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Στο Metropolitan Expo τα Ποσειδώνια 2022
Τη Δευτέρα, 6 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της ναυτιλιακής έκθεσης
«Ποσειδώνια 2022» στο Metropolitan Expo η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 10
Ιουνίου. Το μεγαλύτερο μέρος των επιβεβαιωμένων κρατήσεων εκθεσιακού χώρου
στα φετινά Ποσειδώνια προέρχεται και πάλι από διεθνείς εταιρείες, ενώ τουλάχιστον
οι 85 από τον συνολικό αριθμό των εκθετών θα κάνουν το ντεμπούτο τους…
Περισσότερα…
Ημερίδα «Το Μέλλον της Ναυπηγικής Βιομηχανίας - Οι προοπτικές για την ανάπτυξη του κλάδου»
Σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων που στόχο θα έχουν την επίλυση βασικών ζητημάτων
που λειτουργούν ανασχετικά στην ανάπτυξη του ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα,
εξήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, από του βήματος της
Ημερίδας με θέμα «Το Μέλλον της Ναυπηγικής Βιομηχανίας» που διεξήχθη στο
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.), με… Περισσότερα…
Ανησυχία στην αγορά για τις διαστάσεις της πληθωριστικής κρίσης
Σε υψηλότερα διψήφια επίπεδα 10,7% κινείται ο εναρμονισμένος πληθωρισμός και
τον Μάιο, μετά την αύξηση του δείκτη τιμών χονδρικής των βιομηχανικών αγαθών
κατά 48,5% τον Απρίλιο. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή από την Eurostar πιστοποιεί
πως τα χειρότερα στο μέτωπο του πληθωρισμού, με 8,1% στην Ευρωζώνη, είναι
ακόμη μπροστά μας. Οι διαστάσεις του… Περισσότερα…
AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
Χρ. Σταϊκούρας: Η ελληνική οικονομία επιδεικνύει ισχυρή ανθεκτικότητα
Η ελληνική οικονομία επιδεικνύει ισχυρή ανθεκτικότητα και παρά τις αναμενόμενες
απώλειες που υφίσταται- όπως εξάλλου και ολόκληρη η Ευρώπη- λόγω της
ενεργειακής κρίσης, εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο από
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τόσο για το 2022 όσο και για το 2023. Αυτό ανέφερε ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας… Περισσότερα…
Η ελληνική ναυτιλία συνεισέφερε 18,7 δισ. ευρώ, το 2021, σε εισαγόμενο συνάλλαγμα
Για τη ναυτιλία, το ναυτιλιακό συνάλλαγμα, τα σχέδια της κυβέρνησης για τα
ναυπηγεία μίλησε σε μία εφ όλης της ύλης ομιλία εστιασμένης στα της ναυτιλίας ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιώς,
παρουσία επώνυμων στελεχών της ναυτιλίας της χώρας «Θέλω να εκφράσω τις
θερμές ευχαριστίες μου στο Διοικητικό Συμβούλιο… Περισσότερα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.
Αδ. Γεωργιάδης: Σκοπός μας είναι όχι απλώς να επιβιώσει η μικρομεσαία επιχείρηση, αλλά να
ανθίσει η μικρομεσαία επιχείρηση και, ανθίζοντας η μικρομεσαία επιχείρηση, να ανθίσει και η
ελληνική οικονομία εν τω συνόλω της
Ομιλία Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη στο συνέδριο της
ΕΣΕΕ Future of Retail 2022: «Κατ’ αρχάς, εγώ είμαι ακριβώς στην ώρα μου. Από την
ώρα που μου είπατε, πρέπει να άργησα 46 δευτερόλεπτα. Ήμουν εντός
προγράμματος αν και η εβδομάδα αυτή για μένα ήταν πάρα πολύ κουραστική, γιατί
από την Κυριακή ήμουν στο Νταβός… Περισσότερα…
Ν. Παπαθανάσης: Τεχνολογικοί πρωταθλητές πολλαπλασιάζουν τη θέση τους στη χώρα μας
Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ξεκινήσει ο αναπτυξιακός νόμος με έργα που
ανήκουν στο καθεστώς της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, όπως σημείωσε ο
αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης στο
συνέδριο «Smart Cities - City Connect Conference 2022» που πραγματοποιήθηκε σε
κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα… Περισσότερα…
Γ. Τσακίρης: Το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου αναμένεται να εγκριθεί από την ΕΕ το
επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα" του νέου ΕΣΠΑ
Το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου αναμένεται να εγκριθεί από την ευρωπαϊκή
επιτροπή το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα" του νέου ΕΣΠΑ που
αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό σημείωσε σε ανάρτησή του στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης,
ενώ υπογραμμίζει ότι το πρόγραμμα εγκρίνεται… Περισσότερα…
Η Ελλάδα σε 4 χρόνια θα μπορεί να καλύψει, σχεδόν, τις ημερήσιες ανάγκες της από ΑΠΕ
«Η παρούσα ενεργειακή κρίση αποτελεί ευκαιρία για την Ελλάδα, καθώς, πλέον, είναι
φθηνές οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οπότε αν τρέξει η Ελλάδα, στα επόμενα
τρία με τέσσερα χρόνια θα μπορεί, σχεδόν, να καλύψει τις ημερήσιες ανάγκες της
από ανανεώσιμες πηγές, ενώ μπορεί να είναι παρούσα και στην παραγωγή
υδρογόνου και επιπλέον να… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕN.
Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών: Η επιδότηση θα αφαιρείται απευθείας στο ταμείο των
καταστημάτων
Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία της απόσυρσης ηλεκτρικών συσκευών, που
θα ξεκινήσει στα μέσα Ιουνίου, έδωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Κώστας Σκρέκας, σε τηλεοπτική εκπομπή. Όπως είπε, «ο προϋπολογισμός του
μέτρου της απόσυρσης ηλεκτρικών συσκευών είναι 150 εκατ. ευρώ και μαζί με τη
συμμετοχή των δικαιούχων θα αγγίξει τα 300 εκατ. ευρώ… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡΓ.
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»: Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων
Άνοιξε, την 1η Ιουνίου 2022, το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για την υποβολή
δηλώσεων στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ως εξής: Α. Για τον μήνα Μάιο 2022 Β' Φάση «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» Για τον μήνα Μάιο 2022 - Β΄ Φάση «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», δίνεται
η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «αίτηση/δήλωση ένταξης στον Μηχανισμό
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»,Β΄ φάση… Περισσότερα…

ΑΡΘΡΑ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
Ζητούμενο η αύξηση της ρευστότητας
Η ρευστότητα των επιχειρήσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση
επενδύσεων σε εξοπλισμό ή παραγωγή νέων προϊόντων. Υπάρχουν κλάδοι της
Οικονομίας, που έχουν πληγεί από την ενεργειακή κρίση, η οποία επιδεινώθηκε
εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Επιχειρήσεις οι οποίες αφενός βλέπουν τις
πωλήσεις τους να μειώνονται… Περισσότερα…
«Επιχειρηματισμός και ηλεκτρισμός»
Το επιχειρείν αντιστάθηκε και αντιστέκεται. Αντιστάθηκε στην υπερ-δεκαετή
οικονομική κρίση, αντιστάθηκε απέναντι στα ισχυρά κύματα της πανδημίας και
αντιστέκεται στους ισχυρούς κλυδωνισμούς που έχει προκαλέσει στην παγκόσμια
οικονομία ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος. Το τέλος του οποίου ευχόμαστε όλοι να
έρθει σύντομα. Τα στοιχεία, η αδιαμφισβήτητη ισχύς των αριθμών… Περισσότερα…
Χαιρετισμός Βασίλη Κορκίδη στην ημερίδα του Πα.Πει.: «Soft Skills and Humans Well-being: the
case in shipping»
Δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι όσο μεγαλώνουμε, τόσο πιο πολλά μαθαίνουμε. Τώρα,
το πώς χρησιμοποιούμε τις γνώσεις μας, είναι μια άλλη ιστορία. Και σε αυτή θα
επικεντρωθούμε σήμερα, έχοντας πάντα ως βάση του συλλογισμού μας τον
συναρπαστικό χώρο της ναυτιλίας. Οφείλουμε να δεχθούμε, ότι η γνώση και η
επιστήμη, δεν είναι κάτι το στατικό. Η γνώση… Περισσότερα…
Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη «ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2022» στον Πειραιά
Ημέρες Θάλασσας, ημέρες γιορτής, ημέρες αναγνώρισης, ημέρες σεβασμού, ημέρες
πολιτισμού, ημέρες αθλητισμού, ημέρες περηφάνειας, ημέρες διασκέδασης, ημέρες
τραγουδιού, ημέρες χαράς Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς
δηλώνει αρωγό σε κάθε προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής του Πειραιά, να προωθήσει
την εξωστρέφεια της πόλης. Στόχος δεν είναι… Περισσότερα…
Ετήσια εκδήλωση μνήμης για την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως
«Η Πόλις Εάλω» σαν σήμερα πριν από 569 χρόνια. Στον αύλειο χώρο, ενώπιον του Ι.Ν. της
Αγίας Τριάδος, Μητροπόλεως Πειραιώς, πραγματοποιήθηκε, την Κυριακή 29 Μαϊου 2022,
τρισάγιο από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιώς, κκ Σεραφείμ, για την Άλωση της
Κωνσταντινούπολης, κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π.,

κ. Βασίλης

Κορκίδης, κατέθεσε στεφάνι στο άγαλμα… Περισσότερα…
Ομιλία Β. Κορκίδη στην ημερίδα Ε.Β.Ε.Π. και Εταιρίας Γραμμάτων & Τεχνών Πειραιά «Το Αιγαίο
Πέλαγος από την προϊστορία έως σήμερα»
Κατά τη διάρκεια της γεωλογικής «Πλειόκαινου εποχής», πριν 2,5 εκατ. χρόνια, η
καταβύθιση της ξηράς εντάθηκε, με παράλληλη αποκοπή της Πελοποννήσου από την
υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα και με ταυτόχρονη ανάπτυξη του Αιγαίου πελάγους. Στο
μύθο του Αιγαία, του μυθικού βασιλιά της Αθήνας, μαθαίνουμε το γεγονός που αποτέλεσε
την αφορμή για την ονομασία του. Ακόμη και σήμερα, ο μύθος λέει, ότι το Αιγαίο πήρε το
όνομά του από τον Αιγαία. Εκτός από αυτό το μύθο όμως, άλλες εκδοχές… Περισσότερα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ανοικτή επιστολή Κ.Ε.Ε.Ε. για την αποτροπή εξαπάτησης επιχειρηματικών και εμπόρων
Με ανοικτή επιστολή προς όλα τα Επιμελητήρια η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Ελλάδος απέστειλε ενημερωτικό υλικό για την αποτροπή εξαπάτησης επιχειρηματικών
και εμπόρων με πρόσχημα την δήθεν αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Οι «απατεώνες»
καταφέρνουν και αποσπούν τραπεζικά στοιχεία και κωδικούς ασφαλείας του ebanking… Περισσότερα…
«Γαλάζια νύχτα» στον Πειραιά Παρασκευή 3 Ιουνίου - Ανοιχτά καταστήματα έως τα μεσάνυχτα
Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς στις εκδηλώσεις του
Δήμου Πειραιά για τις «Ημέρες Θάλασσας 2022» και με σκοπό να μεταδώσουμε ένα
μήνυμα χαράς και αισιοδοξίας στους καταναλωτές και τους επισκέπτες της πόλης μας,
αλλά και τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον πολιτισμό, την ιστορία… Περισσότερα…
ΟΛΠ Α.Ε.: Δυναμική πορεία κρουαζιέρας στον Λιμένα Πειραιά
Η δυναμική επανεκκίνηση της κρουαζιέρας στο Λιμάνι του Πειραιά είναι πλέον
γεγονός, καθώς ήδη έχουν καταπλεύσει σε αυτό ορισμένα από τα μεγαλύτερα, πιο
σύγχρονα και πολυτελή κρουαζιερόπλοια των σημαντικότερων εταιρειών κρουαζιέρας
διεθνώς. Συγκεκριμένα, μάλιστα, το προηγούμενο χρονικό διάστημα… Περισσότερα…
ΣΒΑΠ: Οι πρώτες επαφές για επιχειρηματική συνεργασία Ελλάδας - Ουκρανίας
Οι πρώτες συζητήσεις για τη συνεργασία επιχειρήσεων από την Ελλάδα και την
Ουκρανία τόσο άμεσα όσο, και κυρίως, κατά την επόμενη ημέρα μετά τη λήξη του
πολέμου ξεκίνησαν και βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι διερευνητικές επαφές έγιναν στο
πλαίσιο της γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς…
Περισσότερα…
Συμμετοχή Ε.Β.Ε.Π. στην 34η Έκθεση Βιβλίου στο Πασαλιμάνι
Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς και ο Εμπορικός Σύλλογος
Πειραιώς, συμμετέχουν και φέτος, έχοντας με κοινό περίπτερο και με την Ομοσπονδία
Εμπορικών Συλλόγων Αττικής Ομόρων Νομών και Νήσων Αιγαίου, στην Έκθεση
Βιβλίου

στο

Πασαλιμάνι,

που

διοργανώνει

για

34 η

χρονιά

ο

Σύλλογος

Βιβλιοχαρτοπωλών και Εκδοτών Πειραιά. Η Έκθεση, ξεκινά σήμερα, 3 Ιουνίου έως 19
Ιουνίου 2022 και θα λειτουργεί καθημερινά από 7.00 μ.μ. έως 11.00 μ.μ.
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Ενημερωτικά Δελτία:

▪ «Τοποθέτηση της SMEunited σχετικά με το Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ»,
01.06.2022
▪ «Η SMEunited αντιδρά επικριτικά στην πρόταση της Επιτροπής «Ενδυνάμωση των καταναλωτών για την
πράσινη μετάβαση - Τεκμηριώνοντας τους πράσινους ισχυρισμούς», 01.06.2022
▪ «Πώς οι ΜμΕ υποστηρίζουν τους νέους να αναπτύξουν δεξιότητες για την κυκλική οικονομία», 01.06.2022
▪ «Η μετάβαση πρέπει να περιλαμβάνει τις ΜμΕ», 31.05.2022
▪ «Η SMEunited χαιρετίζει την πρωτοβουλία για Νόμο περί Ανθεκτικότητας στον Κυβερνοχώρο», 30.05.2022

