
 
 

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, 18 Φεβρουαρίου 2022 

 

Ο «γρίφος» του ευρωπληθωρισμού και η τρέχουσα κατάσταση στην ΕΕ  

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς επισημαίνει πως ο 

αυξανόμενος πληθωρισμός δημιουργεί αυξανόμενες ανησυχίες για τον αντίκτυπό 

του στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και τον κίνδυνο υπονόμευσης 

της τρέχουσας ανάκαμψης. Βασικοί παράγοντες, που διέπουν τις αυξήσεις των 

τιμών, περιλαμβάνουν το αυξημένο κόστος… Περισσότερα… 

 

Ρεκόρ 25ετίας με 6,2% πληθωρισμό τον Ιανουάριο 

Ανακοινώθηκαν απο την ΕΛΣΤΑΤ τα αποτελέσματα του πληθωρισμού, κάνοντας 

ρεκόρ 25 ετών και φτάνοντας στο 6,2% τον Ιανουάριο του 2022 που γύρισε στα 

επίπεδα του 1997. Στις ανατιμήσεις ξεχωρίζει η έκρηξη του κόστους για φυσικό 

αέριο 154,8% έναντι του 2021. Το πετρέλαιο θέρμανσης, επίσης, έχει ανατιμηθεί 

κατά 36%, καύσιμα… Περισσότερα… 

 

e-Newsletter Ε.Β.Ε.Π. «Δημοσιονομικά στοιχεία και Επιχειρηματικές τάσεις» 

Αναλυτές και διεθνείς οίκοι εκδίδουν βελτιωμένες προβλέψεις για την ελληνική 

οικονομία καθώς τα αποτελέσματα του 2021 ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Η 

βιομηχανική παραγωγή έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας 

με αύξηση 9,9% το έτος έως τον Δεκέμβριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύξησε την 

πρόβλεψή της για… Περισσότερα… 

 

Προβληματισμός στο Ε.Β.Ε.Π. από τις επικείμενες αυξήσεις τιμολογίων και χρεώσεων του ΟΛΠ 

Επιστολή - παρέμβαση στην COSCO/ΣΕΠ ΑΕ απέστειλε το Ε.Β.Ε.Π., εκφράζοντας 

τον προβληματισμό του από τις επικείμενες αυξήσεις τιμολογίων και χρεώσεων, οι 

οποίες, σε πολλές περιπτώσεις, είναι υπερβολικά αυξημένες σε σχέση και το ετήσιο 

τιμάριθμο, αλλά και με το ποσοστό της αύξησης, αναλογικά με το σχετικό κόστος 

παροχής τους… Περισσότερα… 

 

Συγχαρητήρια επιστολή Ε.Β.Ε.Π. προς το νέο Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε.Ε. 

Συγχαρητήρια επιστολή στο νέο Πρόεδρο της ΚΕΕΕ, κ. Γ. Μασούτη, απέστειλε, εκ 

μέρους του Ε.Β.Ε.Π., ο Πρόεδρος, κ. Β. Κορκίδης, διαβεβαιώνοντας ότι το 

Επιμελητήριο θα συνεχίσει να συνδράμει, με όλες του τις δυνάμεις, στην κοινή 

προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και την 

επιτάχυνση των επιχειρηματικών διεργασιών σε όλους τους τομείς της 

οικονομίας… Περισσότερα… 
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Νέο μέλος στο Δ.Σ. της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ο Βασίλης Κορκίδης 

Ανακοίνωση, για την ένταξή του στο Δ.Σ. της, εξέδωσε η Ελληνική Αναπτυξιακή 

Τράπεζα στην οποία αναφέρει τα ακόλουθα: «Ο Βασίλης Κορκίδης, εκπρόσωπος 

της αγοράς και του εμπορίου, που γνωρίζει εξαιρετικά, τις ανάγκες  και τις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας, 

εντάσσεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος στο Δ.Σ. της… Περισσότερα… 

 

Επιστολές Ε.Β.Ε.Π. στην πρόεδρο της Ε.Ε.Ε., κ. Μ.Τραυλού, και τον τ. πρόεδρο, κ. Θ. Βενιάμη 

Το Ε.Β.Ε.Π., με επιστολή του, συνεχάρη για την εκλογή της, στη θέση της νέας 

Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, την κα Μελίνα Τραυλού, εκφράζοντας 

τις ευχές του για μια πρόσφορη και εποικοδομητική θητεία. Παράλληλα με επιστολή 

του ευχαρίστησε τον απερχόμενο πρόεδρο της Ένωσης, κ. Θεόδωρο Βενιάμη, για την 

πολυετή συνεργασία του με το Ε.Β.Ε.Π και την προσφορά του στη ναυτιλία της 

χώρας… Περισσότερα…  

 

Συνάντηση για την ανάδειξη των αρχαιοτήτων του Πειραιά 

Με το Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού, κ. Γ. Διδασκάλου, συναντήθηκαν ο Πρόεδρος 

του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης και ο Πρόεδρος του Συλλόγου «Οι φίλοι του 

Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά» και μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, κ. Ι. 

Πολυχρονόπουλος, στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην 

ανάδειξη των αρχαιοτήτων της περιοχής του Πειραιά. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 
 

Χρ. Σταϊκούρας: Η Ελλάδα μπαίνει σε τροχιά υψηλής, μακροπρόθεσμης ανάπτυξης 

Αδήριτη ανάγκη αποτελούν η συνέχιση της εφαρμογής μιας συνετής και υπεύθυνης 

οικονομικής πολιτικής, η συνέχιση της στήριξης της κοινωνίας απέναντι στις 

προαναφερθείσες προκλήσεις με στοχευμένα μέτρα όμως, μέσα στο πλαίσιο των 

προβλέψεων του προϋπολογισμού, καθώς και η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, 

των διαρθρωτικών… Περισσότερα… 
 

Μείωση του ΕΝΦΙΑ: Επεκτείνονται οι εκπτώσεις για τους ιδιοκτήτες  

Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων θα δουν μεγάλες μειώσεις στην φορολογία των 

ακινήτων, καθώς το όφελος από την μείωση του ΕΝΦΙΑ θα φτάνει ακόμα και στο 

περίπου 50%, καθώς δεν μειώθηκαν απλώς οι συντελεστές, αλλά «έπεσαν» και τα 

κλιμάκια. Με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη του πρωθυπουργού, Κ. 

Μητσοτάκη, σχετικά με τη μείωση του ΕΝΦΙA… Περισσότερα… 

 

e-Αποδείξεις: Χωρίς εξαιρέσεις το όριο του 30% 

Όλοι οι φορολογούμενοι οι οποίοι απέκτησαν πέρυσι εισοδήματα από μισθούς, 

συντάξεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και ακίνητα 

ήταν υποχρεωμένοι κατά τη διάρκεια του 2021 να καλύψουν ποσοστό έως και 

30% των ατομικών εισοδημάτων τους από αυτές τις πηγές με δαπάνες για αγορές 

αγαθών και παροχή υπηρεσιών εξοφληθείσες μέσω… Περισσότερα… 

 

Καταβλήθηκε επιδότηση 26,3 εκατ. στους δικαιούχους των προγραμμάτων «Γέφυρα»  

Το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει την οικονομική στήριξη των πληγέντων 

νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την πανδημία του κορονοϊού. Στο πλαίσιο 

αυτό, προέβη, στις 31 Ιανουαρίου 2022: Στη δέκατη πέμπτη φάση πληρωμών της 

κρατικής επιδότησης από το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 1», που αφορά σε δάνεια 1ης 

κατοικίας και… Περισσότερα… 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.  
 

Αδ. Γεωργιάδης: Θα είμαστε η πρώτη χώρα που θα έχουμε,το αργότερο μέχρι τον Απρίλιο, τα 

πρώτα προγράμματα από το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ σε όλη την Ε.Ε. 

Την πεποίθηση ότι η Ελλάδα «θα είναι η πρώτη χώρα που θα έχει στον αέρα, το 

αργότερο μέχρι τον Απρίλιο, τα πρώτα προγράμματα από το νέο πρόγραμμα του 

ΕΣΠΑ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση» εξέφρασε ο υπουργός Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, 'Άδωνις Γεωργιάδης, στα εγκαίνια της έκθεσης HORECA 2022. Στον 

χαιρετισμό που απηύθυνε… Περισσότερα… 

 

Τα ναυπηγεία Ελευσίνας και οι μελλοντικές αμερικανικές επενδύσεις στη συνάντηση Γεωργιάδη 

- Όλσον  

Σχεδιάζεται, στα μέσα Μαρτίου, στην Ουάσιγκτον, συνάντηση του αναπληρωτή 

υπουργού, Νίκου Παπαθανάση, με επενδυτές και με την DFC σχετικά με τα 

ναυπηγεία Ελευσίνας. Αυτό προέκυψε από τη συνάντηση που είχε προχθές ο 

υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης και ο αναπληρωτής 

υπουργός… Περισσότερα… 

 

Χρ. Δήμας: Στρατηγική προτεραιότητα η σύνδεση της έρευνας με την καινοτομία και την 

επιχειρηματικότητα 

«Στρατηγική μας προτεραιότητα είναι η σύνδεση της επιστημονικής έρευνας που 

διεξάγεται στη χώρα με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα». Αυτό δήλωσε 

ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας, στη διαδικτυακή 

ενημερωτική εκδήλωση, που διοργάνωσε το PRAXI Network, με τίτλο… 

Περισσότερα… 

 

Συστάθηκε μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας για 

τη στήριξη επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ  

Τη σύσταση, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, του Ταμείου 

Εγγυοδοσίας Καινοτομίας με σκοπό την στήριξη και ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τη υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων έρευνας και 

καινοτομίας, υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και… Περισσότερα… 

 

Η Ελλάδα πάνω από το μέσο όρο εκταμιεύσεων του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 2014-2021  

Την επίσπευση και την απλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 2014-2021, 

με βάση τα εφαρμοζόμενα σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα όπως το 

ΕΣΠΑ, προτείνει η Ελλάδα, δεδομένης της μικρής υπολειπόμενης περιόδου 

επιλεξιμότητας, μέχρι τον Απρίλιο του… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ.  

 

Κ. Χατζηδάκης: Τα τεράστια προβλήματα του ΕΦΚΑ θα λυθούν με ριζοσπαστικές λύσεις - 

Ψηφίστηκε στην αρμόδια επιτροπή το νομοσχέδιο 

«Το κοινωνικό πρόσωπο του ΕΦΚΑ πρέπει να αποδεικνύεται στην πράξη. Αυτό 

επιχειρούμε με τις ριζοσπαστικές αλλαγές που κάνουμε» δηλώνει ο υπουργός 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του, με 

αφορμή την κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό του 

Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα… Περισσότερα… 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΜΕ.ΥΠ 
 

Κ. Αχ. Kαραμανλής: Ο Πειραιάς θα γίνει συγκοινωνιακός κόμβος 

Για τα σημαντικά έργα στον Πειραιά, που θα καταστήσουν το μεγαλύτερο λιμάνι 

της χώρας έναν πραγματικό συγκοινωνιακό κόμβο, μίλησε ο υπ. Υποδομών και 

Μεταφορών, κ. Κ. Καραμανλής σε ραδιοφωνικό σταθμό, τονίζοντας ειδικότερα ότι 

μέσα στο 2022 θα δοθεί λύση στο ζήτημα της υπογειοποίησης… Περισσότερα… 

 

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

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερευνά το ηλεκτρονικό εμπόριο εκτός ΕΕ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε πρόσφατα μια έρευνα για το ηλεκτρονικό 

εμπόριο και τα αγαθά εκτός της ΕΕ των 27 χωρών μελών. Τα αποτελέσματα θα 

τροφοδοτήσουν μια εξωτερική μελέτη των τελωνειακών και φορολογικών πτυχών 

της συναλλαγής με αγαθά από τρίτες χώρες… Περισσότερα… 

 
 

Τα τρία αντίμετρα στην ανάσχεση της ακρίβειας 

Η νέα χρονιά βρήκε την ελληνική επιχειρηματικότητα αντιμέτωπη με το 

πολύπλοκο πρόβλημα της «εισαγόμενης» ακρίβειας σε πλήρη εξέλιξη από την 

έκρηξη αυξήσεων στο ενεργειακό, παραγωγικό και μεταφορικό κόστος προϊόντων 

στη παγκόσμια και ευρωπαϊκή αγορά. Ο επιχειρηματικός κόσμος πιστεύει πως το 

2022 η πρώτη μάχη που πρέπει να δοθεί και… Περισσότερα… 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

Επετειακή συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ε.Σ.Π. 

Σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου η 

επετειακή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου 

Πειραιώς, με την ευκαιρία συμπλήρωσης 122 χρόνων από την ίδρυσή του, στην 

αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π.. Στη συνεδρίαση… Περισσότερα…  

 

Το Β.Ε.Π. τίμησε τη μνήμη του Προέδρου Ανδριανού Μιχάλαρου 

Σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης, παρουσία πλήθους 

παρευρισκόμενων, της οικογένειας του εκλιπόντος, αλλά  και συμμετεχόντων 

διαδικτυακά, πραγματοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου η εκδήλωση μνήμης του 

Προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Ανδριανού… Περισσότερα…  

 

Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη στήριξη και προβολή των πειραϊκών επιχειρήσεων  

Μία νέα εποχή στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τα μέλη του εγκαινιάζει 

ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά, με τη 

δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη στήριξη και προβολή των πειραϊκών 

επιχειρήσεων. Πρόκειται για… Περισσότερα… 

 

Ο.Λ.Ε. ΑΕ: Συστάθηκε εταιρεία για την “Θαλάσσια Ιερά Οδό” 

Στη σύσταση εταιρείας, με τον διακριτικό τίτλο “ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ  

Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.”, προχώρησε ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας με ομόφωνη 

απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, για την υλοποίηση της θαλάσσιας 

διασύνδεσης της Ελευσίνας με τον Πειραιά. Η ίδρυση της εταιρείας… Περισσότερα… 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

11 – 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 

▪ Τα προστατευτικά μέτρα ενάντια στον COVID-19 στην Ευρώπη, με μία ματιά: Λειτουργία καταστημάτων 

(15.02.22) – Συνοπτικός πίνακας τρόπου λειτουργίας καταστημάτων ανά κράτος μέλος (15.02.22) 

▪ Ενημερωτικό EuroCommerce InBrief - Τεύχος 227, 15 Φεβρουαρίου 22 

▪ Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της EuroCommerce, 16.02.2022 
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