
 
 

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, 10 Σεπτεμβρίου 2021 

 

H Πειραϊκή Ναυτιλία & Βιομηχανία και το Maritime Hellas Cluster, στο Περίπτερο του Ε.Β.Ε.Π. 

για την 85η Δ.Ε.Θ. 

 
 

Τα θετικά της οικονομίας ενόψει 85ης ΔΕΘ  

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, στο πλαίσιο των εγκαινίων 

της 85ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021 

και με την ευκαιρία των εξαγγελιών του πρωθυπουργού, συγκέντρωσε τα θετικά 

στοιχεία της ελληνικής οικονομίας… Περισσότερα…  

 

Κ. Μητσοτάκης για το ΑΕΠ: Η ελληνική οικονομία παρουσιάζει ανάπτυξη που ξεπερνά τις 

προσδοκίες - Δηλώσεις Χρ. Σταϊκούρα - Αδ. Γεωργιάδη 

"Ακόμη και σε μια περίοδο με μερικά lockdown, το τριμηνιαίο ΑΕΠ είναι ήδη 

πάνω από τα επίπεδα πριν από την πανδημία", ανέφερε στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για την αύξηση του ΑΕΠ 

κατά κατά 16,2% σε ετήσια βάση… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/01_NL10092021_F17342.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/02_NL10092021_F17375.pdf


Η εισαγόμενη ακρίβεια βλάπτει σοβαρά αγορά και καταναλωτές 

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, 

Βασίλης Κορκίδης, τοποθετήθηκε στα ΜΜΕ για την «εισαγόμενη ακρίβεια». Οι 

αυξήσεις στις διεθνείς τιμές των πρώτων υλών, που αναπόφευκτα πέρασαν 

και το κατώφλι της ελληνικής αγοράς, προβληματίζουν παραγωγούς, 

εισαγωγείς και εμπόρους… Περισσότερα… 

 

Η εμπιστοσύνη επενδυτών στην ελληνική οικονομία διευρύνει τον δημοσιονομικό χώρο του 

2022 

Άλλη μια επιτυχημένη διπλή έξοδος στις αγορές συγκέντρωσε 2,5 δις ευρώ για το 

ελληνικό δημόσιο και επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ελληνική 

οικονομία, ενώ δύο μεγάλες ιδιωτικοποιήσεις στον τομέα της ενέργειας προσέλκυσαν 

δεσμευτικές προσφορές από σημαντικούς παγκόσμιους επενδυτές και διαχειριστές 

περιουσιακών στοιχείων. Σε ότι αφορά στο τρίτο τρίμηνο του χρόνου οι προοπτικές για 

το ΑΕΠ είναι θετικές… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Χρ. Σταϊκούρας:  Έχουμε σχεδιάσει μέτρα προστασίας για τα ευάλωτα νοικοκυριά  

«Παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή και ελέγχουμε την αγορά» δήλωσε ο 

υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, για το πρόσφατο κύμα ανατιμήσεων, 

εκτιμώντας παράλληλα ότι αυτό θα είναι παροδικό. Σύμφωνα με τον υπουργό, 

είναι παγκόσμιο φαινόμενο και έχει να κάνει με το ότι η ανάκαμψη είναι ισχυρή και 

έχει αυξηθεί η ζήτηση περισσότερο… Περισσότερα… 

 

Παρατάθηκε μέχρι 15 Σεπτεμβρίου η υποβολή φορολογικών δηλώσεων  

Ολιγοήμερη παράταση, έως και τη 15η Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε το υπουργείο 

Οικονομικών στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η οποία 

έληγε την Παρασκευή 10ηΣεπτεμβρίου. Στην ανακοίνωσή του το ΥΠΟΙΚ αναφέρει 

τα εξής:  «Το Υπουργείο Οικονομικών… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ. 

 

Αδ. Γεωργιάδης: Παγκόσμιο φαινόμενο η ακρίβεια - Η ελληνική οικονομία έχει αρχίσει και 

κινείται με υψηλούς ρυθμούς 

Για τις ανατιμήσεις, την αύξηση του ΑΕΠ και την ελληνική οικονομία μίλησε ο 

υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης σε τηλεοπτικό σταθμό. Ο 

κ. Γεωργιάδης σε ερώτηση σχετικά με την λειτουργικά της εφαρμογής 

«Παρατηρητήριο Τιμών» είπε ότι δίνει… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΝ. 

 

Κ. Σκρέκας: Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια για μόνιμη μείωση του κόστους ενέργειας σε 

επιχειρήσεις και νοικοκυριά  

Τη δυνατότητα για μόνιμη μείωση του κόστους ενέργειας σε επιχειρήσεις και 

νοικοκυριά με χρήση της ηλιακής ενέργειας παρέχει το υπουργείο Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας με απόφαση του υπουργού Κώστα Σκρέκα, με την οποία αυξάνεται 

το όριο ισχύος για την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ για εφαρμογή ενεργειακού 

συμψηφισμού… Περισσότερα… 

http://www.pcci.gr/evepimages/03_NL10092021_F17407.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/04_NL10092021_F17446.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/05_NL10092021_F17482.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/06_NL10092021_F17515.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/07_NL10092021_F17551.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/08_NL10092021_F17584.pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡΓ. 

 

Εφαρμοστική εγκύκλιος για το νέο πλαίσιο υπερωριών, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και 

την προστασία από απολύσεις 

Τίθενται σε εφαρμογή οι νέες ρυθμίσεις του νόμου (4808/2021) για την 

Προστασία της Εργασίας αναφορικά με το χρόνο εργασίας, τις υπερωρίες, τη 

δυνατότητα τετραήμερης εργασίας, ύστερα από αίτηση του εργαζόμενου στο 

πλαίσιο της διευθέτησης του χρόνου εργασίας… Περισσότερα… 

 

Ρυθμίσεις χρεών στα Ταμεία  

Τρεις βασικές ρυθμίσεις για την ελάφρυνση των οφειλετών και, παράλληλα, την 

αύξηση της εισπραξιμότητας στο πεδίο των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών 

εισφορών από τον e-ΕΦΚΑ. Η πρώτη ρύθμιση αφορά τα χρέη με τα οποία 

φορτώθηκαν οι πληττόμενοι επιχειρηματίες… Περισσότερα… 

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

Τα αποκαλυπτήρια της επόμενης διετίας στη φετινή ΔΕΘ 

Το οικονομικό πλάνο με βάση το οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση την επόμενη διετία 

καταστρώνει το Μέγαρο Μαξίμου για τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη φετινή 

Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης. Οι συσκέψεις του οικονομικού επιτελείου είναι 

αλλεπάλληλες και οι ασκήσεις επί χάρτου συνεχείς… Περισσότερα… 

 

Το ελληνικό ναυτιλιακό cluster «Maritime Hellas» ταξιδεύει στη ΔΕΘ 

Η Ελλάδα διατηρεί τα πρωτεία και παραμένει η χώρα με τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή 

δύναμη παγκοσμίως, με 4.901 πλοία. Η χώρα μας έχει καθιερωθεί σε κυρίαρχη 

δύναμη στη θάλασσα, ενώ οι Έλληνες πλοιοκτήτες συνεχίζουν να επενδύουν σε νέα 

και ενεργειακά αποδοτικά πλοία με στόχο την απεξάρτηση της ναυτιλίας από τον 

άνθρακα. Η ελληνόκτητη ναυτιλία είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως… Περισσότερα   

 

Μέτρα κοινωνικής ευαισθησίας και οικονομικής λογικής αναμένει η αγορά από τη ΔΕΘ 

Το οικονομικό σχέδιο, που θα εφαρμόσει η κυβέρνηση την επόμενη διετία, 

προσδοκά να ακούσει η αγορά, από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη φετινή 

Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η ατζέντα της 85ης ΔΕΘ, που σίγουρα 

καταρτίστηκε μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις… Περισσότερα… 

 

Η Ελλάδα ισχυροποιείται σε μια θαλάσσια διαμετακομιστική τρίαινα 

Η Ελλάδα έχει αναγνωριστεί από μεγάλους ξένους επενδυτές σαν χώρα με 

δυνατότητες να μετασχηματιστεί σε έναν σημαντικό κόμβο της εφοδιαστικής 

αλυσίδας για την Ευρώπη, ως ένα στρατηγικής σημασίας σταυροδρόμι μεταξύ 

Ανατολής και Δύσης, με μεγάλα έργα εν εξελίξει… Περισσότερα…  

 

Η προοπτική και τα οφέλη από τα μεγάλα επενδυτικά έργα  

Η πορεία του τρίτου τριμήνου του έτους δημιουργεί προσδοκίες για 

επιστροφή σε θετικό πρόσημο στην οικονομία το 2021 και φιλόδοξους 

στόχους ανάκαμψης. Αρκετές σημαντικές επενδύσεις προχωρούν με 

αποφασιστικά βήματα, συμπεριλαμβανομένης της εμβληματικής ανάπλασης 

στην παραλία στο Ελληνικό, στη γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας… 

Περισσότερα…  

http://www.pcci.gr/evepimages/09_NL10092021_F17623.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/10_NL10092021_F17646.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/11_NL10092021_F17669.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/12_NL10092021_F17691.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/13_NL10092021_F17718.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/14_NL10092021_F17842.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/15_NL10092021_F18142.pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το Χ.Α. 

Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα υπέγραψε το 

Χρηματιστήριο Αθηνών. Σκοπός της συνεργασίας, όπως αναφέρει η σχετική 

ανακοίνωση, είναι η από κοινού ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών για την 

ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, των βιώσιμων επενδύσεων και 

την ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής αγοράς… Περισσότερα… 

 

«Άλμα» 20,7% για τις ελληνικές εξαγωγές τον Ιούλιο  

Σε έντονα ανοδική τροχιά (+20,7%) συνεχίζουν να κινούνται οι ελληνικές 

εξαγωγές, διατηρώντας τη δυναμική που έχουν αναπτύξει κόντρα σε όλα τα 

προβλήματα και τις δυσκολίες που εξακολουθεί να προκαλεί η πανδημία του 

κορονοϊού, ενώ καταλυτικό ρόλο στην ανάκαμψη των ελληνικών εξαγωγών 

έπαιξαν, ανεξαιρέτως, όλοι οι κλάδοι. Αυτό σημειώνει… Περισσότερα…  

 

Τοποθέτηση & προτάσεις Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλη Κορκίδη, στη Γενική Συνέλευση 

Κ.Ε.Ε.Ε., Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021 

Η διεξαγωγή της φετινής 85ης Δ.Ε.Θ., αλλά και της γενικής συνέλευσης 

της Κ.Ε.Ε.Ε. στις 11 Σεπτεμβρίου 2021 συμπίπτει με μία χρονική συγκυρία 

γεωπολιτικών, κοινωνικών, αλλά κυρίως οικονομικών γεγονότων, ο βαθμός 

κρισιμότητας των οποίων για το αύριο της χώρας μπορεί να προσομοιαστεί 

με την σοβαρότητα των προσπαθειών που καταβλήθηκαν... Περισσότερα… 

 

 
 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

 3 - 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

▪ Τα προστατευτικά μέτρα ενάντια στον COVID-19 στην Ευρώπη, με μία ματιά:  
Σχέδιο ανάκαμψης (22.06.21) - Λειτουργία καταστημάτων (07.09.21) – Συνοπτικός πίνακας τρόπου 

λειτουργίας καταστημάτων ανά κράτος μέλος (07.09.21) - Εμβολιασμός (07.09.21) 

▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce:  «Farm to Fork – sustainable food needs commitment of everyone in 
the supply chain», 09.09.2021 

http://www.pcci.gr/evepimages/16_NL10092021_F18175.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/17_NL10092021_F18198.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/18_NL10092021_F18220.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PROSKLISIDETh_F13005.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/E11_10092021_F21522.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/E12_10092021_F21545.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/E13_10092021_F21571.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/E13_10092021_F21571.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/E14_10092021_F22005.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/E2_10092021_F22234.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/E2_10092021_F22234.pdf

