
 
 

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, 10 Δεκεμβρίου 2021 

 

 
 

Το Ε.Β.Ε.Π. παρουσιάζει σε πίνακες την ανάλυση της EUROCOMMERCE για την κατάσταση της 

πανδημίας, οικονομίας και εμπορίου στην ΕΕ τον Δεκέμβριο του 2021: Τα «αντισώματα» της 

ευρωπαϊκής αγοράς στις μεταλλάξεις του 2021 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς επισημαίνει, σύμφωνα και με 

την πρόσφατη ανάλυση της EuroCommerce, πως η Ευρώπη αντιμετωπίζει το 

τελευταίο δίμηνο του έτους μια νέα περίοδο αβεβαιότητας αναφορικά με την 

αποτελεσματικότητα των μέτρων στη νέα μετάλλαξη «Όμικρον» της πανδημίας. 

Χωρίς να υπάρχει ακόμη… Περισσότερα… 

 

Εβδομαδιαία οικονομική ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. 

Η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιοποίησε τα προσωρινά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής 

οικονομίας κατά το 3ο τρίμηνο του 2021. Στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία το ΑΕΠ 

αυξήθηκε κατά 13,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, ενώ, 

παράλληλα… Περισσότερα… 

 

Ευχαριστήρια επιστολή προέδρου Ε.Β.Ε.Π. στο Ε.Β.Ε. Αμμοχώστου για συνεργασία και 

οργάνωση Οικονομικού Φόρουμ τον Μάιο του 2022 στη Κύπρο 

Με εγκάρδια επιστολή εκ μέρους του ΔΣ, ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. Βασίλης 

Κορκίδης ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Ε.Β.Ε. Αμμοχώστου Αυγουστίνο 

Παπαθωμά και όλα τα μέλη του ΔΣ για την ζεστή φιλοξενία και την αμοιβαία 

φιλία. Η 50χρονη συνεργασία προσλαμβάνει πλέον μια σύγχρονη μορφή και 

διευρύνεται με το Επικαιροποιημένο Πρωτοκόλλου Αδελφοποίησης, ώστε μια νέα 

εποχή στενής συνεργασίας… Περισσότερα… 

http://www.pcci.gr/evepimages/01_F1407.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/02_F1442.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/03_F1485.pdf


Προσοχή στον Χριστουγεννιάτικο φωτοστολισμό για την ασφάλεια του σπιτιού & της 

επιχείρησης μας 

Οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς έφτασαν. Τα σπίτια και τα 

μαγαζιά είναι όλα στολισμένα με χριστουγεννιάτικα στολίδια, δέντρα, κεριά και 

αμέτρητα φωτάκια! Όμως είναι απαραίτητο να προσέχουμε πρώτα απ’όλα την 

ασφάλειά μας. Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις πυρκαγιών που έχουν προκληθεί 

από τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 
 

Χρ. Σταϊκούρας: Θετική αξιολόγηση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και ισχυρή 

ανάκαμψη το 2021-Η οικονομία αναπτύχθηκε το γ' τρίμηνο του 2021 κατά 13,4% 

Θετικά αξιολογήθηκε η πορεία της ελληνικής οικονομίας μέσα από την 12η 

Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup, 

της ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, 

τονίζοντας παράλληλα ότι «αναγνωρίστηκε, για ακόμη μία φορά, από όλους της 

συμμετέχοντες… Περισσότερα… 

 

Θ. Σκυλακάκης: «Η δική μας η φορολογική πολιτική, από την πρώτη στιγμή, στηρίζει την 

εξωστρέφεια, όχι με λόγια, αλλά με έργα» 

Στις πρωτοβουλίες που λαμβάνει η κυβέρνηση για την ενίσχυση της εξωστρέφειας 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναφέρθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός 

Οικονομικών, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, στο πλαίσιο του Συνεδρίου, με τίτλο 

"Εξαγωγές: Δύναμη Ανάπτυξης και Προοπτικής για την Ελλάδα", όπου συμμετείχε 

ως κεντρικός ομιλητής… Περισσότερα… 

 

ΑΑΔΕ: Εγχειρίδιο των συνηθέστερων ερωτημάτων που υποβάλλονται από τους πολίτες και των 

αντίστοιχων απαντήσεων σε τελωνειακά θέματα 

Δημοσιοποιήθηκε η επικαιροποιημένη έκδοση του «Εγχειριδίου Συνηθέστερων 

Ερωτημάτων που υποβάλλονται από τους πολίτες και των αντίστοιχων 

απαντήσεων, σε τελωνειακά θέματα» εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας που 

καταβάλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την παροχή ορθής 

και έγκαιρης ενημέρωσής στους… Περισσότερα… Ερωτήματα… 

 

Άλμα ανάπτυξης 13,4% το γ' τρίμηνο εφέτος Χρ. Σταϊκούρας: Επιβεβαιώνεται η ισχυρή 

ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας     

Ισχυρή ανάπτυξη της τάξης του 13,4% καταγράφηκε το γ' τρίμηνο εφέτος, σε 

ετήσια βάση, στην ελληνική οικονομία. Η άνοδος αυτή του ΑΕΠ, σύμφωνα με 

τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς της ΕΛΣΤΑΤ, οφείλεται στην αύξηση 

της κατανάλωσης (λόγω και του τουρισμού), των ιδιωτικών επενδύσεων και των 

εξαγωγών. Σημειώνεται… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.  
 

Αδ. Γεωργιάδης: Ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων αποτελεί την καλύτερη επίδοση εδώ και 

μία 10ετία - Ιστορικό ρεκόρ θα σημειώσουν εφέτος οι ελληνικές εξαγωγές - Πρώτοι σε 

απορροφητικότητα ΕΣΠΑ  

«Οι στόχοι ακόμη και του αναθεωρημένου προϋπολογισμού για την ανάπτυξη του 

2021 φαίνεται να επιτυγχάνονται», δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης σχολιάζοντας την ανακοίνωση για το ΑΕΠ 3ου 

τριμήνου 2021 από την ΕΛΣΤΑΤ. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Οι ανακοινώσεις της 

ΕΛΣΤΑΤ μας γεμίζουν αισιοδοξία για να συνεχίσουμε τη δουλειά που… 

Περισσότερα… 

http://www.pcci.gr/evepimages/04_F1514.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/05_F1540.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/06_F1573.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F1606.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0702_F1642.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/08_F1684.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/09_F1720.pdf


Ν. Παπαθανάσης: Στο α' δίμηνο του 2022 ξεκινά η εφαρμογή του νέου Αναπτυξιακού Νόμου  

Το πρώτο δίμηνο του 2022 ξεκινά ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, είπε ο 

αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης στη 

διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσε η Eurobank για το νέο νομοθέτημα. Ο 

αναπληρωτής υπουργός άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αύξηση του 

ορίου των φορολογικών απαλλαγών… Περισσότερα… 

 

Δεν αποκλείει νέα μέτρα-επέκτασης υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού ο υπουργός Ανάπτυξης  

«Πολλές εκφάνσεις των γιορτών των Χριστουγέννων θα τις στερηθούν οι 

ανεμβολίαστοι, όχι για να τιμωρηθούν εκείνοι, αλλά για να μην οδηγηθούμε σε 

καθολικό lockdown» δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις 

Γεωργιάδης. Μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό για την επέκταση του 

υποχρεωτικού εμβολιασμού σε όλους τους πολίτες άνω των 60 ετών, σημείωσε 

πως «φαίνεται ότι το μέτρο πάει καλά… Περισσότερα… 

 

Χρ. Δήμας: Νέοι ορίζοντες για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς στην Ελλάδα 

«Οι εταιρείες-τεχνοβλαστοί είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν και να 

μπορέσουν να αναπτυχθούν», δήλωσε στο Α.Π.Ε. ο υφυπουργός Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας, με αφορμή το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις 

εταιρείες τεχνοβλαστούς (spin off), το οποίο αποτελεί πλέον νόμο του κράτους, 

αφού ψηφίστηκε πρόσφατα… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ.  

 

e-ΕΦΚΑ: Σε ισχύ η ρύθμιση των 72 δόσεων - Ποιους αφορά  

Σε ισχύ τέθηκε από την Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2021, η νέα ρύθμιση για τους 

πληγέντες από την πανδημία ελεύθερους επαγγελματίες και 

αυτοαπασχολούμενους, η οποία επιτρέπει τον διακανονισμό των οφειλών προς 

τον e-ΕΦΚΑ σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση 

του e-ΕΦΚΑ, η ρύθμιση αφορά οφειλές… Περισσότερα… 

 

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

 

Η ναυπηγική βιομηχανία ξυπνά από κώμα και επιστρέφει δυναμικά 

Ο ναυπηγοεπισκευαστικός τομέας της χώρας ευρίσκεται σε φάση ανάνηψης μετά 

από μετά από έναν κύκλο 25 ετών συνεχούς απώλειας της ανταγωνιστικότητάς 

του, μέχρι την ολική παρακμή που τον έριξε σε «κωματώδη κατάσταση». 

Σήμερα το στοίχημα είναι ο τομέας να περάσει δυναμικά στην ενεργό δράση. Με 

την επανεκκίνηση του Νεωρίου και ελπίζουμε σύντομα της Ελευσίνας και του 

Σκαραμαγκά η Ελλάδα, μπορεί να επανατοποθετηθεί… 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… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/10_F1756.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/11_F1789.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/12_F1825.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/13_F1864.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/14_F1893.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/15_F1922.pdf


Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κου Β. Κορκίδη σε ημερίδα για νεοφυείς επιχειρήσεις με θέμα 

«Δράσεις προώθησης και στήριξης της νεοφυούς Επιχειρηματικότητας στην Δήμο Πειραιά: Από 

το όραμα στη Δράση» 

«Ξεκινώ με το αισιόδοξο μήνυμα και τη διαπίστωση. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις 

εμφανίζουν σημαντική αύξηση σε όλους τους βασικούς δείκτες, και 

συγκεκριμένα στο ρυθμό ανάπτυξης, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 

προσέλκυση κεφαλαίων, εξαγορές (σε αξία και αριθμό) ευρισκόμενες σε 

«προσχολικό» επίπεδο σε σχέση με… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Κέντρο Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά 

«StartUPiraeus» - Ανοικτή Πρόσκληση Συμμετοχής Επιχειρήσεων στο έργο «Δράσεις 

Προώθησης της Επιχειρηματικότητας Νεοφυών Επιχειρήσεων στον Δήμο Πειραιά» 

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Κέντρο Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων του 

Δήμου Πειραιά «StartUPiraeus». Πρόκειται για ακόμα μια καινοτόμα 

πρωτοβουλία για τη στήριξη και την ανάδειξη της καινοτομίας και της 

νεοφυούς επιχειρηματικότητας, μέσω της οποίας οι επιχειρηματίες ή εν 

δυνάμει επιχειρηματίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στήριξης στις 

«Δράσεις Προώθησης της Επιχειρηματικότητας Νεοφυών Επιχειρήσεων… Περισσότερα… Δελτία Τύπου… 

 

Χριστούγεννα στον Πειραιά γιορτές στις γειτονιές - Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων  

Ο Δήμος Πειραιά διοργανώνει, στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εορτών,  

μια σειρά  φωτεινών, ψηφιακών θεαμάτων και ψυχαγωγικών δράσεων, με 

στόχο να μεταδώσει τη μαγεία και τη λάμψη των εορτών στην πόλη μας, 

προσδίδοντας χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα σε κάθε… Περισσότερα… 

 

Στο διεθνές δίκτυο GREEN AWARD ο Λιμένας Ελευσίνας  

Ο λιμένας Ελευσίνας είναι το πρώτο δημόσιο λιμάνι της Ελλάδας και ένα από τα 

αρχαιότερα της Ευρώπης, που συμμετέχει στο παγκόσμιο δίκτυο  Green Award, 

ενός διεθνούς φορέα ο οποίος προάγει υψηλά πρότυπα όσον αφορά τις 

περιβαλλοντικές επιδόσεις.  Η ένταξη του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας 

(Ο.Λ.Ε. ΑΕ) ΑΕ στο δίκτυο Green Award ανακοινώθηκε… Περισσότερα… 

 

Μια νέα ενημερωτική ιστοσελίδα για τις σύγχρονες τάσεις στα τρόφιμα και το λιανεμπόριο. 

Η ιστοσελίδα που θα ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει στον κλάδο των 

τροφίμων και του λιανεμπορίου και τις νέες τάσεις στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό. Στο foodlife θα ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα προϊόντα που 

κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά ενώ στο επίκεντρο της ειδησεογραφίας θα 

βρίσκονται οι πρωταγωνιστές που είναι πίσω από κάθε επιχειρηματική επιτυχία. 

https://www.foodlife.gr/foodaristos/to-foodlife-einai-gegonos  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

3 - 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

▪ Τα προστατευτικά μέτρα ενάντια στον COVID-19 στην Ευρώπη, με μία ματιά:  
Λειτουργία καταστημάτων (06.12.21) – Συνοπτικός πίνακας τρόπου λειτουργίας καταστημάτων ανά 

κράτος μέλος (06.12.21)  

▪ Ενημέρωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. στη EuroCommerce για την κατάσταση της πανδημίας στην Ελλάδα 

http://www.pcci.gr/evepimages/16_F1958.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/17_F1994.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/17DT_F2030.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/18_F2063.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/19_F2096.pdf
https://www.foodlife.gr/foodaristos/to-foodlife-einai-gegonos
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F18130.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F3421.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0102_F3565.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0102_F3565.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0201_F3467.pdf

