
 
 

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, 7 Οκτωβρίου 2022 

 

 

Δήλωση προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλη Κορκίδη :«Στήριξη, Σύνεση και Σταθερότητα» τα 

προαπαιτούμενα στοιχεία του προϋπολογισμού 

Τα τρία κύρια χαρακτηριστικά του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2023 που 

κατατέθηκε στην Βουλή από τον Υπουργό Οικονομικών, Χ. Σταϊκούρα, είναι τα 

μέτρα στήριξης, η δημοσιονομική σύνεση και η οικονομική σταθερότητα. Βεβαίως, 

η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας, είναι ο βασικός στόχος, που αποκτά ακόμα 

μεγαλύτερη αξία την περίοδο που διανύουμε, με τις… Περισσότερα… 

 

Πρόταση για δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου Καινοτομίας και Ναυτιλίας στο Σχιστό 

Την πρόταση για δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου Καινοτομίας και Ναυτιλίας 

στον Πειραιά συζήτησαν σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις 

Γεωργιάδης, με τον Βουλευτή Α’ Πειραιώς, κ. Ιωάννη Μελά, τον Πρόεδρο του 

Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλη Κορκίδη, τον Πρόεδρο, κ. Ι. Πολυχρονόπουλο και τους κ. Χρ. 

Γαβρίλη και Στ. Κολτσίδα από το Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού. Επιστολή… 

 

Συμφωνία ΕΕ σε τρία μέτρα για το ενεργειακό κόστος με εξαίρεση το πλαφόν 

Οι διαφωνίες μεταξύ των 27 ευρωπαϊκών χωρών μπορεί να μην λύθηκαν, αλλά 

τουλάχιστον στο Συμβούλιο αποφάσισαν τρία μέτρα για το ενεργειακό κόστος. Οι 

υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τα μέτρα 

για τον μετριασμό των υψηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως μάλιστα 

αναφέρεται από την Τσεχική προεδρία της ΕΕ… Περισσότερα… 

 

AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.  

 

Χρήστος Σταϊκούρας: Οι εξωφρενικές τιμές του φυσικού αερίου οδηγούν την Ευρώπη σε ύφεση - 

Κοινές ευρωπαϊκές απαντήσεις στις νέες δημοσιονομικές προκλήσεις που δημιουργεί η ενεργειακή 

κρίση - Τι κερδίζει η Ελλάδα από την απόφαση του Ecofin για την ενσωμάτωση του REPowerEU  

Ο υπουργός Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρας, μίλησε για το πετρέλαιο θέρμανσης, την 

ενεργειακή κρίση, και τα μέτρα στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ειδικότερα, 

για το τέλος στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, τα 0,15 ευρώ στην αντλία, ο 

κ. Σταϊκούρας επεσήμανε πως «αυτό γίνεται για να βοηθήσουμε το πετρέλαιο 

θέρμανσης. Δεν υπάρχουν… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F27588.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F27617.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F27640.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F27666.pdf


Προσχέδιο προϋπολογισμού: 2,1% ανάπτυξη και 0,7% πρωτογενές πλεόνασμα το 2023  

Πρωτογενές πλεόνασμα στο 0,7% του ΑΕΠ και ανάπτυξη 2,1%, προβλέπει το 

Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2023, που κατατέθηκε στη Διαρκή 

Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Αναφορικά με το 2022, το 

πρωτογενές έλλειμμα είναι χαμηλότερο των αρχικών προβλέψεων και 

διαμορφώνεται στο 1,7% του ΑΕΠ, έναντι πρόβλεψης… Περισσότερα… 

 

Ταμείο Ανάκαμψης: 3,56 δισ. ευρώ για το «Ελλάδα 2.0» από την υποβολή του δεύτερου αιτήματος 

πληρωμής για την υλοποίηση 28 επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών οροσήμων 

Το δεύτερο αίτημα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) 

υποβλήθηκε την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από 

τον αρμόδιο για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», Αναπληρωτή 

Υπουργό Οικονομικών, κ. Θόδωρο Σκυλακάκη. Στα δημόσια ταμεία θα εισρεύσουν… 

Περισσότερα… 

 

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Φοροεκπτώσεις για πράσινες, ψηφιακές και ενεργειακές επενδύσεις 

Μεγάλες εκπτώσεις θα επιτύχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πραγματοποιούν 

πράσινες, ψηφιακές και ενεργειακές επενδύσεις. Ειδικότερα οι δαπάνες που 

πραγματοποιούν στην πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση, θα 

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους προσαυξημένες κατά 100%, με 

αποτέλεσμα… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.  

Αδ. Γεωργιάδης: Δεν είναι πρόθεση της κυβέρνησης η μείωση του ωραρίου των καταστημάτων - Η 

Ελλάδα καταφέρνει και προσελκύει, αυτά τα τρία χρόνια, μεγάλες επενδύσεις 

«Δεν είναι πρόθεση της κυβέρνησης η μείωση του ωραρίου των καταστημάτων. Δεν 

συζητείται αυτό το ενδεχόμενο, το οποίο αν εφαρμοζόταν θα είχε δυσμενείς 

συνέπειες και στην αγορά εργασίας και στον τζίρο των καταστημάτων». Αυτό 

δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης, πριν 

ξεκινήσει η προγραμματισμένη συνάντησή του με… Περισσότερα… 

 

Παπαθανάσης: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις υπαγωγής στο καθεστώς της Αγροδιατροφής του νέου 

Αναπτυξιακού Νόμου 

Την έναρξη υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης της 

αγροδιατροφής ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Νίκος 

Παπαθανάσης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 3 Οκτωβρίου έως τις 30 

Δεκεμβρίου 2022. Σκοπός του καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕN.  

Κ. Σκρέκας: Η Ευρώπη υιοθετεί το ελληνικό μοντέλο ανάκτησης υπερεσόδων στην 

ηλεκτροπαραγωγή  

Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο Υπουργών 

Ενέργειας, για την επιβολή ανώτατου ορίου στα έσοδα των παραγωγών ηλεκτρικής 

ενέργειας, εξέφρασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας. 

Ο υπουργός σημείωσε ότι με τον τρόπο… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F27692.pdf
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ΡΑΕ: Σε διαβούλευση τέθηκε το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό 

αέριο- Ορίζει ότι, σε περίπτωση κρίσης η τροφοδοσία θα κόβεται κατά σειρά σε μεγάλες 

βιομηχανίες 

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για τη διασφάλιση 

εφοδιασμού με φυσικό αέριο σε περίπτωση ανάγκης και προβλέπει ότι οι οικιακοί 

καταναλωτές, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τα αεροδρόμια και τα πρατήρια 

εφοδιασμού εντάσσονται στην κατηγορία προστατευόμενων καταναλωτών φυσικού 

αερίου και κατ' επέκταση είναι τελευταίοι… Περισσότερα… 

 

Νέες διευκολύνσεις πληρωμών από τη ΔΕΗ  

Κίνητρο για ρύθμιση οφειλών με "κούρεμα" του χρέους στη λήξη του 

διακανονισμού προβλέπει το νέο πρόγραμμα που ανακοίνωσε η ΔΕΗ, στο πλαίσιο 

της παροχής διευκολύνσεων σε όσους πελάτες δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν 

στην εξόφληση των λογαριασμών τους κατά την περίοδο της παγκόσμιας 

ενεργειακής κρίσης… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡΓ. 

«Κρίσιμη» 7ετία για την παραγραφή οφειλών στον ΕΦΚΑ  

Χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο μεταξύ 2006 και 2012 και δεν έχουν ακόμη 

κινηθεί οι διαδικασίες από τον e-EΦΚΑ και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών 

Οφειλών (ΚΕΑΟ) για τη νόμιμη αναζήτησή τους, είναι αυτά που ενδεχομένως να 

παραγραφούν, όταν ψηφιστεί η σχετική διάταξη για 10ετή παραγραφή οφειλών. Το 

σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας… Περισσότερα…  

 

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

 

«Καθοριστική η συμβολή της ομογένειας στο γεωπολιτικό μας αποτύπωμα»   

Στο ερώτημα τι είναι η ομογένεια, η απάντηση ότι είναι ένα κομμάτι της Ελλάδας 

διασπαρμένο στα πέρατα του κόσμου, δεν είναι απλοϊκή όσο ακούγεται. Και υπό 

την παρούσα συγκυρία, τη διεθνή γεωπολιτική και οικονομική, δικαίως θα 

αναρωτηθεί κάποιος γιατί πρέπει να ασχοληθούμε με την ομογένεια; Σύμφωνα με 

εκτιμήσεις στη διασπορά… Περισσότερα… 

 

Αντίδοτο στην ενεργειακή κρίση  

Η ενεργειακή κρίση αποτελεί την μεγαλύτερη ανησυχία για νοικοκυριά και 

επιχειρήσεις. Ενεργειακή κρίση, που έχει μετατραπεί σε κρίση ακρίβειας. Ενεργειακή 

κρίση, πουν κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια την έντασή της και την 

διάρκειά της. Οι οικονομίες όλης της Ευρώπης βρίσκονται σε διαρκή δοκιμασία, με 

τους ευρωπαίους πολίτες να βλέπουν τα εισοδήματά τους να… Περισσότερα… 

 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε με την πρόταση «REPowerEU»  

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε σε μια γενική προσέγγιση με την πρόταση 

«REPowerEU», σχετικά με το σχέδιο για τη σταδιακή κατάργηση της εξάρτησης της 

Ένωσης από τις ρωσικές εισαγωγές ορυκτών καυσίμων. Έτσι πλέον στοχεύει στην 

ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, διαφοροποιώντας τον εφοδιασμό και 

ενισχύοντας την ανεξαρτησία, αλλά και την… Περισσότερα… 
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"Στον Πειραιά κτυπάει η καρδιά της ισχυρότερης ναυτιλίας"                         

Ο Πειραιάς, για τη ναυτιλία των Ελλήνων, δεν είναι ένα απλό ναυτιλιακό κέντρο, 

είναι «η καρδιά και το μυαλό» της ισχυρότερης ναυτιλίας της Ευρώπης και του 

κόσμου. Δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής μας ότι άλλα ανταγωνιστικά κέντρα, 

που δεν βλέπουν με καλό μάτι τον Πειραιά και τις προοπτικές ανάπτυξης που αυτός 

έχει και σαν ναυτιλιακό κέντρο και σαν πόλη-λιμάνι, δεν θα σταματήσουν να 

διεκδικούν την μεταφορά……Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Η Κομισιόν ενέκρινε ελληνικό πρόγραμμα ύψους 800 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή στήριξη ΜμΕ  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό πρόγραμμα ύψους 800 εκατ. ευρώ για 

τη στήριξη των μη οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο του 

πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, βάσει του προσωρινού πλαισίου κρίσης 

για τις κρατικές ενισχύσεις. Το προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις 

εκδόθηκε από την Επιτροπή στις… Περισσότερα… 

 

ΟΛΠ Α.Ε.: Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 29,3 % Νέο ρεκόρ εσόδων και κερδοφορίας, με 

άμεση αυξητική επίδραση στο όφελος για τους παραλιμένιους δήμους  

Αύξηση κατά 29,3% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της ΟΛΠ Α.Ε. κατά το Α’ 

εξάμηνο του 2022, με τον τελευταίο να ανέρχεται σε 93,1 εκατ. ευρώ έναντι 72,0 

εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, αυξημένο κατά  

21,1 εκατ. Ευρώ. Πρόκειται για διαρκή τροχιά ανάπτυξης, την οποία η ΟΛΠ Α.Ε. 

κατάφερε να διατηρήσει ακόμη και κατά… Περισσότερα… 

 

Αιγίδα Ε.Β.Ε.Π. στο 2ο OLYMPIC YACHT SHOW 2022 

Σε μία χώρα θαλασσινή, ο τομέας του το yachting δεν είναι μία «αφηρημένη 

έννοια». Το Olympic Yacht Show 2022, με τον καλύτερο δυνατό και τον πλέον 

ρεαλιστικό τρόπο, με τα σκάφη στο φυσικό τους περιβάλλον, προβάλλει την 

δυναμική του κλάδου, επιτυγχάνοντας παράλληλα να γνωρίσει στο πλατύ κοινό 

αυτή την μορφή του θαλάσσιου τουρισμού. Σε μία χώρα… Περισσότερα     

 

Μετρό: Εγκαίνια των νέων σταθμών στον Πειραιά   

Εγκαινιάζονται και επισήμως οι τρεις οι τελευταίοι σταθμοί στη γραμμή 3 του Μετρό 

στον Πειραιά, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας 

στη Βουλή στην συνεδρίαση της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας. «Τον Οκτώβριο 

εγκαινιάζουμε τους τρεις τελευταίους σταθμούς στη γραμμή 3 του Μετρό στον 

Πειραιά» τόνισε. Υπενθυμίζεται ότι οι σταθμοί αυτοί είναι οι σταθμοί «Μανιάτικα», 

«Πειραιάς» και «Δημοτικό Θέατρο». 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. υποδέχεται το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Eurocommerce στον 

Πειραιά 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, στις 9-11 Οκτωβρίου 

2022, πρόκειται να υποδεχθεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού EuroCommerce, στον οποίο συμμετέχει ως 

συνδεδεμένο μέλος του για τη συνεδρίαση του Οργανισμού, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2022, στο Μέγαρο του Εμπορικού 

και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Ο Οργανισμός EuroCommerce αποτελεί έναν ισχυρότατο 

ευρωπαϊκό οργανισμό, ο οποίος αντιπροσωπεύει εθνικές Oμοσπονδίες, Επιμελητήρια και Επιχειρήσεις στον 

τομέα λιανικής, χονδρικής και διεθνούς Εμπορίου, σε 31 ευρωπαϊκές χώρες. 
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