
 
 

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, 8 Οκτωβρίου 2021 

 

 

Πέντε προς μια η αναλογία εγγράφων-διαγραφών επιχειρήσεων στην Αττική 

Εντυπωσιακή άνοδο στο άνοιγμα νέων επιχειρήσεων καταγράφουν τα στοιχεία 

του Γενικού Εμπορικού Μητρώου για την Περιφέρεια Αττικής το διάστημα 

Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ζήτησε το 

Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Αττικής από τη Κ.Ε.Ε.Ε. το 

εννεάμηνο του έτους συστάθηκαν 13.984 νέες επιχειρήσεις και διέκοψαν 

2.684 τη λειτουργία τους. Δηλαδή η αναλογία εγγράφων - διαγραφών 

επιχειρήσεων στα έξι Επιμελητήρια του Λεκανοπεδίου, είναι πέντε προς μία. 

Ειδικότερα, το εν λόγω διάστημα δημιουργήθηκαν 4975 ΙΚΕ, 4.694 ατομικές, 

1982 Ε.Ε., 1.335 Ο.Ε., 667 Α.Ε., 165 ΕΠΕ., 121 αστικές, 36 Κοινοπραξίες και 9 

ενέργειας. Αντίστοιχα διαγράφηκαν 725 ατομικές… Περισσότερα… 

 

Δήλωση προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλη Κορκίδη, για το προσχέδιο του προϋπολογισμού 

που κατέθεσε ο Υπουργός Οικονομικών στη Βουλή «Προϋπολογισμός Αισιοδοξίας, Ανάπτυξης 

και Ακρίβειας» 

Η τάση της ιδιωτικής κατανάλωσης, η ανάσχεση της πανδημίας, η πτώση 

της ανεργίας, αλλά και οι μεταρρυθμίσεις είναι οι βασικές συνιστώσες που, 

εν πολλοίς, θα προσδιορίσουν την απεικόνιση της οικονομικής πορείας της 

χώρας το 2022. Είναι προφανές ότι, από την ταχύτητα των επενδύσεων και 

μεταρρυθμίσεων, θα εξαρτηθεί η ισχυροποίηση της οικονομίας σε ένα, 

όμως, περιβάλλον ευμετάβλητο διεθνώς από το… Περισσότερα… 

 

Ενημέρωση προέδρου Ε.Β.Ε.Π.: Η στρατηγική «Farm to Fork» της ΕΕ γνωστή «από το 

χωράφι στο ράφι» 

Η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων αλλάζει γρήγορα και οι λιανοπωλητές, 

αλλά και οι χονδρέμποροι είναι βασικοί εταίροι, που διαδραματίζουν ενεργό 

ρόλο, συνεργαζόμενοι στενά με αγρότες, μεταποιητές και βεβαίως 

καταναλωτές. Η γεωργία του μέλλοντος και ο σημαντικός μετασχηματισμός 

βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για τη δημιουργία… Περισσότερα… 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/01_F7745.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/02_F7921.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/03_F7957.pdf


Εβδομαδιαία οικονομική ενημέρωση E.B.E.Π. 

Καθώς οι τελευταίες προβλέψεις για την ανάπτυξη 6,1% συνεχίζουν να 

αναβαθμίζουν τις προσδοκίες για το 2021, αρκετοί μεγάλοι διεθνείς επενδυτικοί 

όμιλοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον για στρατηγικές επενδύσεις. Η Ελλάδα 

υπέγραψε στρατηγικό αμυντικό σύμφωνο με τη Γαλλία, συμφωνώντας στην 

αγορά πολεμικών πλοίων έναντι… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Προσχέδιο προϋπολογισμού: Ισχυρή ανάκαμψη το 2021- Επιστροφή στην κανονικότητα το 

2022- Κοινή δήλωση Χρ. Σταικούρα - Θ. Σκυλακάκη 

Το 2022 αναμένεται να είναι έτος επαναφοράς σε συνθήκες κανονικότητας για 

την ελληνική οικονομία και στο δ' τρίμηνο του έτους αναμένεται να έχει 

ανακτηθεί το σύνολο των ετήσιων απωλειών του ΑΕΠ του 2020, με το επίπεδο 

του πραγματικού ΑΕΠ στο τέλος του 2022 να υπερβαίνει το αντίστοιχο επίπεδο 

του 2019 κατά 1,7%… Περισσότερα… 

 

Θ. Σκυλακάκης: Επενδύσεις ύψους 30 δισ. ευρώ μέσω Ταμείου Ανάκαμψης  

Για το στόχο της κυβέρνησης για επενδύσεις ύψους 30 δισ. ευρώ μίλησε ο 

αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης σε ραδιοφωνική 

εκπομπή. Οι επενδύσεις θα είναι χρηματοδοτούμενες με δάνεια μέσω του 

Ταμείου Ανάκαμψης, εκ των οποίων τα 12,7 δισ. ευρώ με χαμηλό επιτόκιο. Ο κ. 

Σκυλακάκης εξήγησε ότι μέσω του Ταμείου… Περισσότερα… 

 

Παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τους δικαιούχους όλων των κύκλων 

της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 

Σε νέα παράταση έως τις 15 Νοεμβρίου, της προθεσμίας υποβολής των 

απαραίτητων δικαιολογητικών για τις επιχειρήσεις που έλαβαν χρηματοδοτική 

στήριξη στο πλαίσιο όλων των κύκλων της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής» και 

του μέτρου της Αυξημένης Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού, καθώς και τις 

επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο μέτρο της Επιδότησης Πάγιων Δαπανών, 

προχωρά το υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με… Περισσότερα…  

 

MyDATA: Τι ισχύει για επιχειρήσεις και επαγγελματίες 

Απόλυτα επιτυχημένο κρίνεται το εγχείρημα της έκδοσης ηλεκτρονικών 

τιμολογίων μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα MyDATA, που από την 1η 

Οκτωβρίου έχει καταστεί υποχρεωτική για έναν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων 

και ελεύθερων επαγγελματιών, ενώ από την 1η Νοεμβρίου η υποχρεωτικότητα 

θα ισχύει για το σύνολο των επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μέχρι σήμερα 

περισσότερες από… Περισσότερα… 

 

Τροπολογία ΥΠΟΙΚ: Παράταση του clawback έως το 2025  

Παρατείνεται και για το έτος 2025 ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής της 

φαρμακευτικής δαπάνης και της δαπάνης υπηρεσιών Υγείας, σύμφωνα με τα 

όσα προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών σε νομοσχέδιο του 

υπουργείου Εργασίας. Στην τροπολογία αναφέρονται τα εξής: Παρατείνεται και 

για το έτος 2025… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/04_F7990.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/05_F8025.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/06_F8071.pdf
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http://www.pcci.gr/evepimages/08_F8143.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/09_F8182.pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.  

 

Άδ. Γεωργιάδης: Η κυβέρνηση από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε κάνει μόνο μειώσεις φόρων 

και καμιά αύξηση - Οι έλεγχοι στην αγορά είναι συνεχείς  

Στις πληθωριστικές πιέσεις που δέχεται η οικονομία μας αλλά και στο νέο σχέδιο 

αντιμετώπισης της πανδημίας αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

'Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή. Σχολιάζοντας τους 

θανάτους στη χώρα μας από επιπλοκές του κορονοϊού σε σχέση με άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες… Περισσότερα… 

 

"Υπερόπλο" το νέο ΕΣΠΑ  

"Υπερόπλο" χαρακτήρισε το νέο ΕΣΠΑ η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, μετά την συνάντηση εργασίας με την Επίτροπο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, Ελίζας Φερέιρα,  στο επίκεντρο 

της οποίας βρέθηκε το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027… Περισσότερα… 

 

Τα μέτρα για το ενεργειακό κόστος θα συνεχιστούν και μετά το τέλος του χρόνου 

«Η πραγματική επίπτωση των μεγάλων αυξήσεων στην ενέργεια δεν θα έρθει 

ακόμα. Αν το φαινόμενο συνεχιστεί, θα συνεχιστούν τα μέτρα και μετά το τέλος 

του χρόνου επισήμανε σε τηλεοπτική εκπομπή ο υπουργός Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης. «Δε θα αφήσουμε τον κόσμο που είναι 

αδύναμος, να παγώσει… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ.  

 

e-ΕΦΚΑ: Παράταση για την υπαγωγή στο 2ο στάδιο ρύθμισης των 120 δόσεων 

Σειρά ρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό του ΟΑΕΔ και την βελτίωση των 

υπηρεσιών του με νέα εργαλεία και στόχο την καλύτερη σύζευξη της προσφοράς 

και της ζήτησης στην αγορά εργασίας και τη στενότερη επαφή με το πεδίο και τις 

επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα προβλέπονται σε τροπολογία του υπουργείου 

Εργασίας… Περισσότερα… 

 

Ξεκινά η υποβολή δηλώσεων ένταξης στη «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τον Οκτώβριο 

Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 η διάρκεια ισχύος του Μηχανισμού 

«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να ενταχθούν στον 

Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 

2021… Περισσότερα… 

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

Προσχέδιο προϋπολογισμού για ολική επαναφορά της οικονομίας το 2022 

Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, που κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο 

Οικονομικών, ενσωματώνει υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης 6,1% για το 2022. 

Μιλώντας, άλλωστε στις ΗΠΑ, ο πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτάκης, ανέφερε ότι 

η πρόσφατα αναβαθμισμένη πρόβλεψη ανάπτυξης 5,9% μπορεί να είναι «πολύ 

απαισιόδοξη». Επίσης η 11η έκθεση μεταμνημονιακής επιτήρησης από τα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ ήταν πολύ θετική, περιγράφοντας… Περισσότερα… 
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Συνεχής και επιταχυνόμενη η αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου  

Το ηλεκτρονικό εμπόριο συνεχίζει να αυξάνεται στην Ευρώπη το 2021, όπως 

δημοσίευσαν σε έκθεση τους από κοινού η EuroCommerce και η 

EcommerceEurope. Το 2020, το συνολικό ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό εμπόριο 

αυξήθηκε στα 757 δις ευρώ, αυξημένο κατά 10% από τα 690 δις ευρώ του 

2019. Η διετία 2020-21 ήταν μια περίοδος σημαδεμένη από την πανδημία, 

αλλά και τον συνακόλουθο σημαντικό ρόλο του ηλεκτρονικού εμπορίου τόσο 

για την κοινωνία όσο και για την οικονομία… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ  

Άνοιξε στις 4 Οκτωβρίου η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο 

καθεστώς μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ 2021 για την ενεργοβόρο 

βιομηχανία, τον τουριστικό κλάδο και τους αγρότες. Όπως έχει δηλώσει ο 

Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ, Γιάννης Γιαρέντης, 

ανταποκρινόμενος στη στρατηγική της Πολιτείας για την βιωσιμότητα και την 

ενεργειακή… Περισσότερα… 

 

ΟΛΠ Α.Ε.:  Τρεις μεγάλες υποχρεωτικές επενδύσεις παίρνουν τον δρόμο της υλοποίησης  

Τρεις επιπλέον υποχρεωτικές επενδύσεις που απορρέουν από τη σύμβαση 

παραχώρησης ανάμεσα στην ΟΛΠ ΑΕ και το Ελληνικό Δημόσιο παίρνουν τον 

δρόμο της υλοποίησης με συνολικό ύψος συμβάσεων άνω των 32 εκατ. ευρώ. 

Συγκεκριμένα, υπεγράφη η σύμβαση ύψους περίπου 20 εκατ. ευρώ για την 

επέκταση του Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων στον Προβλήτα Ηρακλέους, 

στον εμπορικό λιμένα του… Περισσότερα…  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

01 – 07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 

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

Σχέδιο ανάκαμψης (05.10.21) - Λειτουργία καταστημάτων (05.10.21) – Συνοπτικός πίνακας τρόπου 

λειτουργίας καταστημάτων ανά κράτος μέλος (05.10.21) - Εμβολιασμός (05.10.21)  
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