
 
 

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, 3 Δεκεμβρίου 2021 

 

 

Ανανέωση της πεντηκονταετούς αδελφοποίησης των Εμπορικών και Βιομηχανικών 

Επιμελητηρίων Πειραιώς και Αμμοχώστου 

Η δημιουργία ενός γραφείου, στο Ε.Β.Ε. Πειραιώς, 

το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως βάση 

τους στον Πειραιά τα μέλη του Ε.Β.Ε. Αμμοχώστου, 

ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς,  κ. Βασίλης 

Κορκίδης, στην ειδική κοινή συνεδρίαση των Ε.Β.Ε. 

Αμμοχώστου και Πειραιά, στη Λευκωσία… Περισσότερα… Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π.…  

 

Δελτίο Τύπου Ε.Β.Ε. Αμμοχώστου: «Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ των 

Επιμελητηρίων Αμμοχώστου και Πειραιώς» 

Η 50χρονη στενή συνεργασία των Επιμελητηρίων Αμμοχώστου και 

Πειραιώς, προσλαμβάνει νέα μορφή και διευρύνεται με την υπογραφή 

Επικαιροποιημένου Πρωτοκόλλου Αδελφοποίησης. Η υπογραφή του νέου 

Επικαιροποιημένου Πρωτοκόλλου έγινε στις 30 Νοεμβρίου στην παρουσία 

της Υπουργού... Περισσότερα… Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε. 

Αμμοχώστου… 

 

Στην προεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας ο κ. Βασίλης Κορκίδης 

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς και Πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού 

Συμβουλίου Αττικής, κ. Βασίλης Κορκίδης, εξελέγη Πρόεδρος του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας. Το 

Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Αττικής (Π.Σ.Ε.Κ.) 

είναι ένας νέος θεσμός που… Περισσότερα… 

 

Παρέμβαση προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλη Κορκίδη, στη Γ.Σ. της Κ.Ε.Ε.Ε.: Απαραίτητο 

«one stop TAX shop» για απαλλαγή από τον φορολογικό «λαβύρινθο» 

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλης Κορκίδης, στην παρουσία του 

στη Γ.Σ. της Κ.Ε.Ε.Ε., στις 26 & 27 Νοεμβρίου 2021, συμμετείχε σε πάνελ με 

τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, με θέμα τη σημασία της φορολογικής 

ψηφιοποίησης για τη ΜμΕ επιχειρηματικότητα. Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., στην 

παρέμβασή του, αναφέρθηκε σε 7 σημεία… Περισσότερα… 
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Η μετάλλαξη της φετινής Black Friday σε Phygital αύξησε τον τζίρο 

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ.Α., Βασίλης Κορκίδης, αναφορικά με την 

εμπορική κίνηση της Black Friday στις αγορές της Αττικής, δήλωσε: «Η Black 

Friday και Cyber Monday του 2021 θα είναι, αναμφίβολα από τα ετήσια 

market events για περαιτέρω έρευνα. Με πολλές επιχειρήσεις της παραγωγής 

και του εμπορίου να αισθάνονται τις επιπτώσεις από τα lockdown της 

πανδημίας, το πιο δημοφιλές τριήμερο για ψώνια του έτους… Περισσότερα… 

 

Εβδομαδιαία οικονομική ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. 

Η τελευταία έκθεση ενισχυμένης εποπτείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το 

πράσινο φως για την απελευθέρωση 767 εκατ. ευρώ για ελάφρυνση χρέους ως 

αναγνώριση της προόδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην επίτευξη των 

μεταρρυθμιστικών της στόχων, οι οποίοι περιελάμβαναν μεταρρυθμίσεις στον 

ενεργειακό τομέα, νομοθεσία περί αδειοδότησης επενδύσεων και ιδιωτικοποιήσεις... 

Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Χρ. Σταϊκούρας: Δεν πρόκειται να κλείσει η χώρα - Τα ταμειακά διαθέσιμα είναι επαρκή και 

ασφαλή 

Δεν τίθεται θέμα lockdown, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος 

Σταϊκούρας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν υπάρχει περίπτωση κλεισίματος 

της χώρας, τα ταμειακά διαθέσιμα είναι επαρκή και ασφαλή για να 

ανταποκριθούν υπό προϋποθέσεις σε όποιες κρίσεις υπάρχουν ή προκύψουν». 

Πρόσθεσε δε μιλώντας σε… Περισσότερα… 

 

Μικρότερος ο ΕΝΦΙΑ, περίπου 2,5% - 3% για τους περισσότερους ιδιοκτήτες ακινήτων το 2022  

Χαμηλότερο ΕΝΦΙΑ θα κληθεί να πληρώσει η συντριπτική πλειονότητα των 

ιδιοκτητών ακινήτων για το 2022, παρά το γεγονός ότι θα υπάρξει ενσωμάτωση 

των νέων αντικειμενικών αξιών για τον υπολογισμό του φόρου, αξίες οι οποίες σε 

ένα μεγάλο βαθμό είναι αυξημένες σε σχέση με αυτές… Περισσότερα… 

 

Εγκύκλιος ΑΑΔΕ για οφειλές που βεβαιώνονται από φορολογικό και τελωνειακό έλεγχο 

Σε δόσεις θα μπορούν να εξοφλήσουν και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και οι 

ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις, που καλούνται και υποβάλλουν 

εκπρόθεσμη δήλωση, αρχική ή τροποποιητική, μετά την κοινοποίηση εντολής 

ελέγχου από την εφορία, ή πρόσκλησης για να δώσουν πρόσθετες πληροφορίες 

σε περίπτωση ελέγχου των βιβλίων τους… Περισσότερα… 

 

Έτοιμες οι τράπεζες για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης 

Σε αναμονή της υπογραφής των επιχειρησιακών συμβάσεων τους με το 

υπουργείο Οικονομικών, τις αμέσως επόμενες ημέρες, γεγονός που θα 

σηματοδοτήσει την επίσημη έναρξη υποβολής και επιλογής των επενδυτικών 

σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν με τα 12,7 δισ. ευρώ των δανείων από το 

Ταμείο Ανάκαμψης, οι εγχώριες τράπεζες δηλώνουν… Περισσότερα… 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.  

 

Γεωργιάδης: Δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει η αγορά τα Χριστούγεννα 

«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κλείσει η αγορά τα Χριστούγεννα» τόνισε ο 

Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας σε 

ραδιοτηλεοπτικό σταθμό και απέκλεισε το ενδεχόμενο να επιβληθεί lockdown. 

Σχολιάζοντας την εμφάνιση της νέας μετάλλαξης Όμικρον στην Ευρώπη, 

σημείωσε ότι «όταν κάτι γεννιέται στον πλανήτη, δύσκολα το αποφεύγεις. Είναι 

όμως πάρα πολύ νωρίς για να… Περισσότερα… 

 

Τρία νομοσχέδια για την ενίσχυση των επενδύσεων και της ανάπτυξης κατατίθενται στη Βουλή 

«Στόχος όλων των μέτρων, είναι να έχουμε γιορτές όπου η αγορά θα 

λειτουργεί. Δεν χρειάζεται να συζητάμε για νέα μέτρα στήριξης καθόλου» 

σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης, στην 

παρουσίαση των τριών νομοσχεδίων του υπουργείου που θα εισαχθούν προς 

ψήφιση στην Βουλή και συγκεκριμένα… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ.  

 

e-ΕΦΚΑ: Σε λειτουργία 17 νέες τοπικές διευθύνσεις  

Στη σύσταση νέων τοπικών διευθύνσεων, με την κατάργηση των παλαιών δομών 

και την ενσωμάτωσή τους στις νέες τοπικές, προχωρά η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, 

έχοντας θέσει ως άμεση προτεραιότητα τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των 

ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των εργοδοτών… Περισσότερα… 

 
Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον ΕΦΚΑ 

Το νομοσχέδιο, που παρουσίασε ο υπουργός Εργασίας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, 

μετά το Υπουργικό Συμβούλιο για τον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ, θα αναρτηθεί σε 

δημόσια διαβούλευση τις αμέσως επόμενες μέρες ενώ έπειτα θα έρθει στη Βουλή 

και θα ψηφιστεί έως τον Ιανουάριο του 2022. Όπως τόνισε… Περισσότερα… 

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

Πολλές προσφορές, μέτριες αυξήσεις και λίγες ελλείψεις στην αγορά 

Οι πωλήσεις στο εμπόριο αυξήθηκαν για έβδομο συνεχόμενο μήνα τον Οκτώβριο, 

από το τελευταίο lockdown του Μαρτίου και συνεχίζουν τον Νοέμβριο με μηνιαίο 

ρυθμό περίπου 9%, ενώ σε ετήσια βάση η αύξηση είναι άνω του 13% σε σύγκριση 

με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν 

μεγαλύτερη ζήτηση στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό με 14%, τα βιομηχανικά είδη 

με 10%, τα φαρμακευτικά και καλλυντικά 8%, ενώ… Περισσότερα… 

 

Ο εθνικός, οικονομικός και κοινωνικός ρόλος της ακτοπλοΐας 

Η αναγκαία ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου που διασφαλίζει την συνοχή της 

νησιωτικής με την ηπειρωτική χώρα, υποστηρίζει τον τουρισμό και διατηρεί ζέουσες 

τις τοπικές οικονομίες, την αναζωογόνηση της αμυντικής βιομηχανίας αλλά και την 

υποστήριξη της μεγαλύτερης ναυτιλιακής δύναμης στον κόσμο, αποτελούν το 

βασικό τρίπτυχο χάρη στο οποίο άμεσα πρέπει να ενεργοποιηθεί συνολικά... 

Περισσότερα… 
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Συνέντευξη Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., στο FinancePro 

Μετά από τη δεκαετή οικονομική κρίση ήρθε η υγειονομική κρίση. Παρόλα αυτά οι 

προβλέψεις τόσο των διεθνών όσο και των ελληνικών οργανισμών μιλούν για 

γρήγορη επάνοδο στα δεδομένα του 2019 και για υψηλό ρυθμό ανάπτυξης. Ποια είναι 

η δική σας άποψη για την εικόνα της οικονομίας; Το θέμα σήμερα δεν είναι να 

«πάρουμε το νήμα» από το 2019 και να συνεχίσουμε αλλά να ισχυροποιήσουμε 

δομικά αυτό το «νήμα» προκειμένου σε μια ενδεχόμενη κρίση, την οποία όλοι 

απευχόμαστε να συμβεί, να μην διαρραγεί προκαλώντας… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

Ο πρόεδρος του ΣΒΑΠ, κ. Δημήτρης Μαθιός, παραμένει αντιπρόεδρος στον Ευρωπαϊκό BECC  

Για ακόμη μια θητεία παρατείνεται η εκπροσώπηση της αντιπροεδρίας στον 

Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών (BECC) από τον πρόεδρο του 

Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ), κ. Δημήτρη Μαθιό, καθώς, 

όπως τονίσθηκε η αντιπροεδρία κρίθηκε επιτυχώς… Περισσότερα… 

 

Δωροέκθεση της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς 

Την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021, 11.30 π.μ. θα πραγματοποιηθούν τα 

Εγκαίνια της Δωροέκθεσης της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στο Πνευματικό 

Κέντρο του Καθεδρικού Ι. Ναού Αγίας Τριάδας. 

 

Υπογραφή  Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ  Δήμου Πειραιά, IN.EM.Y.- ΕΣΕΕ και Ε.Σ.Π. για τη 

στήριξη της επιχειρηματικότητας 

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πειραιά, του IN.EM.Y.-Ε.Σ.Ε.Ε. και 

του Ε.Σ.Π., με στόχο τη στήριξη και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 

στην πόλη, υπεγράφη στις 24 Νοεμβρίου στο Δημαρχείο Πειραιά. Το 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, 

ο Πρόεδρος της Ελληνικής… Περισσότερα… 

 

Μέλος του δικτύου EBAN η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα  

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB υπογραμμίζοντας για μία ακόμη φορά, τη 

σημασία που δίνει στη δημιουργία διεθνών εποικοδομητικών συνεργασιών, 

συμμετέχει από φέτος, ως νέο πλήρες μέλος του European Business Angels 

Network (EBAN). Το European Business Angels Network (EBAN)… Περισσότερα… 

 

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 9,2% το γ' τρίμηνο στις εγγραφές νέων επιχειρήσεων  

Σε 22.642 ανήλθαν οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας 

επιχειρήσεων) για το σύνολο των τομέων της οικονομίας, το Γ’ τρίμηνο 2021, 

παρουσιάζοντας αύξηση 9,2% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο 2020 που είχαν 

ανέλθει σε 20.725, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική… Περισσότερα… 

 

Ανάκαμψη της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας το εννεάμηνο 

Σημαντική ανάκαμψη του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας παρατηρείται κατά το 

εννεάμηνο του 2021. Συγκεκριμένα, ο κλάδος καταγράφει πολύ καλά 

αποτελέσματα και θετική πορεία ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 

ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης παραγωγής κατά το εννεάμηνο του 2021… Περισσότερα… 
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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 

Ο Δήμαρχος Πειραιά, κ. Ιωάννης Μώραλης, και το Κέντρο Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων του Δήμου 

Πειραιά, σας προσκαλούν στην 1η Ημερίδα ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας για το έργο «Δράσεις 

Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων Δήμου Πειραιά», την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021, στις 16:00, στο 

Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. Πρόσκληση… Πρόγραμμα… 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

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

Λειτουργία καταστημάτων (29.11.21) – Συνοπτικός πίνακας τρόπου λειτουργίας καταστημάτων ανά 

κράτος μέλος (29.11.21)  

 
 
 
 
 
Νέο Δ.Σ. στη EuroCommerce με ανανέωση της 
Ελληνικής εκπροσώπησης από τον Βασίλη 

Κορκίδη 
 
Στις 30 Νοεμβρίου 2021, έλαβαν χώρα, διαδικτυακά, 
οι  αρχαιρεσίες για την εκλογή των νέων μελών του 
Δ.Σ. της EuroCommerce, κατά τις οποίες ο Πρόεδρος 

του Ε.Β.Ε.Π. και επίτιμος Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Β. 
Κορκίδης, επανεξελέγη, ανανεώνοντας τη θητεία του 

για τα έτη 2021-2023.  
Παρουσίαση EuroCommerce 
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