
 
 

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, 29 Οκτωβρίου 2021 

 

 

 

 

Το Έπος του 1940 είναι ο εθνικός πλούτος της Ελλάδας. 

Χρέος μας η ενότητα και η προσήλωση στα ιδανικά της Ελευθερίας και 

της Δημοκρατίας. 

Χρόνια Πολλά Έλληνες !!!  

Χρόνια Πολλά Ελλάδα !!! 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. εκφράζει βαθύτατα συλλυπητήρια για την απώλεια της Φώφης Γεννηματά 

Η Φώφη Γεννηματά υπηρέτησε με συνέπεια και πολιτικό ήθος τις αρχές της 

και τον δημόσιο βίο και αφουγκραζόταν τους προβληματισμούς του 

επιχειρηματικού κόσμου της χώρας και, ιδιαίτερα, των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. Γνώριζε καλά τα θέματα που απασχολούσαν το Πειραϊκό 

επιχειρείν, καθώς είχε χρηματίσει υπερνομάρχης… Περισσότερα… 

 

Η «κυβερνοασφάλεια» στην ψηφιακή και η «ανασφάλεια» στην πραγματική οικονομία 

Η εικόνα της αγοράς, όπως διαμορφώνεται εξ αιτίας των προβλημάτων στην 

εφοδιαστική αλυσίδα, οι εξελίξεις που δρομολογήθηκαν για τα Ναυπηγεία 

Ελευσίνας, αλλά και σημαντικές πτυχές της «κυβερνοασφάλειας», που 

σχετίζεται με τις επιχειρηματικές δράσεις αλλά και με την «ψηφιακή επαφή» 

των επιχειρήσεων με το πελατειακό δυναμικό, συζητήθηκαν στη συνεδρίαση 

του Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, στην 

οποία έλαβε μέρος ο διευθυντής Δίωξης Ηλεκτρονικού… Περισσότερα… 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/02_F15131.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/Press26102021_F32073.pdf


Εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο Ε.Β.Ε.Π.: Δυναμική άνοδος της βιομηχανίας παρά τις αυξήσεις, 

καθυστερήσεις & ελλείψεις 

Οι τελευταίες ενδείξεις προσφέρουν μεγάλες ελπίδες για τον τουρισμό, με τα 

ετήσια έσοδα να αναμένεται να πλησιάσουν τα δύο τρίτα του υψηλού κύκλου 

εργασιών του 2019, ενώ η βιομηχανία συνεχίζει την ανοδική της δυναμική 

πορεία. Το υπουργείο Οικονομικών και οι θεσμοί παρακολουθούν τις εκτιμήσεις 

για το έλλειμμα του προϋπολογισμού που έχει ξεπεράσει το… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 
 

Χρ. Σταϊκούρας: «Παράθυρο» για νέα μείωση της φορολογίας στα ακίνητα  

Σχέδιο για την καταγραφή και αποτίμηση της αξίας της δημόσιας ακίνητης 

περιουσίας προωθεί το υπουργείο Οικονομικών με στόχο την προστασία, τη 

διαχείριση και την επενδυτική αξιοποίησή της όπως ανέφερε ο υπουργός 

Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας κατά το χαιρετισμό που απηύθυνε σε συνέδριο 

για την Ανάπτυξη και την Αξιοποίηση της… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.  

Άδ. Γεωργιάδης: είναι δεδομένο ότι η οικονομία δεν θα κλείσει - Ακατανόητη η μη χορήγηση 

δανείων σε μικρές επιχειρήσεις, για σχέδια που έχουν την έγκριση του αναπτυξιακού νόμου 

«Η οικονομία δεν θα κλείσει είναι δεδομένο, ούτε θα σταματήσουμε οι υπόλοιποι 

τη ζωή μας. Είναι δυνατόν όσοι δεν εμβολιάζονται να εμποδίζουν τις ζωές των 

άλλων που εμβολιάζονται;», απάντησε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό ερωτηθείς για το 

σενάριο… Περισσότερα… 

Βουλή: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για το υπαίθριο εμπόριο  

Τους όρους και τον τρόπο λειτουργίας όλων των μορφών του υπαίθριου 

εμπορίου στην ελληνική επικράτεια, ρυθμίζει το νομοσχέδιο του υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων που εισήχθη προς στην Ολομέλεια της Βουλής την 

Δευτέρα. Όπως έγινε στη συζήτηση που προηγήθηκε στην αρμόδια 

κοινοβουλευτική,μεγάλο μέρος του κοινοβουλευτικού… Περισσότερα… 

 

Τέλος το διευρυμένο ωράριο  στα Σούπερ μάρκετ 

Σύμφωνα με νέα κοινή υπουργική απόφαση για τα μέτρα κατά του κορωνοϊού, 

αλλάζει το ωράριο λειτουργίας των σούπερ μάρκετ. Ειδικότερα, μπαίνει τέλος 

στο προαιρετικό διευρυμένο ωράριο λειτουργίας το οποίο ίσχυε για τα σούπερ 

μάρκετ και ήταν από τις 7:00 έως τις 21:30. Πλέον το ωράριο λειτουργίας… 

Περισσότερα… 

 

Τα μέτρα που ισχύουν από τις 25 Οκτωβρίου για τον περιορισμό της πανδημίας  

Στο ενάμιση μέτρο μεταξύ των ατόμων [ένα άτομο ανά 2 τ.μ.] ορίστηκε από 

την Δευτέρα 25/10/21 η τήρηση αποστάσεων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 

χώρους, είτε αμιγείς για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες κατά το 

τελευταίο εξάμηνο, είτε μικτούς, όπου δεν προβλέπεται μεγαλύτερο εμβαδόν 

ανά άτομο στις… Περισσότερα… 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/04_F15164.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/05_F15193.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/06_F15219.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/07_F15249.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/08_F15278.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/09_F15311.pdf


Χρ. Δήμας: Περισσότερες από 500 νεοφυείς επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 4.800 

εργαζομένους έχουν ενταχθεί στο Elevate Greece  

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 16η θέση από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. στις δαπάνες 

έρευνας και ανάπτυξης (R&D) και ενώ οι δημόσιες δαπάνες σε Ε&Α είναι στον 

μέσο όρο των κρατών μελών του ΟΟΣΑ, εκεί που πρέπει να βελτιώσουμε, 

περαιτέρω, την επίδοσή μας είναι στις επενδύσεις που προέρχονται από τον 

ιδιωτικό τομέα. Αυτό σημείωσε… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΝ.  

Διαθέσιμη η ιστοσελίδα του «Νέου Εξοικονομώ» 

Διαθέσιμη σε όλους τους ενδιαφερόμενους είναι η ιστοσελίδα του «Νέου 

Εξοικονομώ», το οποίο αναμένεται να προκηρυχθεί τον Νοέμβριο. Στην 

ιστοσελίδα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες που έχουν σχέση με το πρόγραμμα, και συγκεκριμένα: 

- Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ.  
 

Μέτρα κατά της βίας και παρενόχλησης στην εργασία με απόφαση του Κ. Χατζηδάκη 

Η εξειδίκευση της υποχρέωσης των επιχειρήσεων να καταρτίζουν πολιτική για την 

πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία 

προβλέπεται σε απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, σε εφαρμογή του νόμου 4808/2021 για την 

Προστασία… Περισσότερα… 

 

Έρχεται νομοσχέδιο για τον συνολικό εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ  

Νομοσχέδιο για τον συνολικό εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ προαναγγέλλει ο 

υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, στη 

συνέντευξη που παραχώρησε ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται για 

ιδιωτικοποίηση. Μιλώντας στο ΑΠΕ, ο κ. Χατζηδάκης επισημαίνει ότι ο ΕΦΚΑ, 

όπως σχεδιάστηκε από την… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Υ.Ν.Ν.Π. 
 

Γ. Πλακιωτάκης: Οι επενδυτές γνωρίζουν πλέον ότι η Ελλάδα τους αντιμετωπίζει δίκαια και 

υπεύθυνα 

«H επένδυση της COSCO SHIPPIΝG GROUP στο λιμάνι του Πειραιά, είναι 

κομβικής σημασίας για την πόλη, την τοπική κοινωνία, την εθνική οικονομία, 

αλλά και τη γεωστρατηγική θέση της πατρίδας μας στην ευρύτερη περιοχή», 

δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, 

σε ειδική εκδήλωση… Περισσότερα… 

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 
 

«Σε πελάγη ευτυχίας η ναυτιλία & σε φουρτούνες η εφοδιαστική αλυσίδα»               

Το γεγονός ότι η ποντοπόρος ναυτιλία πλέει σε πελάγη ευτυχίας επιβεβαιώνεται 

από τα στοιχεία που δείχνουν πως από τον Ιανουάριο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 

2021 έχουν αγοραστεί παγκοσμίως 721 φορτηγά πλοία, ενώ ολόκληρο το 2020 ο 

αριθμός ήταν συνολικά 529. Αντίστοιχα, οι προσδοκίες για την πορεία των ναύλων 

στα πλοία μεταφοράς κοντέινερ ενισχύονται σε σχέση με όσους έβλεπαν πτώση των 

ναύλων από τα ιστορικά υψηλά, δημιουργώντας «φουρτούνες» στην εφοδιαστική… 

Περισσότερα… 

http://www.pcci.gr/evepimages/10_F15343.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/11_F15379.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/12_F15445.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/13_F15477.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/14_F15507.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/15_F15546.pdf


 

Το Ευρωβαρόμετρο δείχνει επιβράδυνση της επιχειρηματικής ανάκαμψης          

Οι ευρωπαϊκές και ελληνικές επιχειρήσεις μπορεί το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο 

του έτους να ανέκαμψαν ταχύτερα από το αναμενόμενο, αλλά το τελευταίο 

τρίμηνο παρουσιάζουν μια σχετική επιβράδυνση, κυρίως λόγω της 

αβεβαιότητας που δημιουργεί το κόστος της ενέργειας σε παραγωγή και 

κατανάλωση. Το «Ευρωβαρόμετρο» που παρουσιάστηκε προ λίγων ημερών στις 

Βρυξέλλες δείχνει τον δείκτη του Επιχειρηματικού κλίματος… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Αξιοποίηση της «εργαλειοθήκης» για την ανακούφιση των 

καταναλωτών από τις υψηλές τιμές ενέργειας  

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή να προχωρήσουν με επείγοντα τρόπο στην καλύτερη δυνατή 

αξιοποίηση της λεγόμενης εργαλειοθήκης για την παροχή βραχυπρόθεσμης 

ανακούφισης στους πολίτες εξαιτίας της πρόσφατης αύξησης στις τιμές της 

ενέργειας, αναφέρει… Περισσότερα… 

 

Ενδιαφέρον για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας από την Fincantieri 

O Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός 

Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος (μέσω τηλεδιάσκεψης) και ο 

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης, 

είχαν συνάντηση με τον Πρόεδρο και CEO της ONEX, κ. Πάνο Ξενοκώστα και 

τον… Περισσότερα… 

 

Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων: Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έως τις 10 

Νοεμβρίου  

Δημοσιεύθηκε η απόφαση τελευταίας παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας 

ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση "Στήριξη 

Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19". Η νέα καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής αιτήσεων… Περισσότερα… 

 

Παγκρήτια Τράπεζα και Τράπεζα Χανίων ενώνουν τις δυνάμεις τους 

Η Παγκρήτια Τράπεζα και η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων προχώρησαν στην 

υπογραφή Memorandum of Understanding (ΜΟU) μετά από απόφαση των 

Διοικητικών Συμβουλίων των δύο Τραπεζών για την συγχώνευση των δύο 

πιστωτικών ιδρυμάτων. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η 

συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί… Περισσότερα… 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/16_F15585.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/17_F15618.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/18_F15667.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/19_F15696.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/20_F15726.pdf

