
 
 

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, 17 Δεκεμβρίου 2021 

 

 

 

Με θετικό πρόσημο κλείνει το Πειραϊκό επιχειρείν το 2021  

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

να αντιμάχεται τις αντιξοότητες, τις οποίες δημιούργησαν τα κύματα της 

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

λιμάνι της χώρας «άντεξε» και φέτος, με βάση τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, που 

ανακοινώθηκαν… Περισσότερα… Στατιστικά… 

 

Εβδομαδιαία οικονομική ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. 

Η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε μόλις κάτω από το 9% τα τρία πρώτα 

τρίμηνα του 2021 σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το ΑΕΠ αυξήθηκε 

κατά 13,5% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο, τοποθετώντας την Ελλάδα στην 

κορυφή της ευρωζώνης σύμφωνα με τη Eurostat… Περισσότερα… 

 

Προϋπολογισμός του 2022 με τις πρόσθετες μειώσεις φόρων 

Ξεκίνησε στη Βουλή και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο η συζήτηση του 

Προϋπολογισμού για το 2022. Για μια ακόμη φορά αναμένεται να αναδειχθεί η 

αναπτυξιακή, κοινωνική και προοδευτική κατεύθυνση της πολιτικής που έχει 

επιλέξει η κυβέρνηση όπως - για δυναμική ανάπτυξη σε ολόκληρη τη χώρα που 

αποδίδει… Περισσότερα… 

http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F15930.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0102_F15969.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F16002.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F16041.pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Νέο πακέτο στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για αντιμετώπιση του κύματος ακρίβειας 

σχεδιάζει η κυβέρνηση  

Τη λήψη ενός πρόσθετου πακέτου μέτρων για την αντιμετώπιση του κύματος της 

ακρίβειας από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών 

Χρήστος Σταϊκούρας. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «σχεδιάζουμε ένα πλέγμα 

παρεμβάσεων για συνολική και συνοπτική βοήθεια… Περισσότερα… 

 

 «Φθηνές» μεταβιβάσεις ακινήτων για ακόμη 50 ημέρες – Ψηφιακά οι δηλώσεις από 20/12/21 

«Παράθυρο» 50 ημερών θα έχουν οι φορολογούμενοι για την ολοκλήρωση 

φθηνών μεταβιβάσεων ακινήτων. Το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει 

άμεσα σε χορήγηση παράταση έως το τέλος του επόμενου μήνα, έτσι ώστε να 

γίνονται οι μεταβιβάσεις ακινήτων με τις υφιστάμενες αντικειμενικές αξίες… 

Περισσότερα… 

 

Παράταση αποπληρωμής για πάγιες δαπάνες και επιστρεπτέα 

Την παράταση αποπληρωμής της επιστρεπτέας προκαταβολής, που έλαβαν περί τις 

700.000 επιχειρήσεις, αλλά και του προγράμματος παγίων δαπανών για τις 31.000 

επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αναμένεται να ανακοινώσει τις 

επόμενες μέρες το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο 

παρέχει τη δυνατότητα να παραταθούν και τα δύο προγράμματα μέχρι το τέλος του 

πρώτου εξαμήνου του 2022, ωστόσο η κυβέρνηση δεν έχει λάβει τις οριστικές αποφάσεις για το εύρος της 

παράτασης. 

 

Στις αρχές Ιανουαρίου του 2022 θα καταβληθεί η μη επιστρεπτέα ενίσχυση σε 2.500 επιχειρήσεις 

της Αττικής  

Καμία ευθύνη, αναφέρει σε σχετικής ανακοίνωση, η Περιφέρεια Αττικής και η 

Διαχειριστική Αρχής της, αναφορικά με την καθυστέρηση της καταβολής, σε 

περίπου 2.500 επιχειρήσεις, της ενίσχυσης που έχει εγκριθεί μέσα από τη δράση 

του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 για παροχή κεφαλαίου κίνησης σε μικρές και πολύ 

μικρές επιχειρήσεις που… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.  
 

Άδ. Γεωργιάδης: «Το 2022 θα είναι μια εξαιρετικά καλή οικονομική χρονιά και ίσως η καλύτερη 

που έχουμε ζήσει» 

«Το 2022 θα είναι μια εξαιρετικά καλή οικονομική χρονιά και ίσως η καλύτερη που 

έχουμε ζήσει. Έχουμε την μεγαλύτερη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Αυτό 

σημαίνει ότι τα μέτρα λειτουργούν και οι επιχειρήσεις προχωρούν» δήλωσε ο 

υπουργός Ανάπτυξης 'Αδωνις Γεωργιάδης, από τη Λάρισα όπου βρέθηκε για να 

συμμετέχει στην ημερίδα… Περισσότερα… 

 

Ι. Τσακίρης: Αρκεί η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του 2021, για την πληρωμή των 

δικαιούχων δράσεων του ΕΣΠΑ στις αρχές του 2022  

«Έχει γίνει σημαντική απλοποίηση των δράσεων του ΕΣΠΑ που αφορούν στις 

επιπτώσεις της αγοράς, από τον κορονοϊό και στις φορολογικές και ασφαλιστικές 

υποχρεώσεις την επιχειρήσεων. Λόγω πολύ αυξημένων εντάξεων και πληρωμών το 

τελευταίο διάστημα, κάποιες πληρωμές θα γίνουν στις αρχές Ιανουαρίου.  Σε αυτή 

την περίπτωση, αρκεί η φορολογική… Περισσότερα… 

http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F16077.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F16109.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F16142.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F16168.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F16197.pdf


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΝ. 
 

Κ. Σκρέκας: Θα παραμείνουν οι επιδοτήσεις στο ρεύμα αν συνεχιστούν οι αυξήσεις στις τιμές 

Για τις αυξήσεις των τιμών στην ενέργεια και τις επιδοτήσεις μίλησε σε 

ραδιοτηλεοπτικό σταθμό ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας 

Σκρέκας. Η επιδότηση για το ρεύμα έχει χρονικό ορίζοντα μέχρι το τέλος 

Δεκεμβρίου. Ωστόσο, όπως είπε ο κ. Σκρέκας… Περισσότερα… 

 

Ηλεκτρική ενέργεια: Πεντάμηνη αναστολή χρεώσεων ΥΚΩ για 6 κατηγορίες καταναλωτών 

Πεντάμηνη αναστολή καταβολής χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για 

συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπει 

τροπολογία του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος που κατατέθηκε στην 

Ολομέλεια της Βουλής. Ειδικότερα, προβλέπεται πως… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ. 

 

Κ. Χατζηδάκης: Δεν υπάρχει αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης - Διευκρινίσεις για την 

αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης 

Για τις εκκρεμείς συντάξεις, τις διαγραφές οφειλών στον ΕΦΚΑ και τη σχέση των 

πολιτών με τον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης μίλησε ο υπουργός Εργασίας 

Κωστής Χατζηδάκης. Ερωτηθείς για την έκθεση του ΟΟΣΑ, που ζητά αύξηση των 

ορίων συνταξιοδότησης… Περισσότερα… Διευκρινίσεις Τσακλόγλου… 

 

Τι αλλάζει στην εξυπηρέτηση του ΕΦΚΑ το 2022  

Τους τελευταίους μήνες ο ΕΦΚΑ εφαρμόζει μια σειρά από δράσεις, με στόχο την 

οριστική αντιμετώπιση προβλημάτων που υποβαθμίζουν την εξυπηρέτηση του 

πολίτη. Στο επίκεντρό τους βρίσκεται η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, για 

την παροχή πάνω από 50 ηλεκτρονικών… Περισσότερα… 

 

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

 

Η μετάλλαξη “Ό” καθυστερεί αλλά δεν μηδενίζει την ανάκαμψη 

Νέος συναγερμός στην αγορά και νέα αγωνία στον επιχειρηματικό κόσμο έχει 

προκαλέσει η μετάλλαξη “Ομικρον”, ενόψει μάλιστα των εορτών των Χριστουγέννων. 

Στην Ελλάδα, φορείς και επιχειρηματίες παραμένουν ψύχραιμοι, αλλά δεν κρύβουν 

την ανησυχία τους, καθώς το ενδεχόμενο… Περισσότερα… 

 

Η νέα πραγματικότητα απαιτεί συνενώσεις δυνάμεων και επιχειρησιακές συνέργειες 

Οι επενδύσεις παγίων αποτελούν σύμφωνα με τον κύριο Κορκίδη τη «μόνη λύση» για την 

μεγέθυνση της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Οι μικρομεσαίοι του εμπορίου έχουν, 

όπως μας λέει, ανάγκη ρυθμιστικών παρεμβάσεων ώστε, από τα μέτρα επιδοματικής 

στήριξης, να γίνουν αποδέκτες κεφαλαίων βιώσιμης επανεκκίνησης. Μετά από τη δεκαετή 

οικονομική κρίση ήρθε η υγειονομική κρίση… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Ημερίδα: OPTINET - Καινοτόμο Εργαλείο Βελτιστοποίησης Ακτοπλοϊκών Δικτύων 

Στις 20 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς η ημερίδα παρουσίασης του 

ερευνητικού έργου OPTINET το οποίο και αποτελεί Καινοτόμο Εργαλείο 

Βελτιστοποίησης Ακτοπλοϊκών Δικτύων… Πρόσκληση-Πρόγραμμα… 

http://www.pcci.gr/evepimages/0901_F16230.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1001_F16276.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1101_F16318.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1102_F16377.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1201_F16406.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1301_F16442.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1401_F16472.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1501_F16511.pdf


 

Ο ΣΒΑΠ βραβεύτηκε και πάλι με το βραβείο επιχειρηματικής ηθικής 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 14η Τελετή Απονομής «Responsible 

Management Excellence Awards by EBEN», στον Πειραιά. Για άλλη μια χρονιά 

συμμετείχαν σημαντικές εταιρίες, Οργανισμοί και Όμιλοι με ιδιαίτερα ενεργή 

δράση στον τομέα της Κοινωνικής Υπευθυνότητας και της Επιχειρηματικής 

Ηθικής... Περισσότερα… 

 

6th Aegean Robotics Competition 2022 

Διοργανώνεται από την ομάδα AegeanRobotics του εργαστηρίου Τεχνητής 

Νοημοσύνης και Στήριξης Αποφάσεων του Τμήματος Μηχανικών 

Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του  Πανεπιστημίου 

Αιγαίου ο 6ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής «6th 

AegeanRobotics Online Competition 2022»… Περισσότερα… Πρόσκληση χορηγίας… 

 

Την Πέμπτη 23 Δεκέμβριου 2021 ο  Πειραιάς ντύνεται στα κόκκινα 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, για πρώτη φορά, διοργανώνει «ΚΟΚΚΙΝΗ ΝΥΧΤΑ»  

σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά. Τα καταστήματα της πόλης μας  την Πέμπτη 23 

Δεκεμβρίου θα παραμένουν ανοιχτά μέχρι τις 11:00 το βράδυ με ελκυστικές 

προσφορές και ειδικές τιμές. Από νωρίς το απόγευμα ένα φαντασμαγορικό 

χριστουγεννιάτικο θέαμα θα εκτυλίσσεται στους εμπορικούς δρόμους της πόλης μας 

με ξυλοπόδαρους, μασκότ… Περισσότερα… 

 

Συναυλία Αφιερωμένη Στο Παιδί. Μητροπολίτης Πειραιώς: «Το Βασικό Στοιχείο Αυτής Της 

Ηρωικής Προσπάθειας Είναι Να Μην Χάσουν Τα Παιδιά Την Ομορφιά Που Έχουν» 

Εκδήλωση αφιερωμένη σε όλα τα παιδιά που χρειάζονται την αγάπη και τη 

στοργή μας διοργανώνει η Ι. Μητρόπολη Πειραιώς την Δευτέρα 20 

Δεκεμβρίου 2021 στις 19:00 στο εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Με 

γενικό σύνθημα «Μέσα στην καρδιά μου κλείνω την Ελλάδα» η τοπική μας 

Εκκλησία, με τη δράση αυτή θέλει να στηρίξει ουσιαστικά, αλλά και να τιμήσει 

τα παιδιά και τους νέους, τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών που κάτω από 

δύσκολες συνθήκες… Περισσότερα… 

 

Χριστούγεννα σημαίνει Allou Fun Park! 

Το Allou! Fun Park, το μεγαλύτερο και ασφαλέστερο πάρκο ψυχαγωγίας στην 

Ελλάδα, υποδέχεται μικρούς και μεγάλους για ατελείωτο παιχνίδι σ’ ένα 

παραμυθένιο περιβάλλον, γεμάτο Χριστουγεννιάτικη μαγεία! Επισκεφτείτε το 

Christmas Village, δοκιμάστε το ολοκαίνουργιο τεράστιο παγοδρόμιο και κάντε 

τις αγορές σας στην υπέροχη Χριστουγεννιάτικη Αγορά του πάρκου. Θα βρείτε 

μια μεγάλη ποικιλία από μοναδικά χριστουγεννιάτικα στολίδια, γούρια, βιβλία, 

παιχνίδια, αλλά και δώρα για τους αγαπημένους σας. Περισσότερα… Πρόγραμμα… 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

10 - 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

▪ Τα προστατευτικά μέτρα ενάντια στον COVID-19 στην Ευρώπη, με μία ματιά:  
Λειτουργία καταστημάτων (09.12.21) – Συνοπτικός πίνακας τρόπου λειτουργίας καταστημάτων ανά 

κράτος μέλος (09.12.21)  

http://www.pcci.gr/evepimages/1601_F16544.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1701_F16580.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1702_F16622.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1801_F16658.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1901_F16694.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2001_F16753.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2002_F16792.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F18130.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F18764.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0102_F18797.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0102_F18797.pdf

