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Πρωτόκολλο συνεργασίας για την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών στο Ιρακινό Κουρδιστάν
Πρωτόκολλο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Εμπορικού και Βιομηχανικού
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επιχειρηματικών σχέσεων και την ενίσχυση της ελληνικής εξωστρέφειας στο Ιρακινό
Κουρδιστάν… Περισσότερα…
Δηλώσεις Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλη Κορκίδη, για τις φωτιές στην Αττική - Τα 12 μέτρα
στήριξης των πυρόπληκτων
«Μόνο θλίψη προκαλούν οι πρώτες εικόνες από την καταστροφική πυρκαγιά που
κατακαίει, για μία ακόμη φορά, έναν από τους σημαντικότερους πνεύμονες πρασίνου της
Αττικής, αλλά και περιουσίες πολιτών που βρέθηκαν ενώπιον της πύρινης λαίλαπας. Πρώτη
μας προτεραιότητα, ως συντεταγμένη… Περισσότερα… Τα 12 μέτρα της κυβέρνησης…
Ανακοίνωση Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής
Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλης Κορκίδης, για τις πρώτες ημέρες των
θερινών εκπτώσεων στην Αττική δήλωσε: «Περικοπές και στις αγορές των καλοκαιρινών
εκπτώσεων δείχνει η αγοραστική κίνηση της πρώτης εβδομάδας στην Αττική με μόνο ίσως
ενθαρρυντικό στοιχείο… Περισσότερα…
Συνάντηση Ε.Β.Ε.Π. – ΕΛ.Ι.Ν.Τ.
Εποικοδομητική συνάντηση είχε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Πειραιώς ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Βασίλης Κορκίδης, με τον νέο Πρόεδρο
του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ), Δρα Ν. Λιάπη, και
τα μέλη των δύο φορέων, κ.κ. Κ. Αχλαδίτη, Σ. Ζολώτα και Γ. Βοζίκη. Κατά την
διάρκειά της, έγινε μία πρώτη ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων σε θέματα
συνεργασίας, με στόχο την ανάδειξη θεμάτων της ελληνικής ναυτιλίας, διεθνώς,
καθώς και την προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας στο ναυτιλιακό γίγνεσθαι.

Επίσκεψη του Πρέσβη του Ισημερινού στο Ε.Β.Ε.Π.
Δέσμη θεμάτων που σχετίζονται με το εισαγωγικό, κυρίως, εμπόριο
από την Λατινική Αμερική και τις εναλλακτικές σχετικά με τις
ασφαλείς

εμπορικές

σχέσεις

μεταξύ

Ελλάδας

–

Ισημερινού,

συζητήθηκαν κατά την πρόσφατη τιμητική επίσκεψη του Πρέσβη του
Ισημερινού,

κ.

Miguel

Falconi,

στο

Ε.Β.Ε.Π.

παρουσία,

επιχειρηματιών και εκπροσώπων αρμόδιων φορέων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πρέσβης κατέστη γνώστης του
προβληματισμού εισαγωγέων νωπών φρούτων για τα κόστη μεταφοράς, αλλά και για τις απόπειρες
λαθρεμπορίου σε φορτία που έχουν προορισμό την Ελλάδα και χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι απειλές από ενέργεια και πληθωρισμό δεν σταμάτησαν επενδύσεις και τουρισμό
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις καλοκαιρινές προβλέψεις της, αναθεώρησε την
προηγούμενη πρόβλεψή από 3,5% σε 4% για την ανάπτυξη της Ελλάδας, παρά τις
υψηλότερες εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό. Ο ΔΤΚ αναμένεται να είναι υψηλότερος
στο 8,9%, σε σύγκριση με 6,3% στο παρελθόν… Περισσότερα…
AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
Χρ. Σταϊκούρας: Νέα μέτρα στήριξης από τον Σεπτέμβριο
Το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης από το φθινόπωρο άφησε ανοιχτό ο υπουργός
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος εκτίμησε ότι τα αυξημένα κρατικά
έσοδα θα οδηγήσουν σε νέες παρεμβάσεις για την ελάφρυνση των πολιτών. «Το
ποσό που θα υπάρξει, αλλά και το πού θα… Περισσότερα…
Υπερβαίνει το 1,2 δισ. ευρώ η απορρόφηση των πόρων του «Ελλάδα 2.0»
Στην πρόοδο που σημειώνει η απορρόφηση των πόρων του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» αναφέρθηκε ο Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας σε ειδική εκδήλωση για τα
οφέλη του συγκεκριμένου αναπτυξιακού εργαλείου, στη Σάμο… Περισσότερα…
Κομισιόν: Ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ και της ευρωζώνης, προβλέπει για την Ελλάδα
το 2022 και 2023
Ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ και της ευρωζώνης, αλλά υψηλό πληθωρισμό
«βλέπει» για την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις θερινές ενδιάμεσες οικονομικές
προβλέψεις που έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα. Συγκεκριμένα, στην έκθεσή της
για την Ελλάδα, η Επιτροπή αναφέρει τα εξής: Η οικονομική ανάπτυξη… Περισσότερα…
Παρατείνεται η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις έως 30 Αυγούστου
Με νομοθετική διάταξη του Υπουργείου Οικονομικών, παρατείνεται η προθεσμία
υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 30 Αυγούστου 2022. Όπως
ανακοινώθηκε, παρά το γεγονός ότι εφέτος η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής
των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.
Στο «κατώφλι» της Βουλής το νομοσχέδιο για τα ναυπηγεία Ελευσίνας
Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις του υπουργού οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα
αυτή την εβδομάδα κατατίθενται προς ψήφιση στη Βουλή οι σχετικές διατάξεις
προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία εξυγίανσης στο πλαίσιο του νόμου 4738 /
2020. Όπως είναι γνωστό μεγαλύτερος πιστωτής της οφειλέτριας… Περισσότερα…

Στο επίκεντρο συνάντηση Γεωργιάδη-Ραπτάκη οι αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα
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Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού, κ. Λεωνίδα Ραπτάκη,
συναντήθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις
Γεωργιάδης. Οι δύο άνδρες συζήτησαν για περαιτέρω σύσφιξη των
διμερών εμπορικών σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕN.
Κ. Σκρέκας: Στα 500 εκατ. ευρώ το όφελος από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εφέτος «Πράσινο» το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας έως το τέλος του έτους
Μόνο μέσα στο 2022 έχουμε εξοικονομήσει πάνω από μισό δισ. ευρώ, επειδή η
αύξηση της παραγωγής ενέργειας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) μας
επέτρεψε να εισαγάγουμε λιγότερο φυσικό αέριο, σε σχέση με περασμένες
χρονιές". Αυτό επεσήμανε σε δηλώσεις του… Περισσότερα…
Παράταση για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου στο «Εξοικονομώ 2021»
Παρατείνεται έως και τις 7 Σεπτεμβρίου 2022 η προθεσμία υποβολής της
Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για τις αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα
«Εξοικονομώ

2021»,

που

έχουν

χαρακτηριστεί

ως

καταρχήν

επιλέξιμες,

ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η σχετική τροποποίηση
της προκήρυξης του προγράμματος περιλαμβάνεται σε υπό έκδοση ΚΥΑ.
Μπλόκο από την Ελλάδα στο σχέδιο της Κομισιόν για το φυσικό αέριο
«Ελλάδα, όπως και Ισπανία - Πορτογαλία αντιδρούν με σφοδρότητα στο σχέδιο
της υποχρεωτικής περικοπής βιομηχανικής παραγωγής με απόφαση των
Βρυξελλών. Γιατί η βιομηχανία στην Ελλάδα απορρίπτει το σχέδιο. Κάθετα
αρνητική είναι η ελληνική κυβέρνηση απέναντι στη χθεσινή πρόταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση 15% της κατανάλωσης… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡΓ.
Θετικό το ισοζύγιο της απασχόλησης τον Ιούνιο του 2022
Θετικό παρέμεινε το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης τόσο τον Ιούνιο όσο και
κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού
Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ». Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά… Περισσότερα…
ΑΡΘΡΑ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
Επιστολή προέδρου Δ.Σ. Ε.Β.Ε.Π. στην REAL
Ο πρόεδρος του ΔΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς,
Βασίλης Κορκίδης, με επιστολή εξέφρασε την λύπη του για την φωτιά στις
εγκαταστάσεις, όπου στεγάζονται τα γραφεία της Real Group στο Μαρούσι και τις
ζημιές που προκάλεσε, καταδικάζοντας απερίφραστα κάθε… Περισσότερα…

Στάση στήριξης της οικονομίας η απόφαση για εκλογές στη τετραετία
Είναι γνωστή και πάγια η θέση του επιχειρηματικού κόσμου για πολιτική και
οικονομική σταθερότητα, καθώς και η άποψη που διαχρονικά διατυπώνουμε στην
εκάστοτε κυβέρνηση, να εξαντλεί την τετραετία και να κρίνεται στο τέλος της
θητείας της. Συμφωνούμε, λοιπόν, απόλυτα και επιδοκιμάζουμε την απόφαση του
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να σταματήσει την… Περισσότερα…
Κερδισμένες και χαμένες επιχειρήσεις από τη μεγάλη «βουτιά» του ευρώ
Βαριές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις που εισάγουν από τρίτες χώρες εμπορεύματα
και πρώτες ύλες με τιμολόγηση σε δολάρια, οφέλη για λίγες εξαγωγικές
επιχειρήσεις. Τι δηλώνει στο BD ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης. Η
αλλαγή της σχέσης ευρώ - δολαρίου και η ευθυγράμμιση των δύο κορυφαίων
νομισμάτων σε ισοτιμία περίπου 1 προς 1, πυροδοτεί δυσάρεστες… Περισσότερα…
Κόμβος ο Πειραιάς για τουρισμό και επιχειρηματικότητα – Οι μεγάλες προκλήσεις
Ο Πειραιάς, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και τα νησιά του Αργοσαρωνικού
αποτελούν «αιχμή του δόρατος» για την επιχειρηματικότητα αλλά και τον τουρισμό.
Όπως επισημαίνει σε συνέντευξή του στο enikos.gr, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης
Κορκίδης, «κοινός στόχος στο άμεσο μέλλον… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΑΤΕ: 400 εκατ. ευρώ για συνεπενδύσεις με ιδιωτικά funds σε growth capital επιχειρήσεις –
Ένταξη στο στο D20-LTIC
Νέα κεφάλαια 400 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία funds που θα επενδύσουν σε
growth capital επιχειρήσεις και θα «χτίσουν» τα νέα επιχειρηματικά success story,
ρίχνει στην αγορά η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων. Πρόκειται για το
νέο πρόγραμμα Q-Equity fund of funds, ύψους 400 εκατ. ευρώ… Περισσότερα…
Ο Πειραιάς μεταξύ των 10 κορυφαίων λιμανιών παγκοσμίως στον δείκτη ναυτιλίας 2022
Το λιμάνι του Πειραιά κατέλαβε την 9η θέση διεθνώς στον Δείκτη Ναυτιλιακών
Κέντρων Xinhua-Baltic (ISCD). Ο δείκτης ISCD είναι μία ετήσια ανεξάρτητη
κατάταξη, η οποία αξιολογεί συγκριτικά την επίδοση των κορυφαίων πόλεων
λιμανιών και των ναυτιλιακών κέντρων σε όλο τον κόσμο και βασίζεται σε
διαφορετικούς δείκτες… Περισσότερα…
35 χρόνια Κανάλι 1, 90,4 FM – Ειδική συνεργασία με το Ε.Β.Ε.Π.
Πριν από 35 χρόνια η πόλη μας υποδεχόταν το δικό της ραδιόφωνο, το Κανάλι
Ένα, μια ελεύθερη φωνή που από τότε ακούγεται αδιάλειπτα, ενημερώνοντας και
ψυχαγωγώντας τους συμπολίτες μας και όχι μόνο. Πριν ακριβώς 35 χρόνια η
πρωτεύουσα και οι δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, ο Πειραιάς και η
Θεσσαλονίκη άνοιγαν τον δρόμο της ελεύθερης… Περισσότερα… Παρουσίαση…
«Η Αττική αλλάζει. Το ΕΣΠΑ στην πόλη σου» - Στις 26 Ιουλίου Workshop στο Ε.Β.Ε.Π.
Η Περιφέρεια Αττικής διοργανώνει θεματικές εκδηλώσεις με τη μορφή
workshop, σε κάθε μια Περιφερειακή Ενότητα. Την Τρίτη 26 Ιουλίου, από
τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στο

Εμπορικό και Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Πειραιώς και με κεντρικό μήνυμα «Η Αττική Αλλάζει, το
ΕΣΠΑ στην πόλη σου»… Πρόσκληση… Πρόγραμμα…

