
 
 

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, 15 Οκτωβρίου 2021 

 

Η ελληνική λέξη «taxonomy» είναι ο νέος όρος αειφορίας στην ΕΕ 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει πως ο 

ευρωπαϊκός κανονισμός «EU taxonomy» τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2021, 

ως μέρος της πρωτοβουλίας για τη στήριξη επενδυτικών στόχων αειφορίας. Η 

ΕΕ θέτει τις βασικές προϋποθέσεις, ώστε μια οικονομική δραστηριότητα να 

χαρακτηριστεί ως περιβαλλοντικά βιώσιμη. Οι εταιρείες πρέπει να γνωστοποιούν 

το ποσοστό του κύκλου εργασιών… Περισσότερα… 

 

Εβδομαδιαία οικονομική ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π.: Η θετική αναθεώρηση προβλέπει ισχυρή τριετή 

ανάπτυξη 

Η επίσημη πρόβλεψη για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας αναθεωρήθηκε 

προς τα πάνω σε 6,1% για το τρέχον έτος και 4,55% για το 2022. Το σχέδιο 

προϋπολογισμού στοχεύει στη μείωση του πρωτογενούς ελλείμματος ύψους 11 

δις ευρώ, η οποία θα επιτευχθεί μέσω ενός συνδυασμού ισχυρής ανάπτυξης και 

τερματισμού των μέτρων στήριξης κατά την πανδημία. Το ΔΝΤ προβλέπει πως 

το 2023… Περισσότερα… 

 

Τοποθέτηση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλη Κορκίδη, στο πλαίσιο της διαδικτυακής 

συνάντησης εργασίας του ΥΑΝΕΠ με θέμα «Διαμόρφωση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την 

προώθηση της διαδικασίας διαδοχής/μεταβίβασης επιχειρήσεων» 

Πρώτη φορά τοποθετήθηκα δημόσια για τις οικογενειακές επιχειρήσεις σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο το 2017, στο πλαίσιο της ακροαματικής 

διαδικασίας της Ε.Ο.Κ.Ε. με θέμα: «Η Δυναμική των Οικογενειακών και 

Παραδοσιακών Επιχειρήσεων στην Ενίσχυση της Ανάπτυξης και της 

Οικονομικής Μεγέθυνσης στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια». Η συζήτηση επί 

του θέματος αυτού έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εμένα… Περισσότερα… 

 

ΕΕ: Φορολογικές μειώσεις και ενισχύσεις στα ευάλωτα νοικοκυριά για αντιμετώπιση της 

ενεργειακής κρίσης 

Μια «εργαλειοθήκη» για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές της 

ενέργειας με μέτρα συμβατά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και άμεσα 

εφαρμόσιμα από τις εθνικές κυβερνήσεις, περιλαμβανομένων στοχευμένων 

φορολογικών μειώσεων για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών, παρουσίασε 

πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή… Περισσότερα… 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/01_F7756.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/02_F7785.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/03_F7811.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/04_F7840.pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 
 

Χρ. Σταϊκούρας: Η Κυβέρνηση ενισχύει το πλέγμα μέτρων στήριξης νοικοκυριών και 

επιχειρήσεων που πλήττονται από την υγειονομική κρίση - Επιτάχυνση υλοποίησης έργων 

στρατηγικής σημασίας - Ρύθμιση 120 δόσεων 

Στις παρεμβάσεις ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις δυσμενείς 

οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, όπως αυτές έχουν περιληφθεί σε 

τροπολογία στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, παρουσίασε στην 

Ολομέλεια, ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας. Ο υπουργός 

Οικονομικών ανέφερε ότι… Περισσότερα… 

 

Συμμετοχή της Ελλάδας στην ιστορική φορολογική συμφωνία για τον 21ο αιώνα, του 

Περιεκτικού Πλαισίου ΟΟΣΑ/G20 

Ελάχιστο φορολογικό συντελεστή 15% στα κέρδη των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων από το 2023, προβλέπει η συμφωνία για την μεταρρύθμιση του 

διεθνούς φορολογικού συστήματος που οριστικοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου, 

στην Ολομέλεια του Περιεκτικού Πλαισίου του ΟΟΣΑ. Τα βασικά σημεία… 

Περισσότερα… 

 

Τρεις ρυθμίσεις στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τους φορολογούμενους - Σταδιακά οι ταμειακές 

στο myDATA  

Τρεις σημαντικές ρυθμίσεις για τους φορολογούμενους, που έχουν αφήσει 

χρέη απλήρωτα μέσα στην πανδημία «άνοιξαν» και βρίσκονται ήδη στην 

πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν όχι μόνον εκείνους που 

επλήγησαν από τον κορονοϊό, αλλά και αυτούς που δεν συγκαταλέγονται 

στους πληγέντες, αλλά δεν μπόρεσαν… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.  

 

Αδ. Γεωργιάδης: Φρένο στις αυξήσεις τιμών των πρώτων υλών -Θα πάρουμε μέτρα, αν χρειαστεί 

Στο κύμα ανατιμήσεων που πλήττει την παγκόσμια οικονομία αναφέρθηκε 

πρόσφατα ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης. 

Μιλώντας σε ραδιοτηλεοπτικό σταθμό  τόνισε ότι η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα 

αν χρειαστεί, ενώ σημείωσε ότι η ελληνική αγορά λειτουργεί «ρολόι» και δε 

χρειάζεται πανικός, καθώς δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος ελλείψεων στα 

ράφια, όπως… Περισσότερα… 

 

«Έρχεται» ο νέος αναπτυξιακός νόμος 

Εντός του Οκτωβρίου, προγραμματίζεται να δημοσιοποιηθεί ο νέος 

αναπτυξιακός νόμος, ο  οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1/1/2022, 

αντικαθιστώντας τον υφιστάμενο 4399/2016. Βασική καινοτομία του νέου 

πλαισίου, το οποίο θα τεθεί  αρχικά σε δημόσια διαβούλευση και στη συνέχεια 

να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, είναι ο κλαδικός - θεματικός 

χαρακτήρας του, καθώς το κάθε καθεστώς… Περισσότερα… 

 

Προσκαλούμε τους επενδυτές από κάθε μέρος του κόσμου να έρθουν στην Ελλάδα 

Οι παθογένειες των συστημάτων υγείας και τα σημαντικά κενά της 

φαρμακευτικής εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον 

υπόλοιπο κόσμο που ανέδειξαν η πανδημία και η υγειονομική κρίση, βρέθηκαν 

στο επίκεντρο του διεθνούς συνεδρίου με τίτλο "Goal 2030: Accessfor all 

Generating a healthy medicines… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/05_F7876.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/06_F7909.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/07_F7945.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/08_F7978.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/09_F8033.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/10_F8089.pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΝ.  

 

Σκρέκας: Επιδότηση για όλους τους καταναλωτές χαμηλής τάσης, ανεξαρτήτως εισοδηματικών 

κριτηρίων  

Σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση, ο υπουργός Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας εξήγησε ότι το ποσοστό επιδότησης θα αφορά όλους τους 

καταναλωτές χαμηλής τάσης, ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων. 

«Επιδοτούμε τους λογαριασμούς ρεύματος ώστε οι καταναλωτές να μη δουν 

μεγάλες αυξήσεις. Ένα μέσο νοικοκυριό που καταναλώνει… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Υ.Ν.Ν.Π. 
 

Σαράντα τρεις δράσεις ψηφιοποίησης και απλούστευσης διαδικασιών στο Υπουργείο Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοίνωσαν Γ. Πλακιωτάκης και Κ. Πιερρακάκης 

Προγραμματική συμφωνία ψηφιοποίησης και απλούστευσης διαδικασιών του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για 43 δράσεις που θα 

ενταχθούν στο Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών, υπέγραψαν 

πρόσφατα ο ΥΝΑΝΠ κ. Γιάννης Πλακιωτάκης και ο Υπουργός Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης… Περισσότερα… 

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

Πώς η ελληνική αγορά θα αντιμετωπίσει το «Σύνδρομο της Κίνας»                  

O «κίτρινος πυρετός» στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ήρθε για να 

μείνει και να επιμείνει. Δυστυχώς ο χρόνος αναμονής των πλοίων στα 

λιμάνια φέρνει κύμα καθυστερήσεων, ελλείψεων και ανατιμήσεων στην 

παγκόσμια αγορά, από πρώτες ύλες μέχρι προϊόντα υψηλής προστιθέμενης 

αξίας. Σήμερα υπολογίζεται πως το 12,5% του παγκόσμιου στόλου βρίσκεται 

σε ακινησία και αναμονή σχηματίζοντας ουρές… Περισσότερα… 

 

Προσπάθεια για ενοποιημένη λύση ΦΠΑ πωλήσεων στην ΕΕ                       

Οι ευρωπαϊκές οργανώσεις λιανικού εμπορίου Ecommerce Europe και 

EuroCommerce ξεκίνησαν από κοινού μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης 

σχετικά με τη σημασία της Ενιαίας Εγγραφής ΦΠΑ. Από την 1η Ιουλίου 2021, 

τέθηκαν σε εφαρμογή νέοι κανόνες ΦΠΑ για τις πωλήσεις μέσω ηλεκτρονικού 

εμπορίου σε καταναλωτές, επεκτείνοντας το σύστημα… Περισσότερα… 

 

Συνθήκες «κινούμενης άμμου» στις διεθνείς αγορές 

Αποτελεί κοινό τόπο πλέον ότι η επέλαση της πανδημίας δημιούργησε σοβαρές 

αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα ανά την υφήλιο και προξένησε οικονομικές 

συνθήκες «κινούμενης άμμου» στις διεθνείς αγορές. Συνθήκες που ακόμη και σήμερα, 

όπου τα όπλα των εμβολίων είναι παρόντα στην «παγκόσμια μάχη» δεν έχουν εκλείψει 

με αποτέλεσμα οι αυξήσεις σε πρώτες ύλες να να διαπερνούν… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

Δήμος Πειραιά : Νέα μείωση 5% σε όλες τις κατηγορίες των δημοτικών τελών για το 2022   

Ο Δήμος Πειραιά προχωρά για ακόμα μια χρονιά σε σημαντικές και μεγάλες 

μειώσεις καθώς και σε οικονομικές ελαφρύνσεις στα ανταποδοτικά τέλη, 

δείχνοντας το κοινωνικό του πρόσωπο, με στόχο τη στήριξη των δημοτών, 

των επιχειρήσεων και των ευπαθών ομάδων της πόλης. Συγκεκριμένα, μετά 

από εισήγηση της… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/11_F8118.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/12_F8154.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/13_F8190.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/14_F8216.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/15_F8245.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/16_F8298.pdf


Ημερίδα του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά 

Την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021, στις 18:00 μμ, στο αμφιθέατρο εκδηλώσεων 

των εγκαταστάσεων του Ράλλειου Γυμνασίου και Λυκείου, Γρηγορίου 

Λαμπράκη & Επονιτών 21, Πειραιάς θα πραγματοποιηθεί η 1η ημερίδα 

ενημέρωσης της επιχειρηματικής κοινότητας,του Κέντρου Στήριξης 

Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά… Περισσότερα… Πρόσκληση 

Πρόγραμμα 

 

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 10,1% της βιομηχανικής παραγωγής τον Αύγουστο 

Αύξηση 10,1% παρουσίασε ο γενικός δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του 

μηνός Αυγούστου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 

2020, έναντι μείωσης 3,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση 

του έτους 2020 με το 2019, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Ο μέσος Γενικός 

Δείκτης Βιομηχανικής… Περισσότερα… 

 

Νέα ευκαιρία για αδήλωτα τετραγωνικά  

Το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να τεθεί εκ νέου σε 

λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή του υπουργείου Εσωτερικών, του 

υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 

Ελλάδος (ΚΕΔΕ), μέσω της οποίας εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι θα 

έχουν μια ακόμη ευκαιρία να δηλώσουν τις… Περισσότερα…  

 

Γ. Καραγιάννης: Στις αρχές Νοεμβρίου το τραμ θα κινείται στον Πειραιά  

Σε ένα περίπου μήνα, στις αρχές Νοεμβρίου, το τραμ θα κινείται στον Πειραιά, 

ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης μιλώντας σε 

ραδιοτηλεοπτικό σταθμό. Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Υποδομών, το τραμ 

θα ξεκινάει από το Φάληρο και θα κάνει κυκλική διαδρομή εξυπηρετώντας όλο 

τον Πειραιά… Περισσότερα… 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

8 -14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 

• Ο  ευρωπαϊκός κανονισμός «EU taxonomy» 

• Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τον κανονισμό «EU taxonomy»  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

8 -14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 

▪ Δελτίο Τύπου SMEunited: «SMEunited, EBC and the LIFE programme join efforts to inspire green 
construction among SMEs», 13.10.2021 

▪ Δελτίο Τύπου SMEunited: «SMEs recover faster than expected, but uncertainty is rising», 14.10.2021 

http://www.pcci.gr/evepimages/1701_F8334.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1702_F8366.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1703_F8402.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/18_F9307.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/19_F9362.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/20_F9398.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F14499.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0201_F14535.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/SM0101_F14590.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/SM0101_F14590.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/SM0201_F14630.pdf

