
 
 

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, 21 Ιανουαρίου 2022 

 

 

Άποψη Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλη Κορκίδη, για αυξήσεις τιμών και μισθών: Η 

ελληνική επιχειρηματικότητα δίνει μάχη απέναντι στην «πανδημία ακρίβειας» 

Ο επιχειρηματικός κόσμος πιστεύει πως, το 2022, η μάχη που πρέπει να δοθεί 

και να κερδηθεί είναι αυτή κατά της ακρίβειας, με τον πληθωρισμό, σε αρκετές 

ευρωπαϊκές χώρες, να καταγράφει ιστορικά υψηλά πολλών ετών. Οι πιέσεις 

αυτές συνδέονται με τη ραγδαία αύξηση των τιμών της ενέργειας και της 

αναντιστοιχίας μεταξύ της αυξημένης ζήτησης και της αδύναμης προσφοράς, 

λόγω των δυσχερειών που... Περισσότερα… 

 

Προοπτικές αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας 

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε την προοπτική του για την Ελλάδα από 

σταθερή σε θετική, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιθανή αναβάθμιση των 

αξιολογήσεων, η οποία σύμφωνα με τραπεζικούς αναλυτές θα μπορούσε να γίνει 

πριν από το τέλος του 2022. Διαμορφώνονται σχέδια για μεγάλα έργα υποδομής 

σε ενέργεια, οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές μεταφορά. Ο πληθωρισμός 

εκτινάχθηκε στο 5,1% τον Δεκέμβριο... Περισσότερα… 

 

Συνέντευξη Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη, σε ξένα ΜΜΕ για τον Πειραιά: «Αξιοποίηση 

θέσης, επενδυτικές δυνατότητες και εξέλιξη του Πειραιά ως πόλη-λιμάνι» 

Mε τη μάχη κόντρα στην πανδημία να συνεχίζεται, το διά θαλάσσης εμπόριο απέκτησε 

ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την παγκόσμια οικονομία. Tα κράτη-κλειδιά στις 

διαμεταφορές ενίσχυσαν, και συνεχίζουν να ενισχύουν, τη θέση τους. Μεταξύ αυτών, 

και η Ελλάδα, με το λιμάνι του Πειραιά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο όγκος του 

παγκόσμιου εμπορίου αναμένεται να αυξηθεί κατά 8,4% το 2021 και επιπλέον 6,5% το 

2022. Το κύμα εισαγόμενης ακρίβειας απειλεί εμπόριο, αγορά... Περισσότερα… 

 

Με παρέμβαση Ε.Β.Ε.Π. ρύθμιση για το ύψος των φορτηγών οχημάτων 

Άμεση και θετική ήταν η ανταπόκριση των αρμοδίων υπηρεσιών, στο αίτημα 

Πανελληνίου Συνδικάτου Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών, που διαβίβασε 

το Ε.Β.Ε.Π. στον υπουργό Επικρατείας, κ. Γ. Γεραπετρίτη, για ρύθμιση στην 

εθνική νομοθεσία αναφορικά με το επιτρεπόμενο ύψος φορτηγών οχημάτων 

μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων... Περισσότερα… 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F20310.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F20369.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F20402.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F20431.pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Χ. Σταϊκούρας: Σε ένα διεθνές περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις η ελληνική οικονομία τα 

κατάφερε ικανοποιητικά και έχει πολύ θετικές προοπτικές 

Η ελληνική οικονομία «τα κατάφερε ικανοποιητικά και έχει πολύ θετικές 

προοπτικές» μέσα στο «γεμάτο προκλήσεις» διεθνές περιβάλλον ανέφερε ο 

Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας σε δήλωσή του μετά τη συνεδρίαση 

του ECOFIN. «Ανακάμψαμε ισχυρά, μειώθηκε η ανεργία… Περισσότερα… 

 

Ξεκινά τον Μάρτιο η υποβολή φορολογικών δηλώσεων - Σε 8 δόσεις ο φόρος εισοδήματος  

Ανεβάζουν ρυθμούς στο υπουργείο Οικονομικών και στην ΑΑΔΕ έτσι ώστε να είναι 

έτοιμοι μέσα στο Μάρτιο και να ξεκινήσει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για 

τα εισοδήματα του 2021, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Σύμφωνα με τα όσα 

δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ο υπουργός Οικονομικών… Περισσότερα… 

 

Νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» για εστίαση και μικρές επιχειρήσεις 

Νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» για εστίαση και μικρές επιχειρήσεις εξετάζει η 

κυβέρνηση αποκλειστικά για μικρές και για μεσαίες επιχειρήσεις ύψους 450 εκατ. 

ευρώ εξετάζει η κυβέρνηση, όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών 

Θεόδωρος Σκυλακάκης σε διαδικτυακή εκδήλωση της Κεντρικής… Περισσότερα…  

 

Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του ορισμού του εξαγωγέα και την ορθή 

συμπλήρωση της διασάφησης κατά την τήρηση των τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής  

Με την υπ αριθ. Ε 2003/31-12-2021 εγκύκλιο δίνονται οδηγίες σχετικά με τον ορισμό 

του εξαγωγέα, όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 

19 του καν. 2015/2446 από τον καν. 2018/1063 και τη συμπλήρωση της διασάφησης 

εξαγωγής. Με την εγκύκλιο αυτή υλοποιείται… Περισσότερα… Εκύκλιος… 

 

Τροποποίηση της  ΠΟΛ 1177/2018 ΚΥΑ για την ανοιχτή θάλασσα 

Με την υπ αριθ. Α 1272/30-12-2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 

και Ναυτιλίας& Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία τροποποιείται η παρ. 1 του 

άρθρου 7 της αριθ. ΠΟΛ 1177/2018 ΚΥΑ σχετικά με την υποχρέωση εκτέλεσης 

πλόων σε ανοιχτή θάλασσα για την απαλλαγή από ΦΠΑ… Περισσότερα… ΦΕΚ… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.  

 

Άδ. Γεωργιάδης: Κάνουμε συνεχώς παρεμβάσεις στην αγορά 

«Εμείς πιστεύουμε στην καπιταλιστική οικονομία, θέλουμε να έχουμε ανεξάρτητη 

Επιτροπή Ανταγωνισμού για να λειτουργεί η αγορά προς όφελος των πολιτών και 

της εθνικής μας οικονομίας» τόνισε ο υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδ. 

Γεωργιάδης, κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της 

Βουλής, του ν/σ για τον «εκσυγχρονισμό του δικαίου… Περισσότερα… 

 

Ν. Παπαθανάσης για αναπτυξιακό νόμο: «Δημιουργούμε την Ελλάδα της ανάπτυξης, της 

εργασίας, του μέλλοντος και της προοπτικής» 

Με τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης, αρμόδιο για τις ιδιωτικές επενδύσεις, 

Νίκο Παπαθανάση, να υποστηρίζει ότι με τον νέο αναπτυξιακό νόμο δημιουργείται 

η Ελλάδα της εργασίας, του μέλλοντος και της προοπτικής και να δίνει έμφαση 

ότι το 97% των επενδυτικών σχεδίων απευθύνονται στην περιφέρεια, και την… 

Περισσότερα… Σχέδιο Νόμου… Αιτιολογική έκθεση… Πίνακες… 
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Διευρύνονται τα όρια ανεξαρτησίας της Επ. Ανταγωνισμού 

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε επί της αρχής στην επιτροπή Παραγωγής και 

Εμπορίου της Βουλής, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης για τον 

"εκσυγχρονισμό του δικαίου ανταγωνισμού στην ψηφιακή εποχή". Το νομοσχέδιο 

τροποποιεί τον ν.3959/2011 και ενσωματώνει την Οδηγία 2019/1 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ.  

 

Κ. Χατζηδάκης: Σημαντική θα είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού 

Για σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού έκανε λόγο ο υπουργός Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σε ιστοσελίδα μετά την 

εξαγγελία του πρωθυπουργού για νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα 

εφαρμοστεί από την 1η Μαΐου 2022. Όπως είπε, εντός του Ιανουαρίου, θα 

ξεκινήσει… Περισσότερα… 

 

Τα νέα μέτρα στήριξης εργαζομένων-επιχειρήσεων για την πανδημία τον Ιανουάριο - Τι ισχύει 

για τις αναστολές εργασίας 

Δέσμη τριών επιπλέον μέτρων στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων για την 

αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού τον 

μήνα Ιανουάριο λαμβάνουν τα υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σύμφωνα με κοινή 

ανακοίνωση των υπουργείων… Περισσότερα… 

 

Ενοποίηση ΚΑΔ για καταβολή χρεών προς ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ σε 72 δόσεις 

Με εγκύκλιο του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνου 

Τσακλόγλου, ενοποιούνται οι εντασσόμενοι ΚΑΔ που μπορούν να υπαχθούν στην 

ευνοϊκή ρύθμιση χρεών που προβλέπει τμηματική καταβολή έως και 72 μηνιαίων 

δόσεων, τόσο για την ΑΑΔΕ όσο και για τον ΕΦΚΑ. Υπενθυμίζεται ότι στη ρύθμιση 

αυτή μπορούν να … Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΨΗ.ΔΙΑ.  

 

Απλούστερη η διαδικασία απόκτησης ψηφιακής υπογραφής  

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα ξεκίνησε 

η λειτουργία της νέας Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ). Η 

νέα ΑΠΕΔ υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 

Απλούστευσης Διαδικασιών και αποστολή της είναι η παροχή ψηφιακών 

υπογραφών, είτε νέας γενιάς (άυλες)… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.Ν.Ν.Π. 

 

Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη 

δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις» 

Τέθηκε από τις 7 Ιανουαρίου σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η οποία 

ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 18:00 η 

νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

υπό τον τίτλο «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση 

των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων… Περισσότερα…  
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ΑΡΘΡΑ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

Το κόστος ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομίας από τη πανδημία 

Στα 12 τρις δολάρια εκτιμάται το κόστος της πανδημίας στη παγκόσμια οικονομία, 

που φαίνεται να οδηγείται σε ανάκαμψη δύο ταχυτήτων. Τα απειλητικά σύννεφα που 

έχουν συγκεντρωθεί τη διετία της πανδημίας και η συνέχιση της επιβράδυνσης το 

πρώτο τρίμηνο του 2022 θα μπορούσαν να προκαλέσουν καταιγίδες στις αγορές και 

τις οικονομίες τη νέα διετία 2022-2023. Χαρακτηριστική… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

Ανάλυση της ΤτΕ: Οι αλλαγές στην αγοραστική συμπεριφορά και οι νέες συνήθειες πληρωμών 

των καταναλωτών 

Η περαιτέρω ενίσχυση των ανοδικών τάσεων στις πληρωμές μέσω χρεωστικών 

καρτών, αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό στις αγοραστικές συνήθειες των 

καταναλωτών στη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών της πανδημίας. Για τη 

διευκόλυνση των συναλλαγών την περίοδο της πανδημίας και προκειμένου να 

περιοριστεί η φυσική επαφή των καταναλωτών… Περισσότερα… 

 

Ο Δήμος Πειραιά ιδρυτικό μέλος στο «Δίκτυο Περιφερειών και Δήµων για την Κλιματική Αλλαγή 

- Climattica» 

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης υπέγραψε το καταστατικό του «Δικτυού 

Περιφερειών και Δήµων για την Κλιματική Αλλαγή-Climattica», στο οποίο ο Δήμος 

Πειραιά είναι ιδρυτικό μέλος. Πρόκειται για ένα νέο, πολυσυµµετοχικό, πανελλαδικό 

Δίκτυο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο… Περισσότερα… 

 

Παρουσιάστηκε στο Ε.Β.Ε.Π. το MIT Enterprise Forum Greece 

Στα γραφεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς 

πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του MIT Enterprise Forum Greece και όλων των 

δραστηριοτήτων που διοργανώνει πάντα με γνώμονα την υποστήριξη και ανάπτυξη 

της Ελληνικής τεχνολογικής νεοφυούς επιχειρηματικότητας… Περισσότερα… 

 

Πρόσκληση Δήλωσης συμμετοχών για Διαδικτυακή Επιμόρφωση στον τομέα της δημιουργίας 

νέων επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας 

Ο Δήμος Πειραιά βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο στην υλοποίηση ενός χώρου-

εργαστηρίου (makerspace) τον οποίο εξοπλισμό, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου 

θα εξοπλίσει με τον απαραίτητο σύγχρονο μηχανολογικό… Περισσότερα… 

 

Euromonitor International: Οι 10 τάσεις καταναλωτικής συμπεριφοράς 

Δέκα τάσεις στη συμπεριφορά των καταναλωτών καταγράφει η έκθεση της 

Euromonitor International για το 2022, αναδεικνύοντας πολλές διαφοροποιήσεις σε 

σχέση με το παρελθόν, για τις οποίες ευθύνεται σε σημαντικό βαθμό… Περισσότερα… 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

14 - 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 

▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce: “DSA: need for a level playing field to drive online innovation in 
Europe”, 18.01.2022 

▪ Ενημερωτικό EuroCommerce, Τεύχος 225, 18.01.2022 
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