
 
 

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, 5 Νοεμβρίου 2021 

 

«Αναγκαίο κακό» τα μέτρα 

 Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. Βασίλης Κορκίδης, αναφορικά με 

τα έκτακτα μέτρα περιορισμού της επιδημιολογικής κατάστασης, δήλωσε στα ΜΜΕ 

τα εξής: «Ο επιχειρηματικός κόσμος οφείλει να αντιμετωπίσει τα μέτρα όχι ως 

περιοριστικά, αλλά ως προληπτικά για να αποφύγουμε τα χειρότερα που άλλωστε 

έχουμε βιώσει… Περισσότερα… 

 

Με αρνητικό τεστ οι ανεμβολίαστοι σε δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, εμπορικά - Δύο τεστ την 

εβδομάδα για ανεμβολίαστους εργαζόμενους 

Η αυξητική τάση της πανδημίας, οδήγησε σε επιπλέον μέτρα - όχι 

περιοριστικού τύπου - αλλά ενίσχυσης του εθνικού συστήματος υγείας και 

προστασίας των ανεμβολίαστων πολιτών, ανέφερε ο υπουργός Υγείας σε 

έκτακτη ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας. Ο Θάνος Πλεύρης είπε, 

ότι με ΚΥΑ που θα εκδοθεί, από το ερχόμενο Σάββατο… Περισσότερα… 

 

Κοινή επιστολή 22 παραγωγικών φορέων για εργασιακή ειρήνη στο λιμάνι του Πειραιά 

Το κείμενο της κοινής επιστολής, 22 παραγωγικών φορέων για εργασιακή 

ειρήνη στο λιμάνι του Πειραιά, που απεστάλη στον Υπουργό Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ι. Πλακιωτάκη, είναι το κάτωθι: «Εκφράζοντας 

την από κοινού ανησυχία 22 παραγωγικών φορέων της εγχώριας 

επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη… Περισσότερα… 

 

Κοινή Πρόταση Επιχειρηματικών Φορέων για την επαναλειτουργία  του λιμανιού του Πειραιά 

Με πρωτοβουλία του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Πειραιώς, κου Βασίλη Κορκίδη, πραγματοποιήθηκε, στον 

χώρο του Ε.Β.Ε.Π., σύσκεψη στην οποία έλαβαν μέρος: ο Πρόεδρος της 

Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης (ΔΝΕ), κ. Αντώνιος Βενιέρης, ο Πρόεδρος του 

Συλλόγου Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών… Περισσότερα… 

 

Βραβεία Βιώσιμης, Καινοτόμου και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας 

Τα βραβεία «Βιώσιμης – Καινοτόμου & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας» 

του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) πραγματοποιήθηκαν 

την 1η Νοεμβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 

παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου. 

http://www.pcci.gr/evepimages/Press03112021_F7495.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/02negativetest_F22296.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/press021121_F14358.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/press291021_F13823.pdf


Στην εκδήλωση, που διοργανώθηκε από το Ε.Ε.Α, υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 

Ελλάδος επιβραβεύτηκε η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, παρέστη ο πρόεδρος του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου 

Αττικής, κ. Βασίλης Κορκίδης, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι από τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Τροπολογία: Στις 36 ή 72 δόσεις και οφειλές που έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση- Σε 

λειτουργία η νέα πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τα «κορονοχρέη» 

Με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στην Βουλή 

δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων και των 

οφειλών που έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων. Το 

μέτρο αφορά επιχειρήσεις και επαγγελματίες που είχαν κλείσει με κρατική 

εντολή οποτεδήποτε στο διάστημα από 27.10.2020… Περισσότερα… 

 

Υποχρεωτικά από 1-11-21 για όλους, επιχειρήσεις και επαγγελματίες, τα ηλεκτρονικά βιβλία 

Υποχρεωτικά για όλους, επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και 

αυτοαπασχολούμενους, είναι από την 1η Νοεμβρίου τα ηλεκτρονικά βιβλία. 

Στο εξής, μέσω της πλατφόρμας myDATA εκατοντάδες χιλιάδες υπόχρεοι 

θα πρέπει να διαβιβάζουν τα τιμολόγιά τους στην Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων… Περισσότερα… 

 

Ταμείο Ανάκαμψης: Επιδοτήσεις 1,6 δισ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

Από αυτό τον μήνα ξεκινούν οι προκηρύξεις για προγράμματα επιδοτήσεων 

για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω των οποίων θα διατεθούν 

επιχορηγήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης συνολικού ύψους 1,6 δισ. ευρώ.  

Τα προγράμματα αφορούν "πράσινες" και "ψηφιακές" επενδύσεις, αλλά και 

ειδικά προγράμματα για τον τουρισμό, τον… Περισσότερα… 

 

Οι προϋποθέσεις για να χαρακτηρίζεται χρέος ανεπίδεκτο είσπραξης - Πότε διαγράφεται 

οριστικά - Παρατείνεται η προθεσμία έκδοσης του Φορολογικού Πιστοποιητικού 

Από εξονυχιστικό έλεγχο θα υποχρεώνονται να περνούν οφειλέτες 

προκειμένου να πάψει να τους... κυνηγάει η εφορία, χαρακτηρίζοντας τα 

χρέη τους ανεπίδεκτα είσπραξης. Για να καταχωρηθούν τα χρέη τους στο 

βιβλίο των ανεπίδεκτων είσπραξης, ο φοροελεγκτικός μηχανισμός θα 

πρέπει να διαπιστώσει ότι δεν έχουν στη κατοχή τους… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.  

 

Αδ. Γεωργιάδης: Έκρηξη του πληθωρισμού στην ενέργεια παγκοσμίως - Τα μέτρα που 

λαμβάνουμε κρατάνε την οικονομία στις ράγες  

Στο ζήτημα του πληθωρισμού αλλά και τη διαχείριση της πανδημίας 

αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, 

μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Όπως είπε ο υπουργός παρατηρείται 

έκρηξη του πληθωρισμού στην ενέργεια παγκοσμίως, με την Ελλάδα να 

καθίσταται αδύνατο να εξαιρεθεί. Ωστόσο… Περισσότερα… 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/05TROPOLOGIA_F23201.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/06ILVIVLIA_F23469.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/07EPIDOTISEISMmE_F23723.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/08CHREOSANEPIDEKTOEISPRAXIS_F23965.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/09PLITHORISMOSENERGEIA_F24282.pdf


Διευκρινίσεις για την παράταση διάρκειας επαγγελματικών μισθώσεων σε συνδυασμό με την 

αναστολή λειτουργίας λόγω κορονοϊού  

Σε διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 111 του ν. 

4790/2021 (Α'48), περί παράτασης της διάρκειας των επαγγελματικών 

μισθώσεων για τις επιχειρήσεις που προχώρησαν σε αναστολή 

δραστηριότητας με κρατική εντολή, στο πλαίσιο των μέτρων για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας… Περισσότερα… 

 

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου "Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη" 

Σε δημόσια διαβούλευση, που θα ολοκληρωθεί στις 17/11/2021, τέθηκε από 

τις 3/11/2021 το Σχέδιο Νόμου με τίτλο "Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα 

Ισχυρή Ανάπτυξη" από τον Υπουργό και τον Αναπληρωτή Υπουργό 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. κ. Άδωνι Γεωργιάδη και Νίκο Παπαθανάση. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ.  

 

Παρατείνεται έως 30/11 η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε4  

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή 

Χατζηδάκη, παρατείνεται έως τις 30 Νοεμβρίου 2021 η προθεσμία που έχουν 

οι επιχειρήσεις για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε4 

(ετήσιος/ετήσιος συμπληρωματικός πίνακας προσωπικού) στο πληροφοριακό 

σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για το τρέχον έτος. 

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

«Σπεύδε βραδέως» η αντιμετώπιση της ΕΕ στην ενεργειακή κρίση 

Οι ηγέτες της ΕΕ συναντήθηκαν πριν λίγες ημέρες στη τακτική Σύνοδο 

Κορυφής και αφού συζήτησαν, διαφώνησαν, μετέθεσαν χρονικά και απέφυγαν 

να δώσουν απαντήσεις στο πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης. Σύμφωνα με την 

ημερήσια διάταξη, τα θέματα της πανδημίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού, 

του μεταναστευτικού, των εξωτερικών σχέσεων ακόμα και τη στάση της 

Πολωνίας και Ουγγαρίας είχαν προτεραιότητα… Περισσότερα… 

 

Οι επιχειρήσεις έχουν μπροστά τους ένα δύσκολο τελευταίο δίμηνο 

 Το τελευταίο δίμηνο του έτους, που διανύουμε μπορεί να περιέχει για όλες τις 

επιχειρήσεις, δυσκολίες, προκλήσεις και απαιτήσεις, αλλά ταυτόχρονα 

προσφέρει εποχικές ευκαιρίες και εφικτούς στόχους για αύξηση της 

κατανάλωσης, τζίρου και κερδών. Η δεκαπενθήμερη περίοδος των ενδιάμεσων 

εκπτώσεων, η εβδομάδα της black friday… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

ΚΕΠΕ: Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει με ταχύ ρυθμό  

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει με ταχύ ρυθμό, όπως σημειώνεται στο 

τετραμηνιαίο περιοδικό του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών 

(ΚΕΠΕ) «Οικονομικές Εξελίξεις», το οποίο είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά στην 

ιστοσελίδα του κέντρου.  Σύμφωνα με την εκτίμηση του Κέντρου… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/10EPANGMISTHOSEIS_F24517.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/11DIAVOULEFSI_F24765.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/12AXIANEWS_F24997.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/13POLITICAL_F25196.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/14KEPE_F25372.pdf


ΗΠΑ-ΕΕ: Καταρχήν συμφωνία για την άρση επιπρόσθετων δασμών  

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν, σε 

συμφωνία για την άρση επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών στον χάλυβα και 

στο αλουμίνιο που εξάγονται από την Ευρώπη στην αμερικανική αγορά, στο 

πλαίσιο της προσπάθειας να μπει τέλος στη διένεξη που δηλητηριάζει τις 

διμερείς εμπορικές σχέσεις… Περισσότερα… 

 

"1512" - Νέος τετραψήφιος αριθμός εξυπηρέτησης  της Περιφέρειας Αττικής 

Ο τετραψήφιος αριθμός εξυπηρέτησης  της Περιφέρειας Αττικής  "1539", άλλαξε. 

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν, θα πρέπει να 

καλούν πλέον το νέο τετραψήφιο αριθμό "1512". Μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 

εξυπηρέτησης "1512" απαντάται και εξυπηρετείται σε πρώτο επίπεδο, το σύνολο 

των εισερχομένων κλήσεων που αφορούν σε θέματα… Περισσότερα… 

 

Διαδικτυακή παρουσίαση της Lamda Development για το Ελληνικό 

Την Τρίτη  9 Νοεμβρίου 2021, στις 12:00 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί  η 

Τρίτη διαδικτυακή παρουσίαση της Lamda Development για το Ελληνικό. 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση στο YouTube 

(www.youtube.com/TheEllinikon), του master plan της μεγάλης αστικής 

ανάπλασης και των έργων υποδομών που θα μεταμορφώσουν την περιοχή την 

ερχόμενη πενταετία. Πρόσκληση… 

 

Δράσεις Προώθησης της Επιχειρηματικότητας  Νεοφυών Επιχειρήσεων στον Δήμο Πειραιά 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/16IPAEE_F25614.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/17TETRAPSIFIOS_F25928.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/18Lamda_F26143.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/19startup_F6839.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/19startup_F6839.pdf

