
 
 

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 Δεκεμβρίου 2022 
 

 

Η διασφάλιση του ευρωπαϊκού εμπορίου στη μάχη με μετασχηματισμό και αβεβαιότητα 

O πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και επίτιμος πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε., Βασίλης Κορκίδης, 

τιμήθηκε στις Βρυξέλλες από τον πρόεδρο της Eurocommerce, Juan Manuel 

Morales, στο πλαίσιο της ετήσιας Γ.Σ. στις 28 Νοεμβρίου 2022, για την πολυετή 

συμμετοχή και προσφορά του στο Δ.Σ. της ευρωπαϊκής οργάνωσης του χονδρικού 

και λιανικού εμπορίου. Στις 29.11.2022, επίσης στις Βρυξέλλες… Περισσότερα… 

 

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα σε σημείο καμπής και αποκλιμάκωσης 

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα πέρασε το σημείο καμπής και αναμένεται να 

αποκλιμακωθεί στο 3% στα τέλη του 2023, από περίπου 8% στα τέλη του 2022, 

με πιθανότητα ακόμη ταχύτερης υποχώρησης, αν συνεχιστεί η βελτίωση στις 

διεθνείς αγορές ενέργειας και πρώτων υλών. Σύμφωνα με την ΕτΕ ο πληθωρισμός 

επιβραδύνθηκε στο 9% το Νοέμβριο από 9,5% τον Οκτώβριο και… Περισσότερα… 

 

AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.  
 

Χρ. Σταϊκούρας: Αναπτυξιακή πορεία με στήριξη της κοινωνίας - Οι τράπεζες οφείλουν να αρθούν 

στο ύψος των περιστάσεων - Το 2022 θα είναι χρονιά ιστορικού ρεκόρ τόσο για άμεσες ξένες 

επενδύσεις στην Ελλάδα όσο και για τις εξαγωγές 

Η κυβέρνηση, μαζί με την επίτευξη της δημοσιονομικής ισορροπίας και τη 

διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας, θα συνεχίσει και θα ενισχύσει τα μέτρα 

στήριξης της κοινωνίας, ιδιαίτερα αυτών που τα έχουν περισσότερο ανάγκη, 

δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, κατά τη συζήτηση του 

Προϋπολογισμού του 2023 στη Βουλή. «Ως κυβέρνηση… Περισσότερα… 

 

Ταμείο Ανάκαμψης: «Πράσινο φως» της ΕΕ για την εκταμίευση προς την Ελλάδα 3,56 δισ. ευρώ 

από επιδοτήσεις και δάνεια - Η αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης θα κρατήσει την Ελλάδα μακριά 

από τον κίνδυνο της ύφεσης  

Το «πράσινο φως» για την εκταμίευση των 3,56 δισ. ευρώ, επιδοτήσεων και 

δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης, άναψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι που 

αναμένεται να συμβεί στις αρχές του 2023 και αφού μεσολαβήσουν μία σειρά από 

επικυρώσεις διαδικαστικού περισσότερου χαρακτήρα. Σε δηλώσεις της η πρόεδρος 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής… Περισσότερα… 

http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F9518.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F9548.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F9577.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F9603.pdf


Υπεγράφη η Πρόσθετη Πράξη στο νέο Συνυποσχετικό του Ελληνικού Δημοσίου με τη Ναυτιλιακή 

Κοινότητα 

Υπεγράφη, από τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον Υπουργό 

Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, η Πρόσθετη Πράξη στο υφιστάμενο νέο 

Συνυποσχετικό του Ελληνικού Δημοσίου με τη Ναυτιλιακή Κοινότητα, η οποία 

εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), κα 

Μελίνα Τραυλού, βάσει ειδικού πληρεξουσίου που… Περισσότερα… 

 

Αναστέλλονται για άλλα δύο χρόνια η εφαρμογή ΦΠΑ στα ακίνητα και ο φόρος υπεραξίας 15% στις 

μεταβιβάσεις 

Αναστέλλεται για ακόμη δύο χρόνια η εφαρμογή του φόρου υπεραξίας 15% στις 

μεταβιβάσεις ακινήτων, όπως και η επιβολή ΦΠΑ στα ακίνητα, ενώ θα συνεχίσει να 

ισχύει το καθεστώς για μειωμένους και υπερμειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε 

ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες, όπως γυμναστήρια, τουριστικό πακέτο, εισιτήρια 

θεάτρου κ.λπ. Επίσης ξεκινάει η διαδικασία για αλλαγή - μείωση… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.  
 

Αδ. Γεωργιάδης: Στο 9%, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον πρώτο μήνα εφαρμογής του καλαθιού 

του νοικοκυριού - Στο 94,7% των προϊόντων που περιλαμβάνονται οι τιμές μειώνονται ή 

διατηρούνται σταθερές – Και εορταστικό καλάθι  

«Έχουμε ακόμη σκληρή δουλειά μπροστά μας για τον πληθωρισμό αλλά είμαστε -το 

επιβεβαιώνουν τα στοιχεία- στον σωστό δρόμο» επισήμανε με ανάρτησή του στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις 

Γεωργιάδης. Συγκεκριμένα ο υπουργός ανέφερε: «Ακόμη πιο κάτω, στο 9%, ο 

πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο… Περισσότερα… 

 

«Ξεκίνησε» το Ναυπηγείο Ελευσίνας - Π. Παππάς: Να επισκευάζουμε επιτέλους τα πλοία μας στην 

Ελλάδα να αφήνουμε τα χρήματά μας εδώ 

O Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, μετέβη πρόσφατα 

στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, όπου κατέπλευσε για επισκευή το πρώτο εμπορικό πλοίο 

μετά από πολλά χρόνια. Πρόκειται για το φορτηγό supramax Star Cleo της εταιρείας 

Star Bulk, χωρητικότητας 56.582 dwt, ναυπήγησης του 2013. Ο κ. Α. Γεωργιάδης 

παρέστη στην τελετή του αγιασμού και ακολούθως επισκέφτηκε… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕN.  
 

Φυσικό αέριο: Στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της 13ης Δεκεμβρίου θα κριθεί το θέμα του 

πλαφόν 

Εννιά μήνες μετά τη ρωσική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία που εκτίναξε την 

τιμή του φυσικού αερίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αποφασίσει ακόμη για το 

πλαφόν, που δεν θα επέτρεπε να υπάρξουν στο μέλλον ακραίες τιμές, όπως αυτές 

τον περασμένο Αύγουστο. Η δυστοκία αφορά στο μέτρο του πλαφόν, το οποίο έχει 

διχάσει τις χώρες σε δύο μπλοκ… Περισσότερα… 

 

Στα 435 εκατ. ευρώ το συνολικό ποσό επιδότησης ρεύματος - Στα 15 ευρώ η οριζόντια επιδότηση 

ανά θερμική MWh, για το φυσικό αέριο 

Το συνολικό ποσό της επιδότησης για το ηλεκτρικό ρεύμα τον Δεκέμβριο ανέρχεται 

στα 435 εκατ. ευρώ ενώ για το φυσικό αέριο η οριζόντια επιδότηση θα είναι 15 ευρώ 

ανά θερμική μεγαβατώρα. Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας Κώστας Σκρέκας σχετικά με τις κρατικές επιδοτήσεις όσον αφορά τους 

λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος… Περισσότερα… 

http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F9639.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F9704.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F9740.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F9802.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901_F9976.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1001_F10005.pdf


H Ελλάδα βασική πύλη εισόδου για το φυσικό αέριο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 

Σε βασική πύλη εισόδου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για το φυσικό αέριο 

εξελίσσεται η Ελλάδα, η οποία -μέσα από πλέγμα ολοκληρωμένων ή εν εξελίξει 

επενδύσεων, όπως ο αγωγός TAP, ο τερματικός σταθμός στη Ρεβυθούσα και τα FSRU 

Αλεξανδρούπολης- αποκτά υψηλή χωρητικότητα σε αέριο και υγροποιημένο φυσικό 

αέριο (LNG). Παράλληλα… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ.  

 

Την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου ξεκινά η προπληρωμή επιδομάτων, παροχών και Δώρου Χριστουγέννων  

Την Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2022 -νωρίτερα από ποτέ- θα ξεκινήσει η προπληρωμή 

της τακτικής επιδότησης ανεργίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας και του 

βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, καθώς και η προπληρωμή του Δώρου 

Χριστουγέννων σε επιδοτούμενους ανέργους, στις δικαιούχους… Περισσότερα… 

 

Παρατείνεται έως τις 20 Δεκεμβρίου η προθεσμία για την ψηφιακή απογραφή του χρόνου εργασίας 

στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» 

Ανακοινώθηκε από το υπ. Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων ότι παρατείνεται έως την 

Τρίτη, 20.12.22, ώρα 12.00 μ.μ. η προθεσμία για την ολοκλήρωση της ψηφιακής 

απογραφικής διαδικασίας του ωραρίου απασχόλησης, στο Πληροφοριακό Σύστημα 

ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, από όλες τις επιχειρήσεις–εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για το σύνολο 

των εργαζομένων τους με σύμβαση… Περισσότερα … Επιστολή ΣΒΑΠ 

 

Σε 24 δόσεις, αντί 12, μπορούν πλέον να ρυθμίζονται οι οφειλές στον e-ΕΦΚΑ 

Σε 24, αντί 12 που ίσχυε μέχρι σήμερα, αυξάνονται οι μηνιαίες δόσεις των υπό 

ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών, με ελάχιστο μηνιαίο ποσό τα 50€. Η 

διαδικασία των αιτήσεων ρύθμισης έχει ανοίξει ήδη και γίνεται ηλεκτρονικά για τους 

οφειλέτες που επιθυμούν να ρυθμίσουν για 1η φορά τις… Περισσότερα… 

 

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

Δήλωση προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλη Κορκίδη, για την εμπορική κίνηση της «Black 

Friday» στις αγορές της Αττικής 

Θετικά λειτούργησε για την περίοδο των Black Friday προσφορών στις αγορές της 

Αττικής η κατάργηση των φθινοπωρινών ενδιάμεσων εκπτώσεων προσελκύοντας έτσι 

το ενδιαφέρον των καταναλωτών περισσότερο από κάθε προηγούμενη χρονιά, αφού 

ουσιαστικά έφερε μια ελκυστική εκπτωτική περίοδο λίγων ημερών αντί στην αρχή, στο 

τέλος του μήνα και πολύ πιο κοντά στα Χριστούγεννα. Πολύ καλή… Περισσότερα… 

 

Η Γαλάζια Οικονομία απαντά στις προκλήσεις 

Ενώπιόν μας είναι οι προκλήσεις, στις οποίες πρέπει να «απαντήσουμε» για να μην 

υπάρξει απρόβλεπτο μέλλον… Και μία τέτοια ομάδα προκλήσεων είναι η γαλάζια και 

κυκλική οικονομία, η ανακύκλωση και οι πράσινες πολιτικές και για την ναυτιλία. 

Προκλήσεις - έννοιες που, επί της ουσίας, βρίσκονται, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, 

στη θεωρία και όχι στην πράξη, γεγονός που οφείλουμε… Περισσότερα… 

 

Το πράσινο υδρογόνο χρειάζεται το χρώμα του χρήματος              

Το υδρογόνο θεωρείται από πολλούς ως το καύσιμο του μέλλοντος, αφού είναι το πιο 

άφθονο στοιχείο στο σύμπαν. Προς ενημέρωση μας σε αντίθεση με το χρήμα που έχει 

χρώμα και απαιτείται άφθονο για τη παραγωγή του, το υδρογόνο είναι άχρωμο, άοσμο 

και αόρατο. Μελέτες δείχνουν ότι έχει τη δυναμική να προσφέρει καθαρή και σχεδόν 

απεριόριστη ενέργεια. Επίσης είναι φιλικό προς το κλίμα, αλλά… Περισσότερα… 

 

 

 

 
 

http://www.pcci.gr/evepimages/1101_F10119.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1201_F10145.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1301_F10171.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1302_F12457.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1401_F10217.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1501_F10269.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1601_F10299.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1701_F16856.pdf


 

1η Υβριδική Ημερίδα Δήμου Πειραιά και Πανεπιστημίου Πειραιά με θέμα «Ψηφιοποίηση 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας» 

«Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση θαλάσσιων μεταφορών της UNCTAD ένα από τα 

στοιχεία που χρήζουν προσοχής είναι η αναγκαιότητα επενδύσεων, ώστε η εφοδιαστική 

να είναι καλύτερα προετοιμασμένη για μελλοντικές παγκόσμιες κρίσεις, την κλιματική 

αλλαγή και τη μετάβαση σε ενέργεια χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Μεταξύ των πεδίων 

που απαιτούν επενδύσεις είναι και η ψηφιοποίηση αλλά και… Περισσότερα…  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

Εθνική Τράπεζα: Μέχρι το τέλος του έτους τα επιχειρηματικά δάνεια με την εγγύηση του EGF - Τα 

οφέλη για τις ΜμΕ 

Σε μια χρονική περίοδο όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους 

χρηματοδότησης της περαιτέρω ανάπτυξής τους, αλλά και διατήρησης της 

απαραίτητης ρευστότητας ή κεφαλαίων για την αναχρηματοδότηση των δανειακών 

τους υποχρεώσεων, τα δάνεια της Εθνικής Τράπεζας με την εγγύηση του EGF έρχονται 

να… Περισσότερα… 

 

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός καινοτομίας της HDB και του Elevate Greece 

Αναμένεται να ανακοινωθεί ο νικητής του διαγωνισμού καινοτομίας "Innovation 

Challenge" του Elevate Greece και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, HDB καθώς  

διεξήχθη η τελική φάση του διαγωνισμού, με επιλεγμένες εταιρίες του Elevate Greece. 

Υπενθυμίζεται με ανακοίνωση, ότι θέμα του διαγωνισμού ήταν η ανάπτυξη PοC (Proof 

of Concept) για τη δημιουργία… Περισσότερα… 

  

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

25  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – 01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

▪ Δελτίο Τύπου  EuroCommerce: “Retailers and wholesalers support harmonising EU rules for packaging 

and a true Single Market for waste”, 30.11.2022 

▪ Δελτίο Τύπου  EuroCommerce: “Social partners in retail and wholesale join forces in Skills Partnership”, 

29.11.2022 

▪ Ενημέρωση: O πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και επίτιμος πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε., Βασίλης Κορκίδης, τιμήθηκε 

στις Βρυξέλλες από τον πρόεδρο της Eurocommerce, Juan Manuel Morales, στο πλαίσιο της ετήσιας Γ.Σ. 

στις 28 Νοεμβρίου 2022, για την πολυετή συμμετοχή και προσφορά του στο Δ.Σ. της ευρωπαϊκής 

οργάνωσης του χονδρικού και λιανικού εμπορίου. 
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