
 
 

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, 9 Σεπτεμβρίου 2022 

 

«Παρών» το Ε.Β.Ε.Π. στο ετήσιο ραντεβού της ελληνικής οικονομίας στην 86η ΔΕΘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Περισσότερα… 

 

 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/01_F14685.pdf


 

Υπόμνημα Ε.Β.Ε.Π. για ένα «διπλό πακέτο 6+6 διαδοχικών μέτρων» στη φετινή ΔΕΘ 

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης 

Κορκίδης, με επιστολές του στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό 

Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι 

Γεωργιάδη και τον πρόεδρο της ΚΕΕΕ, Ιωάννη Μασούτη, υπέβαλε σχετικό υπόμνημα 

για ένα «διπλό πακέτο» με «6+6… Περισσότερα… 

 

Οι αισιόδοξοι οικονομικοί δείκτες «δίνουν ενέργεια» στην ελληνική οικονομία 

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, με αφορμή την ανακοίνωση των μέτρων 

εξοικονόμησης ενέργειας στον δημόσιο τομέα και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους 

οικονομικούς δείκτες της ελληνικής οικονομίας, δήλωσε: «Το δημόσιο πρέπει και 

οφείλει να γίνει το φωτεινό παράδειγμα-οδηγός στην προσπάθεια εξοικονόμησης 

ενέργειας. Άλλωστε ο στενός και ευρύτερος δημόσιος τομέας… Περισσότερα… 

 

Αρνητικοί δείκτες για πληθωρισμό και ευρώ σε ένα έτος ρεκόρ αύξησης του ΑΕΠ 

Ο πληθωρισμός στην Ευρώπη αυξήθηκε και οι τιμές της ενέργειας που τον προκαλούν 

είναι σε επίπεδα που επιβάλλουν άμεση παρέμβαση στην ευρωπαϊκή αγορά σε 

κεντρικό επίπεδο. Το ευρώ καταγράφει αρνητικό ρεκόρ έναντι του δολαρίου, ενώ υπό 

πίεση βρίσκονται μετοχές και ομόλογα σε ένα έτος που οι δείκτες… Περισσότερα… 

 

AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.  

 

Με σημαντικό ρυθμό “έτρεξε “η ελληνική οικονομία δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ- 

Δήλωση Σταϊκούρα 

Όπως έδειξαν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η χώρα είχε ρυθμό ανάπτυξης 7,7% κατά το 

δεύτερο τρίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ενώ αναθεώρησε επί 

τα βελτίω και το πρώτο  τρίμηνο από 7% σε 8%. Επίσης επισημαίνεται πως με βάση 

τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το  ΑΕΠ σε όρους όγκου, το δεύτερο 

τρίμηνο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 1,2%, σε σχέση… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.  

 

Αδ. Γεωργιάδης: Τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης θα είναι στοχευμένα – Θα συνεχίζουμε να 

στηρίζουμε τους ευάλωτους πολίτες 

«Θα υπάρξει άμεσα από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καμπάνια 

ενημέρωσης του κοινού, για το πώς θα πρέπει να κινηθούν αυτόν τον χειμώνα έτσι 

ώστε να μειώσουμε αυτή την τεράστια ζημία που θα υποστεί η οικονομία μας αλλά 

και η τσέπη μας από τον ενεργειακό πόλεμο του Πούτιν στην Ευρώπη. Πρέπει να 

έχουμε στον νου μας ότι δε πρέπει να ξοδεύουμε… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕN.  

 

Εγκρίθηκε ενίσχυση 341 εκατ. ευρώ για έργα αποθήκευσης ενέργειας 

Την ελληνική πρόταση για στήριξη της κατασκευής και της λειτουργίας εγκαταστάσεων 

αποθήκευσης ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα  με 341 εκατ. ευρώ ενέκρινε η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Το μέτρο 

θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από τον Μηχανισμό… Περισσότερα… 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/02_F15113.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/03_F19864.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/04_F20266..pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/05_F20602..pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/06_F21687.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/07_F21958.pdf


 

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

 

«Τα προσωρινά και τα μόνιμα μέτρα της ΔΕΘ»                                       

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να οριστικοποιηθεί το νέο «πακέτο» στήριξης 

νοικοκυριών και επιχειρήσεων το οποίο θα ανακοινωθεί στην Διεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ένα πακέτο που όπως 

αναμένεται θα έχει βασική στόχευση τον περιορισμό των επιβαρύνσεων που έχουν 

κυρίως τα ευάλωτα νοικοκυριά από την… Περισσότερα… 

 

Ένα καλάθι «γεμάτο ενέργεια» αναμένεται στη φετινή ΔΕΘ                         

Η ελληνική κοινωνία και οικονομία βιώνει με αγωνία τις εξελίξεις στο μέτωπο των 

ανατιμήσεων και περιμένει από το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης να καταλήξει στα νέα 

μέτρα, που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της 86ης ΔΕΘ για τα επόμενα 1+4 

χρόνια. Το «διπλό καλάθι» των εξαγγελιών θα αφορά προεκλογικά στο 2023 και μετεκλογικά 

στην τετραετία μέχρι το 2027. Ο σχεδιασμός των εξαγγελιών… Περισσότερα… 

 

«Ψυχρές διαπιστώσεις και απαισιόδοξες δηλώσεις για την ευρωπαϊκή ενέργεια»        

Αναφορικά με την ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, η Πρόεδρος της ΕΕ, Van Der Leyden, 

έκανε επιτέλους δύο χρήσιμες δηλώσεις και μια ομιλία σχετικά με το φλέγον ζήτημα της 

επάρκειας, ως μέρος μιας σειράς πολιτικών συνομιλιών που όμως διοργανώνονται πλέον 

με μεγάλη καθυστέρηση. Ενόψει μάλιστα και του έκτακτου συμβουλίου… Περισσότερα… 

 

Οι φθινοπωρινές αυξήσεις των τροφίμων    

Ο Σεπτέμβριος είναι παραδοσιακά ο μήνας που πολλές αυξήσεις στο κλάδο των 

τροφίμων περνούν από το «χωράφι στο ράφι» και από εκεί στο τραπέζι μας. Οι 

ανατιμήσεις του Ιουλίου-Αυγούστου στην παραγωγή αναμένεται να περάσουν στα 

ράφια των καταστημάτων τον Σεπτέμβριο και σε συνάρτηση με τα αποθέματα… 

Περισσότερα…  
 

Οι προσωρινές επιδοτήσεις να γίνουν μόνιμες φοροελαφρύνσεις     

Η ελληνική κοινωνία και οικονομία παρακολουθεί τις εξελίξεις και περιμένει από το 

οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης να καταλήξει στα νέα μέτρα, που θα εξαγγείλει ο 

Πρωθυπουργός από το βήμα της 86ης ΔΕΘ για τα επόμενα 1+4 χρόνια. Τα δύο κομμάτια 

των εξαγγελιών θα αφορούν προεκλογικά στο 2023… Περισσότερα…  

 

«Η διπλή πρόκληση των ΑΠΕ και της ψηφιοποίησης» 

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και η ψηφιοποίηση είναι οι μεγάλες προκλήσεις, 

η απάντηση των οποίων θα συμβάλει στο να μετασχηματιστεί, επί τα βελτίω, ένα μεγάλο 

μέρος της οικονομίας μας. Στην παρούσα φάση, η μεγαλύτερη πρόκληση σχετίζεται με 

το ενεργειακό και την πράσινη μετάβαση, που ενώ ήταν στον ορίζοντα ως θέματα προς 

σχεδιασμό πολιτικών με ευρύ χρόνο υλοποίησης, προέκυψαν ως προβλήματα και 

μάλιστα φλέγοντα, ελέω της Ρωσο-Ουκρανικής σύρραξης... Περισσότερα… 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

Ικανοποίηση ΠΣΕΠΕ για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας 

Με την ψήφιση των διατάξεων του Νόμου 4965/2022 «Εξυγίανση των Ναυπηγείων 

Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα» μεταξύ των οποίων 

προβλέπεται και η επαναλειτουργία των Ναυπηγείων Ελευσίνας γίνεται ένα ακόμη 

σταθερό βήμα εκ μέρους της κυβέρνησης για την επανατοποθέτηση… Περισσότερα… 

 

 

 

ΣΒΑΠ: Η ενέργεια είναι το «ψωμί της οικονομίας» 

«Οι ευρωπαϊκοί πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης σε συνδυασμό με το ΕΣΠΑ και τις 

δημόσιες επενδύσεις αποτελούν ευκαιρία ιστορικών διαστάσεων όχι μόνο για να 

καλύψουν πλήρως το πάνω από 10ετία επενδυτικό κενό, αν κατευθυνθούν εξ’ 

ολοκλήρου σε επενδύσεις, αλλά να ενισχύσουν και μια ανακατεύθυνση της ελληνικής 

οικονομίας σε νέο αναπτυξιακό μοντέλο που… Περισσότερα… 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

2 - 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

▪ Δελτίο Τύπου: Τολμηρά μέτρα για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ΜΜΕ στην ενέργεια σε 

προσιτές τιμές, 08.09.22 
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