογής του στα νέα περιβαλλοντικά δεδομένα και απαιτήσεις οι
οποίες, ενώ θα έπρεπε να έχουν «περάσει σε δεύτερη μοίρα» σε σχέση με
το οξύ πρόβλημα του κόστους των ναυτιλιακών καυσίμων, εντούτοις, είναι
εδώ

πιεστικά

παρούσες,

εστίασε

ο

Πρόεδρος

του

Εμπορικού

και

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Βασίλης Κορκίδης… Περισσότερα…
Συνάντηση συνεργασίας Προέδρων Σ.Ε.Ε.Ν. και Ε.Β.Ε.Π. για θέματα ακτοπλοΐας
Σχηματοποιήθηκε, κατά την συνάντηση του Προέδρου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Επιβατηγού Ναυτιλίας, κ. Σπυρίδωνα Πασχάλη, με τον Πρόεδρο του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Βασίλη Κορκίδη, το πλαίσιο συνεργασίας
μεταξύ των δύο φορέων που στόχο έχει την υποστήριξη των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων στην ακτοπλοΐα, αλλά και… Περισσότερα…
Σε εξέλιξη το δυσμενές σενάριο με υψηλότερο πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη
Οι τελευταίες οικονομικές προβλέψεις αντικατοπτρίζουν υψηλότερο πληθωρισμό και
πιο μέτρια ανάπτυξη λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία. Καθώς
τίθενται σε ισχύ σχέδια έκτακτης ανάγκης για την εξασφάλιση του ενεργειακού
εφοδιασμού, εκτιμάται ότι έως το 2030 θα επενδυθούν πάνω από 44 δις ευρώ σε
ενεργειακά έργα. Η Τράπεζα της Ελλάδος… Περισσότερα…
Οικονομικό Φόρουμ, στις 12 Μαϊου, στην Κύπρο: «ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ»
Αγαπητά μέλη: Τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια Πειραιά και
Αμμοχώστου, διατηρούν ιδιαίτερα στενούς δεσμούς, ήδη από το 1971, όταν,
για πρώτη φορά τότε, εκπροσωπώντας δύο σημαντικά λιμάνια της Μεσογείου,
υπέγραψαν

σχετικό

πρωτόκολλο

αδελφοποίησής

Περισσότερα… Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος…

τους,

το

οποίο…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
Χρ. Σταϊκούρας: Η ελληνική οικονομία αποδεικνύεται ανθεκτική - Μεταρρυθμίσεις σε 5 πυλώνες
για ισχυρή ανάπτυξη και μείωση φορολογίας
«Η ελληνική οικονομία, παρότι προέρχεται από μια μακρά και επώδυνη περίοδο λόγω
της οικονομικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας, αποδεικνύεται ανθεκτική στους
ισχυρούς κραδασμούς, παρουσιάζοντας, μάλιστα, σημάδια αναπτυξιακής δυναμικής».
Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μετά τη συνάντησή του…
Περισσότερα…
Θ. Σκυλακάκης: Έμφαση στις επενδύσεις πράσινης ενέργειας
Επιτάχυνση των επενδύσεων του Ταμείου Ανάπτυξης για την πράσινη μετάβαση και
ειδικότερα την δημιουργία της υποδομής για παραγωγή πράσινης ενέργειας
προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών κ. Θόδωρος Σκυλακάκης από το
οικονομικό φόρουμ των Δελφών. Ώθηση για τις αλλαγές αυτές μπορεί να δώσει,
σύμφωνα με τον υπουργό, το σκέλος των δανείων… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.
Αδ. Γεωργιάδης: Καταφέραμε για πρώτη φορά, έπειτα από πολλές δεκαετίες, να αλλάξουμε τελείως
την εικόνα που είχαν οι επενδυτές για την Ελλάδα
Καταφέραμε για πρώτη φορά, έπειτα από πολλές δεκαετίες, να αλλάξουμε τελείως την
εικόνα που είχαν οι επενδυτές για την Ελλάδα ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης κατά την διάρκεια του 23ου Ετήσιου
Συνέδριου του “Capital Link Invest in Greece”, στη Νέα Υόρκη. Ειδικότερα ο
υπουργός, που παρουσίασε το επενδυτικό… Περισσότερα…
Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία κατάφερε να ξεπεράσει την κρίση
«Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Είτε κάνουμε τώρα το μεγάλο άλμα στην καινοτομία
και

την

επένδυση

στη

ευρωπαϊκήφαρμακοβιομηχανία

φαρμακοβιομηχανία
πολύ

και

ανταγωνιστική

σε

ξαναχτίζουμε
παγκόσμιο

μία

επίπεδο,

ανταγωνιζόμενη τις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ινδία, είτε αποφασίζουμε ότι θα είμαστε οι
φτωχοί συγγενείς και οι εφοδιαστικές αλυσίδες μας… Περισσότερα…
Χρ. Δήμας: Νομοθετική πρωτοβουλία για απλούστευση των διαδικασιών ανάπτυξης των
τεχνοβλαστών- Η χρηματοδότηση της έρευνας και καινοτομίας θα υπερβεί τα 500 εκατ. ευρώ
Νομοθετική

πρωτοβουλία

για

απλούστευση

των

διαδικασιών

ανάπτυξης των

τεχνοβλαστών ανήγγειλε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας
μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Ο
κ. Δήμας είπε ότι για την κυβέρνηση, η διασύνδεση έρευνας και καινοτομίας με την
επιχειρηματικότητα αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα… Περισσότερα…
Στη Βουλή τη Μεγάλη Δευτέρα διάταξη για τη δημοσιοποίηση στοιχείων για αισχροκέρδια
Τη Μεγάλη Δευτέρα εισέρχεται στη Βουλή η διάταξη του υπουργείου Ανάπτυξης που
θα αφορά στην δημοσιοποίηση των ονομάτων επιχειρήσεων, οι οποίες διαπιστώνεται
ότι προβαίνουν σε παρατυπίες, λειτουργώντας με υψηλότερα περιθώρια κέρδους του
επιτρεπόμενου από τη νομοθεσία σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης… Περισσότερα…

«Στο τραπέζι» η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα
Την μείωση του ΦΠΑ σε βασικά διατροφικά είδη τόνισε πως εξετάζουν τα
κυβερνητικά στελέχη, ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας σε
τηλεοπτικό σταθμό

"Το σενάριο υπάρχει στο τραπέζι και

η μείωση του ΦΠΑ

εξετάζεται από το Υπ. Οικονομικών. Το αν θα γίνει η όχι είναι απόφαση του
οικονομικού επιτελείου που πρέπει να λάβει υπόψιν του… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ.
e-ΕΦΚΑ: Απλουστεύονται οι διαδικασίες για έναρξη ή μεταβολή δραστηριότητας των μη μισθωτών
Καταργείται η υποχρέωση απογραφικής δήλωσης («προεγγραφής») στον e-ΕΦΚΑ ή
οποιουδήποτε

εγγράφου,

βεβαίωσης

ή

ασφαλιστικής

ενημερότητας,

ως

δικαιολογητικό για την έναρξη ή μεταβολή εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση.
Μέχρι σήμερα οι μη μισθωτοί που επιθυμούσαν να κάνουν έναρξη ή/μεταβολή
εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση, η οποία… Περισσότερα…
Διευκρινίσεις για την υποβολή στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ της υπεύθυνης δήλωσης για τη διενέργεια rapid
test
Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη
ανακοίνωση: Ενημερώνουμε ότι η Υπεύθυνη Δήλωση επιχειρήσεων για τους
εργαζόμενούς τους που έχουν την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου,
κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμόν 64232/15.10.2021 (ΦΕΚ Β’ 4766) ΚΥΑ, όπως
έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμόν… Περισσότερα…
ΑΡΘΡΑ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
Βιομηχανία 4.0 και καινοτόμο επιχειρείν αντιμέτωποι με προκλήσεις
Προ ετών το όραμα της παραγωγής του αύριο περιλάμβανε έξυπνα εργοστάσια, μηχανές,
πρώτες ύλες και προϊόντα που επικοινωνούν μέσα σε ένα «Διαδίκτυο πραγμάτων» και
συνεργάζονται με την παραγωγή. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε από την πανδημία και από,
τις μέχρι πρότινος, «απρόβλεπτες» καταστάσεις που δημιούργησε η σύρραξη ΡωσίαςΟυκρανίας λόγω της εξαιρετικά δυναμικής, αβέβαιης και περίπλοκης… Περισσότερα…
Η ψηφιοποίηση μοχλός ανταγωνιστικότητας & εξωστρέφειας
«…Ο Πειραιάς φιλοξενεί το μεγαλύτερο λιμάνι στην Ελλάδα και ένα από τα σημαντικότερα
για τις εμπορευματικές ροές. Η σημασία στην διασύνδεση με τα κομβικής σημασίας λιμάνια
της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο, Άγιος Νικόλαος) πέραν της ιστορικής σημασίας και
αναφοράς έχει ιδιαίτερη σημασία για την διακίνηση αγαθών από και προς την Κρήτη αλλά
κυρίως για την διακίνηση των εξαγώγιμων νωπών οπωροκηπευτικών, και όχι μόνο…
Περισσότερα…
Οι αυξήσεις ανάγκης και οι αυξήσεις ευκαιρίας στην αγορά
Ενώπιον μιας πρωτόγνωρης κατάστασης βρίσκεται το καταναλωτικό κοινό από την
διαταραχή που έχει προκληθεί στις ροές προϊόντων όπως άλευρα, ηλιέλαια και σπορέλαια
εξ αιτίας του πολέμου στην Ουκρανία το οποίο και καλείται να αντιμετωπίσει το μπαράζ
αυξήσεων σε βασικά αγαθά. Οι αρχικοί, και εν πολλοίς δικαιολογημένοι φόβοι για
αυξήσεις, λόγω της έλλειψης επάρκειας κατασιγάστηκαν, καθώς υπάρχει… Περισσότερα…

Η εφοδιαστική αλυσίδα αντιμέτωπη με ένα «παγκόσμιο οικονομικό πόλεμο»
Οι ναυτιλιακές εταιρίες διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων «βγήκαν στην στεριά» θα
μπορούσε να είναι ο τίτλος που επιγραμματικά απεικονίζει τις κοσμογονικές αλλαγές
που συμβαίνει στην εφοδιαστική και γενικότερα στα ναυτιλιακά logistics εν μέσω
πανδημίας, αλλά και Ρωσο-Ουκρανικής σύρραξης χάρη της οποίας... Περισσότερα…
Επιστολή προέδρου Ε.Β.Ε.Π. στο NAVIGATOR ASSEMBLY 2022 «Shipping Organisations and
representatives of the Greek Maritime Cluster Embracing the change»
Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης απέστειλε με επιστολή τον χαιρετισμό και
τα σχόλια του στην CEO του Navigator Shipping Consultants, Δανάη Μπεζαντάκου,
στο πλαίσιο της ατζέντας των παρακάτω θεματικών συζητήσεων του Advisory Board
Forum, όπου το Επιμελητήριο εκπροσωπήθηκε από… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Κυρώσεις από ΕΕ και ΗΠΑ κατά Ρωσικής Ομοσπονδίας
Το αρμόδιο γραφείο οικονομικών & εμπορικών υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας
στην Μόσχα απέστειλε Ενημερωτικό Σημείωμα με κωδικοποίηση πέμπτης δέσμης
κυρώσεων από ΕΕ κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Ενημερωτικό Σημείωμα με
κωδικοποίηση των κυρώσεων των ΗΠΑ… Περισσότερα…
ΟΛΠ Α.Ε.: Ισχυρή παρουσία στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Με ισχυρή παρουσία συμμετείχε η ΟΛΠ Α.Ε. στο φετινό Οικονομικό Φόρουμ των
Δελφών, την εμβληματική διοργάνωση που συγκεντρώνει κάθε χρόνο κορυφαίους
ηγέτες από διάφορους τομείς της πολιτικής, της οικονομίας και της κοινωνίας.

Ο

Πρόεδρος του ΔΣ της ΟΛΠ Α.Ε. Yu Zenggang συμμετείχε… Περισσότερα…

Πασχαλινό ωράριο λειτουργίας Εμπορικών καταστημάτων Πειραιά
Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, ενημερώνει ότι το προτεινόμενο Πασχαλινό ωράριο
λειτουργίας των εμπορικών

καταστημάτων στον Πειραιά, που θα ισχύσει από την

Πέμπτη 14 Απριλίου έως και το Μ. Σάββατο 23 Απριλίου 2022, είναι το ακόλουθο…
Περισσότερα…
Συμμετοχή 75 εταιρειών με περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας στην «Ημέρα Καριέρας
ΟΑΕΔ» στον Πειραιά
Στην «Ημέρα Καριέρας ΟΑΕΔ», που διοργανώνεται στον Πειραιά, το Σάββατο 16
Απριλίου 2022, από τις 10:00 έως τις 18:00, θα συμμετάσχουν 75 εταιρείες με
περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας. Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε
κλάδους, όπως βιομηχανικής παραγωγής τροφίμων και άλλων… Περισσότερα…
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