
 
 

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, 28 Ιανουαρίου 2022 

 

 

Οι 7 προτάσεις του Ε.Β.Ε.Π. με στοχευμένες θεματικές ενισχύσεις στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, σύμφωνα με την 

συνημμένη επιστολή στους αρμόδιους Υπουργούς Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη και Νίκο Παπαθανάση, καθώς και στον 

Πρόεδρο και τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της 

Βουλής, υπέβαλε 7 προτάσεις με στοχευμένες… Περισσότερα… Επιστολή… 

 

«Παγωμένη» η αγορά το πρώτο 15νθήμερο των χειμερινών εκπτώσεων 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου 

Αττικής και του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη, το λιανικό εμπόριο κινείται, μέχρι 

στιγμής, στην κυριολεξία, σε μια «παγωμένη αγορά» κατά την περίοδο των 

χειμερινών εκπτώσεων, που διανύουν την τρίτη εβδομάδα από την έναρξή τους. 

Σύμφωνα με τους εμπορικούς συλλόγους της Αττικής… Περισσότερα… 

 

Η κακοκαιρία επισκίασε την οικονομία 

• Παράταση φορολογικών υποχρεώσεων από την ΑΑΔΕ, λόγω των έντονων 

καιρικών φαινομένων για τους πληγέντες κατοίκους και επιχειρήσεις από την 

κακοκαιρία "Ελπίς". Μετά τη διήμερη αργία με σκοπό τη διευκόλυνση των 

φορολογουμένων που κατοικούν ή εδρεύουν στις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και 

Νοτίου Αιγαίου… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

Χρ. Σταϊκούρας: Αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ 

«Οι μόνιμες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών που υλοποίησε η 

κυβέρνηση και το ευρύ "δίχτυ" μέτρων στήριξης που έχει λάβει κατά τη διάρκεια 

της υγειονομικής κρίσης έχουν συμβάλει καθοριστικά στην τόνωση του διαθέσιμου 

εισοδήματος των νοικοκυριών. Συνεπώς, οι σημαντικές πιέσεις… Περισσότερα…  

 

Πιθανή μείωση του ΕΝΦΙΑ 

Το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου  αναμένεται ότι το οικονομικό επιτελείο θα 

ανακοινώσει τις αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ με ανοιχτό να είναι το ενδεχόμενο η περαιτέρω 

μείωση 3% με 4%, που είχε ειπωθεί, να είναι ακόμα μεγαλύτερη για φέτος. Όπως 

δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκουρας… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F21623.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0102_F20918.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F16016.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F16045.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F16075.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F16101.pdf


Ψηφιοποίηση των συστημάτων αδειοδότησης και ελέγχων ετοιμάζει η γενική γραμματεία 

Βιομηχανίας 

Την ψηφιοποίηση των συστημάτων αδειοδότησης και ελέγχων ετοιμάζει η γενική 

γραμματεία Βιομηχανίας, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης,  σε διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε το 

υπουργείο με θέμα «Η Εποπτεία ως εργαλείο ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας 

υπό το πρίσμα του δημοσίου… Περισσότερα… 

 

Θ. Σκυλακάκης: Δεν υπάρχει μαγικός τρόπος να μειωθούν οι τιμές 

«Η ακρίβεια, αυτή τη στιγμή είναι κατά κύριο λόγο εισαγόμενη» και «δεν υπάρχει 

μαγικός τρόπος για να μειωθούν οι τιμές», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός 

Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης σχολιάζοντας τις ανατιμήσεις στην αγορά 

κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια του ν/σ για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. 

Ο κ. Σκυλακάκης ανέφερε πως… Περισσότερα…  

 

Γ. Τσακίρης: Προς προκήρυξη προγράμματος 100 εκατ. Ευρώ για επενδύσεις σε νεοφυείς 

επιχειρήσεις 

«Σε λίγο καιρό θα προκηρύξουμε μέσα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 

Επενδύσεων ένα πρόγραμμα 100 εκατομμυρίων, το οποίο θα αφορά εταιρείες 

επενδύσεων που επενδύουν σε νεοφυείς τεχνολογικές επιχειρήσεις». Τούτο 

γνωστοποίησε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης σε 

συνέντευξή του σε… Περισσότερα… 

 

ΑΑΔΕ: Τώρα «Τα Ραντεβού μου» σε όλες τις ΔΟΥ της χώρας 

Στο σύνολο των ΔΟΥ όλης της χώρας επεκτείνει την λειτουργία της πλατφόρμας, 

«Τα Ραντεβού μου», η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μέσω της 

ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), όπως αναφέρεται σε σχετική 

ανακοίνωση. Στην πλατφόρμα «Τα Ραντεβού μου» οι φορολογούμενοι και οι 

εκπρόσωποί τους… Περισσότερα… 

 

Παράταση στην υποβολή δηλώσεων λόγω κακοκαιρίας - Ποιες περιοχές αφορά 

Ολιγοήμερη παράταση στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και ενδικοφυγών 

προσφυγών αποφάσισε να δώσει το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο τη 

διευκόλυνση των φορολογουμένων και των επιχειρήσεων σε περιοχές που 

επλήγησαν από την κακοκαιρία «Ελπίς». Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, «με 

σκοπό τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και των επιχειρήσεων… 

Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.  

 

Ά. Γεωργιάδης: Μέτρα στήριξης στο ρεύμα για όσο χρειαστεί 

«Έχουμε λάβει γενναία μέτρα στήριξης στο ρεύμα και θα συνεχίζουμε να 

λαμβάνουμε για όσο διάστημα χρειαστεί» επισήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. «Τον βασικό 

μισθό τον αυξάνουμε για δεύτερη φορά από τον Μάιο για να αυξήσουμε το 

διαθέσιμο εισόδημα των… Περισσότερα… 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F16153.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F16202.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F16264.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901_F16294.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1001_F16326.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1101_F16362.pdf


 

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για το ΓΕΜΗ και τη σύσταση εταιριών μέσω της 

ηλεκτρονικής υπηρεσίας μιας στάσης 

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

το σχέδιο νόμου με τίτλο «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης 

(Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση 

Κεφαλαίου III της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όπως τροποποιήθηκε με την 

Οδηγία… Περισσότερα… 

 

Στα ύψη η κρατική χρηματοδότηση για Έρευνα και Ανάπτυξη το 2020 

Το 2020 οι ετήσιες πιστώσεις που καταγράφονται στον κρατικό προϋπολογισμό 

για Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) ανήλθαν σε 1,463,2 δισ. ευρώ, το οποίο είναι 

το υψηλότερο ποσό που σημειώνεται από την περίοδο 2008-2020, σύμφωνα με 

επίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Ειδικότερα, 

όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ.  

Θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι για τις αργίες της κακοκαιρίας 

Οι εργαζόμενοι, που δεν θα εργάστηκαν λόγω των αργιών που «επιβλήθηκαν» 

λόγω της κακοκαιρίας «Ελπίδα», θα πληρωθούν κανονικά. Το υπουργείο 

Εργασίας, το βράδυ της Τρίτης, ανακοίνωσε ότι στις περιοχές όπου ανεστάλη η 

λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Κατάστασης Ειδικής… 

Περισσότερα… 

 

Τέθηκε σε λειτουργία στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ η ηλεκτρονική αίτηση για τη λήψη επικουρικής 

σύνταξης λόγω γήρατος 

Τέθηκε σε λειτουργία στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ η ηλεκτρονική αίτηση για τη 

λήψη επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος με την οποία καταργείται η 

υποχρέωση των ασφαλισμένων να επισκέπτονται 2 με 3 φορές τα 

υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ για την υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών. 

Έτσι, όταν ένας ασφαλισμένος υποβάλει ηλεκτρονικά το αίτημα… Περισσότερα… 

 

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

 

Ισχυρότερες οι επιχειρηματικές προσδοκίες από τις προκλήσεις στην αγορά 

Φέτος η χρονιά ξεκίνησε με τις επιχειρηματικές προσδοκίες και ευκαιρίες για το 2022 να 

είναι πολύ ισχυρότερες από τις προκλήσεις και τους κινδύνους από ότι στο παρελθόν. 

Την τελευταία «χαμένη διετία» της πανδημίας στον επιχειρηματικό κόσμο έγινε 

κατανοητό, πως, με τόσους πολλούς αστάθμητους παράγοντες που αντιμετωπίσαμε από 

την υγειονομική και δημοσιονομική κατάσταση, απαιτείται συνεχής εγρήγορση, αλλά και 

ευελιξία για άμεση προσαρμογή στα οικονομικά δεδομένα που έφερε η… Περισσότερα… 

 

Το δίλημμα της ΕΕ να «βαφτίσει» την πυρηνική ενέργεια «πράσινη» 

Όλα τα ειδησεογραφικά πρακτορεία συμφωνούν ότι η ΕΕ θα συμπεριλάβει την 

πυρηνική ενέργεια μαζί με το φυσικό αέριο στην κατηγορία της πράσινης ενέργειας, 

θεωρώντας πως δεν είναι σαν τις άλλες ρυπογόνες μορφές ενέργειας. Ο επίτροπος 

Ενιαίας Αγοράς Τιερί Μπρετόν δήλωσε πως το φυσικό αέριο δεν είναι η ιδεώδης πηγή 

ενέργειας, αλλά είναι πάντως καλύτερη από τον γαιάνθρακα. Σε ό,τι αφορά την 

πυρηνική ενέργεια, ο επίτροπος είπε «αν δεν θέλετε πυρηνική… Περισσότερα… 

http://www.pcci.gr/evepimages/1201_F16398.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1301_F16454.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1401_F16486.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1501_F16525.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1601_F16571.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1701_F16604.pdf


Συνδυαστική ευκαιρία για το Πειραϊκό Επιχειρείν οι νεοφυείς επιχειρήσεις και η γαλάζια 

καινοτομία  

«Θα ήταν σοφότερο αντί να τρέχουμε πίσω από τις ευκαιρίες, να τις 

δημιουργήσουμε» σημείωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης στην τοποθέτησή του στην σημερινή 

1η διαδικτυακή εκδήλωση για δράσεις προώθησης νεοφυών επιχειρήσεων του 

δήμου Πειραιά «Επενδύοντας στη γαλάζια καινοτομία: Τομείς, φορείς, ευκαιρίες 

και προκλήσεις χρηματοδότησης»… Περισσότερα… 

 

Τοποθέτηση Ε.Β.Ε.Π. στη διαδικτυακή εκδήλωση προώθησης νεοφυών επιχειρήσεων Δήμου 

Πειραιά «Επενδύοντας στη γαλάζια καινοτομία» 

 

Με «προσδιορισμένη» την Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη για την περίοδο 

2018-2024 βρισκόμαστε ήδη στο σωτήριο έτος 2022 για την υλοποίηση των όσων 

έχουν προβλεφθεί ή την αναμόρφωσή τους υπό τα νέα δεδομένα που έχουν 

προκύψει. Όπως και να έχει ο χρόνος τρέχει αλλά στην παρούσα φάση θα ήταν 

σοφότερο, αντί να τρέχουμε πίσω από τις ευκαιρίες, να τις δημιουργήσουμε… 

Περισσότερα… Πρόσκληση… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

Έρευνα διαΝΕΟσις: Οι Νεοφυείς Επιχειρήσεις στην Ελλάδα 

 

Η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις (PDF)  επιχειρεί να χαρτογραφήσει τις ελληνικές startup 

επιχειρήσεις καθώς και το σύστημα που τις υποστηρίζει. Oι νεοφυείς επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα της τεχνολογίας, οι λεγόμενες startup, 

άρχισαν να λαμβάνουν… Περισσότερα… Έρευνα… 

 

Η αγορά με πραγματικούς αριθμούς 

Με αφορμή τη δημοσίευση των στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με 

το λιανικό εμπόριο, για πρώτη φορά χωρίς τους κλάδους τροφίμων, 

οχημάτων και καυσίμων, αλλά και το αναγκαστικό κλείσιμο της αγοράς, 

ο πρόεδρος του Ε.Σ.Α Σταύρος Καφούνης προέβη στην ακόλουθη… 

Περισσότερα… 

 

Γ. Στουρνάρας: Έως το τέλος του 2022 η Ελλάδα θα αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα  

Υποχωρούν οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, καθώς οι προοπτικές της 

ελληνικής οικονομίας, παρά τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει διεθνώς η 

μετάλλαξη Όμικρον, παραμένουν ευνοϊκές για την αναβάθμιση της από τους οίκους 

αξιολόγησης. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γ. Στουρνάρας, προβλέπει ότι 

το 2021 ο ρυθμός ανάπτυξης… Περισσότερα… 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

21 – 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 

▪ Τα προστατευτικά μέτρα ενάντια στον COVID-19 στην Ευρώπη, με μία ματιά:  
Λειτουργία καταστημάτων (25.01.22) – Συνοπτικός πίνακας τρόπου λειτουργίας καταστημάτων ανά 
κράτος μέλος (25.01.22) 

http://www.pcci.gr/evepimages/1801_F16653.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1901_F16695.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1902_F16728.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2001_F16777.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2002_F16858.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2101_F16904.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2201_F16953.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F18628.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0102_F18661.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0102_F18661.pdf

