
 
 

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, 12 Νοεμβρίου 2021 

 

 

Κ. Μητσοτάκης: Δεν θα υπάρξει ξανά lockdown 

Κατηγορηματικός πως δεν θα υπάρξει άλλο lockdown στην Ελλάδα, παρότι 

παραδέχθηκε πως η πανδημία βρίσκεται σε έξαρση, ήταν ο Πρωθυπουργός, 

Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στην ΚΟ της ΝΔ. «Ξεκινώ με την 

έξαρση της πανδημίας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη, 

με πενταψήφιο αριθμό… Περισσότερα… 

 

Π.Ε.Σ.Α.: «Τα υγειονομικά μέτρα να συνοδευτούν με 3 οικονομικά αντίμετρα» 

Το Π.Ε.Σ.Α., λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τον επιδημιολογικό χάρτη της 

Αττικής, καλεί τις επιχειρήσεις του εμπορίου και της εστίασης να τηρήσουν 

και πάλι όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για να αποφύγει η αγορά, άλλο 

ένα καταστροφικό «χειμερινό lockdown». Τα νέα αυστηρά μέτρα θα 

πρέπει, αφενός, να καλύψουν τις υγειονομικές ανάγκες περιορίζοντας το 

τέταρτο κύμα της… Περισσότερα… 

 
Οι εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία αντιστέκονται στο διπλό κύμα πληθωρισμού και 

πανδημίας 
Μια αύξηση ρεκόρ μετοχικού κεφαλαίου από την κρατικά ελεγχόμενη εταιρεία 

κοινής ωφελείας ΔΕΗ έφερε στην εταιρεία 1,35 δις ευρώ για να ενισχύσει το 

φιλόδοξο επενδυτικό της πρόγραμμα σε ΑΠΕ. Οι τελευταίες εκτιμήσεις για την 

ανάπτυξη για το 2021 ξεπερνούν το 7%. Στο 3,4% ο ΔΤΚ τον Οκτώβριο με 

πρόβελεψη του ΥΠΟΙΚ για αύξηση πληθωρισμού στο 4%, ενώ … Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Χρ. Σταϊκούρας: Συνεχίζεται η οικονομική στήριξη των πληγέντων νοικοκυριών και 

επιχειρήσεων από την πανδημία 

«Το υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει την οικονομική στήριξη των πληγέντων 

νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την πανδημία του κορονοϊού. Στο πλαίσιο αυτό, 

προέβη, στις 29 Οκτωβρίου στη δωδέκατη φάση πληρωμών της κρατικής 

επιδότησης από το πρόγραμμα "ΓΕΦΥΡΑ 1", που αφορά σε δάνεια πρώτης κατοικίας 

και στην τέταρτη… Περισσότερα… 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/01_F3372.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/02_F3402.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/03_F3431.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/04_F3467.pdf


Αλλαγές στη φορολογική ενημερότητα 

Αλλαγές στην έκδοση και χορήγηση της φορολογικής ενημερότητας εξετάζει να 

επιφέρει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με στόχο να διευκολυνθούν οι 

φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις. Από το νέο έτος απλουστεύονται οι διαδικασίες 

έκδοσης φορολογικής ενημερότητας καθώς σήμερα ακόμα και εάν δεν έχει κάποιος 

ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δημόσιο η εφορία μπορεί να αρνηθεί… Περισσότερα… 

 

Δεκέμβριο τα «αποκαλυπτήρια» του νέου ΕΝΦΙΑ 

Τον προσεχή μήνα θα γίνουν τελικά τα αποκαλυπτήρια για τον νέο ΕΝΦΙΑ, που θα 

κληθούν να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων το 2022. Φόρος που σύμφωνα με 

το υπουργείο Οικονομικών θα είναι χαμηλότερος για την συντριπτική πλειοψηφία 

των φορολογουμένων. Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα… Περισσότερα… 

 

Τράπεζες: Ευνοϊκές ρυθμίσεις για δάνεια 32 δισ. με κούρεμα οφειλών 

Σε ρυθμίσεις 563.823 δανείων (στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά), 

συνολικού ύψους 32,02 δισ. ευρώ. προχώρησαν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης, 

στο διάστημα Ιουλίου 2019 - Σεπτεμβρίου 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία που 

δημοσιοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών.Επίσης, όπως προκύπτει από την 5η 

Έκθεση… Περισσότερα… 

 

Πάγιες δαπάνες: Προς παράταση για ένα 3μηνο παίρνει το μέτρο 

Το voucher των παγίων δαπανών για να εξοφλήσουν φόρους και ασφαλιστικές 

εισφορές θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τους πρώτους μήνες του 2022, οι 

επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα. Επειδή είναι 

ορατός ο κίνδυνος να μείνουν αδιάθετα στα χέρια επιχειρήσεων, κρατικά 

«κουπόνια» αξίας άνω των 50 εκατ. ευρώ με τα οποία … Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.  

 

Σε ισχύ ΚΥΑ με τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 

του κορωνοϊού 

Από τις 6 το πρωί του Σαββάτου 6 Νοεμβρίου τέθηκε σε ισχύ η απόφαση με τα νέα 

περιοριστικά μέτρα και πλέον, μόνο με επίδειξη αρνητικού PCR ή rapid test, θα 

μπορούν να εισέρχονται στα εμπορικά καταστήματα, στα κομμωτήρια, στις 

τράπεζες και στους ανοικτούς χώρους εστίασης οι ανεμβολίαστοι και οι 

νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡΓ.  

 

Έναρξη λειτουργίας νέων τοπικών διευθύνσεων και περιφερειακών διευθύνσεων ΚΕΑΟ 

Τη σύσταση νέων τοπικών διευθύνσεων, με την κατάργηση των παλαιών δομών και 

την ενσωμάτωσή τους στις νέες τοπικές, καθώς και των περιφερειακών 

διευθύνσεων ΚΕΑΟ, συνεχίζει η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, έχοντας θέσει ως άμεση 

προτεραιότητα τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, των 

συνταξιούχων και των εργοδοτών… Περισσότερα… 

 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/05_F3493.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/06_F3526.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/07_F3558.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/08_F3591.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/09_F3633.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/10_F3669.pdf


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΝ.   
 

Κ. Σκρέκας: Υπερδιπλασιάζεται η επιδότηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για νοικοκυριά 

και επιχειρήσεις 

Υπερδιπλασιάζεται στα 39 ευρώ το μήνα η επιδότηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ενώ για τη βιομηχανία που 

τροφοδοτείται από τη μέση τάση καθώς και για τους καταναλωτές φυσικού αερίου 

ενεργοποιείται αναστολή της πληρωμής ρυθμιζόμενων χρεώσεων. Τις επίσημες 

ανακοινώσεις για το νέο πακέτο μέτρων… Περισσότερα… 

 

ΑΡΘΡΑ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 
 

Τα «αναμνηστικά μέτρα» θα περιοριστούν με την τρίτη δόση του εμβολίου 

Πολλά ειπώθηκαν, εν θερμώ, τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με τα έκτακτα 

μέτρα περιορισμού της επιδημιολογικής κατάστασης, όπως της στοχοποίησης του 

εμπορίου, της εξόντωσης της εστίασης, του άτυπου lockdown της αγοράς, ενώ 

μετά και την εξειδίκευση τους ακούστηκαν παράπονα για μέτρα ασύμμετρα, 

ανισοβαρή και άδικα. Θα συμφωνήσω ότι στην εφαρμογή οριζόντιων μέτρων δεν 

πρέπει… Περισσότερα… 

 

Οι σοβαρές επιπτώσεις στην αγορά από το «κλείσιμο» του λιμανιού 

Η πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου βρήκε «μποτιλιαρισμένα» στη «ράδα» του 

μεγάλου λιμανιού, 36 πλοία με εγκλωβισμένα 42.000 εμπορευματοκιβώτια, είτε 

προς εισαγωγή, είτε προς εξαγωγή, λόγω της πολυήμερης απεργίας των 

εργαζομένων στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά. Το κλείσιμο επί 6 ημέρες 

των προβλητών 2 και 3 του λιμανιού, που διαχειρίζεται η PCT-Cosco, παρέλυσε την 

εμπορευματική κίνηση η οποία ήταν ήδη προβληματική για το σύνολο της εφοδιαστικής… Περισσότερα… 

 

Ανθεκτικότητα και κινητικότητα δείχνει η επιχειρηματικότητα                   

Ο αυξανόμενος πληθωρισμός δημιουργεί σύννεφα σε μια σειρά θετικών 

οικονομικών δεικτών, οι οποίοι συνεχίζουν να καταγράφουν τη δυναμική της 

ελληνικής οικονομίας μετά το lockdown. Εντυπωσιακή άνοδο στο άνοιγμα νέων 

επιχειρήσεων καταγράφουν τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου για την 

Περιφέρεια Αττικής το διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο. Σύμφωνα 

με τα… Περισσότερα… 

 

Συνέντευξη στο RAI για τη Ναυπηγική Τρίαινα 

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, έδωσε συνέντευξη στο ιταλικό 

κανάλι Rai και αναφέρθηκε στη προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη, ώστε η 

Ελλάδα να επανέλθει στο γκρουπ των κρατών με δυνατή ναυπηγική βιομηχανία. 

Το πρώτο βήμα έγινε από τον Πάνο Ξενοκώστα με την ΟΝΕΧ στο Νεώριο Σύρου 

και ακολούθησε ο πλοιοκτήτης Γιώργος Προκοπίου με τα Ναυπηγεία 

Σκαραμαγκά… Περισσότερα… 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

support.gov.gr: Σε λειτουργία o ψηφιακός χώρος επικοινωνίας πολιτών με τις δημόσιες 

υπηρεσίες  

Διαθέσιμη στους πολίτες για την επικοινωνία και την υποβολή ερωτημάτων και 

αιτημάτων σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών των φορέων είναι η 

ψηφιακή πλατφόρμα support.gov.gr. Μάλιστα, σε σχετικό βίντεο οι πολίτες 

μπορούν να ενημερωθούν για την λειτουργία της υπηρεσίας… Περισσότερα… 

http://www.pcci.gr/evepimages/11_F3715.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/12_F3872.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/13_F3908.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/14_F3944.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/15_F3976.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/16_F4042.pdf


ΟΛΠ Α.Ε.: Δυναμική επανεκκίνηση της κρουαζιέρας -Περισσότερα από 700 κρουαζιερόπλοια 

αναμένονται εντός του έτους 2022 

O Οργανισμός Λιμένος Πειραιά εκτιμά ότι με βάση τις προκρατήσεις του έτους 

2022 αναμένονται να αφιχθούν στον Λιμένα πάνω από 700 κρουαζιερόπλοια εκ 

των οποίων ποσοστό άνω του 60%, αφορούν αφίξεις επιβίβασης (homeport) 

στον Πειραιά. Σημειώνεται ότι το 2019, πριν την έναρξη της πανδημίας, 

εξυπηρετήθηκαν 622… Περισσότερα… 

 

Κατά 43,2% αυξήθηκαν οι εξαγωγές τον Σεπτέμβριο 2021 

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται το ράλι ανόδου των ελληνικών εξαγωγών, οι 

οποίες έχουν εισέλθει σε τροχιά αλματώδους ανάπτυξης κόντρα στις αντίξοες 

συνθήκες που δημιουργεί η πανδημία του κορονοϊού στο παγκόσμιο εμπόριο. 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ τον περασμένο Σεπτέμβριο η αξία των 

ελληνικών… Περισσότερα… 

 

Δήμος Πειραιά : Συνεχίζονται τα  έκτακτα μέτρα  λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου για την 

προστασία της  δημόσιας υγείας  από τον  κορωνοϊό  

Στο πλαίσιο των κυβερνητικών μέτρων αποφυγής της διασποράς του 

κορωνοϊού, συνεχίζονται  με απόφαση του Δήμου Πειραιά έως τη Δευτέρα  22 

Νοεμβρίου  2021,  τα  έκτακτα μέτρα λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου 

για την προστασία της δημόσιας υγείας. Η εξυπηρέτηση  του… Περισσότερα… 

 

"Ελλάδα & Αραβικός Κόσμος: Προς ένα Βιώσιμο Μέλλον" 

Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να 

ανακοινώνει τη διεξαγωγή του «10ου Αραβο-Ελληνικού Οικονομικού 

Φόρουμ», με θέμα «Ελλάδα και Αραβικός Κόσμος: Προς ένα Βιώσιμο 

Μέλλον», στο Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθηνών σε υβριδική μορφή (θα 

υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης από το… Περισσότερα… 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/17_F4068.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/18_F4100.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/19_F4133.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/20_F4172.pdf

