
 
 

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, 1 Ιουλίου 2022 

 

 

Δεξίωση Ε.Β.Ε.Π. προς τιμήν των εκπροσώπων των ΜΜΕ 

Δεξίωση προς τιμήν των διαπιστευμένων εκπροσώπων του ναυτιλιακού, πειραϊκού και 

οικονομικού Τύπου παρέθεσε, την Δευτέρα 27 Ιουνίου, το Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Πειραιώς, με αφορμή την έλευση της θερινής περιόδου. Στην εκδήλωση 

που έγινε, ύστερα από διακοπή δύο ετών λόγω της πανδημίας… Περισσότερα… 

 

Ομιλία Γ. Κουμουτσάκου στο Ε.Β.Ε.Π με θέμα «Ουκρανία: Η κρίση που άλλαξε τον κόσμο και η 

Διεθνής Ναυτιλία» 

Τα γεωπολιτικά, οι οικονομικές συνέπειες, από την Ρωσο-Ουκρανική κρίση, οι 

χαμένοι και οι κερδισμένοι αλλά και ο ρόλος της Διεθνούς Ναυτιλίας στο παγκόσμιο 

οικονομικά «ρευστό σκηνικό» ήταν μερικά από τα θέμα που έθιξε ο Βουλευτής και 

τέως υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιώργος Κουμουτσάκος στην ομιλία του... 

Περισσότερα… Ομιλία Γ. Κουμουτσάκου… 

 

Απόλυτη η στήριξη του Ε.Β.Ε.Π. στο Νομοσχέδιο εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας 

Με τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλη 

Κορκίδη, συναντήθηκε αντιπροσωπεία του Σωματείου Εργαζομένων Ναυπηγείου 

Ελευσίνας (Σ.Ε.Ν.Ε.), στα γραφεία του Ε.Β.Ε.Π.. Στη συνάντηση παρόντες ήταν, ο 

Πρόεδρος, Ν. Παπανικολάου, ο Αντιπρόεδρος, Δ. Κόλλιας… Περισσότερα… 

 

Βελτιωμένες οι προβλέψεις για οικονομία και επενδύσεις 

Αρκετοί επενδυτικοί οίκοι έχουν εκδώσει βελτιωμένες προβλέψεις για την ελληνική 

οικονομία το 2022, με εκτιμήσεις να κυμαίνονται μεταξύ 3% και 5,5%. Ο ιαπωνικός 

οργανισμός R&I έγινε ο 4oς οργανισμός που ώθησε την αξιολόγηση του ελληνικού 

χρέους ένα βήμα μακριά από την επενδυτική βαθμίδα και αναβάθμισε… Περισσότερα… 

 

AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.  

Χρ. Σταϊκούρας: «Τα μέτρα στα καύσιμα έχουν κοινωνικό πρόσημο και στοχεύουν στα χαμηλά και 

μεσαία εισοδήματα» - Δεν τίθεται θέμα μείωσης του ΕΦΚ 

«Τα μέτρα στα καύσιμα ορθώς δεν είναι οριζόντια, έχουν κοινωνικό πρόσημο και 

στοχεύουν στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Καλύπτουν δε, τους 3,1 εκατομμύρια 

ιδιοκτήτες οχημάτων από τα 3,5 εκατομμύρια συνολικά». Αυτό δήλωσε ο υπουργός 

Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, σχετικά με τα 

αιτήματα είτε για μείωση του ΕΦΚ… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F7887.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F7916.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0202_F7942.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F7972.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F8014.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F8053.pdf


Απαιτούνται ευρωπαϊκές λύσεις για το ζήτημα της ενέργειας 

Για «μεγάλες, σύνθετες και υπερεθνικές προκλήσεις που ορθώνονται μπροστά μας» 

έκανε λόγο ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, σε δηλώσεις του μετά τη 

συνάντηση, στο υπουργείο Οικονομικών, με την εκτελεστική αντιπρόεδρο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής Margrethe Vestager. Όπως είπε ο υπουργός, το κόστος στην 

ενέργεια έχει εκτοξευτεί σε δυσθεώρητα ύψη και ο… Περισσότερα… 

 

Εγκρίθηκε από την ΕΕ το μεγαλύτερο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική 

Συνοχή 2021-2027» ύψους 4,16 δισ. ευρώ  

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρώτο στην ΕΕ Πρόγραμμα με 

χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+) της νέας 

προγραμματικής περιόδου 2021-27.Πρόκειται, ταυτόχρονα, για το μεγαλύτερο σε 

προϋπολογισμό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2021-2027 με τίτλο «Ανθρώπινο Δυναμικό & 

Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», δημόσιας δαπάνης… Περισσότερα… 

 

Παράταση του μειωμένου ΦΠΑ σε μάσκες, αντισηπτικά, απολυμαντικά και υλικά αιμοκάθαρσης, με 

τροπολογία του Υπ. Οικονομικών 

Παρατείνεται μέχρι το τέλος του έτους η ισχύς του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 

6% για μία σειρά προϊόντων, όπως μάσκες, γάντια, αντισηπτικά. Αυτό προβλέπει 

τροπολογία επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών. Συγκεκριμένα η 

μείωση αφορά: 1. Αγαθά που αφορούν στη δημόσια υγεία. Σε αυτά… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.  

Αδ. Γεωργιάδης: Κομβική για την εξωστρέφεια η αξιοποίηση των κονδυλίων από τις επιχειρήσεις  

Η αξιοποίηση των κονδυλίων από τις επιχειρήσεις είναι κομβική για την εξωστρέφεια 

και την επέκταση των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, σημείωσε ο υπουργός 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης, σε, διεξαχθέν πρόσφατα, 

διαδυκτιακό συνέδριο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων. Ο υπουργός τόνισε 

πως, με την καλά… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕN.  
 

Κ. Σκρέκας: Η μείωση στη ρήτρα αναπροσαρμογής θα φανεί στους λογαριασμούς από 1η 

Αυγούστου - Στη Βουλή η ρύθμιση για την αναστολή της  

Την τελευταία ημέρα του Ιουνίου η ρήτρα αναπροσαρμογής καταργείται και οι 

πάροχοι θα πρέπει να ανακοινώσουν τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τον επόμενο 

μήνα, τόνισε ο υπουργός Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, μιλώντας  σε τηλεοπτική 

εκπομπή. Εξήγησε ότι η μείωση στους λογαριασμούς θα φανεί από την 1η Αυγούστου. 

"Η ρήτρα μειώνεται από 1ης Ιουλίου… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡΓ. 

 

Κ. Χατζηδάκης: Από την 1η Ιουλίου, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας σε τράπεζες - σούπερ μάρκετ  

Από την 1η Ιουλίου, τίθεται σε εφαρμογή η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας σε τράπεζες 

και σούπερ μάρκετ με περισσότερους από 250 εργαζόμενους, η οποία, σε πρώτη 

φάση, αφορά περισσότερους από 120.000 εργαζόμενους στους δύο αυτούς 

κλάδους, με στόχο να επεκταθεί σταδιακά στο σύνολο των επιχειρήσεων και των 

εργαζομένων στη χώρα. Σύμφωνα με το υπουργείο… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F8083.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F8119.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F8148.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901_F8177.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1001_F8207.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1101_F8239.pdf


Στα «σκαριά» νέα ρύθμιση 24 δόσεων για οφειλές στα ταμεία 

Ρύθμιση 24 δόσεων για οφειλές στα ταμεία εξετάζει να φέρει η κυβέρνηση, σύμφωνα 

με όσα ανέφερε ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σε 

ραδιοτηλεοπτικό σταθμό.Σε ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχει περιθώριο να φέρει 

η κυβέρνηση ρύθμιση 24 δόσεων για οφειλές στα ταμεία όπως συμβαίνει στην 

εφορία, ο Υπουργός Εργασίας… Περισσότερα… 

 

Υπεγράφη η νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 

Υπεγράφη την Τετάρτη, 29 Ιουνίου, από τους κοινωνικούς εταίρους (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, 

ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ) η νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, με 

παράταση χρόνου της ισχύουσας σύμβασης μέχρι 30/6/2023. Στους όρους που θα 

συνεχίσουν να ισχύουν είναι και η δέσμευση των συμβαλλόμενων μερών ότι αν κατά 

τη διάρκεια ισχύος… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΨΗ.ΔΙΑ.  
 

Ελλάδα 2.0: Επιδοτήσεις ύψους 445 εκατ. ευρώ για επενδύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων - Σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων 

Τα Υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνουν ότι έχει 

τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η πλατφόρμα (https://digitalsme.gov.gr) για τις 

αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων στη δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Πρόκειται για έργο, που υλοποιείται στο πλαίσιο… 

Περισσότερα… 

 

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

Χαιρετισμός προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδη, στην ημερίδα «Οι σύγχρονες πόλεις λιμάνια και ο 

αναπτυξιακός ρόλος του πολιτισμού: Η περίπτωση του Πειραιά» 

Οι συζητήσεις για την πόλη-λιμάνι ή το λιμάνι-πόλη δεν έχουν τελεσιδικήσει την 

τελευταία 20ετία και πλέον. Και δεν φαίνεται ότι θα τελεσιδικήσουν. Ωστόσο, οφείλουμε 

- και πρέπει - να δούμε και, κυρίως, να αξιοποιήσουμε τα όποια θετικά προκύπτουν από 

αυτή την «ιδιόμορφη σχέση». Δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής μας ότι οι 

επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μεταφορά, την ενέργεια… 

Περισσότερα… 

 

Δήλωση προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη, για την Ημέρα των Μικρομεσαίων, στις 27 Ιουνίου 

«Τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να τις σκεφτόμαστε μία ημέρα το 

χρόνο αλλά και τις 365…αφού μαζί με τις πολύ μικρές αποτελούν το 99,9% και 

απασχολούν το 88% των εργαζομένων. Είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, οι 

χιλιάδες των θέσεων εργασίας, οι επιχειρήσεις που πάλεψαν και επιβιώσαν από την 

υπερδεκαετή κρίση και παλεύουν ακόμη… Περισσότερα… 

 

Β. Κορκίδης από τα Χανιά: Σε δεινή θέση ο εμπορικός κόσμος  

Σε δεινή θέση βρίσκονται πολλές μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις με τον 

πρόεδρο του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά Βασίλη Κορκίδη να 

υπογραμμίζει, από τα Χανιά όπου βρέθηκε το Σάββατο, το έντονο πρόβλημα 

ρευστότητας που αντιμετωπίζουν αλλά και τις αυξημένες ληξιπρόθεσμες οφειλές που 

απειλούν τη βιωσιμότητά τους… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/1201_F8279.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1301_F8321.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1401_F8360.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1501_F8605.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1601_F8638.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1701_F8680.pdf


Η ελληνική εκδοχή του φαινομένου της «Μεγάλης Παραίτησης» 

Το φαινόμενο «Big Quit», της Μεγάλης Παραίτησης εργαζομένων έχει επεκταθεί σε 

παγκόσμιο επίπεδο, ενώ όπως διαπιστώνει η έρευνα Workmonitor της Randstad, έχει 

φτάσει και στην Ελλάδα. Ωστόσο, στην χώρα μας αυτό δεν οφείλεται στο γεγονός 

ότι οι εργαζόμενοι αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την εργασία τους και… 

Περισσότερα… 

 

Η επόμενη μέρα του ελληνικού επιχειρείν με όχημα το νέο ΕΣΠΑ 

Η ελληνική επιχειρηματικότητα έχει ανάγκη από εμβληματικές δράσεις. Ο στόχος του 

επιχειρείν είναι διπλός. Αφενός η χρηματοδοτική στήριξη και, αφετέρου, η καλλιέργεια 

κλίματος δυναμικής και αισιοδοξίας. Είναι γεγονός ότι τα κονδύλια του ΕΣΠΑ στήριξαν τα 

τελευταία δύσκολα χρόνια την ελληνική οικονομία, ενώ συνεχίζουν να στηρίζουν την 

επιχειρηματικότητα συμβάλλοντας καθοριστικά στην αύξηση της παρεχόμενης 

ρευστότητας… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

Η χρηματοδότηση έργων υποδομής είναι ο νέος στόχος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας 

«Βλέπουμε το μέλλον μας ως χρηματοδοτικός μοχλός έργων υποδομής και του 

οικοσυστήματος που αυτές δημιουργούν» ανέφερε η πρόεδρος και διευθύνουσα 

σύμβουλος της HDB, Αθηνά Χατζηπέτρου, σε πρόσφατη ομιλία της με θέμα «Η 

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ως Εγγυητής Επίτευξης Κριτηρίων ESG σε Νέες 

Επενδύσεις». Όπως εξήγησε η ίδια… Περισσότερα… 

 

Προωθεί ο Σ.Β.Α.Π. τον «Βιομηχανικό Τουρισμό» 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσκεψη του ΣΒΑΠ, στο πλαίσιο 

του προγράμματος για τον «Βιομηχανικό Τουρισμό», στο Λαύριο. Το Σάββατο 25 

Ιουνίου 2022, μέλη του ΣΒΑΠ, εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων, φοιτητές, 

μαθητές, επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας 

RAVAGO LAVRION A.E. απο τον Μηχανικό Παραγωγής και… Περισσότερα… 

 

Η Αττική αλλάζει. Το ΕΣΠΑ στην πόλη σου. 

Με κεντρικό σύνθημα «Η Αττική αλλάζει. Το ΕΣΠΑ στην πόλη σου», η Περιφέρεια 

Αττικής, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη, Γιώργου Πατούλη, διοργανώνει 

θεματικές συναντήσεις υπό τη μορφή workshop – μία σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα 

– για την παρουσίαση των έργων του ΕΣΠΑ που βρίσκονται σε υλοποίηση, ενόψει 

και της νέας διαχειριστικής περιόδου του… Περισσότερα… 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

24 – 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

▪  Έκθεση McKinsey για το Χονδεμπόριο και Λιανεμπόριο στην ΕΕ 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/1801_F8716.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1901_F8749.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2001_F8781.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2101_F8811.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2201_F8840.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F9144.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F9144.pdf

