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Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π.

Κ. Μητσοτάκης: H «πράσινη» μετάβαση θα μας δώσει ενεργειακή ανεξαρτησία - Γεωγιάδης:
Ευθύνη μας να κάνουμε γρηγορότερα για να διασφαλίσουμε την αποθήκευση της ανανεώσιμης
ενέργειας
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Αναπτυξιακή Τράπεζα και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, στο
Ζάππειο. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, «χειριζόμαστε διάφορες κρίσεις και η
τελευταία θέτει μια μεγάλη πρόκληση… Περισσότερα… Ομιλία Προέδρου Ε.Β.Ε.Π.…
Οι αναπτυξιακές τράπεζες και οι επενδυτικοί οργανισμοί Ελλάδας, Γαλλίας, Γερμανίας, Δανίας και
Φινλανδίας υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας
Οι αναπτυξιακές τράπεζες και οι επενδυτικοί οργανισμοί της Ελλάδας, της Γαλλίας,
της Γερμανίας, της Δανίας και της Φινλανδίας υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας
για την επιτάχυνση των επενδύσεων σε ευρωπαϊκές εταιρίες τεχνολογίας, στο
πλαίσιο της εκδήλωσης "Growing Together" στην Αθήνα… Περισσότερα…
Το plan Β των επιχειρήσεων για επάρκεια και οι 7 ενέργειες για ακρίβεια
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς παρακολουθεί με αγωνία τις
επιπτώσεις της παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις
που δέχονται ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα και που επιδεινώνεται καθημερινά από τον
πόλεμο στην Ουκρανία. Οι πληθωριστικές πιέσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση,
με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς να εκτροχιάζονται… Περισσότερα…
Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλη Κορκίδη, «Έγκαιρη και δίκαιη η επιβολή πλαφόν
στις αυξήσεις επαγγελματικών ενοικίων»
«Το Ε.Β.Ε.Π. επικροτεί την απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνι Γεωργιάδη για τη τη θέσπιση πλαφόν 3% στα επαγγελματικά μισθωτήρια και
θεωρεί
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πληθωρισμού στα επίπεδα ρεκόρ του 8%, επιμερίζοντας δίκαια το πρόσθετο κόστος,
μεταξύ των ιδιοκτητών και των… Περισσότερα…
Η αποπληρωμή του ΔΝΤ βάζει τέλος στη 12ετή εποπτεία της Ελλάδας
Η Ελλάδα ολοκλήρωσε την αποπληρωμή των οφειλών της στο Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο, κλείνοντας έτσι ένα κεφάλαιο που άνοιξε τον Μάιο του 2010, με την
προσφυγή στο ΔΝΤ για χρηματοδοτική στήριξη. O Υπουργός Οικονομικών δήλωσε
πως πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, απόρροια… Περισσότερα…

Το Σχέδιο ενεργειακής θωράκισης να περιλαμβάνει κατασκευή δεξαμενών στα ναυπηγεία μας και
αποθήκευση LNG στην Ελλάδα
Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, φέρνει στο προσκήνιο την τεχνογνωσία
της ναυπηγικής βιομηχανίας και των δυνατοτήτων των ελληνικών ναυπηγείων για
την κατασκευή δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμου LNG, τόσο για τις ανάγκες τις
Ελλάδας, όσο και άλλων χωρών της ΕΕ… Περισσότερα…
Multimodal Trans[Ports] Maritime Logistics & Supply Chain Summit
Είναι σίγουρο ότι δεν αρκεί σήμερα να προβούμε σε ιστορικές αναφορές, για το
«σταυροδρόμι» της Μεσογείου, για τη σημασία της Εγνατίας, για το ρόλο των
λιμανιών στο παγκόσμιο εμπόριο. Δεν θα είχε νόημα… Οφείλουμε όμως να θέσουμε
«τον δάκτυλο επί τον τύπον των ήλων», εξετάζοντας… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
Χρ. Σταϊκούρας: «Απαιτείται συντονισμένη, άμεση, τολμηρή ευρωπαϊκή δράση και αντίδραση»
απέναντι στη «νέα οξεία διεθνή κρίση» - Δεν θα δημιουργηθούν μη αναστρέψεις καταστάσεις
Την ανάγκη μιας τολμηρής και άμεσης ευρωπαϊκής απάντησης στη νέα «οξεία διεθνή
κρίση» με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η Ευρώπη, υπογράμμισε ο Υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, από το Λουξεμβούργο, όπου συνεδρίασε το
Συμβούλιο Ecofin. «Η Ευρώπη βρίσκεται… Περισσότερα…
Επιδότηση πετρελαίου κίνησης- Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και με την
εφαρμογή της η τιμή του πετρελαίου κίνησης στην αντλία θα πέσει κάθετα κατά 0,15
ευρώ (0,12 ευρώ προ ΦΠΑ). Στην ΚΥΑ μεταξύ άλλων περιγράφεται ο καθορισμός
του μηχανισμού της επιδότησης του πετρελαίου… Περισσότερα…
Αναλυτικά οι ελαφρύνσεις και επιδοτήσεις για τον Απρίλιο
Για τις ελαφρύνσεις και τις επιδοτήσεις που αναμένονται μέσα στον Απρίλιο μίλησε
σε τηλεοπτικό σταθμό ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Ο κ.
Σταϊκούρας τόνισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να βοηθά την κοινωνία για όσο
χρειαστεί και ότι όλα αξιολογούνται. Η ελληνική κοινωνία… Περισσότερα…
Άνοιξε η εφαρμογή για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων
Άνοιξε η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα
που αποκτήθηκαν το 2021. Οι φορολογούμενοι με την είσοδό τους στην εφαρμογή
θα πρέπει να έχουν επιβεβαιώσει τα στοιχεία επικοινωνίας με την ΑΑΔΕ και στη
συνέχεια θα πρέπει να επιβεβαιώσουν… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.
Στη Βουλή οι νέες διατάξεις για ΓΕΜΗ και Υπηρεσίες Μιας Στάσης
Συζητήθηκε στη Βουλή, το νομοσχέδιο που αφορά στη λειτουργία του ΓΕΜΗ και της
Υπηρεσίας Μιας Στάσης, με στόχο τη βελτίωση εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων. Στην
ομιλία του ο υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Αδ. Γεωργιάδης ανέφερε τα
ακόλουθα… Περισσότερα… Στα τέλη του 2023 οι εκλογές στα Επιμελητήρια…

Αδ. Γεωργιάδης: Ο πληθωρισμός μας παραμένει αισθητά κάτω από το μέσο όρο της ευρωζώνης
Στα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat για τον πληθωρισμό, αναφέρθηκε ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη συζήτηση του
νομοσχεδίου για

το

ΓΕΜΗ και

τις Υπηρεσίες

Μιας Στάσης, στην αρμόδια

κοινοβουλευτική επιτροπή. «Η Eurostat ανακοίνωσε… Περισσότερα…
Ν. Παπαθανάσης: Με τις μεταρρυθμίσεις και τις επαφές με ξένους επιχειρηματικούς κολοσσούς
προχωράμε σε αύξηση των επενδύσεων - Θα είμαστε αμείλικτοι στο κυνήγι της αισχροκέρδειας
Με τις μεταρρυθμίσεις που εισάγει η κυβέρνηση και τις συνεχείς επαφές με ξένους
επιχειρηματικούς κολοσσούς, ενισχύεται η αύξηση των επενδύσεων και η δημιουργία
ακόμα περισσότερων θέσεων εργασίας που θα μειώσουν σταδιακά τον δείκτη
ανεργίας, φέρνοντάς τον στα προ κρίσης ποσοστά και… Περισσότερα…
Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα δήλωσης αποθεμάτων των αγαθών
Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα δήλωσης αποθεμάτων των αγαθών, σύμφωνα με
ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ειδικότερα, ενημερώνει το κοινό και τις
επιχειρήσεις ότι ενεργοποιείται η πλατφόρμα των αγαθών, που περιλαμβάνονται
στην υπό… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ.
Κ. Χατζηδάκης: Η ανεργία έπεσε στο 11,9%
«Η ανεργία έπεσε στο 11,9% τον Φεβρουάριο 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία της
Eurostat και δεν πρόκειται για πρωταπριλιάτικο αστείο!» ανέφερε ο υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, σε ανάρτηση στον
προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook την 1η Απριλίου… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΝ.
Επιστολή Κ. Σκρέκα στις εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τις επιδοτήσεις
λογαριασμών του Απριλίου-Φυσικό αέριο: Διπλασιάζεται η επιδότηση τον Απρίλιο
Το ύψος των επιδοτήσεων των λογαριασμών ρεύματος τον Απρίλιο γνωστοποίησε
ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, με επιστολή στις
εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για το πακέτο μέτρων που
ανακοινώθηκε νωρίτερα το Μάρτιο το οποίο περιλαμβάνει διπλάσια… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΞ.
Σε ΑΕ μετατρέπεται ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων
Με το νομοσχέδιο το οποίο υπερψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, το οποίο
κατέθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας και παρουσίασε ο αρμόδιος
Υφυπουργός για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Κώστας
Φραγκογιάννης, το Υπουργείο Εξωτερικών, έχοντας την ευθύνη της οικονομικής
διπλωματίας της χώρας, πραγματοποιεί… Περισσότερα…
ΑΡΘΡΑ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
«Η αγροτική οικονομία με κατεύθυνση την επισιτιστική ασφάλεια»
Η αγροδιατροφική αλυσίδα της Ε.Ε. πρέπει να διασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια
τουλάχιστον 400 εκατ. πολιτών και αποτελεί σημαντικό οικονομικό τομέα με
σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Αυτή είναι η διαπίστωση χάρη στην οποία τον
Μάιο του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη στρατηγική της «Από το
αγρόκτημα στο πιάτο», η οποία… Περισσότερα…

Σε ασφυκτικό κλοιό οι μικρομεσαίοι σύμφωνα με το «Ευρωβαρόμετρο»
Σύμφωνα με το «Ευρωβαρόμετρο» σε ασφυκτικό κλοιό βρίσκονται οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις καθώς ο συνδυασμός των αλλεπάλληλων κυμάτων της πανδημίας, με
τελευταίο εκείνο της «Ομικρον 2» και της αβεβαιότητας του οικονομικού ορίζοντα
που προσδιορίζεται από την σύρραξη Ρωσίας -Ουκρανίας συνθέτουν ένα εφιαλτικό
επιχειρηματικό σκηνικό. Γεγονός… Περισσότερα…
Συνυφασμένη με το λιμάνι η ιστορία του Πειραιά
Χρειάζεται κανείς να κοιτάξει προσεκτικά το ιδρυτικό του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς
και, ιδιαίτερα, την κάθε γωνία του, για να διαπιστώσει ότι ο εμπορικός κόσμος αυτής της
πόλης είχε ήδη διεθνοποιήσει τις δραστηριότητές του συνδεόμενος με τα λιμάνια κόμβους
της εποχής εκείνης. Σήμερα η πειραϊκή επιχειρηματικότητα συνεχίζει να μάχεται. Το
πειραϊκό εμπόριο συνεχίζει να μάχεται και το αδιάψευστο στοιχείο... Περισσότερα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Στην Αναπτυξιακή Τράπεζα δυο + 1 νέα χρηματοδοτικά εργαλεία
Ένα καινούριο χρηματοδοτικό εργαλείο το "Innovation Loan" θα παρουσιάσει σε
λίγες εβδομάδες η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB όπως ανακοίνωσε κατά την
ομιλία του στο ESG Athens Symposium 2022 ο εκτελεστικός αντιπρόεδρός της
Παντελής Τζωρτζάκης. Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση… Περισσότερα…

Ημερίδα Σ.Ε.Ε.Ν. σε συνεργασία με Ε.Β.Ε.Π. «Μετάβαση στην πράσινη ακτοπλοΐα»

Πρόγραμμα…

2ο Ετήσιο Συνέδριο «Athens for Industry 4.0, Summit 2022 | Innovative Business»

Πρόγραμμα…

