
 
 

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, 8 Ιουλίου 2022 

 

 

«Θερινές εκπτώσεις εναντίον ετήσιου πληθωρισμού» 

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ. Αττικής, Βασίλης Κορκίδης, σχετικά με το στόχο 

και το ρόλο των φετινών θερινών εκπτώσεων, ως «κυματοθραύστη» του ετήσιου 

πληθωρισμού δήλωσε: «Οι φετινές θερινές εκπτώσεις έρχονται σε μία περιόδο, που 

λόγω ακραίας ακρίβειας, νοικοκυριά και επιχειρήσεις τις χρειάζονται περισσότερο 

από ποτέ για να ξεπεράσουν το “πληθωριστικό σοκ”… Περισσότερα… 

 

«Έντονη δραστηριότητα στον ενεργειακό και τουριστικό τομέα» 

Η εταιρική δραστηριότητα συνεχίζεται στον ενεργειακό τομέα, με την κυβέρνηση 

να αναμένει πλέον να υπερβεί με μεγάλο περιθώριο τον στρατηγικό στόχο της για 

τις ανανεώσιμες πηγές για το 2030. Επίσης οι δείκτες του τουρισμού υποδηλώνουν 

ότι το φετινό καλοκαίρι θα μπορούσε να φέρει ρεκόρ επισκεπτών και νέα υψηλά 

ποσοστά στα έσοδα από τον τουρισμό. Η Τράπεζα… Περισσότερα… 

 

AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.  

 

Χρ. Σταϊκούρας: Από τον Σεπτέμβριο ενδεχόμενες παρεμβάσεις σε περίπτωση αύξησης της τιμής 

των καυσίμων και του ρεύματος  

Τον Σεπτέμβριο «θα δούμε τι θα κάνουμε με τα καύσιμα, θα δούμε τι θα γίνει με 

το ρεύμα, που αν ανέβει και άλλο θα έχουμε κι άλλες παρεμβάσεις, και την 

κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών 

Χρήστος Σταϊκούρας. Αναφερόμενος δε ειδικά στα μέτρα στήριξης ύψους 8,5 δισ. 

ευρώ, είπε πως, παρά την… Περισσότερα… 

 

ΥΠΟΙΚ: Διευθετήθηκαν πέντε υποθέσεις ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων που είχαν κριθεί 

ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  

Κλείνει από το υπουργείο Οικονομικών, με τη δημοσίευση των σχετικών 

υπουργικών αποφάσεων, μια πολυετής εκκρεμότητα, που αφορά στη διευθέτηση 

πέντε υποθέσεων ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες είχαν κριθεί 

ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά βάσει αποφάσεων της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Οι υποθέσεις αντιστοιχούν σε… Περισσότερα… 

 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F29746.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F29778.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F29804.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F29834.pdf


 

Θ. Σκυλακάκης: Στα 1,9 δισεκατομμύρια οι προεγκρίσεις επιχειρηματικών δανείων μέσω του 

Ταμείου Ανάκαμψης 

Στα 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ έχει φθάσει ήδη το ποσό των προεγκρίσεων σε 

επιχειρηματικά δάνεια, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, με βάση τα δεδομένα που 

έδωσε στη δημοσιότητα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος 

Σκυλακάκης, από το βήμα του Συνεδρίου «Green Deal». Ενώ, εκτίμησε ότι: «Όταν 

βγούμε από αυτή τη θύελλα θα βρεθούμε με μία… Περισσότερα… 

 

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Προς νέα παράταση της αποπληρωμής της - Εξαίρεση από τους 

αυτεπάγγελτους συμψηφισμούς 

Το ενδεχόμενο μετάθεσης, ίσως και για ένα μήνα ακόμα, της αποπληρωμής της 

επιστρεπτέας προκαταβολής, ύψους, 3 δισ. ευρώ περίπου, φαίνεται πως εξετάζει η 

κυβέρνηση. Ο λόγος είναι το ότι δεν έχουν εκδοθεί – ακόμα- τα εκκαθαριστικά 

σημειώματα με το πόσο που θα πρέπει να επιστρέψουν όσοι ωφελήθηκαν από τα 

κρατικά δάνεια. Ο ουσιαστικός λόγος είναι ότι η αποπληρωμή… Περισσότερα… 

 

Το Fuel Pass θα ανοίξει τέλος Ιουλίου 

Τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα 

του Fuel Pass 2 για το νέο επίδομα βενζίνης που θα φθάσει τα 100 ευρώ συνολικά 

για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Όπως τόνισε ο αναπληρωτής 

υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, 

το Fuell Pass 2 θα ανοίξει τέλος Ιουλίου… Περισσότερα… 

 

Στους λογαριασμούς δικαιούχων έως 15 Ιουλίου τα χρήματα από το Power Pass 

Μέχρι τις 15 Ιουλίου θα έχουν καταβληθεί τα ποσά που θα προκύψουν από το 

Power Pass για τις αποζημιώσεις από τις επιπλέον χρεώσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα 

έως και τα 600 ευρώ, σύμφωνα με τα όσα τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος 

Σταϊκούρας μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή Παράλληλα ο υπουργός άφησε 

ανοικτό το ενδεχόμενο να… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕN.  

 

Κ. Σκρέκας: Στα 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα η επιδότηση στο ρεύμα για τον Ιούλιο 

Σημαντικά αυξημένες επιδοτήσεις στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τον 

Ιούλιο ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, με 

αύξηση της ενίσχυσης ανά κιλοβατώρα, αλλά και με κατάργηση των ορίων 

κατανάλωσης στις επιδοτήσεις. Αναφερόμενος στο "μέτωπο" της ενεργειακής 

ασφάλειας ο κ. Σκρέκας ανακοίνωσε επίσης ότι η νέα πλωτή… Περισσότερα… 

 

Σκρέκας - Γεωργιάδης για το ενδεχόμενο διακοπής της παροχής φυσικού αερίου: Η Ελλάδα έχει το 

μικρότερο ρίσκο στην Ευρώπη 

Για τον κίνδυνο πλήρους διακοπής της παροχής φυσικού αερίου μίλησε στην 

Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ο υπουργός Περιβάλλοντος, Κώστας 

Σκρέκας.«Η Ελλάδα είναι μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ευρώπης με το 

μικρότερο ρίσκο σε περίπτωση ολικής αποκοπής. Και αυτό γιατί διαθέτει 

εγκαταστάσεις αεριοποίησης». Με αυτά τα λόγια, ο υπουργός… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F29866.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F29896.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F29942.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F29974.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1001_F30039.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1101_F30075.pdf


Νέα τιμολόγια για όλους από 1ης Αυγούστου χωρίς τη ρήτρα αναπροσαρμογής 

Νέα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας θα ανακοινώσουν έως 10 Ιουλίου όλοι οι 

προμηθευτές, τα οποία δεν θα περιλαμβάνουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής και θα 

ισχύσουν από την 1η Αυγούστου. Η κυβέρνηση φιλοδοξεί με το συνδυασμό των 

μέτρων που τίθενται σε εφαρμογή στη χονδρική και τη λιανική αγορά, να 

απορροφήσει πάνω… Περισσότερα… 

 

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

 

Σοβαρά τραυματισμένη οικονομικά η Ευρώπη 

Τα γεωπολιτικά, οι οικονομικές συνέπειες, από την Ρωσο-Ουκρανική κρίση, οι 

χαμένοι και οι κερδισμένοι αλλά και ο ρόλος της Διεθνούς Ναυτιλίας στο παγκόσμιο 

οικονομικά «ρευστό σκηνικό» ήταν μερικά από τα θέμα που απασχολούν το ΔΣ του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Την ελληνική 

επιχειρηματικότητα απασχολεί η αβεβαιότητα που… Περισσότερα… 

 

Οι δράσεις του «οδηγού επιβίωσης» των μικρομεσαίων επιχειρήσεων  

Η ανάλυση του ΟΟΣΑ αναφορικά με τα μέτρα στήριξης για την ψηφιακή και την 

πράσινη μετάβαση δείχνει ξεκάθαρα ότι οι δημόσιες αρχές υστερούν όσον αφορά την 

υποστήριξη των ΜμΕ, αφού μόνο το 3% των μέτρων στήριξης επενδύονται για να 

γίνουν πράσινες οι ΜμΕ και το 23% για να ψηφιοποιηθούν. Οι ΜμΕ είναι οι κύριοι 

παράγοντες που οδηγούν τη δίδυμη μετάβαση… Περισσότερα… 

 

Συνθήκες οικονομικής ασφυξίας                               

Τρεις μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, με τις τιμες των βασικών 

εμπορευμάτων και του φυσικού αερίου να αγγίζουν ιστορικά ρεκόρ προκαλώντας 

ασφυξία στα λειτουργικά κόστη παραγωγών και μεταποιητών, ο διψήφιος 

πληθωρισμός δεν τρομάζει μόνο τους καταναλωτές αλλά και τις επιχειρήσεις. 'Ήδη 

στην ελληνική αγορά παρατηρούνται δυσκολίες, αν όχι ελλείψεις… Περισσότερα… 

 

Χαιρετισμός προέδρου Ε.Β.Ε.Π. για τις Ναυτικές Εορτές Σύρου 2022 

Η Σύρος ήρθε στο προσκήνιο της επικαιρότητας πρόσφατα σχετικά με την επιτυχή 

όπως απεδείχθη προσπάθεια της ONEX να αναζωογονήσει το ναυπηγείο Σύρου 

γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα, μεταξύ των άλλων, να υπενθυμίσει την ναυπηγική 

ιστορία του νησιού αλλά και την συμβολή του στα της ναυτιλίας της χώρας. 

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, η πλειονότητα των πολιτών… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης Πιστοποποίησης εργαζομένων στην Αττική:  Ξεκίνησε η 

συγκρότηση των Τμημάτων Κατάρτισης. Το αμέσως επόμενο διάστημα αρχίζουν οι συνεδρίες  

Συμβουλευτικής   

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των Ωφελουμένων, για τη 

συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Ενέργειες Συμβουλευτικής, 

Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», που αποτελεί τον 

κορμό της Πράξης, «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας 

εργαζομένων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας 

Αττικής, από το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ» και υλοποιεί το Επιμελητήριο. Το Πρόγραμμα 

απευθύνεται σε εργαζόμενους, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ,  όλων των 

κλάδων της οικονομίας… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/1201_F30105.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1301_F30137.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1401_F30170.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1501_F30206.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1601_F30291.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2201_F12414.pdf


 

Υπόμνημα ΣΒΑΠ για το ενεργειακό 

Την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης και των αρμόδιων υπουργείων προς κάθε 

κατεύθυνση, ώστε να λειτουργήσουν άμεσα τα μέτρα μείωσης του κόστους ενέργειας 

και κυρίως τα ειδικά προγράμματα ΔΕΔΔΗΕ με ταχύ και αποτελεσματικό τρόπο, 

ζήτησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ) κ. 

Δημήτρης Μαθιός με υπομνήματα του Συνδέσμου… Περισσότερα… 

 

«Εμπόριο, επένδυση και ανοικοδόμηση στην Κουρδική Περιφερειακή Κυβέρνηση Κουρδιστάν 

Ιράκ» 

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 07.07.2022 στην Αθήνα, εκδήλωση, την οποία 

διοργάνωσε το Ελληνοκουρδικό Κέντρο Ανοικοδόμησης και Επενδύσεων με την 

υποστήριξη του Ε.Β.Ε.Π.. Την εν λόγω εκδήλωση, που είχε ως στόχο τη σύσφιξη των 

εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων Ελλάδος με την Κουρδική Περιφερειακή 

Κυβέρνηση Κουρδιστάν Ιράκ, χαιρέτισε ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης… 

Χαιρετισμός… 

 

«Οι σύγχρονες πόλεις - λιμάνια και ο αναπτυξιακός ρόλος του πολιτισμού: Η περίπτωση του 

Πειραιά» 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 30.06.2022, στη φιλόξενη αίθουσα εκδηλώσεων 

του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς η ημερίδα με θέμα «Οι 

σύγχρονες πόλεις-λιμάνια και ο αναπτυξιακός ρόλος του πολιτισμού: Η περίπτωση 

του Πειραιά», την οποία διοργάνωσαν το Ινστιτούτο Μελέτης της Τοπικής Ιστορίας 

και της Ιστορίας των Επιχειρήσεων… Περισσότερα… Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. 

 

Παρουσίαση Έρευνας Palmos Analysis για την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) 

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) σε συνεργασία με την Palmos 

Analysis πραγματοποίησε την πρώτη πανελλαδική έρευνα για τις: “Επιπτώσεις του 

πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας στις ελληνικές επιχειρήσεις και στον τουρισμό”. Τα 

ευρήματα ήταν άκρως ενδιαφέροντα και αποτύπωναν την πραγματική διάσταση της 

κατάστασης, όπως αυτή… Περισσότερα…  

 

Το Ε.Β.Ε.Π. προβάλλει το νέο πρόσωπο του Πειραιά και τη νησιωτική επιχειρηματικότητα του 

Αργοσαρωνικού 

Καθώς ο Πειραιάς, το επίνειο της Αθήνας, αναπτύσσεται μέσα στα χρόνια, σε 

διεθνές ναυτιλιακό κέντρο, αλλά και σε μια πόλη γεμάτη ζωή, με ακμαία αγορά 

και επιχειρήσεις, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς 

(Ε.Β.Ε.Π.) στηρίζει στην πράξη την επιχειρηματικότητα στην πόλη, αλλά και στην 

ευρύτερη περιφέρειά της, η οποία εκτείνεται από τις ακτές του Σαρωνικού 

Κόλπου ως τα νησιά του… https://www.enikos.gr/travel/to-neo-prosopo-tou-

peiraia-kai-ta-diamantia-tou-argosaronikou-to-stoichima-tou-evep/1824184/ 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/1701_F30327.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1901_F30392.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2001_F30431.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2002_F30474.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2101_F30516.pdf
https://www.enikos.gr/tag/%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%91%CE%99%CE%91%CE%A3/
http://www.pcci.gr/evep/shared/index.jsp?context=101&js=1
http://www.pcci.gr/evep/shared/index.jsp?context=101&js=1
https://www.enikos.gr/travel/to-neo-prosopo-tou-peiraia-kai-ta-diamantia-tou-argosaronikou-to-stoichima-tou-evep/1824184/
https://www.enikos.gr/travel/to-neo-prosopo-tou-peiraia-kai-ta-diamantia-tou-argosaronikou-to-stoichima-tou-evep/1824184/

