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Σημαντική η συνδρομή των «Ποσειδωνίων» στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων
υποστήριξης της παγκόσμιας ναυτιλίας
Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης
Κορκίδης, με επιστολή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Εκθέσεων Ποσειδώνια Α.Ε., κ.
Θεόδωρο Βώκο, μεταφέρει τη διαχρονική άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ε.Β.Ε.Π., ότι τα «Ποσειδώνια» είναι «σταθμός» στα ναυτιλιακά δρώμενα, σε
παγκόσμια κλίμακα. Αποτελούσαν και αποτελούν μια ανοικτή πλατφόρμα γνώσης…
Περισσότερα… Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π…
Σκοπός και στόχος η προώθηση εσωτερικών επενδύσεων
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών για περαιτέρω αύξηση του πληθωρισμού και των
επιτοκίων αντισταθμίζονται εν μέρει από θετικές ενδείξεις στο μέτωπο του τουρισμού.
Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών της Eurostat για τον Μάιο εκτοξεύτηκε στο 10,7%,
από 9,1% τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο εθνικός πληθωρισμός σύμφωνα με την
ΕΛΣΤΑΤ σκαρφάλωσε στο 11,3% τον Μάιο. Τα ενεργειακά προϊόντα… Περισσότερα…
AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
Χρ. Σταϊκούρας: Η ελληνική οικονομία διατηρεί ισχυρή δυναμική, παρά τις εντεινόμενες πιέσειςΘα βρεθεί δημοσιονομικός χώρος
«Η ελληνική οικονομία διατηρεί ισχυρή δυναμική, παρά τις εντεινόμενες πιέσεις»,
δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σχολιάζοντας τα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία του ΑΕΠ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «οι επιδόσεις αυτές
σηματοδοτούν μία δυναμική εκκίνηση για την πορεία του ΑΕΠ στο σύνολο του
τρέχοντος έτους, θέτοντας τις βάσεις για επίτευξη ανάπτυξης… Περισσότερα…
Επιστρεπτέα προκαταβολή: Παράταση έως τις 29 Ιουλίου της προθεσμίας για την πληρωμή της 1 ης
δόσης καθώς και για την εφάπαξ εξόφληση με έκπτωση 15%
Παρατείνεται κατά ένα μήνα, δηλαδή έως 29 Ιουλίου, αντί της 30ης Ιουνίου, η
πληρωμή της πρώτης δόσης για την επιστρεπτέα προκαταβολή, ενώ για την ίδια
ημερομηνία μετατίθεται και η εφάπαξ εξόφληση του συνόλου της οφειλής που θα
προκύψει με ταυτόχρονη έκπτωση 15% επί του συνολικού ποσού. Ταυτόχρονα
αυξάνονται από 60 σε 96 οι δόσεις για την αποπληρωμή της… Περισσότερα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.
Άδ. Γεωργιάδης: Οι κινήσεις στην οικονομία πρέπει να γίνονται προσεκτικά, δεν μπορούμε να
ανακοινώνουμε μέτρα κάθε εβδομάδα - Αν μπορούσαμε θα είχαμε μειώσει τον ΕΦΚ στα καύσιμα
Αλλεπάλληλες είναι οι συσκέψεις του οικονομικού επιτελείου για τα μέτρα που μπορεί
να λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, με τις μειώσεις ΦΠΑ σε
κάποια βασικά είδη διατροφής να είναι ένα από τα εξεταζόμενα σενάρια. Αυτό
σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης, σε
συνέντευξή του, σε ραδιοφωνικό σταθμό… Περισσότερα…
Εγκύκλιος για τα νέα μητρώα και τις αλλαγές στο Γ.Ε.ΜΗ.
«Κατάλογο» των επιχειρήσεων που εγγράφονται στο ΓΕΜΗ και διευκρινίσεις για το
ποιες οικονομικές δραστηριότητες πρέπει να ενταχθούν στα άλλα δύο νεοσυσταθέντα
μητρώα παρέχει εγκύκλιος του γ.γ. Εμπορίου, Σ. Αναγνωστόπουλου. Ειδικότερα, με
την ψήφιση του 4919/2022, πέραν από το γνωστό Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)
το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προχώρησε… Περισσότερα…
Συμφωνία Ελλάδας – Ισραήλ για αναβάθμιση της διμερούς συνεργασίας
Ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης συναντήθηκε
πρόσφατα με την Υπουργό Καινοτομίας, Επιστήμης & Τεχνολογίας του Ισραήλ κ. Orit
Farkash Hacohen, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Καινοτομίας, κ.
Θανάση Κυριαζή. Βασικό θέμα στη συνάντηση ήταν η εμβάθυνση της συνεργασίας
των δύο χωρών στους τομείς της… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕN.
Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που
έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή κρίση οι οποίες δυσχεραίνουν τις οικονομικές
συναλλαγές των πολιτών, σε συνδυασμό με τα τεχνικά προβλήματα στις ψηφιακές
πλατφόρμες του Ελληνικού Κτηματολογίου, ανακοινώνει ότι χορηγείται παράταση
για την υποβολή αντιρρήσεων επί του περιεχομένου των δασικών… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡΓ.
Μείωση των εισφορών επικουρικής ασφάλισης από 6,5% σε 6%
Από την 1η Ιουνίου 2022, μειώνεται το ύψος των εισφορών επικουρικής ασφάλισης
από 6,5% σε 6%, ισόποσα για εργοδότες και μισθωτούς. Σε ανακοίνωση του
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναφέρεται ότι, η μείωση αυτή
έρχεται σε συνέχεια της μείωσης κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, που… Περισσότερα…
Τροπολογία του υπουργείου Εργασίας για ευκολότερη έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας για
μεταβιβάσεις ακινήτων
Πιο εύκολη και πιο γρήγορη γίνεται η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας για
μεταβιβάσεις ακινήτων, σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών στον ΕΦΚΑ, με ρύθμιση που
περιλαμβάνεται σε τροπολογία που κατέθεσε το Yπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Yπουργείου Εσωτερικών «Σύστημα στοχοθεσίας…
Περισσότερα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.Ν.Ν.Π.
Γιάννης Πλακιωτάκης – Συμβούλιο Υπουργών Θαλασσίων Μεταφορών της Ε.Ε. - Εκτός του
Κανονισμού «FuelEU Maritime» η ελληνική ακτοπλοΐα μέχρι το 2029
Παράταση εξαίρεσης από την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού “FuelEU
Maritime” έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029, συμφωνήθηκε για τα ακτοπλοϊκά πλοία που είναι
δρομολογημένα σε λιμένες νησιών με λιγότερους από 200.000 κατοίκους, σύμφωνα με
απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο Υπουργών Θαλασσίων… Περισσότερα…

Επίσημη παρουσίαση του νέου Ινστιτούτου «ΝΑΥΚΡΑΤΗΣ» του Υπουργείου Ναυτιλίας
Εντυπωσιακά θετικά σχόλια απέσπασε από τους εκατοντάδες συμμετέχοντες η Διημερίδα
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με κεντρικό θέμα την παρουσίαση
του νέου Ινστιτούτου Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας, Λιμένων και Λιμενικού Σώματος
«ΝΑΥΚΡΑΤΗΣ», που διοργανώθηκε πρόσφατα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και…
Περισσότερα…
ΑΡΘΡΑ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
Εμφατική η επιστροφή των Ποσειδωνίων
Στο καθιερωμένο ραντεβού της ναυτιλίας, η μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση στον κόσμο
θα φιλοξενήσει από σήμερα και μέχρι τις 10 Ιουνίου τα σημαντικότερα ονόματα της
παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας και θα δώσει την ευκαιρία να τεθούν επί τάπητος όλα
τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο. Όπως επισημαίνει στη «Ν» ο διευθύνων
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υποδεχόμαστε τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα στην 27η διοργάνωση… Περισσότερα…
Η επιχειρηματικότητα του Πειραιά έχει «όλο το πακέτο» στήριξης της ναυτιλίας
Η ανάπτυξη και η ευημερία του λιμανιού αποτελούσε και αποτελεί κοινό στόχο των
παραγωγικών τάξεων του Πειραϊκού χώρου αλλά και των χρηστών των λιμενικών του
εγκαταστάσεων. Έχει καταστεί σαφές σε όλους ότι η αύξηση στη διακίνηση των φορτίων,
δεν ευνοεί μόνο τους επενδυτές της COSCO… Περισσότερα…
Η Γνώση και η Θάλασσα προσφέρουν πλούτο
Η γνώση και η θάλασσα έχουν κάτι κοινό… Και οι δύο «στερούνται» του στοιχείου της
στατικότητας. Παρουσιάζουν πάντα κάτι καινούργιο, το οποίο μας καλεί να το
εξερευνήσουμε, να το μάθουμε και, ενίοτε, να το τιθασεύσουμε, αξιοποιώντας πάντα το
γνωσιακό μας επίπεδο-δεδομένο, αλλά και την εμπειρία μας. Θα είναι οξύμωρο να μιλάμε
για την μεγαλύτερη ναυτιλιακή υπερδύναμη στον κόσμο την ελληνική, αν δεν
κατανοήσουμε τον ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στο επίτευγμα… Περισσότερα…
Με αφετηρία το λιμάνι του Πειραιά προορισμός ο κόσμος
Ένα λιμάνι από μόνο του δεν μπορεί «να κερδίσει τον κόσμο», ο Πειραιάς όμως το
προσπαθεί. Και στην περίπτωση του μεγάλου λιμανιού μας το Leading Maritime Cities
2022 (LMC) στις αρχές του έτους, σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Singapore
Maritime Foundation πρέπει να μας προβληματίσει θετικά. Οφείλουμε και πρέπει να δούμε
τα ποιοτικά και άλλα χαρακτηριστικά ώστε συνδυαστικά λιμάνι, πόλη… Περισσότερα…

Τα ελληνικά ναυπηγεία «ξαναπιάνουν δουλειά»
Δεν θα κουραστώ να επισημαίνω, ότι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς
θα είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση αναγέννησης του ναυπηγικού
τομέα, γιατί πιστεύω ακράδαντα πως στην Ελλάδα, όπως είχε ένδοξο παρελθόν έχει και
λαμπρό μέλλον. Χαιρετίζω μάλιστα ένθερμα την πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου να εγκρίνει το σχέδιο για την εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας, η οποία
θα αποδειχθεί, εκτός από εθνικά χρήσιμη… Περισσότερα…
Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη, 34η Έκθεση Βιβλίου, Πασαλιμάνι
Η διάνοιξη των οριζόντων των επισκεπτών της στη σκέψη και την έκφραση δημιουργών,
τα πονήματα των οποίων παρουσιάζονται στην 34η Έκθεση Βιβλίου στον Πειραιά, είναι ίσως
η σπουδαιότερη συμβολή της, σε μια περίοδο όπου η πρωτόγνωρη συγκυρία της πανδημίας
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επαναπροσδιόρισε δυναμικά, γιατί… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην τελετή έναρξης της έκθεσης «Ποσειδώνια
2022»
Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παραβρέθηκε και μίλησε στα εγκαίνια της
έκθεσης «Ποσειδώνια 2022» και, στη συνέχεια, είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί τα
περίπτερα. Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του Πρωθυπουργού: «Κυρία Επίτροπε,
κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, με χαρά και με υπερηφάνεια δηλώνω «παρών»
στην γιορτή της ναυτιλίας μας, που καθημερινά ταξιδεύει στον… Περισσότερα…
Ευρωζώνη: Αμετάβλητο το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων τον Απρίλιο
Ο σύνθετος δείκτης κόστους νέων επιχειρηματικών δανείων παρέμεινε ουσιαστικά
αμετάβλητος στο 1,51% τον Απρίλιο, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για στεγαστικά
δάνεια σε νοικοκυριά αυξήθηκε 14 μονάδες βάσης στο 1,61%, σύμφωνα με στοιχεία
που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Το μέσο επιτόκιο νέων
προθεσμιακών καταθέσεων από επιχειρήσεις… Περισσότερα…
διαΝΕΟσις: Η μεγάλη ευκαιρία για επενδύσεις και ανάπτυξη μέσα από τους πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης
Με πρωτόγνωρους πόρους θα βρεθεί η Ελλάδα για λίγα χρόνια. Το περίπου 17% του
ΑΕΠ που θα λάβει από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα είναι, παρά τα νέα προβλήματα που
φέρνει ο πόλεμος στην Ουκρανία, μια, πιθανόν τελευταία, ευκαιρία για να
ισχυροποιηθεί
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πραγματοποιηθούν δύο χρόνια πριν… Περισσότερα…
Hellenic International Business Angels Summit
Το Ελληνικό Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (HeBAN), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Επιχειρηματικών Αγγέλων (EBAN) και η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) συνδιοργανώνουν στην Αθήνα, το
συνέδριο “Hellenic International Business Angels Summit (HIBAS-2022)”, στις 2324 Ιουνίου 2022. Κοινός στόχος είναι οι «Επιχειρηματικοί Άγγελοι» (ιδιώτες
επενδυτές) να γνωρίσουν το ελληνικό οικοσύστημα, να επενδύσουν σε αυτό και να το αναδείξουν σε
παγκόσμιο επίπεδο. Για περισσότερες πληροφορίες: www.ibasummit.org

