
 
 

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, 24 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Εκδήλωση Ε.Β.Ε.Π. αφιερωμένη στα 200 χρόνια ελευθερίας - Επίτιμο μέλος του Δ.Σ. η κα Γιάννα 

Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη 

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και επισημότητα, 

πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, η 

τελετή των αποκαλυπτηρίων του Μνημείου 

των Φιλικών, στην πρόσοψη του Μεγάρου 

του Επιμελητηρίου, παρουσία της Προέδρου 

της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», κας Γιάννας Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη… Περισσότερα… Βίντεο 

εκδήλωσης…  

 

Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει για το Εθνικό Σχέδιο Εξωστρέφειας της Ελλάδας 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, με την ευκαιρία της 

ημέρας του ελληνικού εμπορίου στις 22 Σεπτεμβρίου, ενημέρωσε τις διεθνείς 

οργανώσεις που συμμετέχει και συγκεκριμένα, την ευρωπαϊκή οργάνωση του 

εμπορίου “EuroCommerce” και την επιμελητηριακή οργάνωση των πόλεων-

λιμένων όλης της Μεσογείου “Ascame” για τη θετική πορεία της ελληνικής 

οικονομίας… Περισσότερα… https://www.mindev.gov.gr/exostrefeia  

 

Αναβάθμιση των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ- Παρέμβαση προέδρου του Ε.Β.Ε.Π. 

Σε παρέμβασή του ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς, κ. Βασίλης Κορκίδης, στο πλαίσιο συζήτησης που διεξήχθη με θέμα 

«Αναβάθμιση των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ» ανέφερε τα 

ακόλουθα: «Η σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας ήταν και παραμένει 

το ζητούμενο… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Χρ. Σταϊκούρας: Θα υπάρχει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για τη μεσαία τάξη και τα 

χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα- Η αξιοπιστία και το κύρος της Ελλάδας έχει ενισχυθεί 

«Όσο υψηλότερος είναι ο ρυθμός ανάπτυξης, τόσο θα ανταποδίδουμε στην 

κοινωνία», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, 

επισημαίνοντας πως «θα υπάρχει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για τη 

μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα». Είπε ότι η χώρα 

καλύπτει γρηγορότερα… Περισσότερα… 

http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F30018.pdf
https://youtu.be/dDa_lFSLihc
https://youtu.be/dDa_lFSLihc
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F30054.pdf
https://www.mindev.gov.gr/exostrefeia
http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F30103.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F30684.pdf


Όροι και προϋποθέσεις για την επανένταξη στις 100 και 120 δόσεις - Ρύθμιση και για τα 

κορονο-χρέη 

Προθεσμία, πιθανότατα την τελευταία, μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου θα έχουν 

όσοι έχασαν τις παλαιές ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεις, ώστε να 

επανενταχθούν σε αυτές. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε και οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν στο «myBusinessSupport» να υποβάλλουν τις 

σχετικές αιτήσεις. Βασική προϋπόθεση είναι… Περισσότερα… 

 

Επέκταση της πλατφόρμας arogi.gov.gr για τη στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές - 

Απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ 

Σε επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας arogi.gov.gr 

για τη στήριξη των πληγέντων από τις πρόσφατες πυρκαγιές προχωράει το 

υπουργείο Οικονομικών, με τη συμβολή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (ΑΑΔΕ) και σε συνεργασία με τα υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων.Ταυτόχρονα, η ΑΑΔΕ… Περισσότερα… 

 

Από τον υπολογιστή πλέον μέσω «myAADE», αλλαγές φορολογικών στοιχείων αλλά και 

διακοπή εργασιών- Παρουσιάστηκε η νέα πλατφόρμα 

Νέες υπηρεσίες είναι πλέον διαθέσιμες για επαγγελματίες και επιχειρήσεις 

μέσω της νέας ψηφιακής πύλης «myAADE» και δεν θα απαιτείται να 

επισκεφτούν την οικεία τους Εφορία. Με λίγα κλικ από τους υπολογιστή τους, 

θα έχουν την δυνατότητα χωρίς να ταλαιπωρία, να προχωρήσουν στην 

υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών… Περισσότερα…  

 

Πως θα χορηγούνται τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης – Τέθηκε σε διαβούλευση το σχετικό 

κείμενο 

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το κείμενο των επιλεξιμοτήτων για τα δάνεια 

του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα οποία στοχεύουν στη 

χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων, όπως αναφέρει το υπουργείο 

Οικονομικών. Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης θα καλύπτουν από 30% έως 

50% το κόστος του επιχειρηματικού σχεδίου… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ. 

 

Άδ. Γεωργιάδης: Απορρόφηση των ανατιμήσεων με μείωση φόρων και εισφορών  

Γύρω στα Χριστούγεννα θα ξεκινήσει η αντίστροφη πορεία του κύματος 

ανατιμήσεων που αναμένεται στη χώρα, δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, 

σημειώνοντας πως υπάρχει προβληματισμός για τις τιμές σε ενέργεια και 

ναύλα καθώς σε αυτούς τους τομείς υπάρχουν ειδικοί λόγοι που ανεβάζουν το 

κόστος… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ. 
 

Κ. Χατζηδάκης: Πρώτο ένσημο με ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας 

 «Η ενίσχυση της απασχόλησης και, ιδιαίτερα της απασχόλησης των νέων, η 

μείωση των επιβαρύνσεων στην εργασία και η βελτίωση του πραγματικού 

εισοδήματος των εργαζομένων, αποτελούν κεντρικές προτεραιότητες για την 

κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας», δήλωσε  ο υπουργός Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής… Περισσότερα… 

http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F30717.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F30750.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F30789.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F30851.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901_F30903.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1001_F30952.pdf


e-ΕΦΚΑ: Επανένταξη στις 120 δόσεις των πληγέντων από την πανδημία 

Με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, ενημερώνει πως οι οφειλέτες που έχουν πληγεί 

λόγω της πανδημίας COVID-19 και είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης 

τμηματικής καταβολής των ασφαλιστικών τους οφειλών (120 δόσεις) και την 

οποία απώλεσαν κατά την διάρκεια του… Περισσότερα… 

 

Νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για τον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ  

Βάσει των προηγούμενων προθεσμιών, από την 1η έως τις 30 Σεπτεμβρίου 

μπορούσαν να υποβάλλουν σχετική δήλωση οι επιχειρήσεις ή οι εργοδότες που 

επιθυμούν να ενταχθούν στον μηχανισμό για τον Σεπτέμβριο (Α' Φάση)… 

Περισσότερα… 

 

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 1.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας σε Αττική και Ν. Αιγαίο 

Από την Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00, ξεκίνησε η υποβολή 

ηλεκτρονικών αιτήσεων επιχειρήσεων για την πρόσληψη 1.000 ανέργων 30 

ετών και άνω στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου σε νέες θέσεις 

εργασίας πλήρους απασχόλησης. Δικαιούχοι… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΝ. 

 

Κ. Σκρέκας: Τα μέτρα για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στην ηλεκτρική ενέργεια  

Την επισήμανση ότι με τα μέτρα για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, η 

αύξηση για ένα μέσο νοικοκυριό περιορίζεται σε 1 έως 2 ευρώ τον μήνα, 

υπογραμμίζει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, σε 

συνέντευξη του σε εφημερίδα.«Επιδοτούμε όλους τους λογαριασμούς 

ηλεκτρικού ρεύματος με 9 ευρώ για κατανάλωση έως… Περισσότερα… 

 

Εξοικονομώ» για επιχειρήσεις  

Στα τέλη του φθινοπώρου αναμένεται ότι θα έχει δημοσιευθεί ο οδηγός του 

προγράμματος «Εξοικονομώ» για τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο 

υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας. Με την εφαρμογή του, 

όπως περιγράφεται στο ειδικό παράρτημα του Σχεδίου Ανάκαμψης… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Υ.Ν.Ν.Π. 

 

Τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης για τη χρήση και εκμετάλλευση χώρων και 

περιουσιακών στοιχείων της ΟΛΠ 

Υπογράφηκε προχθές (22 Σεπτεμβρίου 2021), μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου 

και της ΟΛΠ Α.Ε., η Τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης σχετικά με τη 

χρήση και την εκμετάλλευση ορισμένων χώρων και περιουσιακών στοιχείων 

εντός του Λιμένος Πειραιώς, οι όροι της οποίας… Περισσότερα… 

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

Ανάκαμψη «τύπου V» διαφαίνεται στην ελληνική οικονομία                     

Στην ελληνική οικονομία επιβεβαιώνονται όλα τα στοιχεία για ανάκαμψη 

σχήματος ή τύπου «V», δηλαδή μετά την απότομη πτώση να παρατηρείται μια 

γρήγορη άνοδος. Οι επενδύσεις, ο κύκλος εργασιών και τα επιχειρηματικά κέρδη 

το β´τρίμηνο υπερβαίνουν τις επιδόσεις του 2019, οδηγώντας σε ανοδική 

αναθεώρηση την εκτίμηση για τον ρυθμό ανάπτυξης το 2021… Περισσότερα… 

http://www.pcci.gr/evepimages/1101_F30988.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1201_F31043.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1301_F31079.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1401_F31112.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1501_F31151.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1601_F31187.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1701_F31220.pdf


Ποιοτική και δυναμική η μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας                     

Την πλήρη εικόνα πίσω από τις πρόσφατες εξαγγελίες που έγιναν στην ΔΕΘ, μετά και 

την εξειδίκευση από το οικονομικό επιτελείο, οφείλουμε να δούμε πολύ προσεκτικά. 

Και η εικόνα αυτή αποκαλύπτει την νέα δυναμική που θέλει η κυβέρνηση να 

προσδώσει στην οικονομία με ορίζοντα αλλά και της μόχλευσης οικονομικών 

στοιχείων που θα επιδράσουν θετικά στην κινητικότητα, άρα και την αγοραστική 

ικανότητα. Η βασική θεωρεία ότι η οικονομία, οι οικονομικές δραστηριότητες είναι 

ένας κύκλος που ανατροφοδοτεί την κρίση… Περισσότερα…  

 

Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. κ. Βασίλη Kορκιδη, στην παρουσίαση του βιβλίου της Λούκας Τ. 

Κατσέλη «Δίνες & Ευθύνες» 

Διαχρονικά επίκαιρος ο τίτλος για μια χώρα που βρέθηκε στην οικονομική δίνη 

της κρίσης και στη μόνιμη δίνη της αναζήτησης ευθυνών…  Η εμπειρία από την 

πολύχρονη ακαδημαϊκή και επαγγελματική ενασχόληση της Λούκας με την 

πολιτική οικονομία διαπνέει τη συγγραφή, καθιστώντας το βιβλίο πιο άμεσο, 

πιο ειλικρινές. Άλλωστε, όπως και η ίδια λέει, η γλώσσα… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκαν οι πίνακες αποτελεσμάτων για το νέο πρόγραμμα νεανικής 

επιχειρηματικότητας, με έμφαση στις γυναίκες-Πρόγραμμα απασχόλησης 8.500 

μακροχρόνια ανέργων 

Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) οι πίνακες με τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο 

«πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων 

ελεύθερων επαγγελματιών, ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες». 

Συνολικά, υποβλήθηκαν… Περισσότερα… Συνοπτικό Προγράμματος… 

 

Μεγάλη Συναυλία κατά της φτώχειας από την Ι. Μητρόπολη Πειραιώς, στις 28 Σεπτεμβρίου στο 

Βεάκειο Θέατρο 

Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και την 

υποστήριξη του Δήμου Πειραιά και του Ε.Β.Ε.Π., διοργανώνει μεγάλη φιλανθρωπική 

Εκδήλωση – Συναυλία, στις 28 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, στις 19:30 στο Βεάκειο 

ανοιχτό Θέατρο Πειραιά, με την Ελένη Βιτάλη, τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και τους Βιολέτα 

Ίκαρη, Σαββέρια Μαργιολά, Μάκη Ψαραδέλη και Σταυρούλα Εσαμπαλίδη, για να 

αφυπνίσει τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής της περιφέρειάς… Περισσότερα… 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

17 – 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

▪ Τα προστατευτικά μέτρα ενάντια στον COVID-19 στην Ευρώπη, με μία ματιά:  

Σχέδιο ανάκαμψης (22.06.21) - Λειτουργία καταστημάτων (21.09.21) – Συνοπτικός πίνακας τρόπου 

λειτουργίας καταστημάτων ανά κράτος μέλος (21.09.21) - Εμβολιασμός (07.09.21)  

▪ Ενημερωτικό σημείωμα του Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π., κου Β. Κορκίδη, προς τη EuroCommerce: «Μηνιαία 

Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία» 

http://www.pcci.gr/evepimages/1801_F31256.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1901_F31292.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2001_F31321.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2002_F31363.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2101_F31403.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F18130.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F3027.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0102_F3066.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0103_F3105.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0103_F3105.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0104_F3141.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0201_F3177.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0201_F3177.pdf

