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Το Ε.Β.Ε.Π. επικροτεί την ψήφιση του προϋπολογισμού και επισημαίνει τα «κλειδιά»
για την επίτευξη των στόχων του 2020
Αναφορικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2020
στη Βουλή, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Πειραιώς επισημαίνει πως αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της
κυβέρνησης και του οικονομικού επιτελείου να ακολουθήσει
αναπτυξιακή πολιτική και να στηρίξει, αλλά και να
στηριχθεί, στην επιχειρηματικότητα. Τα “κλειδιά” για
την επίτευξη των στόχων είναι η πορεία των εσόδων από φόρους το 2020 και ειδικά οι
εισπράξεις από ΦΠΑ, αλλά και η αύξηση της απασχόλησης και των εισοδημάτων. Το
περιεχόμενο του φετινού προϋπολογισμού επιτέλους αναγνωρίζει, στις μικρές και μεγάλες,
υγιείς και συνεπείς επιχειρήσεις του τόπου, τη σκληρή 10ετή δοκιμασία τους και το γεγονός ότι
μπορούν να στηρίξουν τα έσοδα της ελληνικής οικονομίας και την απασχόληση. Η απαιτητική
πρόβλεψη επιτάχυνσης της ανάπτυξης στο 2,8% το 2020, από το 2% φέτος, μπορεί να αποτελεί
ένα δύσκολο, αλλά εφικτό στόχο, που βασίζεται στις επιχειρηματικές επιδόσεις του ιδιωτικού
τομέα. Ο φετινός Προϋπολογισμός, ουσιαστικά, σηματοδοτεί την αλλαγή της οικονομικής
πολιτικής του τόπου, αφού αφήνει πίσω την υπερφορολόγηση και την αποεπένδυση και
ανοίγει το δρόμο στην ανάπτυξη, την πρόοδο και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος
νοικοκυριών

και

επιχειρήσεων.

Στην

κατεύθυνση

αυτή

αποδεικνύεται

η

συνέπεια

της

κυβέρνησης στις δεσμεύσεις για πολύ σημαντικές μειώσεις φόρων και επιτάχυνση διαρθρωτικών
αλλαγών, με σαφές μήνυμα στους επενδυτές, ότι η Ελλάδα είναι πλέον φιλική για
επενδύσεις και επιχειρήσεις.
Περισσότερα
Επιστροφή
Παρουσιάστηκε στο Ε.Β.Ε.Π. η μελέτη για την δημιουργία της «Ιπποδάμειας Αγοράς»
στον Πειραιά
Παρέμβαση εμβληματικού χαρακτήρα για τον ευρύτερο
Πειραιά

αποτελεί

η

δημιουργία

της

«Ιπποδάμειας

Αγοράς». Βασικά στοιχεία της επικαιροποιημένης έρευνας
από το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.)
παρουσιάστηκε,
εκδήλωσης
οποία

στο

Ε.Β.Ε.Π.,

στο

πλαίσιο

ειδικής

στην

παρέστησαν

επώνυμα στελέχη του εμπορικού κόσμου της πόλης. Η
έρευνα επιδόθηκε από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου,
κ. Βασίλη Κορκίδη, σε ψηφιακή μορφή, στον Δήμαρχο
Πειραιά,

Ι.

Μώραλη,

στην

Αντιπεριφερειάρχη,

Στ.

Αντωνάκου, και στον Γ.Γ. Εμπορίου, Γ. Σταμπουλίδη,
ενώ με την ίδια μορφή θα προωθηθεί στον υπουργό Επικρατείας, Γ. Γεραπετρίτη, αλλά και στις

ηγεσίες των συναρμόδιων για θέματα ανάπτυξης υπουργείων. Από τις τοποθετήσεις των
επισήμων διαπιστώθηκε συναντίληψη για την αναγκαιότητα της εν λόγω παρέμβασης η οποία,
με την υλοποίησή της, θα αποτελέσει ένα ισχυρό τοπόσημο για την πόλη του Πειραιά.
Περισσότερα
Επιστροφή
Άρθρο του Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π. για την πρωτοβουλία «Rebrain Greece»
Με σχετικό του άρθρο για τη πρωτοβουλία «Rebrain Greece ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π.
επισημαίνει τα ακόλουθα: «Η δημιουργία των κατάλληλων
συνθηκών στην αγορά εργασίας αποτελεί ίσως την βασικότερη
των

προϋποθέσεων

για

τον

επαναπατρισμό

των

νέων

επιστημόνων που σήμερα αποτελεί ένα από τα στοιχήματα που
πρέπει να κερδηθούν. Οι δημιουργία αυτών των συνθηκών
περνά μέσα από μια νέα πολιτική που χαράσσει τώρα η κυβέρνηση με στόχο να «φωτιστεί» ξανά
ο ορίζοντας της απασχόλησης ο οποίος γέμισε «μαύρα σύννεφα» στην δεκαετία της κρίσης. Η
ιδιαιτερότητα που πρέπει να προσδιορίσει αυτή την προσπάθεια δεν είναι άλλη από εκείνη του
ανοίγματος ενός ειλικρινούς διαλόγου με τους νέους επιστήμονες, αλλά και με τους
επαγγελματίες, ώστε να αποτυπωθούν ευκρινώς οι παράμετροι εκείνοι που θα συμβάλουν στη
διαμόρφωση ενός κλίματος «ευεξίας» που τόσο έχει ανάγκη η οικονομία της χώρας αλλά και της
διαμόρφωσης ορίζοντα με προοπτικές ώστε να αποτραπούν αποσπασματικές κινήσεις που
πιθανώς προκαλέσουν μία νέα απογοήτευση. Και για τέτοια δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Είναι
προφανές ότι ο τεχνολογικός μετασχηματισμός της αγοράς εργασίας λόγω της με γεωμετρική
πρόοδο διείσδυσης των νέων ψηφιακών τεχνολογιών συνιστούν μείζονες προκλήσεις για τη
χώρα μας, καθώς θα έχουν άμεση επίδραση στην παραγωγική της διαδικασία και στην
απασχόληση.

Αξίζει

να

σημειωθεί

ότι

η

ψηφιοποίηση

δεν

θα

επιδράσει

μόνο

στην

ανταγωνιστικότητα αλλά και στη διαμόρφωση ενός διαφορετικού επιπέδου στις απαιτήσεις των
θέσεων εργασίας. Αλλά η ψηφιοποίηση είναι μόνο μία από τις πτυχές, ίσως η σοβαρότερη, που
πρέπει να δούμε γιατί πρέπει να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον ευθέως ανταγωνιστικό σε σχέση
με αυτό που τώρα τραβάει σαν μαγνήτης το επιστημονικό και όχι μόνο δυναμικό. Η
πρωτοβουλία Rebrain Greece αποτελεί μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα του υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ίσως το πρώτο σοβαρό βήμα προς την κατεύθυνση για
την επίτευξη του στόχου. Να σημειωθεί
αποτελούν

«εμβληματικές

δράσεις»,

ότι οι τέσσερις παρεμβάσεις του Rebrain Greece,
που

στοιχειοθετούν

ένα

πιλοτικό

πρόγραμμα

επαναπατρισμού των Ελλήνων της διασποράς με υψηλή επιστημονική γνώση που εργάζονται
ήδη στο εξωτερικό. Για την Επιμελητηριακή Κοινότητα με την βαθύτατη εμπειρία που διαθέτει
στα εργασιακά ζητήματα αλλά και τις επιχειρήσεις που την περιβάλλουν η εν λόγω πρωτοβουλία
αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να πρωτοπορήσουν στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης συμβάλλοντας επί της ουσίας στην ανόρθωση της οικονομίας και του επιπέδου αυτής.
Ενδεχομένως πρέπει να επεκτείνουμε αυτή τη πρωτοβουλία και στη νέα επιχειρηματικότητα με
το «Rebusiness Greece». Ο λαός λέει ότι «τα πολλά λόγια είναι φτώχεια…» Και τώρα είναι η
ώρα των σοβαρών κινήσεων όπως αυτή του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

Γιάννη Βρούτση, η οποία όπως προανέφερα, αποτελεί ένα πρώτο βήμα μιας ιδιαίτερης
προσπάθειας, που πρέπει να υποστηριχθεί».
Επιστροφή
Βράβευση Βαγγέλη Μαρινάκη σε εκδήλωση των «ΑΘΗΝΑΙΔΩΝ» - Την τιμητική
πλακέτα επέδωσε ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π.
Τον κ. Β. Μαρινάκη για την προσφορά του στο κοινωνικό
σύνολο εντός και εκτός Ελλάδας τίμησαν στο πλαίσιο του
Χριστουγεννιάτικου φιλανθρωπικού Gala οι ΑΘΗΝΑΙΔΕΣ
της οικογένειας AHEPA. Στην εκδήλωση, στην οποία
παρέστησαν επώνυμα στελέχη του επιχειρείν και της
ναυτιλίας, την τιμητική-αναμνηστική πλακέτα επέδωσε
στον κ. Β. Μαρινάκη ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. κ. Β.
Κορκίδης. Στην προσφώνησή του ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ ανέφερε τα ακόλουθα: “Είναι γεγονός
ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης γνωρίζει πολύ καλά πώς παίζεται το δύσκολο παιχνίδι της ναυτιλίας
και δεν βρίσκεται τυχαία στη καλύτερη ενδεκάδα των Ελλήνων εφοπλιστών, που πρόσφατα
αναδείχθηκαν ανάμεσα στις 100 προσωπικότητες της ναυτιλίας. Μάλιστα με τις τελευταίες του
κινήσεις και το ταλέντο του, απέδειξε για άλλη μια φορά ότι ξέρει καλά πώς να διαβάζει τα
σημάδια της αγοράς. Η ανακοίνωση της συμφωνίας του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Αμερικανό
υπουργό Εμπορίου το περασμένο έτος (2018) για τη δημιουργία μίας από τις μεγαλύτερες
εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες, ήρθε να ταράξει τα νερά της διεθνούς ναυτιλίας και να
σχεδιάσει ένα νέο χάρτη θαλασσίων μεταφορών. Και αυτό αφού επρόκειτο για ένα super deal
αξίας 1,65 δισ. δολαρίων που άλλαξε τις ισορροπίες στο παγκόσμιο επιχειρείν δημιουργώντας
μια από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες τάνκερ στον κόσμο, αφού αριθμεί 68
δεξαμενόπλοια υψηλών προδιαγραφών. Η αγάπη του Βαγγέλη Μαρινάκη για την Ελλάδα και την
ιστορία της έχει αποτυπωθεί στα πλοία του, αφού πολλά φέρουν ονόματα αρχαίων ή μυθικών
ηρώων: Μέγας Αλέξανδρος, Αχιλλέας και βεβαίως του στρατηγού Μιλτιάδη, που ήταν και το
όνομα του πατέρα του. Αυτή την αγάπη, αλλά και τις αρχές του τις πήρε από τον πατέρα του και
φυσικά από τη μητέρα του Ειρήνη.
Περισσότερα
Επιστροφή
Εκτιμήσεις Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλη Κορκίδη, για τις τάσεις και τις
προσδοκίες της φετινής χριστουγεννιάτικης αγοράς στην Αττική
Τα πρώτα στοιχεία που προκύπτουν από τις πρώτες μέρες
εφαρμογής του εορταστικού ωραρίου για τα καταστήματα
λιανικής, δείχνουν πως το 2019, ο τζίρος των Χριστουγέννων
θα κινηθεί έστω και οριακά καλύτερα από τα περυσινά επίπεδα.
Με τα καταστήματα να είναι και φέτος ανοικτά τις τρεις
τελευταίες Κυριακές του έτους, ο εορταστικός τζίρος του
Δεκεμβρίου το 2019, αναμένεται να κυμανθεί κάπως καλύτερα από τα περυσινά 3,5 δις ευρώ,

αλλά βεβαίως πολύ μακριά από τα 5,4 δις ευρώ τζίρου το 2019. Η σωρευτική μείωση οκταετίας
του χριστουγεννιάτικου τζίρου, υπολογίζεται στο -35%, με απώλειες σχεδόν 2 δις ευρώ.Σε
ετήσια βάση, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ του 2019, δείχνουν σταθεροποίηση του επιπέδου τζίρου
λιανικής, με πρόβλεψη στα 42 δις ευρώ συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων και 36 δις εκτός
καυσίμων. Το 2018, οι αντίστοιχοι τζίροι ήταν συνολικά στα 41,4 δις ευρώ και χωρίς τα
καύσιμα, στα 35,5 δις ευρώ. Οι εκτιμήσεις δείχνουν για το 2019 μία αύξηση στον τζίρο της
λιανικής 1,5% επιβεβαιώνοντας εν μέρει τις προβλέψεις οριακής αύξησης 1,8% της ιδιωτικής
κατανάλωσης. Επισημαίνω ότι, στην Αττική, κατοικεί το 40% των φορολογουμένων, δηλώνεται
το 48% του εισοδήματος της χώρας, το 59% του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και
το 58% του κύκλου εργασιών στο εμπόριο. Αναμένουμε

και

φέτος στις εορτές

να

διαπιστώσουμε το επίπεδο και την ανθεκτικότητα της καταναλωτικής δαπάνης, αφού τα
εισοδήματα δεν αυξήθηκαν ανάλογα με τις οικονομικές υποχρεώσεις των νοικοκυριών.
Επισημαίνεται, πάντως, πως φέτος καταγράφεται βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης
κατά περίπου 2 μονάδες, σε σύγκριση με πέρυσι.
Περισσότερα
Επιστροφή
Το Ε.Β.Ε.Π. συνοψίζει τα κεφάλαια και τις ιδέες της «ΕU GREEN DEAL» που
παρουσίασε η Κομισιόν
Το Ε.Β.Ε.Π., με τη βοήθεια του ενημερωτικού δελτίου
της EuroCommerce, συνοψίζει την ανακοίνωση από
την Επίτροπο, Στέλλα Κυριακίδη, και τον Εκτελεστικό
Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, Frans Timmermans, για
την «Πράσινη
μετατρέψει

την

Συμφωνία» που
Ευρώπη

στη

φιλοδοξεί
πρώτη

να

«πράσινη

Ήπειρο» και την ΕΕ σε μία σύγχρονη, αποδοτική ως
προς

τη

χρήση

των

πόρων

και

ανταγωνιστική

οικονομία, με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα έως το
2050. Ο οδικός χάρτης που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, παραμονές της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες και ενώ συνεχίζονται στη Μαδρίτη
οι εργασίες της COP25, συμπεριλαμβάνει ένα παράρτημα με χρονοδιάγραμμα για την παραγωγή
των διαφόρων μέτρων που προβλέπονται. Το έγγραφο της ΕΕ υποστηρίζει μια ολιστική
προσέγγιση που καλύπτει σχεδόν όλους τους τομείς, ενώ υποστηρίζει μια θεμελιώδη
επανεξέταση των πολιτικών, που περιλαμβάνουν την ενέργεια, τη βιομηχανική παραγωγή, τη
κατανάλωση, τις υποδομές, την οικοδομική, φορολογική και κοινωνική πολιτική. Τα κράτη μέλη
θα πρέπει πεισθούν και να προβούν σε μετασχηματισμό των εθνικών πολιτικών τους, καθώς και
να εφαρμόσουν τα μέτρα μέχρι και οι τελευταίοι αντιρρησίες της ΕΕ: Πολωνία, Τσεχία και
Ουγγαρία.
Οι κύριες επικεφαλίδες και οι ιδέες του εγγράφου της ΕΕ είναι οι εξής:
Περισσότερα
Επιστροφή

Περιφέρεια Αττικής: Εντατικοποίηση ελέγχων στην αγορά κατά την εορταστική
περίοδο
Τη

διενέργεια

συστηματικών

ελέγχων

προκειμένου

να

διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς και η προστασία
του

καταναλωτικού

κοινού

ζήτησε

από

τις

αρμόδιες

Διευθύνσεις της Περιφέρειας ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων. Με
επιστολή του συγκεκριμένα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες ο
Περιφερειάρχης ζητεί οι έλεγχοι να διενεργούνται σε πάσης φύσης χώρους που παρουσιάζουν
καταναλωτική κίνηση την εορταστική περίοδο. «Η προστασία της υγείας των καταναλωτών και η
διασφάλιση ότι λειτουργεί ομαλά η αγορά, είναι ύψιστη προτεραιότητά μας. Στόχος μας είναι
κατά

την

εορταστική

περίοδο

όπου

παρατηρείται

αυξημένη

καταναλωτική

κίνηση,

να

διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς και η προστασία του καταναλωτικού κοινού»
δήλωσε ο κ. Πατούλης.
Επιστροφή
Επίτιμος διδάκτορας του ΠαΠει ο Ευάγγελος Μυτιληναίος
Επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πειραιά αναγορεύτηκε
στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που έλαβε χώρα στο Δημοτικό
Θέατρο Πειραιά

ο Ευάγγελος Μυτιληναίος . «Όλη μου τη ζωή

δουλεύω, δεν ξέρω να κάνω τίποτε άλλο». Με τα λόγια αυτά και
σε έντονα φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα, αποδέχθηκε ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MYTILINEOS κ. Ευάγγελος Γ. Μυτιληναίος την
αναγόρευσή του σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Στην ομιλία του ο κ. Μυτιληναίος, αφού ευχαρίστησε την οικογένειά του (χωρίς την οποία όπως
τόνισε δεν θα είχε γίνει τίποτα) και τον αδελφό του Γιάννη Μυτιληναίο («Όταν οι δρόμοι μας
χώρισαν τιμήσαμε ο ένας την προσφορά του άλλου») περιέγραψε το περιβάλλον στο οποίο
κινείται σήμερα η επιχειρηματικότητα και η χώρα αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.
«Στα πρόσωπά σας, τόνισε απευθυνόμενος στους φοιτητές, βλέπω την Ελλάδα του μέλλοντος.
Μια Ελλάδα που δεν έχει επιστρέψει απλώς και μόνο στην κανονικότητα μετά την κρίση, αλλά
μια Ελλάδα ανταγωνιστική, πραγματικά ισότιμη μέσα στην Ευρώπη.
Περισσότερα
Επιστροφή
Εκδήλωση με θέμα «Μικρές Επιχειρήσεις - Μεγάλες Προοπτικές»
«Μικρές Επιχειρήσεις - Μεγάλες Προοπτικές» ήταν το θέμα
ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Ε.Β.Ε.Π. από
την

ΙΑΣΙΣ.

Στην

εν

λόγω

εκδήλωση,

απευθύνοντας

χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., ανέφερε τα ακόλουθα:
«Η είσοδος νέων στο επιχειρείν σήμερα εξακολουθεί να

αποτελεί ένα στοίχημα για το οικονομικό γίγνεσθαι της χώρας.

Στοίχημα που πρέπει να

κερδηθεί για δύο βασικούς λόγους. Η επιχειρηματική κοινότητα πάντα θα χρειάζεται «νέο αίμα»
αφενός και αφ ετέρου χρειάζεται να επενδύσει στις γνώσεις και τη ζέση των νέων να
αναπτύξουν – υλοποιήσουν το όνειρό τους. Από την άλλη, η βελτίωση των συνθηκών εισόδου
των νέων στο επιχειρείν συμβάλλει ουσιαστικά και στην γενικότερη προσπάθεια αποτροπής της
φυγής των νέων επιστημόνων και όχι μόνο στο εξωτερικό. Η χώρα, η οικονομία της αλλά και το
επιχειρείν δεν πρέπει να χάσουν αυτό το στοίχημα, όπως προανέφερα, και το πρόγραμμα
CONNECT YOUR BUSINESS, που ξεκινάει από την καρδιά του Πειραιά και έχει Πανελλαδικό
χαρακτήρα, συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Η Επιμελητηριακή κοινότητα διατηρεί πάντα
τις «πόρτες ανοικτές» για τους νέους που θα θελήσουν να δοκιμαστούν στον επιχειρηματικό
στίβο».
Επιστροφή

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ
Poseidon Med II: Μία ολοκληρωμένη & βιώσιμη εφοδιαστική LNG για τη Ναυτιλία της
Ανατολικής Μεσογείου
Οι δραματικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής τα
τελευταία χρόνια έχουν πείσει ακόμη και τους πιο
δύσπιστους για την ανάγκη δραστικής μείωσης των
εκπομπών

των

αερίων

του

θερμοκηπίου.

Τόσο

η

Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και ο Διεθνής Οργανισμός
Ναυτιλίας IMO έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους προς αυτή την κατεύθυνση, δημιουργώντας
από τώρα τα θεμέλια για ένα ενεργειακό μέλλον χωρίς άνθρακα. Κλειδί σε αυτή την προσπάθεια
αναδεικνύεται το LNG και όχι τυχαία. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλικά προς το περιβάλλον
καύσιμα, με πρακτικά μηδενικές εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων και ενώσεων θείου (μείωση
κατά 90% σε σχέση με τα συμβατικά ναυτιλιακά καύσιμα) και σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές
οξειδίου του αζώτου (75%) και διοξειδίου του άνθρακα (25%). Επιπλέον διαθέτει μία ασφαλή
και εφαρμοσμένη τεχνολογία ως προς την αποθήκευση, μεταφορά και χρήση του. Αυτά είναι
μόνο μερικά από τα πλεονεκτήματα που οδήγησαν την Ε.Ε. στο να το επιλέξει έναντι των
συμβατικών καυσίμων στη Ναυτιλία. Τα τελευταία χρόνια, το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG)
έχει εξαπλωθεί ραγδαία στις θαλάσσιες μεταφορές της Βόρειας και της Δυτικής Ευρώπης, και
πλέον, χάρη στο Poseidon Med II, εισέρχεται δυναμικά και στη ναυτιλία της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης. Ο λόγος για το ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Poseidon Med II στο
οποίο συμμετέχουν πέντε κομβικοί λιμένες (Πειραιάς, Πάτρα, Ηγουμενίτσα, Ηράκλειο, Λεμεσός)
και ο τερματικός σταθμός LNG στη Ρεβυθούσα. Η συνεισφορά του ΡΜΙΙ θα είναι καθοριστική ως
προς την εδραίωση μιας βιώσιμης και αποτελεσματικής εφοδιαστικής αλυσίδας που καθιστά το
LNG μία οικονομικά και εμπορικά αποδοτική λύση για τη Ναυτιλία της Ανατολικής Μεσογείου.
Περισσότερα
Επιστροφή

Σε ρότα διαρθρωτικών αλλαγών το ΥΝΑΝΠ
Στις

προτεραιότητες

του

Υπουργείου

Ναυτιλίας

και

Νησιωτικής Πολιτικής για το επόμενο έτος 2020, αλλά και
στο έργο που έχει παραχθεί ως σήμερα σε διάστημα μόλις
πέντε μηνών, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης μιλώντας
στην

Βουλή,

στο

πλαίσιο

της

συζήτησης

για

τον

Προϋπολογισμό του 2020. Στην διάρκεια της ομιλίας του ο
κ. Πλακιωτάκης υπογράμμισε ιδιαίτερα το σημαντικό έργο που έχει παράγει ως σήμερα η
κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στον τομέα της οικονομίας αποδεικνύοντας συνέπεια
λόγων και έργων για την εφαρμογή πολιτικών σε όλους τους τομείς που λύνουν προβλήματα,
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, και

προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες

ανάπτυξης, προόδου και προκοπής για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες.
Περισσότερα
Επιστροφή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Από Σάββατο 21 Δεκεμβρίου έως Τρίτη 31 Δεκεμβρίου
«ΜΑΓΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ» είναι ο τίτλος
σειράς εκδηλώσεων έχει προγραμματίσει ο Δήμος Πειραιά
με στόχο να ψυχαγωγήσει τους πολίτες αλλά και τους
επισκέπτες της πόλης του Πειραιά. Με βάση το πρόγραμμα
το

προσεχές

διάστημα

είναι

προγραμματισμένες

εξελιχθούν οι ακόλουθες εκδηλώσεις:
Περισσότερα
Επιστροφή

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

13 – 16 Δεκεμβρίου 2019

 «Ετήσια Έκθεση 2019» Γενικού Διευθυντή της EuroCommerce, κ. Christian Verschueren


Δελτίο Τύπου EuroCommerce: «Food Waste»

Επιστροφή

να

