
 
 

Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 

 

 

 

Κυρ. Μητσοτάκης: Νέες ενισχύσεις 400 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο για το ενεργειακό κόστος 

Το νέο πλαίσιο στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση παρουσίασε ο υπουργός Ενέργειας, 

Κώστας Σκρέκας αμέσως μετά το διάγγελμα του πρωθυπουργού Κυριάκου 

Μητσοτάκη. Ειδικότερα «Για έναν ακόμη μήνα η κυβέρνηση θα στηρίξει 

νοικοκυριά, αγρότες, αλλά τώρα και τις επιχειρήσεις μας… Περισσότερα… 

 

Χειμερινές εκπτώσεις 2022 με επάρκεια αγαθών και απουσίες προσωπικού 

Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Αττικής ενημερώνει πως, σύμφωνα με 

τον νόμο 4177/2013, οι τακτικές χειμερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν από τη 

Δευτέρα 10 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022. Ως γνωστόν, 

σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να ανοίξουν 

προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, 16 Ιανουαρίου... Περισσότερα… 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. επιλέγει 22 γεγονότα που κληρονόμησε το 2022 

1. Τη δίνη των μεταλλάξεων, των εμβολιασμών και των περιορισμών της 

πανδημίας, μετά από δύο χρόνια υγειονομικής και οικονομικής κρίσης.  

2. Το πέρασμα από την ύφεση στην ανάπτυξη, με το άνοιγμα της οικονομίας 

το 2021, την άνοδο των επενδύσεων, την αύξηση της… Περισσότερα… 

 

Η αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας απαιτεί εθνική προσπάθεια  

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς επισημαίνει πως οι 

ανακοινώσεις των τριών μέτρων, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής 

ακρίβειας, από τον Πρωθυπουργό, Κ. Μητσοτάκη, στη Βουλή, στο πλαίσιο της 

ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού του 2022, μπορεί να μην καλύπτουν 

το σύνολο των επιχειρηματικών αναγκών… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F24093.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F24132.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F24162.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F24188.pdf


Δήλωση προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Β. Κορκίδη, για τα νέα μέτρα από το νέο έτος «Παν-

δημίας Μέτρον Άριστον και Μηδέν Άγαν» 

«Η ρήση του Μαντείου των Δελφών “Μηδέν Άγαν”, που σημαίνει “τίποτα σε 

υπερβολή”, χαρακτηρίζει τα νέα μέτρα στην εξεύρεση χρυσής τομής και την 

αναζήτηση για “Μέτρον Άριστον” στην προστασία της υγείας και της οικονομίας. 

Βρισκόμαστε ενώπιον ενός πέμπτου απειλητικού… Περισσότερα… 

 

Με θετικό πρόσημο κλείνει το Πειραϊκό επιχειρείν το 2021 παρά την 5η θέση των top 

ευρωπαϊκών λιμένων σε containers 

Θετική είναι η αποτίμηση της χρονιάς για το Πειραϊκό επιχειρείν, που συνεχίζει 

να αντιμάχεται τις αντιξοότητες που δημιούργησαν τα κύματα της πανδημίας 

που «έπληξαν» την οικονομία. Ωστόσο, το επιχειρείν στο πρώτο λιμάνι της 

χώρας «άντεξε» και φέτος, με βάση τα στοιχεία… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 
 

Στις 30 Ιουνίου η πρώτη δόση για τις οφειλές από Επιστρεπτέες Προκαταβολές 

Πρόσθετα μέτρα στήριξης ανακοίνωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας από το βήμα της 

Βουλής. Ειδικότερα: 1. Μετατίθεται η πληρωμή της πρώτης εκ των 60 άτοκων 

δόσεων της επιστρεπτέας προκαταβολής, από την 31η Ιανουαρίου 2022, στις 30 

Ιουνίου 2022. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής… Περισσότερα…  

 

Σε διάλογο η ΑΑΔΕ για την φορολογική ενημερότητα 

Η ΑΑΔΕ στο πλαίσιο αναμόρφωσης του πλαισίου έκδοσης της φορολογικής 

ενημερότητας ανοίγει διάλογο με τους πολίτες, τους κοινωνικούς εταίρους και 

τους θεσμικούς φορείς και μέσα από ένα ερωτηματολόγιο τους ζητά να 

καταγράψουν τις εμπειρίες αλλά και τις προτάσεις τους για τη βελτίωση του 

κανονιστικού… Περισσότερα… 

 

Παράταση μέχρι 26 Ιανουαρίου της κορωνο-ρύθμισης των 36-72 δόσεων  

Παράταση έως τις 26 Ιανουαρίου 2022 έδωσε το υπουργείο Οικονομικών στην 

ρύθμιση των 36 – 72 δόσεων. Η αρχική προθεσμία έληγε στις 31/12/2021. 

Πλέον οι σχεδόν 820.000 φορολογούμενοι, οι υποχρεώσεις των οποίων τέθηκαν 

σε αναστολή καταβολής έως το τέλος του έτους, θα πρέπει έως τις 26 

Ιανουαρίου να… Περισσότερα… 

 

Νέα παράταση ως 31/3 για τις ταμειακές μηχανές 

Νέα παράταση για την αντικατάσταση των ταμειακών μηχανών με νέου τύπου 

χορήγησε η ΑΑΔΕ, γεγονός που αναβάλει και την online σύνδεσή τους με το 

taxisnet. Πρόκειται για 179 τύπους ταμειακών μηχανών, οι οποίες θα πρέπει να 

αντικατασταθούν, καθώς είναι παλαιάς τεχνολογίας και δεν μπορούν να 

συνδεθούν… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.  
 

Σε διαβούλευση το σ/ν «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

Προγραμματική Περίοδο 2021-2027» 

Σε διαβούλευση, έως τις 10 Ιανουαρίου 2022, τέθηκε το σχέδιο νόμου με τίτλο: 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

Προγραμματική Περίοδο 2021-2027». Συγκεκριμένα, ο υπουργός Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης, έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική… Περισσότερα… 

http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F24227.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F24256.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F24296.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F24674.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901_F24358.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1001_F24403.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1101_F24449.pdf


Ν. Παπαθανάσης: Ο αναπτυξιακός νόμος θα είναι το πρώτο νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί το 

2022 

Ένας από τους βασικούς στόχους της κυβέρνησης είναι η πάταξη της 

γραφειοκρατίας, «όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά 

σταδιακά με την ψηφιακή μετάβαση, με φιλικό επιχειρηματικό κλίμα, και χτίσιμο 

σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ Πολιτείας, πολιτών και… Περισσότερα… 

 

Επιπλέον 27.8 εκατ. ευρώ για έρευνα και καινοτομία από το Ταμείο Ανάκαμψης 

Με επιπλέον 27,8 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» ενισχύεται 

άμεσα η Δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» (ΕΔΚ), Β΄ κύκλος, 

Παρέμβαση II «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς». 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο 

συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης είναι… Περισσότερα… 

 

Εγκρίθηκαν 305 νέα επενδυτικά σχέδια του Αναπτυξιακού Νόμου 

Καταρτίστηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης 305 νέων επενδυτικών σχεδίων που 

υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» (6ος και 7ος 

Κύκλος) και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» (4ος και 

5ος Κύκλος) του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Σύμφωνα με… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ.  
 

Αναστολές: Πώς θα πληρωθούν οι εισφορές  

Απόφαση με την οποία αποσαφηνίζεται το "καθεστώς” της κάλυψης των εισφορών 

των εργαζομένων που βγήκαν σε αναστολή, στα πλαίσια των κυβερνητικών μέτρων 

στήριξης των επιχειρήσεων και μισθωτών που επλήγησαν από την πανδημία 

εξέδωσε ο Υπουργός Εργασίας, κος Κωστής Χατζηδάκης. Επισημαίνεται… 

Περισσότερα… 

 

Παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2022 το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»  

Παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2022 το πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης 

«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», με απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών και… Περισσότερα… 

 

"Πάγωμα" εισφορών έως 24 δόσεις για επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές σε Αττική 

και Εύβοια 

Αναστολή καταβολής και εξόφληση σε έως 24 δόσεις προβλέπει εγκύκλιος του 

Υφυπουργού Εργασίας, Παναγιώτη Τσακλόγλου για τις εισφορές των επιχειρήσεων 

που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου στην Αττική. Η 

εγκύκλιος αφορά στις πληγείσες  από φυσική καταστροφή… Περισσότερα… 

 

Δύο προγράμματα επιδότησης θέσεων εργασίας 

Διευκρινίσεις για δύο προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας που 

τρέχουν από την 1η Ιανουαρίου του 2022 δίνει σε ανακοίνωση το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 

σύμφωνα με την οποία οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες θα μπορούν να υποβάλλουν 

παράλληλα αίτηση ένταξης για την επιδότηση 50.000 θέσεων… Περισσότερα… 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/1201_F24482.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1301_F24714.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1401_F24746.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1501_F24785.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1601_F24821.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1701_F24851.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1801_F24883.pdf


ΑΡΘΡΑ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 
 

Τα νέα περιοριστικά μέτρα συνοδεύονται από υποστηρικτικά αντίμετρα 

Είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε εν μέσω ενός πέμπτου απειλητικού κύματος της 

πανδημίας, που δυστυχώς αυτές τις εορταστικές μέρες επιβάλει ένα νέο κύκλο 

περιοριστικών μέτρων. Η αναζωπύρωση της πανδημίας, μέσω της μετάλλαξης 

Όμικρον, χωρίς δεύτερη σκέψη, πρέπει να μας προτρέψει να… Περισσότερα… 

 

Η «αποσωλήνωση» των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ενέχει κινδύνους 

Οι προκλήσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το προσεχές έτος θα είναι πολλές. 

Και τούτο γιατί θα κληθούν να κινηθούν σε ένα ευμετάβλητο περιβάλλον που 

δημιούργησε η πανδημία και οι αλλεπάλληλες μεταλλάξεις. Είναι προφανές ότι ο 

οικονομικός ορίζοντας αναδιαμορφώνεται, όχι εξ αιτίας μέτρων και αποφάσεων που 

σχετίζονται με αυτό καθ’ αυτό τον οικονομικό προσδιορισμό… Περισσότερα… 

 

Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. στην ημερίδα της HYDRUS για το OPTINET «Καινοτόμο 

Εργαλείο Βελτιστοποίησης Ακτοπλοϊκών Δικτύων» 

Ζούμε σε εποχή όπου η αναφορά στις «έξυπνες μεταφορές» συνδυασμένες και μη 

υποδηλώνει μια ολόκληρη πολιτική βασικό εργαλείο της οποίας είναι η 

ψηφιοποίηση. Στην ελληνική ακτοπλοϊκή πραγματικότητα ζητούμενο ήταν και 

παραμένει η σχηματοποίηση ενός «έξυπνου δικτύου», ευέλικτου θα έλεγα, ώστε 

να καλύπτονται οι συγκοινωνιακές ανάγκες των νησιωτικών… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

Άλμα ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσα στην πανδημία 

Ιδιαίτερα προσοδοφόρα αποδείχθηκε η περσινή χρονιά για όσες επιχειρήσεις 

δραστηριοποιούνται στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο διευρύνει 

ολοένα και περισσότερο το αποτύπωμά του. Σύμφωνα με έρευνα του 

Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου Επιχειρείν (ELTRUN) και του Συνδέσμου 

Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος… Περισσότερα… 

 

Ειδική μέριμνα για τη μεταποίηση τη συνδεδεμένη με την Μέση Τάση, ζητάει ο πρόεδρος του 

ΣΒΑΠ κ. Δημήτρης Μαθιός 

«Να μη περάσουν στην βιομηχανική παραγωγή και ειδικά στη εντονότατα 

πληττόμενη, που είναι συνδεδεμένη με την Μέση Τάση, οι ευθύνες για τις  αυξήσεις 

σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που είναι πλέον εμφανείς, από τη στιγμή που 

έχουν ήδη καταφθάσει οι πρώτοι τραγικά επιβαρυμένοι… Περισσότερα…  

 

Εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωστρέφειας της Enterprise Greece  

H πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωστρέφειας της Ελληνικής Εταιρείας 

Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) πραγματοποιήθηκε τη 

Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021. Την έναρξη της εργασιών κήρυξε ο Πρόεδρος του 

Συμβουλίου Εξωστρέφειας, Γενικός Γραμματέας  Διεθνών… Περισσότερα… 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 – 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 

▪ Τα προστατευτικά μέτρα ενάντια στον COVID-19 στην Ευρώπη, με μία ματιά:  
Λειτουργία καταστημάτων (17.12.21) – Συνοπτικός πίνακας τρόπου λειτουργίας καταστημάτων ανά 
κράτος μέλος (17.12.21)  
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