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Το Ε.Β.Ε.Π. επικροτεί τους 5 στόχους πολιτικής του Περιφερειακού Προγράμματος Αττικής
2021-2027
Το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττικής 2021-2027 αποτέλεσε αντικείμενο
συζήτησης στο πλαίσιο ημερίδας που διεξήχθη την Τρίτη 16/11/21 στο
Αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης, την οποία χαιρέτησαν ο Περιφερειάρχης
Αττικής, κ. Γιώργος Πατούλης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ.
Άδωνις Γεωργιάδης… Περισσότερα…
Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας εκτιμάται σε 3η υψηλότερη στην ΕΕ-27
Στις φθινοπωρινές της προβλέψεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε την
πρόβλεψή της για την ανάπτυξη του 2021 για την Ελλάδα προς τα πάνω στο
7,1% και προς τα κάτω στο 5,2% το 2022. Η ανάκαμψη σε σχήμα V αποδίδεται
στην ενισχυμένη εγχώρια ζήτηση και σε μια καλύτερη… Περισσότερα…
Ομιλία προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδη, στο Επετειακό Επιστημονικό Συνέδριο του E.O.A.E.N.: «Η
ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας σε ένα νησιωτικό περιβάλλον»
Είναι εύκολο να μιλάμε για το περιβάλλον. Να χρησιμοποιούμε «όρους» που
έχουμε ακούσει διάσπαρτα. Να κάνουμε λόγο για την αναγκαιότητα διάσωσης
του πλανήτη. Και είναι εύκολο για κάποιον να «απαγγέλει» όρους στην
προσπάθειά του να δείξει περιβαλλοντική ευαισθησία. Αλλά το ερώτημα που
γεννάται είναι αν κατανοεί τις έννοιες… Περισσότερα…
Στην προεδρία της Επιτροπής "Transport and Logistics" της ASCAME το Ε.Β.Ε.Π.
Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς πέρασε η προεδρία της
Επιτροπής "Transport and Logistics" της ASCAME, κατά την προχθεσινή
συνεδρίαση της Εκτελεστικής της Επιτροπής. Το Ε.Β.Ε.Π., ιδρυτικό μέλος του
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(ASCAME) που εκπροσωπείται δια του Προέδρου του, κ. Βασίλη Κορκίδη,
διαδέχεται στην προεδρία της εν λόγω επιτροπής, το Ε.Β.Ε. Κροατίας.
Ξεκίνησε η β´ φάση του διαγωνισμού για την Πολιτεία Καινοτομίας στη ΧΡΩΠΕΙ
Επίσκεψη, χθες Πέμπτη 18 Νοεμβρίου, στις εγκαταστάσεις της ΧΡΩΠΕΙ,
όπου θα εγκατασταθεί η πρώτη Πολιτεία Καινοτομίας πραγματοποίησαν ο
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο περιφερειάρχης
Αττικής, Γιώργος Πατούλης, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραιά κ. Βασίλης Κορκίδης... Περισσότερα…

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Κέντρο Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά
«StartUPiraeus»
Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Κέντρο Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων του
Δήμου

Πειραιά

«StartUPiraeus».
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καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Σκοπός… Περισσότερα…

Κοινή ανακοίνωση EUROCOMMERCE & SMEunited: Οι ΜμΕ είναι ζωτικής σημασίας για τη ζωή
των κοινοτήτων στην Ευρώπη
Μιλώντας στις 17 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της Συνέλευσης των Μικρομεσαίων
που διεξήχθη στη Σλοβενία, η Véronique Willems, Γενική Γραμματέας της
SMEunited και η Christel Delberghe, Γενική Διευθύντρια της EuroCommerce
υπογράμμισαν τον ρόλο των ΜμΕ ως τη ραχοκοκαλιά… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
Χρ. Σταϊκούρας: Η χώρα θα παρουσιάσει διψήφια αύξηση επενδύσεων και το υψηλότερο
ποσοστό αύξησης των εξαγωγών - Αδ. Γεωργιάδης: Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας
κέρδισε δυναμική το 2021, γεγονός που οφείλεται στις επενδύσεις
Την ορθότητα και αποτελεσματικότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής στη
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Επιτροπής, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας. Συγκριμένα, όπως
επεσήμανε: «οι σημερινές Φθινοπωρινές Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
επιβεβαιώνουν… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.
Καθιέρωση εσωτερικού ελέγχου στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
Στο ΦΕΚ αριθ. 207 της 5ης Νοεμβρίου με θέμα “Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός
του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου,
ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση
πλαισίου δραστηριοτήτων… Περισσότερα…
Άδ. Γεωργιάδης: Μέχρι το 2024 θα έχει αλλάξει τελείως το τοπίο στην Δικαιοσύνη στην Ελλάδα,
ως προς τις επιχειρήσεις
Ο τουρισμός, το real estate, η υψηλή τεχνολογία, τα logistics, η αγροτική
παραγωγή και η αμυντική βιομηχανία με τις μεγάλες επενδύσεις, κυρίως στα
ναυπηγεία, είναι οι τομείς που συγκεντρώνουν το επιχειρηματικό ενδιαφέρον για
επενδύσεις στη χώρα μας. Αυτό ανέφερε ο υπουργός … Περισσότερα…
Δημοσιεύτηκε η απόφαση για περιορισμό των πελατών σε καταστήματα τροφίμων
Επανήλθε

το μέτρο περιορισμού των πελατών που μπορούν να βρίσκονται

ταυτόχρονα μέσα στα καταστήματα τροφίμων. Ειδικότερα δημοσιεύτηκε στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης κοινή υπουργική απόφαση που ορίζει ότι από την
13η Νοεμβρίου 2021 στις 06:00 έως την… Περισσότερα…
Ενισχύεται η συμβολή των Επιμελητηρίων στην επιχειρηματικότητα
Επανακαθορίζεται ο ρόλος και η συμβολή των Επιμελητηρίων προς την
επιχειρηματικότητα, όχι μόνο για αναπτυξιακούς λόγους, αλλά και για την
αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης (π.χ. κορονοϊός… Περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ΚΕΠΕ και Προεδρίας της Κυβερνήσεως
για την ανασυγκρότηση περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές
Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) σχετικά με την υλοποίηση σχεδίων οικονομικής
και παραγωγικής ανασυγκρότησης περιοχών που επλήγησαν σημαντικά από
φυσικές καταστροφές υπέγραψαν ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Άδωνις Γεωργιάδης, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού… Περισσότερα…

Κατάρτιση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης 160 επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου
4399/2016
Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης συνολικά 160 επενδυτικών
σχεδίων που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016.Τα εν λόγω
επενδυτικά σχέδια υπάγονται στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και
«Μικρές Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις», σύμφωνα με τα ποσά… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ.
Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή υπηρεσία «myOAEDραντεβού» - Αύριο η «Ημέρα Καριέρας
ΟΑΕΔ»
Τη δυνατότητα να προγραμματίζουν ψηφιακά τις επισκέψεις τους στις υπηρεσίες
του ΟΑΕΔ έχουν οι πολίτες, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Επίσης,
αύριο, ο Οργανισμός διοργανώνει Τη δεύτερη φετινή «Ημέρα Καριέρας ΟΑΕΔ»…
Περισσότερα… Ημέρα Καριέρας-ΟΑΕΔ
ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
The Athenian Magazine - Men of Influence
PCCI President, Mr. Vassilis Korkidis Interviewed on 3 questions:
What is the current state of affairs due to COVID-19 and what is your forecast for
the future?
It is now a "common place" that the pandemic has created "moving sand"
conditions for economies around the world. Conditions that, even today, when
vaccine weapons are "present" in the "world battle", have not disappeared. As a
matter of fact, the adverse effects of the health crisis on small… Περισσότερα…
Η ανάπτυξη της θαλάσσιας οικονομίας σε ένα νησιωτικό περιβάλλον
Είναι εύκολο να μιλάμε για το περιβάλλον. Να χρησιμοποιούμε «όρους» που
έχουμε ακούσει διάσπαρτα. Να κάνουμε λόγο για την αναγκαιότητα διάσωσης του
πλανήτη. Και είναι εύκολο για κάποιον να «απαγγέλει» όρους στην προσπάθειά
του να δείξει περιβαλλοντική ευαισθησία. Αλλά το ερώτημα που γεννάται είναι αν
κατανοεί τις έννοιες, κατανοεί την οικονομική τους διάσταση… Περισσότερα…
Πρώτος στόχος της περιφερειακής πολιτικής η «Έξυπνη Ευρώπη»
Η παγκοσμιοποίηση, την βασική φιλοσοφία της οποίας έθεσε εν αμφιβόλω η
πανδημία, ο αυτοματισμός, οι νέες τεχνολογίες και η απεξάρτηση από τον
άνθρακα έχουν αντίκτυπο στις θέσεις εργασίας, στους βιομηχανικούς κλάδους,
στα επιχειρηματικά μοντέλα και στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται η οικονομία
και η κοινωνία. Η Ευρώπη βιώνει μια σημαντική περίοδο αλλαγών ευρισκόμενη
για μία ακόμη φορά ενώπιον μιας γενικευμένης πρόκλησης που δεν είναι άλλη
από την εξεύρεση ενός νέου μοντέλου… Περισσότερα…

Στοχευμένη στήριξη
Οι υγιείς ελληνικές επιχειρήσεις κατορθώνουν να επιβιώνουν και να αναπτύσσονται
ακόμη και μέσα από αντίξοες οικονομικές και υγειονομικές συνθήκες. Το ελληνικό
επιχειρηματικό δαιμόνιο έχει οδηγήσει την ελληνική οικονομία σε υψηλούς ρυθμούς
ανάπτυξης. Υπάρχουν όμως και ανυπέρβλητα εμπόδια τα οποία κανένας έμπορος,
βιοτέχνης… Περισσότερα…
Η ανάπτυξη της οικονομίας έχει τα χαρακτηριστικά ενός «μαραθώνιου δρόμου», όπου
ο αθλητής καλείται να διατηρήσει τις δυνάμεις του μέχρι τον τερματισμό επιχειρώντας
να πετύχει την καλύτερη θέση κατάταξης και χρόνο, μέχρι τον επόμενο αγώνα. Η
ειδοποιός διαφορά με την πραγματικότητα είναι ότι στον «μαραθώνιο» που «τρέχει»
η οικονομία της χώρας δεν υπάρχει τερματισμός και η διαδρομή είναι διάσπαρτη από
αντίξοες συνθήκες. Εκ του γεγονότος για να υπάρξει διάρκεια πρέπει να υπάρξουν ή
μάλλον να διατηρηθούν στο καλύτερο… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Αποτελέσματα της έρευνας για την κίνηση της αγοράς την περίοδο των ενδιάμεσων εκπτώσεων
Νοεμβρίου
Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς μετά την ολοκλήρωση των ενδιάμεσων
φθινοπωρινών εκπτώσεων, πραγματοποίησε έρευνα για την κίνηση της αγοράς
το πρώτο 15θημερο του Νοεμβρίου, διάστημα που χρονικά σχεδόν συνέπεσε με
την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του… Περισσότερα…
ΟΛΠ Α.Ε.: Συμμετοχή στην 4η Διεθνή Έκθεση Εισαγωγικού Εμπορίου (CIIE)
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς συμμετείχε στην 4η Διεθνή Έκθεση Εισαγωγικού
Εμπορίου (CIIE), η οποία διεξήχθη στη Σαγκάη από 5-10 Νοεμβρίου 2021, υπό
την αιγίδα της Κυβέρνησης της Κίνας. Οι εκπρόσωποι του Λιμένος Πειραιώς
συμμετείχαν μέσω διαδικτύου… Περισσότερα…
ΙΟΒΕ: Βελτιώνονται οι επιχειρηματικές προσδοκίες στη βιομηχανία
Ήπια ενίσχυση καταγράφει το οικονομικό κλίμα τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το
δελτίο εξελίξεων στη βιομηχανία το οποίο επιμελείται το ΙΟΒΕ. Πιο συγκεκριμένα,
το ΙΟΒΕ καταγράφει βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία,
στις 112,9 μονάδες τον Οκτώβριο από 106,9 μονάδες τον Σεπτέμβριο.
Ταυτόχρονα συνεχίστηκε η αύξηση… Περισσότερα…
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Δελτίο Τύπου EuroCommerce: “Retail and wholesale - cooperating to halt deforestation”, 17.11.2021

