
 
 

Αγαπητέ συνάδελφε, 

Το e-Ενημέρωση συντάσσεται εβδομαδιαία με τη δημοσιογραφική επιμέλεια του Ε.Β.Ε.Π. 

(επικοινωνία: τηλ.: 210 4170529, e-mail: studies@pcci.gr) 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ 

Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π. 

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021 

 

Τοποθέτηση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη, στην Επιτροπή της Βουλής για το ν/σ του 

Ο.Λ.Π. Α.Ε.: Περίοδο χάριτος χωρίς ουσιώδεις επιπτώσεις δίνουν οι τροποποιήσεις στην Cosco 

Με την υπογραφή των τροποποιήσεων της συμφωνίας και την κατάθεση του 

νομοσχεδίου, που αφορά στο λιμάνι του Πειραιά για την παραχώρηση του 16% 

στην Cosco, έναντι 88 εκατ. ευρώ, ουσιαστικά, δίνεται μια δεύτερη και 

τελευταία ευκαιρία στην πραγματοποίηση των υποχρεωτικών επενδύσεων για τις 

οποίες έχει δεσμευτεί η Ο.Λ.Π. Α.Ε., σύμφωνα με την αρχική σύμβαση και με το 

πολυσυζητημένο “master plan”, μέσα σε μια πενταετή… Περισσότερα… 

 

Επικυρώθηκε η συμφωνία τροποποίησης της σύμβασης με τον ΟΛΠ - Γιάννης Πλακιωτάκης: Η 

συμφωνία διασφαλίζει την υλοποίηση μιας επένδυσης και τα συμφέροντα του Δημοσίου 

Επικυρώθηκε από την Βουλή η  συμφωνία τροποποίησης της σύμβασης με τον 

ΟΛΠ. Στην, προ της ψηφίσεως της συμφωνίας, τοποθέτησή του ο υπουργός 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, τόνισε μεταξύ 

άλλων ότι η  συμφωνία τροποποίησης της σύμβασης με τον ΟΛΠ διασφαλίζει 

και την υλοποίηση μιας επένδυσης και τα συμφέροντα… Περισσότερα…  

 

Εβδομαδιαία οικονομική ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. 

Ένας άλλος γύρος προφυλακτικών αποτελεσμάτων από τον τουρισμό 

υποδηλώνει ότι οι εθνικοί στόχοι έχουν επιτευχθεί πολύ πριν από το τέλος του 

έτους. Μιλώντας από τη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτάκης, πρότεινε 

ότι η πρόσφατα αναβαθμισμένη πρόβλεψη ανάπτυξης 5,9% μπορεί να είναι 

"πολύ απαισιόδοξη", ενώ προτείνει έναν μηχανισμό… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Χρ. Σταϊκούρας: Θα σταθούμε δίπλα στην κοινωνία - Παροδικό φαινόμενο οι αυξήσεις τιμών 

Οι ανατιμήσεις είναι φαινόμενο παροδικό. Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση θα 

κάνει όσα πρέπει για να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ανέφεραν σε 

όλους τους τόνους, οι υπουργοί που ανέβηκαν στο βήμα της Ολομέλειας 

προκειμένου να απαντήσουν στην επίκαιρη επερώτηση 56 βουλευτών του 

ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια… Περισσότερα… 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/01_F12528.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/02_F18791.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/03_F19104.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F20169.pdf


ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των χρεών της πανδημίας- 235.000 επιχειρήσεις 

στην πλατφόρμα myDATA 

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα στο myaade/ρυθμίσεις οφειλών για την 

ρύθμιση των χρεών της πανδημίας από 3 έως 6 χρόνια. Η πλατφόρμα θα 

παραμείνει ανοικτή για υποβολή αιτήσεων έως και τις 31 Δεκεμβρίου και η πρώτη 

δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως και τις 31 Ιανουαρίου του 2022. Το μέτρο της 

ρύθμισης των χρεών της πανδημίας εκτιμάται… Περισσότερα… 

 

Επέρχονται αλλαγές στη φορολογία από την 1η Οκτωβρίου με σχέδιο νόμου 

Συνολικά 12 ευνοϊκές ρυθμίσεις περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης 

που κατατίθεται στη Βουλή εντός της εβδομάδας. Όλα τα μέτρα έχουν άμεση ισχύ 

και συγκεκριμένα από την 1η Οκτωβρίου και οδηγούν στη μείωσης φορολογίας 

για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επίσης περιορίζονται οι επιβαρύνσεις με την 

επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος… Περισσότερα… 

 

Ανοικτό το ενδεχόμενο να χορηγηθεί επίδομα φυσικού αερίου 

Ανοικτό άφησε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας το ενδεχόμενο να 

χορηγηθεί επίδομα φυσικού αερίου λόγω των μεγάλων αυξήσεων στο ενεργειακό 

κόστος και ειδικά στο συγκεκριμένο καύσιμο. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αυτή τη 

στιγμή δεν έχει να προσθέσει κάτι επιπλέον σε σχέση με τις εξαγγελίες του 

πρωθυπουργού… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ. 

 

Άδ. Γεωργιάδης: Με τον νέο αναπτυξιακό νόμο θα υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη επιτάχυνση των 

διαδικασιών  

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες κατάταξης 134 νέων επενδυτικών σχεδίων που 

υπήχθησαν στα καθεστώτα ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Μικρές 

Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού 

ύψους 936,7 εκατ. ευρώ.Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης 

χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης… Περισσότερα… 

 

Εγκρίθηκε το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την περίοδο 2021-2025 

Εγκρίθηκε το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων για την περίοδο 2021-2025 συνολικού προϋπολογισμού 885 εκατ. 

ευρώ, από τον αρμόδιο Υφυπουργό Γιάννης Τσακίρης. Το Τομεακό Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης 2021-2025 εξυπηρετεί τον κύριο στρατηγικό στόχο της… 

Περισσότερα… 

 

Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ: Νέες χρηματοδοτήσεις 35,9 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα 

Πόροι του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ε.Ε. οι οποίοι ανέρχονται συνολικά σε 35,9 

εκατ. ευρώ, εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα, 

συμβάλλοντας στην αποκατάσταση ζημιών από τρεις περιπτώσεις φυσικών 

καταστροφών, καθώς και στην αντιμετώπιση της πανδημίας… Περισσότερα… 

 

Γ. Τσακίρης: Έως το τέλος του χρόνου οι προσκλήσεις για τη χρηματοδότηση ΜμΕ μέσω ΕΣΠΑ 

Έως το τέλος της χρονιάς αναμένεται η έκδοση των πρώτων προσκλήσεων - 

προκηρύξεων, από το νέο ΕΣΠΑ, για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, μέσα από ένα συνολικό «πακέτο» 3,9 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με 

ανάρτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη… 

Περισσότερα… 

http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F20198.pdf
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ. 

 

«ΕΡΓΑΝΗ»: Θετικό το ισοζύγιο απασχόλησης το 8μηνο και τον Αύγουστο του 2021  

Θετικό διατηρήθηκε στο 8μηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου το ισοζύγιο ροών 

μισθωτής απασχόλησης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού 

Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» ενώ τον μήνα Αύγουστο ήταν αρνητικό. Συγκεκριμένα, 

στο 8μηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου οι… Περισσότερα… 

 

e-ΕΦΚΑ: Έναρξη λειτουργίας νέων Τοπικών Διευθύνσεων, της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΚΕΑΟ  

Στη σύσταση νέων Τοπικών Διευθύνσεων, με την κατάργηση των παλαιών 

δομών και ενσωμάτωσή τους στις νέες τοπικές, προχωράει η διοίκηση του e-

ΕΦΚΑ, έχοντας θέσει ως άμεση προτεραιότητα τη βελτίωση της εξυπηρέτησης 

των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των εργοδοτών, την ταχύτερη 

διεκπεραίωση… Περισσότερα… 

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π 

 

Η στρατηγική «Farm to Fork» της ΕΕ γνωστή «από το χωράφι στο ράφι»         

Η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων αλλάζει γρήγορα και οι λιανοπωλητές, αλλά 

και οι χονδρέμποροι είναι βασικοί εταίροι, που διαδραματίζουν ενεργό ρόλο, 

συνεργαζόμενοι στενά με αγρότες, μεταποιητές και βεβαίως καταναλωτές. Η 

γεωργία του μέλλοντος και ο σημαντικός μετασχηματισμός βρίσκεται ήδη σε 

εξέλιξη για τη δημιουργία βιώσιμων συστημάτων τροφίμων. Άλλωστε μάθαμε 

αρκετά από την κρίση της πανδημίας σχετικά με τον τρόπο… Περισσότερα… 

 

Η στάση των τραπεζών θα καθορίσει τη μεγέθυνση ή σμίκρυνση των ΜμΕ         

Η στάση των συστημικών τραπεζών θα παίξει σημαντικό ρόλο στη μεγέθυνση 

των βιώσιμων μικρομεσαίων «follow up», «start up» και «restart» 

επιχειρήσεων στη χώρα μας. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των μηνιαίων 

τηλεδιασκέψεων του Υπουργού Οικονομικών με φορείς της αγοράς και 

διοικήσεις τραπεζών για τη συμβολή του τραπεζικού… Περισσότερα…  

 

Νέα δυναμική και προοπτική για την ελληνική αγορά                                                  

Την «εικόνα» της οικονομίας πίσω από τις πρόσφατες εξαγγελίες που έγιναν στην 

ΔΕΘ δια στόματος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη οφείλουμε, μετά και 

την εξειδίκευση των μέτρων, να την δούμε θετικά και αισιόδοξα. Η εικόνα 

αποκαλύπτει την νέα δυναμική που θέλει η κυβέρνηση να προσδώσει στην 

οικονομία με ορίζοντα τετραετίας, αλλά και τη μόχλευση οικονομικών στοιχείων, 

που θα επιδράσουν θετικά την επόμενη διετία στην αγορά… Περισσότερα… 

 

Τα φθινοπωρινά «ραντεβού» της κυβέρνησης για την ολική επαναφορά της οικονομίας 

Σύμφωνα με τους αναλυτές των διεθνών οίκων αξιολόγησης, θετικές είναι οι 

φθινοπωρινές προβλέψεις για την ελληνική οικονομία, αλλά και με κινδύνους να 

ελλοχεύουν. Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν και μιλούν για αυξημένη 

αβεβαιότητα με κύρια πηγή τη μετάλλαξη Δέλτα, αλλά και τις γεωπολιτικές 

εξελίξεις που θα μπορούσαν … Περισσότερα… 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/1201_F20515.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1301_F20548.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1401_F20587.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1501_F20626.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1601_F20685.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1701_F20721.pdf


Τα θετικά στοιχεία της οικονομίας και της ναυτιλίας 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς συγκέντρωσε τα θετικά 

στοιχεία της ελληνικής οικονομίας, σε μια προσπάθεια να περάσει ένα 

ενθαρρυντικό μήνυμα στην αγορά και τις επιχειρήσεις, αλλά και να παροτρύνει τη 

κυβέρνηση να αυξήσει τον «λογαριασμό» μέτρων ελάφρυνσης και ανάσχεσης της 

εισαγόμενης ακρίβειας. Η αντίδραση της ελληνικής οικονομίας και η εμπιστοσύνη 

των επενδυτών διεύρυνε τον δημοσιονομικό χώρο για ελαφρύνσεις το 2022… Περισσότερα… 

 

Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και πόσο εύκολο είναι αυτή να διεξαχθεί με όρους βιώσιμης 

ανάπτυξης, κυκλικής οικονομίας 

Έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αποτελεί την 

«ραχοκοκαλιά της οικονομίας». Και πράγματι, έτσι είναι, αφού το εύρος της στον 

οικονομικό χάρτη της χώρας, αλλά και σε σύγκριση με άλλες χώρες μέλη της Ε.Ε., 

είναι αξιοσέβαστο. Ωστόσο, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα πάλεψε, και συνεχίζει 

να παλεύει, σε ένα αντίξοο περιβάλλον… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Υ.Ν.Ν.Π.  
 

Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας 2021 –Μήνυμα του Υ.Ν.Ν.Π., κ. Γ. Πλακιωτάκη 

Με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας, που έχει 

θεσμοθετηθεί σε αναγνώριση της σημασίας της ναυτιλίας για το παγκόσμιο εμπόριο 

και δεδομένου ότι οι φετινές εορταστικές εκδηλώσεις έχουν σκοπό την προβολή 

του έργου που επιτελούν οι ναυτικοί, μήνυμα απεύθυνε ο υπουργός Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γ. Πλακιωτάκης. Ειδικότερα ο κ. Πλακιωτάκης δήλωσε τα ακόλουθα… 

Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

ΟΛΠ Α.Ε.: Οικονομικά Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2021- Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 

8,3% 

Αύξηση κατά 8,3%, ήτοι 5.5 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της ΟΛΠ 

Α.Ε. κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 και συγκεκριμένα ανήλθε σε 72 εκατ. ευρώ 

έναντι 66,5 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.  H 

σημαντική αυτή εξέλιξη συντελέστηκε χάριν στην αύξηση των εσόδων από τον 

τομέα κρουαζιέρας, των εσόδων από τον τομέα διακίνησης… Περισσότερα…   

 

Απόφαση της ΕΕ για τον ορισμό των ΜμΕ 

Δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 29/9/21, το αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης του ορισμού των ΜμΕ. Η αξιολόγηση είναι απόλυτα σύμφωνη με 

επαναλαμβανόμενες δηλώσεις και δείχνει σαφώς ότι ο ορισμός παραμένει 

σχετικός, κατάλληλος για τον σκοπό και αποτελεσματικός στην επίτευξη των 

στόχων του. Καθώς ο τρέχων ορισμός καλύπτει ήδη … Περισσότερα…   

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

24 – 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

▪ EuroCommerce BoD meeting, 30 September 2021 

▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce: “E-Commerce still growing: accelerated digitalisation of businesses and 

consumers”, 23 Σεπτεμβρίου 2021 

▪ European e-Commerce Report 2021 
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