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Πειραιάς: Το Μετρό θα «αφαιρέσει» 20.000 αυτοκίνητα από τους δρόμους
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17 εταίροι. 9 χώρες. 5 Ευρωπαϊκοί Λιμένες. Πιλοτικές

δράσεις στα λιμάνια του Πειραιά, Βαλένθια, Λιβόρνο,

Αμβέρσα, Χαμινακότκα χάραξαν το δρόμο προς τα λιμάνια

του μέλλοντος

Με γνώμονα το κοινό ευρωπαϊκό όραμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη των λιμένων

του μέλλοντος, καθώς και τη βιώσιμη διασύνδεσή τους με το αστικό

περιβάλλον, το ευρωπαϊκό έργο COREALIS (Capacity with a pOsitive

enviRonmEntal and societAL footprInt: portS in the future era), μέσα από 36

μήνες επιτυχημένης ερευνητικής πορείας, κατάφερε να αναδείξει μια σειρά

από επιτεύγματα για τους ευρωπαϊκούς λιμένες φορτίου που εστιάζουν στην

αύξηση της αποδοτικότητας και τη βελτιστοποίηση της χρήσης γης,

δημιουργώντας θετικό περιβαλλοντολογικό και κοινωνικό αποτύπωμα στο

αστικό περιβάλλον.

Υιοθετώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και με την ενεργή συμμετοχή

της Ελλάδος, μια σειρά από έξυπνες, υπερσύγχρονες και οικονομικά βιώσιμες

καινοτομίες δοκιμάστηκαν με επιτυχία σε πραγματικές συνθήκες σε πέντε

σημαντικά ευρωπαϊκά λιμάνια της Βαλτικής, του Ατλαντικού και της

Μεσογείου, ανάμεσα τους και ο Πειραιάς. Το αποτέλεσμα είναι ένα καινοτόμο

πλαίσιο στρατηγικής σημασίας που μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στη

βελτίωση της ικανότητας των σταθμών διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων των

ευρωπαϊκών λιμένων να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες τους για

χωρητικότητα και αποτελεσματική κυκλοφορία αγαθών και φορτίων.

 

«Ημέρες Θάλασσας 2021»: Για 7η χρονιά στον Πειραιά

 

Μετρό: Πειραιάς – Αεροδρόμιο σε 45 λεπτά με 50.000 νέους επιβάτες σε

έναν χρόνο
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Το στρατηγικό αυτό πλαίσιο υποστηρίζεται από προηγμένες τεχνολογίες που

περιλαμβάνουν το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Ανάλυση Δεδομένων,

Συστήματα Επόμενης Γενιάς για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, αλλά και

τεχνολογίες Δικτύου 5G.

Με συντονιστή το ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου

Πολυτεχνείου) στο έργο ένωσαν την τεχνολογική τους αριστεία και εμπειρία

κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικοί φορείς ανά την Ευρώπη

όπως Deltares, Fundación Valenciaport CNIT με εμπειρία στις λιμενικές

υποδομές, το CNIT με σπουδαίο υπόβαθρο στην εφαρμογή ΙοΤ καινοτομιών, η

ERTICO, o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ευφυών Συστημάτων στις Μεταφορές

αλλά και σημαντικοί εκπρόσωποι από την βιομηχανία, εταιρείες στον χώρο

των τηλεπικοινωνιών, των δικτύων, της επιχειρηματικής διοίκησης και της

ναυτιλίας όπως η ERICSSON, NEC, SGS, MARLO, SEAbility, MOSAIC, Dynniq.

Το έργο COREALIS χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο

του προγράμματος ‘Έρευνας και Καινοτομίας Ορίζοντας 2020 και ξεκίνησε

την ερευνητική του πορεία το Μάιο του 2018.

Δυναμική ήταν και η ελληνική συμμετοχή στο έργο καθώς στην κοινοπραξία

του συμμετείχαν το ΕΠΙΣΕΥ και οι εταιρείες ΣΤΑΘΜΟΣ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και SEAbility

Ε.Π.Ε..

Η επίδραση των αποτελεσμάτων του COREALIS είναι πολυδιάστατη. Όπως

δηλώνει ο Δρ Άγγελος Αμδίτης, Διευθυντής Έρευνας ΕΠΙΣΕΥ και

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου στο τελικό συνέδριο παρουσίασης των

αποτελεσμάτων του COREALIS που έλαβε χώρα διαδικτυακά τον Απρίλιο με

θέμα ‘Την πορεία προς το λιμάνι του μέλλοντος’, «το COREALIS έχει θέσει τις

βάσεις, αλλά υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος προς την επίτευξη λειτουργικής

αποτελεσματικότητας και κλιματικής ουδετερότητας όπως αυτή ορίζεται από

την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία».

Στο τελικό συνέδριο του COREALIS, διακεκριμένοι ομιλητές και υψηλόβαθμα

στελέχη από διαφόρους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, επιτροπές (Επιτροπή

Βιομηχανίας Εμπορευματοκιβωτίων 4.0 / Terminal Industry Committee 4.0,

Ιταλική Διαπανεπιστημιακή Κοινοπραξία Τηλεπικοινωνιών / CNIT – Consorzio

Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα

Μεταφορών Ενδοηπειρωτικών Πλωτών Οδών / European Inland Waterway

Transport Platform – IWT, Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά / Piraeus

Container Terminal – PCT S.M S.A) και κορυφαία ευρωπαϊκά λιμάνια (Λιμάνι

της Αμβέρσας, Λιμάνι της Βαρκελώνης, Λιμάνι του Ρότερνταμ), αποτύπωσαν

το όραμά τους για τα λιμάνια του μέλλοντος και συζήτησαν σχετικά με τις

προκλήσεις που φέρνει το μέλλον στα πολυάσχολα λιμάνια φορτίου της

Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα 

Alpha Bank: Διήμερο διεργασιών για την αύξηση κεφαλαίου των €800 εκατ.

Πιστοποιητικό εμβολιασμού: Πώς εκδίδεται και πού χρησιμοποιείται – 8
ερωτήματα

Πιστοποιητικό εμβολιασμού: Πώς εκδίδεται και πού χρησιμοποιείται – 8
ερωτήματα

λιμάνια Πειραιάς

Απόρρητο

https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/trapezes/alpha-bank-diimero-diergasion-gia-tin-afxisi-kefaleou-ton-e800-ekat/
https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/ellada/pistopoitiko-emvoliasmou-pos-ekdidete-ke-pou-chrisimopiite-8-erotimata/
https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/ellada/pistopoitiko-emvoliasmou-pos-ekdidete-ke-pou-chrisimopiite-8-erotimata/
https://www.newmoney.gr/tag/%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%ac%ce%bd%ce%b9%ce%b1/
https://www.newmoney.gr/tag/%cf%80%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b1%ce%b9%ce%ac%cf%82/
javascript: Cookiebot.renew()


 ΡOΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ BLOOMBERG

πριν 4 λεπτά

Χ.Α: Αντίστροφη μέτρηση για το 10ο Greek Investment Forum New York

πριν 6 λεπτά

Alpha Bank: Πάνω από 20% προβλεπόμενη απόδοση για όσους συμμετάσχουν στην ΑΜΚ

πριν 18 λεπτά

Πλακιωτάκης: Σε ισχύ από αύριο και η ψηφιακή δήλωση υγείας για τους επιβάτες στα πλοία

πριν 19 λεπτά

Μετατίθεται για τις 10 Ιουνίου η 24ωρη απεργία στα λιμάνια από 4 σωματεία

πριν 33 λεπτά

Τηλεργασία: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τον δημόσιο τομέα – Ποιες ημέρες του έτους αποκλείεται

πριν 47 λεπτά

Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού: Παράταση έως 4 Iουνίου για τις αιτήσεις χορήγησης 

πριν 53 λεπτά

Καλοκαιρινή άδεια: Τι αλλάζει με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

πριν 1 ώρα

ΑΠΕ: Mια αγορά εν βρασμώ και χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό

πριν 1 ώρα

Ρόμαν Αμπράμοβιτς: Πάνω από €2,2 δισ. του κόστισαν οι 17 κούπες της Τσέλσι

πριν 1 ώρα

Γεραπετρίτης: «Θα σταθούμε πλάι στην αγορά και την επιχειρηματικότητα»

πριν 1 ώρα

Οι Αμερικανοί παραγωγοί LNG γίνονται πιο «πράσινοι»

πριν 1 ώρα

Υπ. Υποδομών: Σε συνεργασία με τον Δημόκριτο το θεσμικό πλαίσιο για το υδρογόνο στις μεταφορές

πριν 2 ώρες

ΔΕΔΔΗΕ: Ματαιώνει τον διαγωνισμό των €3 δισ… και τον επαναπροκηρύσσει

πριν 2 ώρες

Συνέδριο ygeiamou: Μητσοτάκης, Τσίπρας και Γεννηματά παρουσίασαν τις προτάσεις τους για το νέο ΕΣΥ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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δείτε όλες τις ειδήσεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ρύθμιση Σταϊκούρα»: Πώς και ποιοι θα πάρουν 420 δόσεις και κούρεμα οφειλής έως

80%

Στο ofeiles.gov.gr για ρυθμίσεις με τους πιστωτές τους χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικουριά και επιχειρήσες – Πώς γίνεται η υποβολή

της αίτησης – Βήμα βήμα η διαδικασία για τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Κω σ τ ή ς  Π λά ν τζο ς

πριν 2 ώρες

Το νεοκλασικό της Βουλής στη Φιλελλήνων 23 «παίρνει ζωή»

πριν 2 ώρες

Τρεις πολιτικοί αρχηγοί στο ίδιο τραπέζι

πριν 2 ώρες

Φόρος εισοδήματος: Μειωμένος κατά 30% – 40% για ιδιοκτήτες ακινήτων

πριν 2 ώρες

Νίκος Λούλης: «Το ντιλ Chipita – Mondelez θα ανοίξει πόρτες και στην Μύλοι Λούλης»

πριν 2 ώρες

Εξωδικαστικές ρυθμίσεις χρεών και αβεβαιότητες

πριν 2 ώρες

«Astypalea project»: Τι θα ανακοινώσει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

πριν 3 ώρες

«Ρύθμιση Σταϊκούρα»: Πώς και ποιοι θα πάρουν 420 δόσεις και κούρεμα οφειλής έως 80%

πριν 3 ώρες

Τα ενσταντανέ Μητσοτάκη, Τσίπρα και Φώφης, ο πονοκέφαλος (με δόσεις) του τραπεζίτη, γιατί πλακώνονται ΕΛΤΑ με ACS και

ο «λεκές»

πριν 10 ώρες

Σε υψηλό άνω των 2 ετών το αργό

πριν 10 ώρες

Χρυσός: Μικρές απώλειες αλλά πάνω από τα 1.900 δολάρια η τιμή

πριν 10 ώρες

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε προσφυγή της J&J για την υπόθεση του ταλκ με αμίαντο

21  -0,002 -0,17% EURGBP 0,863  +0,004 +0,41% EURJPY 133,725  -0,246 -0,18% OIL 67,960 GOLD 1.900,000  -3,750 -0,20% FDAX 15.574,500 FDOW 34ΓΔ 894,130  -0,08%

Απόρρητο

https://www.newmoney.gr/category/roh/
https://www.newmoney.gr/category/roh/palmos-oikonomias/oikonomia/
https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/oikonomia/rithmisi-staikoura-pos-ke-pii-tha-paroun-420-dosis-ke-kourema-ofilis-eos-80/
https://www.newmoney.gr/author/k-plantzos/
https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/ependyseis/to-neoklasiko-tis-voulis-sti-filellinon-23-perni-zoi/
https://www.newmoney.gr/roh/blogger/tris-politiki-archigi-sto-idio-trapezi/
https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/oikonomia/foros-isodimatos-miomenos-kata-30-40-gia-idioktites-akiniton/
https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/epixeiriseis/nikos-loulis-to-ntil-chipita-mondelez-tha-anixi-portes-ke-stin-mili-loulis/
https://www.newmoney.gr/roh/blogger/exodikastikes-rithmisis-chreon-ke-aveveotites/
https://www.newmoney.gr/roh/politiki/astypalea-project-ti-tha-anakinosi-simera-o-kiriakos-mitsotakis/
https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/oikonomia/rithmisi-staikoura-pos-ke-pii-tha-paroun-420-dosis-ke-kourema-ofilis-eos-80/
https://www.newmoney.gr/dark-room/ta-enstantane-mitsotaki-tsipra-ke-fofis-o-ponokefalos-me-dosis-tou-trapeziti-giati-plakononte-elta-me-acs-ke-o-lekes/
https://www.newmoney.gr/roh/agores/se-ipsilo-ano-ton-2-eton-to-argo/
https://www.newmoney.gr/roh/agores/chrisos-mikres-apolies-alla-pano-apo-ta-1-900-dolaria-i-timi/
https://www.newmoney.gr/roh/diethni/ipa-to-anotato-dikastirio-aperripse-prosfigi-tis-jj-gia-tin-ipothesi-tou-talk-me-amianto/
https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/oikonomia/rithmisi-staikoura-pos-ke-pii-tha-paroun-420-dosis-ke-kourema-ofilis-eos-80/
javascript: Cookiebot.renew()


«Astypalea project»: Τι θα ανακοινώσει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Παραδίδονται επισήμως τα πρώτα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα δημόσιας χρήσης από την εταιρεία, καθώς και δώδεκα σταθμοί φόρτισης από την

ΔΕΔΔΗΕ

Φ ώ φ η  Γι ωτά κ η
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Φόρος εισοδήματος: Μειωμένος κατά 30% – 40% για ιδιοκτήτες ακινήτων

«Κουρεμένος» ο φόρος λόγω των ειδικών μέτρων που ίσχυσαν το 2020 – Τα SOS των φορολογικών δηλώσεων

Στ έλ ι ο ς  Κρ ά λογλο υ

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ

Νίκος Λούλης: «Το ντιλ Chipita – Mondelez θα ανοίξει πόρτες και στην Μύλοι Λούλης»

Εκ των βασικών πελατών της Μύλοι Λούλης η Chipita – Σε τροχιά ρεκόρ

παραμένουν οι πωλήσεις

Στ έλ ι ο ς  Μ ο ρ φ ί δ η ς

dark room
Όσα συμβαίνουν πίσω απο κλειστές πόρτες*

Τα ενσταντανέ Μητσοτάκη, Τσίπρα και Φώφης, ο πονοκέφαλος (με

δόσεις) του τραπεζίτη, γιατί πλακώνονται ΕΛΤΑ με ACS και ο «λεκές»Απόρρητο
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Ε Π Ε Ν ΔΥΣ Ε Ι Σ

Το νεοκλασικό της Βουλής στη Φιλελλήνων 23 «παίρνει ζωή»

Η Βουλή των Ελλήνων προχώρησε στη διακήρυξη της σχετικής

διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου,

προϋπολογισμού 6,187 εκατ. ευρώ – Οι λεπτομέρειες του project

Στ εφ α ν ί α  Σο ύ κ η

 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού: Παράταση έως 4 Iουνίου για τις αιτήσεις

χορήγησης 
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Χ.Α: Αντίστροφη μέτρηση για το 10ο Greek Investment Forum New York
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Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α ΚΑ

Καλοκαιρινή άδεια: Τι αλλάζει με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

n ews r o o m

Απόρρητο

https://www.newmoney.gr/roh/agores/ch-a-antistrofi-metrisi-gia-to-10o-greek-investment-forum-new-york/
https://www.newmoney.gr/author/newsroom/
https://www.newmoney.gr/category/roh/ergasiaka/
https://www.newmoney.gr/roh/ergasiaka/kalokerini-adia-ti-allazi-me-to-neo-ergasiako-nomoschedio/
https://www.newmoney.gr/author/newsroom/
https://www.newmoney.gr/roh/agores/ch-a-antistrofi-metrisi-gia-to-10o-greek-investment-forum-new-york/
https://www.newmoney.gr/roh/ergasiaka/kalokerini-adia-ti-allazi-me-to-neo-ergasiako-nomoschedio/
https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/trapezes/alpha-bank-pano-apo-20-provlepomeni-apodosi-gia-osous-simmetaschoun-stin-amk/
javascript: Cookiebot.renew()


Τ ΡΑ Π Ε Ζ Ε Σ

Alpha Bank: Πάνω από 20% προβλεπόμενη απόδοση για όσους συμμετάσχουν στην ΑΜΚ
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Ε Λ Λ Α Δ Α

Πλακιωτάκης: Σε ισχύ από αύριο και η ψηφιακή δήλωση υγείας για τους επιβάτες στα πλοία

n ews r o o m
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Ρόμαν Αμπράμοβιτς: Πάνω από €2,2 δισ. του κόστισαν οι 17 κούπες της Τσέλσι

Γιατί ο Ρώσος μεγιστάνας διεκδικεί τον τίτλο του πιο επιτυχημένου αλλά και πιο γενναιόδωρου ιδιοκτήτη ποδοσφαιρικής ομάδας στην Αγγλία. Ο ρόλος της

Μαρίνα Γκρανοβσκάγια στην κατάκτηση του Champions League και οι άγνωστες ιστορίες

Μ ι χά λ η ς  Κο σ μ ε τά το ς

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι ΣΑπόρρητο
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Το «κουφάρι» της Creta Farms γίνεται «Αλλαντοβιομηχανία Ρεθύμνου»

Η Impala Hellas μετονομάστηκε τελικά σε Creta Farm Foods αφήνοντας την παλιά Creta Farms ένα «κουφάρι», στο οποίο πέραν των δύο αδελφών

«εγκλωβίστηκαν» και πολλοί μέτοχοι

Στ έλ ι ο ς  Μ ο ρ φ ί δ η ς

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ

Dirk Van de Put: Το σχέδιο της Mondelez International για την Chipita

Γιατί έδωσε 2 δισ δολ. στο «χρυσό ντιλ» για ελληνική εταιρεία – «Φανταστείτε ένα κρουασάν Chipita με γέμιση Cadbury ή Milka», λέει μεταξύ άλλων ο CEO της

αμερικανικής πολυεθνικής κάνοντας λόγο για «αμοιβαία επωφελή συμφωνία» – Που στέκονται οι αναλυτές

Στ έλ ι ο ς  Μ ο ρ φ ί δ η ς
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B U S I N E SS  STO R I E S

Πρεμιέρα για τον νέο Πτωχευτικό με ηχηρά «σφυριά» για επωνύμους (pics)

Η βίλα του «Mr.Raxevsky» στην Εκάλη, η Kathy Heyndels, η οικία της Κατερίνας Ζηρίδη και οι βίλες στη Μύκονο

Στα ύ ρ ο ς  Γρ ι μ ά ν η ς

Υπ. Υποδομών: Σε

συνεργασία με τον

Δημόκριτο το

θεσμικό πλαίσιο για

το υδρογόνο στις

μεταφορές

Μ α ρ ι ά ννα  Τζά ννε

ΔΕΔΔΗΕ: Ματαιώνει τον

διαγωνισμό των €3 δισ… και τον

επαναπροκηρύσσει

Πρόωρο «τέλος» στη μεγαλύτερη διαγωνιστική

διαδικασία του Διαχειριστή - Ποια έργα προέβλεπε - Οι

ενστάσεις και οι προσφυγές

Στα ύ ρ ο ς  Γρ ι μ ά ν η ς

newmoney

Ελλείψεις στην

παγκόσμια

προσφορά

προϊόντων – Υπό

ασφυκτική πίεση τα

κινεζικά εργοστάσια
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Καθυστερήσεις λόγω

κρουσμάτων

κορωνοϊού σε ένα

από τα μεγαλύτερα

λιμάνια του κόσμου
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Generali: Προσφορά

1,2 δισ. ευρώ για την

εξαγορά της Societa

Cattolica
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Τουρκία: Η οικονομία

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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ΑΠΕ: Mια αγορά εν βρασμώ
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Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α

Οι Αμερικανοί παραγωγοί LNG

γίνονται πιο «πράσινοι»
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«έτρεξε» με 7% αλλά

με αιματηρό κόστος

για τους Τούρκους
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Η Ευρωπαϊκή

Τράπεζα

Επενδύσεων

λανσάρει blockchain

για την πώληση

ψηφιακών ομολόγων

σε ευρώ
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 BLOGS

Αλέξα νδ ρ ο ς  Κα σ ι μ ά τ η ς

Εξωδικαστικές ρυθμίσεις χρεών και αβεβαιότητες

Φ ώ φ η  Γι ωτά κ η

Τρεις πολιτικοί αρχηγοί στο ίδιο τραπέζι

 Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Τηλεργασία: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τον δημόσιο τομέα – Ποιες ημέρες του έτους

αποκλείεταιΑπόρρητο
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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάγιες δαπάνες: Μέχρι πότε η αίτηση για επιδότηση – Οι ΚΑΔ

Η πλατφόρμα έχει ανοίξει από τη Δευτέρα, 31 Μαΐου και απευθύνεται σε επιχειρήσεις που το 2020 είχαν ζημιές και πτώση τζίρου άνω του 30%
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Επίδομα Παιδιού: Ποιοι οι δικαιούχοι – Πώς θα κάνετε την αίτηση
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Αναστολές Μαΐου: Πότε αναμένεται να καταβληθεί το επίδομα
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ΟΑΕΔ: Μέχρι τέλος Ιουνίου η ρύθμιση οφειλών για δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ
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 ΑΓΟΡΕΣ

Σε υψηλό άνω των 2 ετών το αργό

Ράλι μετά την απόφαση του OPEC και των συμμάχων του (OPEC+) να διατηρήσουν σε ισχύ το σχέδιο τους για σταδιακές αυξήσεις της παραγωγής

τους.
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Χρυσός: Μικρές απώλειες αλλά πάνω από τα 1.900 δολάρια η τιμή
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Wall Street: Μικτά πρόσημα παρά το ράλι του πετρελαίου
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Eurobank Equities: Στο 1,58 η τιμή στόχος και με σύσταση «buy» για την Alpha Bank
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 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Στις 22 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον Νόμο απαρτία, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 29.06.2021
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Στα «χέρια» των θεσμών ο «Ηρακλής 2» – Ποια αιτήματα τραπεζών & servicers έγιναν

δεκτά
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ΑΧΑ: Έναντι 167 εκατ. ευρώ η πώληση των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα
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Σαρρηγεωργίου (ΕΑΕΕ) σε συνέδριο ygeiamou: «Η ιδιωτική υγεία έχει μόνον

αντικίνητρα»

Αγγελ ι κ ή  Β ελεσ ι ώτ η

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: «Θα σταθούμε πλάι στην αγορά και την επιχειρηματικότητα»

Η ανάπτυξη θα έλθει με μειώσεις στη φορολογία και αναπτυξιακές επενδύσεις – Καλύτερες αμοιβές την επομένη της πανδημίας, έχουν δρομολογηθεί

4.000 προσλήψεις μόνιμων νοσηλευτών – Σημαντική χρονιά το 2022, είπε ο υπουργός Επικρατείας
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Συνέδριο ygeiamou: Μητσοτάκης, Τσίπρας και Γεννηματά παρουσίασαν τις προτάσεις

τους για το νέο ΕΣΥ
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ΤτΕ: Το πόρισμα για την εμπλοκή Καλογρίτσα στο ΣΥΡΙΖΑ channel – Πώς καταρρίπτει τους

ισχυρισμούς Παππά για τα €3 εκατ.
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Πιερρακάκης: Άνοιξε η πλατφόρμα eudcc.gov.gr για το Ψηφιακό Πιστοποιητικό
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Μετατίθεται για τις 10 Ιουνίου η 24ωρη απεργία στα λιμάνια από 4 σωματεία

Οι προγραμματισμένες απεργιακές κινητοποιήσεις από την ΑΔΕΔΥ και τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας, Πειραιά για τις 3 Ιουνίου μετατέθηκαν και αυτές

για τη συγκεκριμένη ημέρα, ώστε να συνδιοργανωθεί πανεργατική, πανελλαδική απεργία μαζί με τη ΓΣΕΕ
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Ολοκληρώθηκε η πόντιση του υποθαλάσσιου αγωγού υδροδότησης της Αίγινας
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Self test: Τι ισχύει μέχρι τις 5 Ιουνίου για εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

(vid)
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ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ: Πότε θα γίνει 24ωρη απεργία για το εργασιακό νομοσχέδιο
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 ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε προσφυγή της J&J για την υπόθεση του ταλκ με

αμίαντο

Δύο δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου ζήτησαν να εξαιρεθούν από την υπόθεση
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