
 
 

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, 2 Σεπτεμβρίου 2022 
 

 

«Παρών» το Ε.Β.Ε.Π. στο ετήσιο ραντεβού της ελληνικής οικονομίας στην 86η ΔΕΘ 

Περισσότερα… 
 

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας - Ικανοποίηση Ε.Β.Ε.Π 

Με την θετική ψήφο συμπολίτευσης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπερψηφίσθηκε 

από την ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού 

χαρακτήρα». Επί της αρχής και του συνόλου του νομοσχεδίου, «υπέρ» τάχθηκαν η ΝΔ 

και ο ΣΥΡΙΖΑ, καταψήφισαν ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ… Περισσότερα… 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. διευρύνει τις διαβαλκανικές σχέσεις - Υπεγράφη Μνημόνιο με το Επιμελητήριο 

Βοϊβοντίνα 

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Πειραιώς και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Βοϊβοντίνα 

προχώρησαν οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων, Βασίλης Κορκίδης και Bosko Vucurevic, 

με στόχο τη σύσφιξη των επιχειρηματικών σχέσεων μέσα από… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/01_F16684.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/21_F11095.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/02_F17105.pdf


Οι φορολογικές δηλώσεις και οι πολλαπλές δόσεις του επόμενου εξαμήνου 

Αρχής γενομένης με την πρώτη διπλή δόση της φορολογίας επιχειρήσεων θα πρέπει 

να πληρωθούν ανελλιπώς έως το τέλος Φεβρουαρίου 2023 όλες οι υπόλοιπες δόσεις 

του φόρου εισοδήματος, του ΕΝΦΙΑ, οι δόσεις οφειλών σε ρύθμιση και η επιστροφή 

της επιστρεπτέας προκαταβολής. Λίγες μέρες λοιπόν… Περισσότερα… 

 

AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.  

 

Οδηγίες ΑΑΔΕ για τις αιτήσεις οφειλών μέσω του Εξωδικαστικού 

Οδηγίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν τις 

αιτήσεις οφειλών μέσω του Εξωδικαστικού παρέχει η φορολογική διοίκηση. Όπως 

αναφέρεται στην εγκύκλιο της ΑΑΔΕ στην εξωδικαστική ρύθμιση (πολυμερή ή 

διμερή) υπάγονται οι οφειλές προς το Δημόσιο που είναι βεβαιωμένες, 

συμπεριλαμβανομένων προσαυξήσεων… Περισσότερα… 

 

Χωρίς επιβάρυνση η υποβολή δηλώσεων νομικών προσώπων μετά τις 30/8/2022 

Το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ ανακοινώνουν ότι, λόγω τεχνικής αδυναμίας 

που έχει παρουσιαστεί από τις 29/8/2022, στην εφαρμογή των δηλώσεων φόρου 

εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων έτους 2021, αμέσως μόλις 

αποκατασταθεί η λειτουργία της εφαρμογής, θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής 

δηλώσεων φόρου εισοδήματος νομικών… Περισσότερα… 

 

Παράταση υποβολής δικαιολογητικών για την Επιστρεπτέα  

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και με τη συνδρομή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (ΑΑΔΕ), ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των επιχειρήσεων που έχουν 

επηρεαστεί αρνητικά από την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.  

 

Γεωργιάδης: Ενδείξεις ότι και το δ' τρίμηνο θα είναι καλύτερο από τις προβλέψεις 

Η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει και οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι η πορεία και 

στο δ’ τρίμηνο, δηλαδή οι τουριστικές κρατήσεις και οι επενδύσεις, θα είναι πολύ 

καλύτερες των προβλέψεων, δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης μιλώντας σε 

τηλεοπτικό σταθμό. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, συνολικά σε ετήσια… Περισσότερα… 

 

«OΚ» από Κομισιόν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» - 1,6 

δις. για την Αττική 

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και 

Κλιματική Αλλαγή 2021-27» με προϋπολογισμό 3,6 δισ. ευρώ, αρμοδιότητας της 

Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, του Υπ. Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων. Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από… Περισσότερα… 

 

Συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή για τις Εμβληματικές Επενδύσεις  

Συγκροτήθηκε σε σώμα τη Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022, παρουσία του 

αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκου Παπαθανάση, η επιτροπή 

για τον χαρακτηρισμό επενδυτικών σχεδίων ως «Εμβληματικών Επενδύσεων 

Εξαιρετικής Σημασίας» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4864/2021 περί 

Στρατηγικών Επενδύσεων. Το έργο της επιτροπής… Περισσότερα… 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/03_F17320..pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/04_F17637.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/05_F17820.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/06_F18019.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/07_F18297.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/08_F18493.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/09_F18728.pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕN.  

 

Κ. Σκρέκας: Θα στηρίξουμε και τους καταναλωτές φυσικού αερίου τον χειμώνα 

«Θα στηρίξουμε τους καταναλωτές φυσικού αερίου αυτόν τον χειμώνα απέναντι 

στις εκρηκτικές αυξήσεις των τιμών» τόνισε ο υπουργός Ενέργειας, Κώστας 

Σκρέκας, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό και απαντώντας σε ερώτηση τι θα γίνει 

με τους 700.000 οικιακούς καταναλωτές φυσικού αερίου… Περισσότερα… 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡΓ. 

 

Πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, την παρενόχληση και 

τις νέες γονικές άδειες 

Τα πρόστιμα για την παραβίαση των νέων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας που 

σχετίζονται με την πάταξη της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, την Ψηφιακή 

Κάρτα Εργασίας και τις γονικές άδειες, που θεσπίστηκαν με τον νόμο 4808/2021 

για την Προστασία της Εργασίας, καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη… Περισσότερα… 

 

Οι οκτώ σημαντικότερες αλλαγές που «φέρνει» το ασφαλιστικό νομοσχέδιο 

Η μείωση του χρόνου παραγραφής μη βεβαιωμένων οφειλών στον ΕΦΚΑ σε 10 

χρόνια (από 20), ο διπλασιασμός των δόσεων για πάγια ρύθμιση ασφαλιστικών 

οφειλών σε 24 δόσεις (από 12), η κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1% των 

ασφαλισμένων του τ. Ταμείου Προνοίας  Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) και η 

επέκταση της «μάχιμης πενταετίας» σε όλους τους ένστολους… Περισσότερα… 

 

Θετικό κατά 270.191 θέσεις εργασίας το ισοζύγιο της απασχόλησης στο επτάμηνο του 2022, 

σύμφωνα με τα στοιχεία του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»  

Θετικό κατά 270.191 θέσεις εργασίας ήταν το ισοζύγιο της απασχόλησης τόσο στο 

επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022 όσο και κατά τον μήνα Ιούλιο, σύμφωνα με τα 

στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ». Συγκεκριμένα, όπως 

αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

στο επτάμηνο… Περισσότερα… 

 

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

 

Δήλωση προέδρου Ε.Β.Ε.Π. για την «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνος» 

Με την ευκαιρία της ψήφισης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

για την «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού 

χαρακτήρα» από την Ολομέλεια της Βουλής, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, 

δήλωσε: «Μια νέα σελίδα στο μεγάλο κεφάλαιο ναυπηγεία, γράφτηκε στη Βουλή με την 

ψήφιση του σχεδίου νόμου για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας … Περισσότερα… 

 

Επόμενος σταθμός η άρση της «μεταπρογραμματικής παρακολούθησης»  

Μετά από μία μακρά και επώδυνη δοκιμασία 12 ετών, ξεκίνησε επιτέλους μία νέα 

περίοδος για την χώρα μας και μια νέα εποχή για την ελληνική οικονομία. Η 

περιπέτεια της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας την περίοδο 2010-2022 με 

την οκταετία των τριών μνημονίων και τη τετραετία της ενισχυμένης εποπτείας 

άφησε στους Έλληνες ανεξίτηλα τα σημάδια της… Περισσότερα… 

 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/10_F19391.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/12_F19672.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/13_F19871.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/14_F20243.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/15_F20426.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/16_F20606.pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

Σχόλια και προτάσεις Κ.Ε.Ε.Ε. επί του Νομοσχεδίου για τα Επιχειρηματικά Πάρκα 

Την ικανοποίηση της για την αποδοχή δέκα (10) προτάσεων νομοθετικού 

περιεχομένου, εκφράζει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων με έγγραφο του 

προέδρου της, κ. Γιάννη Μασούτη, προς τους αρμόδιους υπουργούς 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνη Γεωργιάδη, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, κ. Κώστα Σκρέκα και προς τον υφυπουργό... Περισσότερα… 

 

21η Ετήσια Μελέτη της XRTC Business Consultants, με τίτλο «Ελληνική Ακτοπλοΐα 2022: Σε νέο 

κύκλο ανάπτυξης και ευκαιριών»  

Έχοντας ξεπεράσει το ένα τέταρτο του αιώνα στην παρακολούθηση και τη 

χρηματοδότηση της ελληνικής ακτοπλοϊκής αγοράς και έχοντας γευτεί τις χαρές και τις 

λύπες της εξέλιξής της, με πλήρη υπευθυνότητα για μια ακόμη φορά καταγράφηκαν τα 

κύρια στοιχεία των εξελίξεων της αγοράς κατά τους τελευταίους 12 μήνες και 

ολοκληρώθηκε η 21η Ετήσια Μελέτη της XRTC Business Consultants με τίτλο «Ελληνική 

Ακτοπλοΐα 2022: Σε νέο κύκλο ανάπτυξης και ευκαιριών». Περισσότερα… 

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης Πιστοποίησης εργαζομένων στην Αττική:  Ξεκίνησαν οι 

συνεδρίες  Συμβουλευτικής  

Με την πραγματοποίηση  των πρώτων ατομικών Συνεδριών Συμβουλευτικής, άρχισε η 

υλοποίηση του έργου "Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης 

Δεξιοτήτων, της Πράξης με MIS 5070792”, το οποίο απευθύνεται σε 760 εργαζόμενους 

σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στην Περιφέρεια Αττικής. Η Συμβουλευτική του 

Προγράμματος υλοποιείται σε 3 Συνεδρίες Ωφελούμενου - Συμβούλου… Περισσότερα… 

 

Προτεραιότητα ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων σύμφωνα με έρευνα της EY  

Για μια νέα εποχή προετοιμάζονται οι ηγεσίες των επιχειρήσεων, όπου οι 

επιχειρησιακές λειτουργίες, οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η αλληλεπίδραση 

με τους πελάτες και τους εργαζόμενους, θα τροφοδοτούνται από τα δεδομένα. Αυτό 

προκύπτει από την παγκόσμια έρευνα EY Tech Horizon 2022, στην οποία συμμετείχαν 

περισσότερα από 1.600… Περισσότερα… 

 

Η ΕΕ ετοιμάζει «διαρθρωτική μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» 

Η ΕΕ ετοιμάζει "έκτακτη παρέμβαση και μια διαρθρωτική μεταρρύθμιση της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας" της οποίας η λειτουργία επικρίνεται έντονα από ένα μέρος των 

χωρών μελών της ΕΕ απέναντι στη δραματική αύξηση των τιμών, ανακοίνωσε η 

πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. ΕΕ: Η τσεχική 

προεδρία ανακοίνωσε έκτακτη σύνοδο των υπ. Ενέργειας στις 9 Σεπτεμβρίου. 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

EuroCommerce: Αναφορές ΕΕ για την Ενέργεια και Δηλώσεις Van Der Leyen 

http://www.pcci.gr/evepimages/17_F20766.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/18_F20913.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/19_F21086.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/20_F21249.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/E01_F24371.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/E02_F24704.pdf

