
 
 

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, 17 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Δήλωση Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη, μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού και τις 

οικονομικές εξαγγελίες στα εγκαίνια της 85ης ΔΕΘ  

Στα αποκαλυπτήρια του οικονομικού σχεδιασμού της κυβέρνησης, από τον 

πρωθυπουργό στην ΔΕΘ, ακούσαμε συνετά μέτρα ανακούφισης, με κοινωνική 

ευαισθησία και οικονομική λογική. Ο “λογαριασμός παροχών” της ΔΕΘ, μετά τις 

οικονομικές εξαγγελίες, απέκτησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού με τον ρυθμό 

ανάπτυξης του β’ τριμήνου και τις ευοίωνες εκτιμήσεις, η ανάπτυξη του φετινού 

ΑΕΠ αναθεωρήθηκε από 3,6% σε 5,9%… Περισσότερα… 

 

Οι 6 Στόχοι και οι 7 Προτεραιότητες του ΥΠΟΙΚ αναλύουν και εξειδικεύουν πλήρως τα 

οικονομικά μέτρα της ΔΕΘ 

Η λεπτομερής εξειδίκευση των μέτρων από τον Υπουργό Οικονομικών, 

Χρήστο Σταϊκούρα δεν αφήνει καμία απορία και κανένα ερώτημα 

αναπάντητο, σε όσα εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, επιβεβαιώνοντας 

μια πολιτική με ισχυρό και θετικό πρόσημο για την κοινωνία και το 

επιχειρείν. Οι 6 συγκεκριμένοι στόχοι και οι 7 προτεραιότητες με προοπτική, 

αναλύουν, όλα τα… Περισσότερα… 

 

Ο ρόλος της Αναπτυξιακής Τράπεζας στη ροή δανειοδότησης των ΜμΕ 

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου  Πειραιώς, 

Βασίλης Κορκίδης, στην εκδήλωση-συζήτηση, που πραγματοποίησε η 

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ με θέμα: «Ο ρόλος 

των αναπτυξιακών τραπεζών στην ανάκαμψη της οικονομίας με βιώσιμα 

κριτήρια», επεσήμανε πως έχουν γίνει πολλά, αλλά υπάρχουν ακόμη… 

Περισσότερα… 

 

Εβδομαδιαία οικονομική ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π.  

Καλύτερα από τα αναμενόμενα στοιχεία ανάπτυξης για το 2ο τρίμηνο 

οδήγησαν την κυβέρνηση να αυξήσει την ετήσια πρόβλεψή της για ανάπτυξη 

στο 5,9% από την προηγούμενη εκτίμησή της για 3,6%. Δύο σημαντικές 

ιδιωτικοποιήσεις στον τομέα των ενεργειακών υποδομών επιβεβαίωσαν… 

Περισσότερα… 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Εξειδικεύτηκαν τα μέτρα στήριξης της οικονομίας την περίοδο 2020-2022 από το οικονομικό 

επιτελείο της κυβέρνσης  

Παρεμβάσεις της τάξης των 42,7 δις για την στήριξη της οικονομίας 

παρουσίασαν κατά την εξειδίκευση των εξαγγελθέντων από τον 

πρωθυπουργό στην Δ.Ε.Θ., ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, 

ο αναπληρωτής υπουργός Θόδωρος Σκυλακάκης και ο υφυπουργός 

Απόστολος Βεσυρόπουλος…. Εξειδίκευση μέτρων… Στα 42,7 δις οι 

παρεμβάσεις… Σκυλακάκης: Επιστρεπτέα Προκαταβολή… Από 1η Οκτωβ. αφορολόγητες γονικές παροχές… 

Σταϊκούρας: Όταν η κυβέρνηση είναι ασφαλής… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ. 

 

Άδ. Γεωργιάδης: Προσπαθούμε να πάρουμε την εφαρμοσμένη έρευνα των νεοφυών 

επιχειρήσεων και να τη μετουσιώσουμε σε επιχειρηματική πράξη  

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενδιαφέρεται, όχι μόνο για τους 

εφευρέτες ως καταθέτες, αλλά επιδιώκει να γίνουν οι εφευρέτες και 

επιχειρηματίες. Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, στην ενημερωτική εκδήλωση… Περισσότερα… 

 

Ν. Παπαθανάσης: Στρατηγικές επενδύσεις, αναπτυξιακός και ΣΔΑΜ έρχονται ως ν/σ στην Βουλή  

Την προαναγγελία ότι τρία νομοσχέδια που αφορούν τον νόμο για την Δίκαιη 

Αναπτυξιακή Μετάβαση, τις στρατηγικές επενδύσεις και τον νέο αναπτυξιακό 

νόμο θα έρθουν προς συζήτηση στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής 

το επόμενο διάστημα, προκειμένου να γίνουν νόμοι του Κράτους… Περισσότερα… 

 

Το ΦΕΚ με τα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας 

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με τα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας από 

τον κοροναϊό Covid-19, που ισχύουν από την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου. 

Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα για όλους τους 

εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΝ. 

 

Κ. Σκρέκας: Επιδότηση και στην κατανάλωση ρεύματος του Σεπτεμβρίου  

Και στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί η 

επιδότηση ύψους 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα, που ανακοίνωσε ο 

πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, το περασμένο Σάββατο. Αυτό 

διευκρίνισε πρόσφατα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας 

Σκρέκας, ενώ σημείωσε ακόμη ότι η κρατική… Περισσότερα… 

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

Η αλήθεια των αριθμών της οικονομίας λογαριάζοντας τη κοινωνία 

Οι εξαγγελίες δια στόματος πρωθυπουργού αποστειρωμένες από τα «θα» 

συνιστούν μία πολιτική με ισχυρό θετικό πρόσημο για την κοινωνία, τη νεολαία 

αλλά και το επιχειρείν. Λελογισμένη και κοστολογημένη η οικονομική και 

κοινωνική πολιτική που εξαγγέλθηκε με την άμεση εφαρμογή της θα ωθήσει 

την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, την προσέλκυση των… Περισσότερα…  
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Το ετήσιο ραντεβού της ελληνικής οικονομίας στην 85η ΔΕΘ               

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 μεταπολεμικά για την 

ανόρθωση της οικονομίας της χώρας. Η τρέχουσα περίοδος είναι… Περισσότερα… 

 

Νέες προοπτικές ανοίγονται μπροστά μας για την οικονομία και τη ναυτιλία  

Οικονομία και ναυτιλία είναι διαχρονικά άρρηκτα συνδεδεμένες «έννοιες», με τη 

συνεισφορά της ναυτιλίας στο ΑΕΠ να παραμένει παραδόξως στην «αθέατη 

πλευρά» του οικονομικού γίγνεσθαι αυτής της χώρας. Η ελληνική οικονομία, όπως 

και οι λοιπές οικονομίες ανά τον κόσμο, αντιμετωπίζει σήμερα την «ασύμμετρη 

απειλή» των κυμάτων της πανδημίας. Με τα σημερινά δεδομένα, η «ανοσοποίηση» 

της οικονομίας αποτελεί ένα «στοίχημα»… Περισσότερα…  

 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις ακροβατούν σε ένα τεντωμένο σχοινί τα τελευταία 

τουλάχιστον 10 χρόνια, προσπαθώντας να σταθούν όρθιες μετά από μια πολυετή 

οικονομική κρίση χρέους, αλλά και ύστερα από 1,5 χρόνο όπου η πανδημία του 

κορωνοϊού έχει αλλάξει άρδην τις οικονομικές ισορροπίες σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Η ελληνική οικονομία, αν και πληγωμένη από τα μνημόνια, κατάφερε να σταθεί 

όρθια και να επιδείξει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης... Περισσότερα… 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

Δ.Π.: Παρατείνονται έως  την 1η Οκτωβρίου οι αιτήσεις για την οικονομική στήριξη των 

επιχειρήσεων της πόλης,  που επλήγησαν λόγω της πανδημίας Covid-19 

Παρατείνεται για 15 επιπλέον ημέρες η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων των 

πειραϊκών επιχειρήσεων για χρηματοδότηση στη δράση: «Ενίσχυση μικρών 

και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 

στον Δήμο Πειραιά». Λόγω της μεγάλης συμμετοχής, για τη διευκόλυνση των 

επιχειρήσεων και επειδή βρίσκεται… Περισσότερα…   

 

Διαδικτυακή Εκδήλωση για την αξιοποίηση της συμφωνίας CETA από μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει τα μέλη του 

ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση για την 

αξιοποίηση της συμφωνίας CETA από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την Τρίτη 21 

Σεπτεμβρίου 2021. Η εκδήλωση απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι 

οποίες είτε δεν εξάγουν στον… Περισσότερα… 

 

Παρουσίαση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας 2021 

Την Tρίτη  21 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί 

εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 

Εξωστρέφειας 2021. Την εκδήλωση μπορείτε να παρακολουθήσετε 

διαδικτυακά μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://bit.ly/exostrefeia2021  
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“Στήριξη Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας: Η επόμενη μέρα του Blue Lab” 

H ημερίδα με θέμα  «Στήριξη Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας: Η επόμενη 

μέρα του Blue Lab» θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 

2021 και ώρα 10:00 -14:00. Σκοπός της ημερίδας είναι να παρουσιαστούν οι 

δράσεις θεσμικών φορέων για την ενίσχυση της Ελληνικής καινοτόμου 

επιχειρηματικότητας, τα αποτελέσματα των δράσεων του Blue Lab στα 2 και πλέον χρόνια λειτουργίας του, 

αλλά και ο σχεδιασμός για την επόμενη μέρα του Κέντρου. 

 

Οι «Ημέρες Θάλασσας» επιστρέφουν στον Πειραιά…  

Με ένα πλούσιο και πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους 

και μετά την επιτυχημένη διοργάνωση της πρώτης περιόδου των «Ημερών 

Θάλασσας 2021» την άνοιξη, η γιορτή – θεσμός για την πόλη μας επιστρέφει 

από τις 17 έως τις 26 Σεπτεμβρίου στο μεγάλο λιμάνι. Το πρόγραμμα έχει 

καταρτιστεί με επίκεντρο την ιστορία… Περισσότερα… 

 

…και το Ε.Β.Ε.Π. διοργανώνει… 

 

 
 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

10 – 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

▪ Δελτίο Τύπου: «EuroCommerce’s DG stresses policy and investment needs at World Retail 
Congress», 14.09.2021 

▪ «EU State of the Union Address» από την Επίτροπο Ursula von der Leyen, 15.09.2021 
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