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Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π.

Οι προσδοκίες και δυσκολίες του ευρωπαϊκού σχεδίου REPowerEU
Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το λεπτομερές σχέδιό
της, «REPowerEU», ακολουθώντας τις γενικές ιδέες που συζητήθηκαν τον Μάρτιο. Οι
Ευρωπαϊκές

επιχειρηματικές

προειδοποιούν για

οργανώσεις,

τις δυσκολίες

με

τις

πρώτες

ανακοινώσεις

επίτευξης άλλης μιας αλλαγής των

τους,
στόχων

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης… Περισσότερα…
Τα κίνητρα των συγχωνεύσεων να περιλαμβάνουν τις «ελληνόκτητες» εντός Ευρωζώνης
επιχειρήσεις
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, με επιστολή στον Υπουργό
Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, επισημαίνει την ορθή κατεύθυνση του σχεδίου
νόμου

«Κίνητρα

Ανάπτυξης

Επιχειρήσεων,

μέσω

συνεργασιών

και

εταιρικών

μετασχηματισμών» που κατατέθηκε στη Βουλή και προτείνει τα ελκυστικά φορολογικά
κίνητρα που προβλέπονται στο νόμο να εφαρμοστούν και μεταξύ ελληνικών και
ευρωπαϊκών εταιρειών της Ευρωζώνης με την προϋπόθεση να… Περισσότερα…

Εντείνεται το διεθνές ενδιαφέρον για τον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας
Η ροή των συμφωνιών ενισχύεται στον ενεργειακό τομέα, με αρκετές συμφωνίες στα
σκαριά μεταξύ ελληνικών και παγκόσμιων εταιρειών. Σε πείσμα του αυξημένου
γεωπολιτικού κινδύνου, οι πρώτες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι το 2022 έχει τα φόντα
μιας

ρεκόρ

τουριστικής

περιόδου.

Άλλα

57

έργα

αξίας

1,7

δις

ευρώ

συμπεριλήφθηκαν στο Greece 2.0.… Περισσότερα…
Τοποθέτηση προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη, στη Γ.Σ. της Κ.Ε.Ε.Ε.: «Η ενέργεια και το κόστος
ζωής»
Να ταξινομηθεί επειγόντως όλο το επιχειρείν της εφοδιαστικής αλυσίδας, από τους
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην ΕΕ, ως κλάδος υψηλής κατανάλωσης ενέργειας
και έτσι να επιτραπεί στις εταιρείες που αντιμετωπίζουν ραγδαίες αυξήσεις στις τιμές
ενέργειας να έχουν πρόσβαση στην κρατική ενίσχυση ζήτησε η ευρωπαϊκή οργάνωση
του EuroCommerce. Τυχαίο; Καθόλου θα έλεγα καθώς τα στοιχεία για τον
πληθωρισμό του Απριλίου… Περισσότερα…
Η πείνα πλησιάζει για πολλές χώρες - Νέος υβριδικός πόλεμος με «όπλο» την έλλειψη τροφίμων
Βαθαίνει o ευρωπαϊκός προβληματισμός αναφορικά με την επισιτιστική ασφάλεια,
δύο μήνες και πλέον από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία κι ενώ η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν ενέδωσε χθες στο ρωσικό εκβιασμό για την αποπληρωμή του φυσικού
αερίου σε ρούβλια. Μολονότι κορυφαίοι ευρωπαίοι αξιωματούχοι εγγυώνται ότι θα
υπάρχει επάρκεια αγροτικών… Περισσότερα…
Επάρκεια και ελλείψεις σε Ενέργεια και Επισιτισμό - Φόβοι για επισιτιστική κρίση
Προς το παρόν, Δυτικές αναφορές λένε ότι το ρωσικό επιτελείο έχει ρίξει ιδιαίτερο
βάρος στις χερσαίες επιχειρήσεις μεταξύ Χαρκόβου και Ντονέτσκ που θεωρείται
σημείο-κλειδί τόσο για τον πλήρη έλεγχο των αγωγών φυσικού αερίου και τις
γραμμές ανεφοδιασμού των Ρώσων νοτιότερα. Την ίδια ώρα, ο πόλεμος φέρνει τον
κόσμο αντιμέτωπο… Περισσότερα…
AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
Μεταρρύθμιση Ελλάδα 2.0: Στη Βουλή σχέδιο νόμου του ΥΠΟΙΚ με καινοτόμα φορολογικά κίνητρα
για την ανάπτυξη επιχειρήσεων μέσω συνεργασιών
Κατατέθηκε στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, το
σχέδιο νόμου: «Κίνητρα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών
μετασχηματισμών»,

το

οποίο

αποτελεί

μεταρρύθμιση

του

Εθνικού

Σχεδίου

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», που υπάγεται στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, κ. Θόδωρο Σκυλακάκη… Περισσότερα…
Δήλωση του Υπ. Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, για τις Εαρινές Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής- Τα στοιχεία της Κομισιόν
«Οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνουν την αξιοσημείωτη
ανθεκτικότητα που επιδεικνύει η ελληνική οικονομία κατά τη διάρκεια της
ενεργειακής κρίσης, παρουσιάζοντας μάλιστα μία σταθερή δυναμική. Παράλληλα
αναγνωρίζουν την αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης.
Συγκεκριμένα, η χώρα μας, παρά τις… Περισσότερα…

Θ. Σκυλακάκης: Στόχος μας η μεγέθυνση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας
«Η μεγέθυνση της επιχειρηματικότητας, μεγεθύνει και την οικονομία της χώρα μας»
τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, κατά την
έναρξη της συζήτηση του σχεδίου νόμου «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω
συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών» στην Επιτροπή… Περισσότερα…
Παράταση ενός μήνα για την πληρωμή της επιστρεπτέας προκαταβολής
Τον Ιούλιο αντί για το τέλος Μαΐου θα πληρωθούν τα εκκαθαριστικά της
αποπληρωμής της επιστρεπτέας προκαταβολής που καταβλήθηκαν την περίοδο της
πανδημίας και των lockdown. Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας μιλώντας στην Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας… Περισσότερα…
Ρύθμιση για μείωση κατά 50% στο φόρο εισοδήματος για αγρότες, συνεταιρισμούς ή σε
συμβολαιακή γεωργία
Μειωμένος κατά 50% θα είναι ο φόρος εισοδήματος για τους συνεταιρισμένους
αγρότες καθώς και για όσους ασκούν συμβολαιακή γεωργία, όπως προβλέπεται στο
νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω
συνεργασιών ή/και εταιρικών μετασχηματισμών» που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η

συγκεκριμένη ρύθμιση αναμένεται να… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.
Γεωργιάδης: Ξεκινήσαμε ελέγχους σε εταιρίες πετρελαιοειδών
Σαρωτικούς ελέγχους για την τιμή της βενζίνης προανήγγειλε στη Βουλή ο υπουργός
Ανάπτυξης

και

Επενδύσεων,

Άδωνις

Γεωργιάδης.

Μιλώντας

στην

επιτροπή

Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής υπογράμμισε πως ήδη κλιμάκιο του υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με επικεφαλής τον ίδιο αλλά και με ελεγκτές της ΔΙΜΕΑ,
επισκέφτηκαν δύο εταιρίες… Περισσότερα…
Ν. Παπαθανάσης: Με την κατάργηση της ρήτρας θα υπάρξουν μειώσεις στα τιμολόγια ρεύματος της
τάξεως από 60-80%
Από την 1η Ιουλίου αναστέλλεται η ρήτρα αναπροσαρμογής, δήλωσε ο αναπληρωτής
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας στην κρατική
τηλεόραση, επισημαίνοντας ότι με την κατάργηση της ρήτρας θα υπάρξουν μειώσεις
στα τιμολόγια ρεύματος της τάξεως από 60... Περισσότερα…
Ανοικτή η πλατφόρμα για το Ταμείο Ανάκαμψης, επιχειρήσεις κάθε μεγέθους μπορούν να λάβουν
δάνειο
Τη διαρκή στήριξη της κυβέρνησης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις επισήμανε ο
αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας
σε ραδιοφωνικό σταθμό. «Δεν θα βρείτε άλλες χώρες στην Ευρώπη που από την
έναρξη της πανδημίας έως σήμερα να έχουν δώσει στήριξη… Περισσότερα…
Καταργούνται οι ενδιάμεσες εκπτώσεις
Τροπολογία που θα καταργεί τις ενδιάμεσες εκπτώσεις θα καταθέσει μέσα στον Ιούνιο
ο Άδωνις Γεωργιάδης όπως ανέφερε από το βήμα της Βουλής. Παράλληλα με την ίδια
τροπολογία, θα δίνεται η δυνατότητα στις εμπορικές επιχειρήσεις να πραγματοποιούν
προσφορές όποιο διάστημα επιθυμούν μέσα στο έτος και χωρίς κανένα περιορισμό
στο ύψος των προσφορών.

ΧΡΩΠΕΙ: Αναρτήθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δημιουργία
Κέντρου Καινοτομίας
Αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και
Καινοτομίας, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη ΧΡΩΠΕΙ. H
διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Έρευνας και Καινοτομίας της Γενικής
Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
ως Στρατηγική Μελέτη… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ.
Ρεκόρ εικοσαετίας στο ισοζύγιο της απασχόλησης τον Απρίλιο του 2022 σύμφωνα με τα στοιχεία
του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»
Ρεκόρ εικοσαετίας παρουσίασε το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης τον Απρίλιο
σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», ενώ κατά το
τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου σημειώθηκε η τρίτη καλύτερη επίδοση από το
2001 και μετά, παρ’ ότι οι δύο πρώτοι μήνες του έτους επηρεάστηκαν από τα έκτακτα
μέτρα για τον κορονοϊό… Περισσότερα…
ΑΡΘΡΑ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
Η ελληνική οικονομία μπορεί να κάνει την έκπληξη
Το Υπουργείο Οικονομικών στη Μεσοπρόθεσμη Δημοσιονομική Στρατηγική για την
περίοδο

2022-2025

προβλέπει

την

επιστροφή

της

Ελλάδας

σε

πρωτογενή

πλεονάσματα από το 2023, ενώ το χρέος αναμένεται να μειωθεί στο 150% του ΑΕΠ
έως το 2025. Οι νέες εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ περιλαμβάνουν υψηλότερο πληθωρισμό
στο 10,2% τον Απρίλιο, έναντι μείωσης 0,3%, που σημειώθηκε… Περισσότερα…
Η ελληνική αντιμετώπιση της πληθωριστικής αλυσίδας
Πώς κρίνετε τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά
σε σχέση με την ενεργειακή ακρίβεια; Θα επαρκέσουν ή θα απαιτηθούν πρόσθετες
παρεμβάσεις; Η παρέμβαση σε εθνικό επίπεδο, επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά ότι
η κυβέρνηση έχει τα αντανακλαστικά να αξιοποιεί στοχευμένα την κατάλληλη στιγμή
τα περιθώρια του δημοσιονομικού χώρου. Ωστόσο η «απεξάρτηση»… Περισσότερα…
Αντικατάσταση ηλιακών με φωτοβολταϊκά στις ταράτσες των σπιτιών
Τα συναρμόδια Υπουργεία θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τα πολλαπλά οφέλη
από την αντικατάσταση των ηλιακών θερμοσιφώνων στις ταράτσες των σπιτιών, με
φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Η ενεργειακή λύση
«3Α», δηλαδή «Αυτοπαραγωγή, Αποθήκευση, Αυτοκατανάλωση» για νοικοκυριά και
βεβαίως για επιχειρήσεις… Περισσότερα…
Χαιρετισμός Β. Κορκίδη στο 4o Ναυτιλιακό Συνέδριο του Aegean College
Η γνώση και η θάλασσα έχουν κάτι κοινό. Και οι δύο «στερούνται» του στοιχείο της
στατικότητας και οι δύο προσφέρουν πλούτο. Θα είναι οξύμωρο να μιλάμε για την
μεγαλύτερη

ναυτιλιακή

υπερδύναμη

στον

κόσμο,

την

ελληνική,

αν

δεν

κατανοήσουμε το ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στο επίτευγμα που σήμερα
ονομάζεται ναυτιλία των Ελλήνων. Η γνώση είναι το πάν… Περισσότερα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΕ: Εγκρίθηκε ελληνικό καθεστώς ύψους 2 δισ. ευρώ για στήριξη επενδύσεων βιώσιμης
ανάκαμψης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ενέκρινε ελληνικό καθεστώς
ύψους 2 δισ. ευρώ που αποσκοπεί στην παροχή στήριξης των επενδύσεων για
βιώσιμη ανάκαμψη. Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδια για την πολιτική
ανταγωνισμού, Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, δήλωσε σχετικά: «Αυτό το καθεστώς ύψους
2 δισ. ευρώ θα βοηθήσει την Ελλάδα να καθορίσει… Περισσότερα…
Gov.gr: Ποιες ώρες δεν θα είναι διαθέσιμες οι υπηρεσίες στις 20 και 21 Μαΐου λόγω αναβάθμισης
Σε

ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης γίνεται γνωστό ότι οι

υπηρεσίες που παρέχει η πλατφόρμα gov.gr θα τεθούν εκτός λειτουργίας για
συγκεκριμένες ώρες στις 20 και 21 Μαΐου, γιατί πρόκειται να γίνει σχετική
αναβάθμιση. Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από
Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 23:00 έως και Σάββατο 21… Περισσότερα…
Στην Κύπρο ο Γιάννης Μώραλης - Πρωτόκολλο Συνεργασίας Δήμων Πειραιά - Αμμοχώστου
Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης
Μώραλης, όπου υπέγραψε με τον ομόλογό του, Σίμο Ιωάννου, Πρωτόκολλο
Συνεργασίας με τον Δήμο Αμμοχώστου, στο πλαίσιο της επικείμενης αδελφοποίησης
των δύο πόλεων. Η παρουσία του κ. Μώραλη στην Κύπρο εντάσσεται στο πλαίσιο
των ενεργειών της Δημοτικής Αρχής… Περισσότερα…

Περισσότερα…

Η Εταιρεία Γραμμάτων & Τεχνών Πειραιά και το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς
στο πλαίσιο των εορτασμών για τις «ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2022» του Δήμου Πειραιά
σας προσκαλούν στην ομιλία του κου Βρανά Γκρέκα με θέμα
«ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ»
1η Ιουνίου 2022, 19.00, Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π. … Περισσότερα…

