
 
 

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, 6 Μαΐου 2022 

 

 

 

Ανακοίνωση Πρωθυπουργού με νέα μέτρα για το ρεύμα: Αναγκαίες και δραστικές οι 4 νέες εθνικές 

παρεμβάσεις 

To νέο εθνικό πρόγραμμα αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους θα τεθεί σε 

εφαρμογή από την 1η Ιουνίου 2022. Αναλυτικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που 

ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προβλέπονται παρεμβάσεις 

στα εξής τέσσερα πεδία: «Πρώτον, η πολιτεία επιστρέφει στον ατομικό τραπεζικό 

λογαριασμό κάθε ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή πρώτης κατοικίας... Περισσότερα… 

 

Δηλώσεις Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλης Κορκίδης, αναφορικά με τις 

ανακοινώσεις των νέων μέτρων από τον Πρωθυπουργό δήλωσε: «Οι ανακοινώσεις 

του Πρωθυπουργού με τις 4 νέες παρεμβάσεις της κυβέρνησης σε εθνικό επίπεδο για 

την αντιμετώπιση των λογαριασμών ρεύματος θα επιφέρουν την αναγκαία διόρθωση 

στο κόστος του ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το δραστικό πακέτο 

μέτρων δεν μπορεί παρά να μας βρίσκει σύμφωνους...» Περισσότερα… 

 

Ενδιαφέρουσα συγκυρία η αύξηση μισθών - μείωση τιμών και άρση μέτρων 

Σε μία ενδιαφέρουσα συγκυρία βρίσκεται η αγορά, τηρουμένων πάντα των 

αναλογιών και της κρισιμότητας των οικονομικών συνθηκών. Οι επιχειρήσεις 

λιανικής, στις αγορές της Αττικής, προσδοκούν την αναθέρμανση της αγοραστικής 

κίνησης, ελέω και της περιόδου των ενδιάμεσων εκπτώσεων, που ξεκίνησε σε 

συνδυασμό με την αύξηση των μισθών και την… Περισσότερα… 

 

Ενεργειακός κόμβος LNG η Ελλάδα 

Ξεκινά επίσημα η κατασκευή του πλωτού τερματικού σταθμού LNG της 

Αλεξανδρούπολης, ο οποίος πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 

2023. Ένας νέος νόμος πρόκειται να απλοποιήσει την αδειοδότηση ΑΠΕ και 

αποθήκευσης ενέργειας, ενώ οι ελληνικές κατασκευαστικές... Περισσότερα… 

 

 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/PMElectr_F5832.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PresElectr_F5858.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F5591.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F5617.pdf


AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.  

 

Μέτρα 4,336 δισ. ευρώ πρόκειται να ληφθούν εφέτος για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων 

Μέτρα συνολικού ύψους 4,336 δισ. ευρώ (2,2% του ΑΕΠ) αναμένεται να ληφθούν 

εφέτος για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση και 

τις πληθωριστικές πιέσεις, έναντι 991 εκατ. ευρώ (0,5% του ΑΕΠ) πέρυσι. Αυτό 

προβλέπει το Πρόγραμμα Σταθερότητας που υποβλήθηκε… Περισσότερα… 

 

Μέσα από ψηφιακή εφαρμογή η επικοινωνία με τις  ΔΟΥ από 9 Μαΐου 

Αποκλειστικά ψηφιακά θα γίνεται, από τις 9 Μαΐου 2022, η επικοινωνία με τις ΔΟΥ, 

για τις διαδικασίες που έχουν ή πρόκειται να ενταχθούν στην ψηφιακή εφαρμογή 

«Τα Αιτήματά μου». Έτσι, η ψηφιακή υποβολή των αιτημάτων, των εντύπων 

δηλώσεων προς τις ΔΟΥ και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών… Περισσότερα… 

 

Πρόγραμμα Σταθερότητας: Ρυθμός ανάπτυξης 3,1%, πληθωρισμός 5,6% το 2022 και πρωτογενή 

πλεονάσματα από το 2023  

Πρόβλεψη για ρυθμό ανάπτυξης 3,1% και πληθωρισμό 5,6% σε μέσα επίπεδα εφέτος, 

περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Σταθερότητας που παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών 

Χρήστος Σταϊκούρας στο Υπουργικό Συμβούλιο και θα αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Παράλληλα, προβλέπεται πρωτογενές έλλειμμα 2%… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.  

 

Α. Γεωργιάδης: Ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος, υπάρχει παγκόσμια κρίση - Η κυβέρνηση θα 

κάνει ό,τι πρέπει για να μην κινδυνεύσουμε ενεργειακά - Η Ελλάδα προσπαθεί να υπάρξει κοινή 

ευρωπαϊκή λύση στην ενεργειακή κρίση 

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε σε τηλεοπτικό 

σταθμό για την ακρίβεια σε ενέργεια και καταναλωτικά αγαθά αλλά και την εκτίναξη 

του πληθωρισμού. «Η κυβέρνηση στο σύνολο έχουμε βοηθήσει τον τουρισμό και την 

εστίαση. Ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος, υπάρχει παγκόσμια… Περισσότερα… 

 

Από 6 έως 9 Μάϊου εκτός λειτουργίας τα πληροφοριακά συστήματα Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.  

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

ενημερώνει όλες τις επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο (Γ.Ε..ΜΗ.) ό,τι για το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 06-05-2022 έως 

και τη Δευτέρα 09-05-2022 τα πληροφοριακά συστήματα… Περισσότερα… 

 

Ανακοίνωση του Τμήματος Εμπορικών Σημάτων σχετικά με την προσέλευση κοινού 

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι, από Τρίτη 03.05.2022 έως και Δευτέρα 

09.05.2022, το Τμήμα Σημάτων  λειτουργεί χωρίς προσέλευση κοινού, λόγω της 

διενέργειας των απαραίτητων διαδικασιών για την επικείμενη… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ.  

 

Οι προθεσμίες των δηλώσεων για τη «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 

Άνοιξε την Τρίτη 3 Μαϊου το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για την υποβολή 

δηλώσεων στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοίνωσε τα εξής: Α. Για τον μήνα Μάιο 2022-Α΄ φάση 

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, στις επιχειρήσεις-εργοδότες που επιθυμούν… Περισσότερα… 

http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F5643.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F5669.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F5698.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F5731.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F5767.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F5806.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901_F5904.pdf


e-ΕΦΚΑ: Επεκτείνεται η ασφαλιστική ικανότητα μη μισθωτών για το ασφαλιστικό έτος 2022 

Από την 1η Ιουνίου επεκτείνεται μέχρι τις 28/2/2023 η ασφαλιστική ικανότητα σε μη 

μισθωτούς ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ (ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς 

απασχολούμενους και αγρότες) εφόσον έχουν καταβάλει εντός του 2021 ή 

καταβάλλουν εντός του 2022 αναδρομικά για το έτος 2021 το ποσό… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΝ.  

 

Κώστας Σκρέκας: «Η ελληνική Κυβέρνηση ζητά να εκπέμψει η Ευρώπη μήνυμα ενότητας και 

αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης»  

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, συμμετείχε στην 

έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε., που 

πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαΐου, στις Βρυξέλλες. Ο Έλληνας Υπουργός επισήμανε 

την ανάγκη άμεσης λήψης συντονισμένων μέτρων σε κεντρικό… Περισσότερα… 

 

Εγκρίθηκε Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για τον Άγιο Διονύσιο στον Πειραιά 

Το ΣτΕ έκρινε νόμιμο το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του ΥΠΕΝ για το Ειδικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου στον Πειραιά, με το οποίο 

διανοίγεται ο δρόμος της αστικής του αναβάθμισης. H πρόταση του χωρικού́ 

σχεδιασμού́ του ΥΠΕΝ που εγκρίθηκε από το ΣτΕ, πέραν… Περισσότερα… 

 

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

 

«Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την ακρίβεια» 

Τα νέα για την ελληνική οικονομία σε μια δύσκολη περίοδο είναι αισιόδοξα, παρά 

την ευρωπαϊκή αβεβαιότητα. Η δημοσιονομική σύνεση φαίνεται πως απέδωσε 

καρπούς. Το μειωμένο πρωτογενές έλλειμμα, έδωσε δημοσιονομικό περιθώριο 3,5 

δισ. ευρώ ενώ η S&P επίσης αναβάθμισε την ελληνική οικονομία, που βρίσκεται 

πλέον επισήμως μία ανάσα από την επενδυτική βαθμίδα. Επίσης… Περισσότερα… 

 

Η αισιοδοξία αντιμέτωπη με την αβεβαιότητα                                           

Τα νέα για την ελληνική οικονομία σε μια δύσκολη περίοδο είναι αισιόδοξα, παρά την 

ευρωπαϊκή αβεβαιότητα. Η δημοσιονομική σύνεση φαίνεται πως απέδωσε καρπούς. 

Το μειωμένο πρωτογενές έλλειμμα, έδωσε δημοσιονομικό περιθώριο 3,5 δις ευρώ, 

ενώ η S&P επίσης αναβάθμισε την ελληνική οικονομία… Περισσότερα… 

 

Δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων 

Πρόεδρε διοικείτε ένα  από τα μεγαλύτερα επιμελητήρια της Ελλάδας και το 

μεγαλύτερο του Πειραιά, με την υψηλότερη οικονομική ισχύ. Ποιους κλάδους έχει; 

«Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς επιχειρεί να συμβάλει στην 

οικονομία με τη συγκρότηση ενός ελεύθερου, ευέλικτου, ανταγωνιστικού και 

σύγχρονου επιχειρηματικού…» Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

Συμμετοχή ρεκόρ στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»  

Στη μεγάλη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» αναφέρθηκε με 

ανάρτησή του στο Twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.  

«Συμμετοχή ρεκόρ για το "Εξοικονομώ 2021", καθώς ήδη υποβλήθηκαν 87578 

αιτήσεις ενώ είναι και το πρώτο πρόγραμμα ενεργειακής… Περισσότερα… 

http://www.pcci.gr/evepimages/1001_F5943.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1101_F5979.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1201_F6022.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1301_F6051.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1401_F6084.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1501_F6123.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1601_F6156.pdf


Επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη τον Απρίλιο 

H δραστηριότητα των επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη επιταχύνθηκε τον Απρίλιο 

καθώς ο κυρίαρχος κλάδος των υπηρεσιών επωφελήθηκε από την περαιτέρω 

χαλάρωση των περιορισμών για τον κορονοϊό, αντισταθμίζοντας την ανάσχεση της 

μεταποιητικής παραγωγής. Ο σύνθετος δείκτης υπεύθυνων… Περισσότερα… 

 

ΤΟ «ΚΑΝΑΛΙ ΈΝΑ 90,4» ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ 35 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

    Περισσότερα… 
 
 

FAMAGUSTA BUSINESS FORUM «ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ» 

    Περισσότερα… 
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