
 
 

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, 04 Νοεμβρίου 2022 

 

 

 

«Μήνα με το μήνα» οι επιδοτήσεις μετά την «από αναβολή σε αναβολή» ευρωπαϊκή συμφωνία  

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς επισημαίνει πως η κυβέρνηση 

συνεχίζει και τον Νοέμβριο να εφαρμόζει την εθνική πολιτική στήριξης των επιχειρήσεων 

και των νοικοκυριών απέναντι στην ενεργειακή κρίση, επιδοτώντας μέρος του μηνιαίου 

υπέρογκου κόστους για το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο. Μέχρι και το τέλος 

Οκτωβρίου η κυβέρνηση έχει διαθέσει περίπου 9 δις ευρώ, ενώ μέχρι… Περισσότερα… 

 

Η αγορά «βάζει πλάτη» για να γεμίσει το «καλάθι του νοικοκυριού» 

Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Αττικής ενημερώνει για τη ψήφιση από τη 

Βουλή της σχετικής τροπολογίας και την έκδοση της αναγκαίας Υπουργικής Απόφασης 

από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, που ενεργοποιεί από 

σήμερα Τετάρτη 2 Νοεμβρίου το «καλάθι του νοικοκυριού», το οποίο περιέχει συνολικά 

51 κατηγορίες αγαθών, φρέσκων και τυποποιημένων από μια ομάδα… Περισσότερα… 

 

Ο Αμερικανός πρέσβης στον Πειραιά 

Στο στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας που θα αναβαθμιστεί περαιτέρω τόσο σε ότι αφορά 

την Εφοδιαστική Αλυσίδα όσο και σε ό,τι αφορά τη θέση της ως ενεργειακό hub 

αναφέρθηκε ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα Τζώρτζ Τσούνης, στο πλαίσιο των 

καθιερωμένων γευμάτων εργασίας στη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιώς ενώπιον εκπροσώπων 

της ελληνικής ναυτιλιακής και επιχειρηματικής κοινότητας… Περισσότερα… 

 

AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.  

 

Χρ. Σταϊκούρας: Πρόβλεψη πληθωρισμού 10% περιλαμβάνει ο νέος προϋπολογισμός - Τα οφέλη 

της ψηφιοποίησης στην οικονομία και στον προϋπολογισμό 

Πρόβλεψη για πληθωρισμό εφέτος που θα τείνει στο 10% θα περιλαμβάνει ο νέος 

προϋπολογισμός, ενώ και το επόμενο έτος θα παραμείνει υψηλός, αλλά όχι σε αυτό το 

επίπεδο. Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας σε 

τηλεοπτικό σταθμό σχολιάζοντας την εκτίμηση της Eurostat για τον εναρμονισμένο 

πληθωρισμό στην Ελλάδα… Περισσότερα… 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F7173.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F7278.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F8395.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F9221.pdf


Παραμένει στο 0,35% το ελάχιστο επιτόκιο χορήγησης δανείων στο Ταμείο Ανάκαμψης για τις 

μικρές επιχειρήσεις – Στο 1% ορίζεται για μεσαίες και μεγάλες 

Σταθερό στο 0,35% παραμένει το ελάχιστο επιτόκιο χορήγησης δανείων του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από τους τραπεζικούς φορείς προς τις μικρές και πολύ 

μικρές επιχειρήσεις, ενώ για τις υπόλοιπες, αυξάνεται και διαμορφώνεται, πλέον, σε 

επίσης σταθερό 1%. Τα παραπάνω προβλέπονται σε Κοινή Απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών και… Περισσότερα… 

 

ΑΑΔΕ: Ηλεκτρονικά οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς μέσα από το myPROPERTY 

Τις αρχικές δηλώσεις φόρου κληρονομιών δέχεται από την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου η 

ηλεκτρονική πλατφόρμα myPROPERTY της ΑΑΔΕ. Να σημειωθεί ότι μέχρι το τέλος του 

2022 η ηλεκτρονική υποβολή θα είναι προαιρετική ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2023 

καθίσταται υποχρεωτική. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, 

διευρύνεται με νέες… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.  

 

Γεωργιάδης για καλάθι νοικοκυριού: Θα αφήσουμε τον ανταγωνισμό να δουλέψει – Οι 51 

κατηγορίες προϊόντων - Θετικός θα είναι ο ρυθμός ανάπτυξης και το 2023 

«Εξασφαλίζουμε για τους πιο ευάλωτους τα βασικά προϊόντα» δήλωσε σε τηλεοπτική 

εκπομπή ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή την έναρξη της 

εφαρμογής του μέτρου για το «καλάθι του νοικοκυριού» προχθές 2 Νοεμβρίου. Σε μια 

εφ’ όλης της ύλης συζήτηση ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι «το καλάθι του νοικοκυριού θα 

ανανεώνεται κάθε εβδομάδα», ενώ… Περισσότερα… 

 

Ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα την ερχόμενη Κυριακή  

Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την ερχόμενη Κυριακή 6 

Νοεμβρίου σε όλη τη χώρα, από τις 11 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, σύμφωνα με 

τροπολογία που κατατέθηκε την 1η Νοεμβρίου στη Βουλή σε νομοσχέδιο του 

υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Διευκρινίζεται ότι η 

λειτουργία είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική. Η ρύθμιση… Περισσότερα… 

 

Μέσω του Gov.gr Wallet όλες οι συναλλαγές των πολιτών με τράπεζες και εταιρείες τηλεφωνίας  

Τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν αντί για την ταυτότητά τους το Gov.gr Wallet στις 

τράπεζες και τις εταιρείες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας έχουν από την 1η 

Νοεμβρίου οι πολίτες. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5003/28-10-2022 κοινή υπουργική 

απόφαση, ρυθμίζονται: η διαδικασία ταυτοποίησης με το Gov.gr Wallet στις τράπεζες 

και τις εταιρείες κινητής και σταθερής… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕN.  

 

Κ. Σκρέκας: Παρά τις δυσκολίες και την πρωτόγνωρη κρίση, η κυβέρνηση συνεχίζει να στέκεται 

πλάι στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις  

Στα 23,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα καθορίστηκαν οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς 

ρεύματος για τον Νοέμβριο, για μηνιαία κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες, που 

αντιστοιχεί στο 90% των νοικοκυριών. Αυτό σημαίνει ότι για την περίπτωση της ΔΕΗ 

το τελικό κόστος ανά κιλοβατώρα (αρχική τιμή μείον επιδότηση)… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F9254.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F9296.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F10093.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F10135.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901_F10197.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1001_F10233.pdf


Πράσινη και ασφαλής ενέργεια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις  

Την ένταξη μέτρων του προγράμματος REPowerEU στα εθνικά προγράμματα 

ανάκαμψης, ώστε να επιταχυνθούν η πράσινη μετάβαση και η απεξάρτηση από τα 

ορυκτά καύσιμα της Ρωσίας ενέκριναν οι ευρωβουλευτές των επιτροπών 

Προϋπολογισμού (BUDG) και Οικονομικών Υποθέσεων (ECON). Σύμφωνα με το κείμενο 

που υιοθετήθηκε από τις δύο επιτροπές, οι χώρες… Περισσότερα… 

 

Επιδοτήσεις μέχρι 90% με μπόνους αποκέντρωσης προβλέπει το «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για 

Νέους»  

Επιδοτήσεις μέχρι 90% για επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης και 30% για 

ανακαίνιση κατοικιών που ανήκουν σε νέους προβλέπει το πρόγραμμα «Εξοικονομώ - 

Ανακαινίζω για Νέους» που περιλαμβάνεται στη δέσμη των μέτρων στεγαστικής 

πολιτικής. Σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος, που… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ.  

 

11 ερωτήσεις - απαντήσεις για τα δάνεια στέγασης και ανακαίνισης κατοικιών του προγράμματος 

«σπίτι μου»  

Οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για το νομοσχέδιο αναφορικά με τη νέα στεγαστική 

πολιτική της κυβέρνησης έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, εξειδικεύοντας τις δράσεις στεγαστικής πολιτικής. Ακολουθούν 

οι ερωτήσεις-απαντήσεις: Τι προβλέπει το πρόγραμμα χορήγησης… Περισσότερα… 

  

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

  

Η επίδραση των αυξήσεων στα επιτόκια παλαιών και νέων δανείων 

Ο πληθωρισμός στην Ευρώπη προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από την αύξηση των 

τιμών ενέργειας και προϊόντων. Το πόσο ψηλά θα φτάσει και πόσο καιρό θα κρατήσει 

εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Στην Ελλάδα μπορεί να έχουμε πολύ υψηλό 

πληθωρισμό, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και πολύ υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, συγκριτικά 

με τις άλλες χώρες της ευρωζώνης. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει πως… Περισσότερα… 

 

Θα πάρουν «φωτιά» παλιά και νέα δάνεια!  

Σημαντική θα είναι η επιβάρυνση για τα παλαιά δάνεια, αλλά και για τα νέα δάνεια, λόγω 

των αυξήσεων των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όπως επισημαίνει ο 

πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, τις 

τελευταίες 90 ημέρες η ΕΚΤ αύξησε συνολικά τα επιτόκια κατά 200 μονάδες βάσεις με 

τον τριμηνιαίο δείκτη τον Οκτώβριο να διαμορφώνεται στο… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

Υπογράφηκε συμφωνία χρηματοδότησης του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής 

Επιχειρηματικότητας 

Υπογράφηκε στις 27 Οκτωβρίου 2022 η Συμφωνία Χρηματοδότησης του Ταμείου 

Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία "Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής 

Επιχειρηματικότητας", μεταξύ του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γ. 

Γεωργαντά, και της Προέδρου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε., κας Α. 

Χατζηπέτρου, ως διαχειριστή του… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/1101_F10269.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1201_F10338.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1301_F10384.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1401_F10423.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2001_F20275.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1501_F10459.pdf


ΣτΕ: Νόμιμο το νέο master plan του ΟΛΠ - Ανακοινώθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα του 

εννεάμηνου 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε νόμιμο, κατά πλειοψηφία, το σχέδιο Προεδρικού 

Διατάγματος για το νέο master plan του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) για το 

λιμάνι του Πειραιά, υπό την προϋπόθεση ότι προηγούμενα θα εκπονηθεί ολοκληρωμένη 

κυκλοφοριακή μελέτη της περιοχής. Αναλυτικότερα, στο ΣτΕ είχε… Περισσότερα… 

 

Eurostat: Μεγάλη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα  

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 10,7% τον 

Οκτώβριο του 2022, από 9,9% τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση 

της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, Eurostat. Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες 

του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να έχει… Περισσότερα… 

 

Παρατείνονται οι εκπτώσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης  

Παρατείνεται με απόφαση της HELLENiQ ENERGY έως τις 15 Νοεμβρίου η έκπτωση (6 

λεπτά προ ΦΠΑ ή 7,5 λεπτά με ΦΠΑ, ανά λίτρο) στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης 

προς τις εταιρίες εμπορίας που προμηθεύονται το καύσιμο από τα διυλιστήρια των ΕΛΠΕ. 

Παράλληλα παραμένει σε ισχύ έως τις 21 Νοεμβρίου η επιπλέον… Περισσότερα… 

 

Black Friday: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος ως τις 25 Νοεμβρίου 

Ετοιμάζονται οι εμπορικές επιχειρήσεις για την Black Friday, στις 25 Νοεμβρίου, 

ξεκινώντας την επικοινωνιακή τους πολιτική με δελεαστικές προσφορές. Στον «χορό» 

των προσφορών ετοιμάζονται να εισέλθουν, μεταξύ άλλων, οι αλυσίδες ηλεκτρικών & 

ηλεκτρονικών ειδών, εταιρείες καλλυντικών, αθλητικών ειδών επίπλων, ειδών σπιτιού, 

ένδυσης υπόδησης και εποχιακών ειδών με προσφορές τόσο στα φυσικά όσο και στα 

ηλεκτρονικά τους καταστήματα. 

 

«Βραβείο Ευποιΐας» για τον αναπλ. Πρόεδρο του Εμπορικού Τμ. του Ε.Β.Ε.Π., κ. Εμ. Χριστόπουλο  

Το Δ.Σ. της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC 

Ελλάς), στις 15.11.22, στο Ξενοδοχείο Makedonia Palace, όπου θα λάβει χώρα το 

Συμπόσιο «Η Θεσσαλονίκη Πύλη Ανάπτυξης για την Ευρώπη & την Μεσόγειο», στο 

πλαίσιο του ετήσιου θεσμού «Βραβεία Ευποιΐας», βραβεύει τον Εμ. Χριστόπουλο, αναπλ. 

Πρόεδρο του Εμπορικού Τμήμ. του Ε.Β.Ε.Π. για την επιτυχή επιχειρηματική του πορεία. 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

▪ Δελτίο Τύπου: «EuroCommerce plus seven national retail associations pledge to accelerate climate action 

for the Race to Zero», 27.10.2022 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

▪ Δελτίο Τύπου: «Networking and financial literacy key for women entrepreneurship», 28.10.2022 

http://www.pcci.gr/evepimages/1601_F10495.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1701_F10527.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1801_F10573.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F14916.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F14916.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/SME0101_F14061.pdf

