
 
 

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 Δεκεμβρίου 2022 

 

 

Στο Ε.Β.Ε.Π. η συνάντηση του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για τις Θαλάσσιες 

Μεταφορές  

Συνάντηση “meet and greet” των μελών του Δ.Σ. τις Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής 

Πλατφόρμας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές (Waterborne Technology Platform) 

με εκπροσώπους τις Ελληνικής Ναυτιλιακής Κοινότητας, πραγματοποιήθηκε στο 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς. Απευθύνοντας χαιρετισμό, ο 

πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, καλωσόρισε τα μέλη τις Ευρωπαϊκής 

Τεχνολογικής Πλατφόρμας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές… Περισσότερα… 

Welcome Speech 

 

Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλη Κορκίδη «Δίχτυ προστασίας για τις επιχειρήσεις το πλαφόν 

στις  επαγγελματικές μισθώσεις» 

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση υποδεχόμαστε την εξαγγελία του πρωθυπουργού, Κυριάκου 

Μητσοτάκη, για την παράταση και το 2023 του πλαφόν 3% στις επαγγελματικές 

μισθώσεις. Πρόκειται για μια απόφαση της κυβέρνησης που ικανοποιεί το αίτημα του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (Ε.Β.Ε.Π.), προκειμένου να μην 

επιτραπούν και τη νέα χρονιά… Περισσότερα… 

 

Συζήτηση στο Ε.Β.Ε.Π. με τον Γιάννη Μανιάτη για ενεργειακά θέματα 

Στην τελευταία συνεδρίαση του έτους, στο Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π., έλαβε μέρος ο Καθηγητής 

του Πανεπιστημίου Πειραιά και τέως Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής, κ. Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος αναφέρθηκε σε ενεργειακά θέματα 

και στον ρόλο της χώρας μας στη διαμόρφωση του ενεργειακού χάρτη στην ευρύτερη 

περιοχή της Μεσογείου. Σύμφωνα με τον κ. Μανιάτη, «η Ελλάδα έχει σημειώσει… 

Περισσότερα… 
 

AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 
  

Χρ. Σταϊκούρας: Το Eurogroup έλαβε απόφαση-ορόσημο για την Ελλάδα - Η αύξηση του ΑΕΠ 

επιβεβαιώνει την πρόοδο, την ανθεκτικότητα και τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας 

«Το Eurogroup, στη συνεδρίασή του, έλαβε μια απόφαση-ορόσημο για την Ελλάδα», 

δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, λίγο μετά την απόφαση του 

Eurogroup να ενεργοποιήσει μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, ύψους 6 δισ. 

ευρώ.   «Με την απόφαση αυτή αναγνωρίζεται ότι σε συνέχεια της εξόδου από το 

καθεστώς ενισχυμένης… Περισσότερα… 

 

Στήριξη ενήμερων ευάλωτων δανειοληπτών εξετάζουν οι τράπεζες- Λύση πακέτο για δάνεια, 

καταθέσεις και προμήθειες επιδιώκει η κυβέρνηση 

Υπό διαμόρφωση βρίσκεται η πρόταση των τραπεζών που θα αφορά τη στήριξη 

ενήμερων ευάλωτων δανειοληπτών, λαμβάνοντας υπόψη τους ευρωπαϊκούς εποπτικούς 

κανόνες, χωρίς δημοσιονομικό κόστος, μετά την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με 

τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα. Ο υπουργός Οικονομικών, όπως 

ανακοινώθηκε… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F15709.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0102_F15742.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F15800.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F15853.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F15885.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F15915.pdf


 

 

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" δημιουργεί ευκαιρίες - Η Ελλάδα 

δεν θα μπει σε ύφεση 

Τις ευκαιρίες που δίδει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" 

και τα εργαλεία που προσφέρει για αξιοποίηση προς τις επιχειρήσεις το Ταμείο 

Ανάκαμψης (επιδοτήσεις και δάνεια) παρουσίασε πρόσφατα ο αναπληρωτής υπουργός 

Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης. Ο κ. Σκυλακάκης επισκόπησε τις αλλαγές που 

έγιναν… Περισσότερα… 

 

Η κυβέρνηση συνεχίζει το θεσμικό της έργο, στηρίζοντας οικονομία, πολίτες και νοικοκυριά  

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε επί της Αρχής και των άρθρων το σχέδιο νόμου του 

Υπουργείου Οικονομικών «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2019/2235 - Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού 

Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία - 

Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές… Περισσότερα… 

 

ΑΑΔΕ: Προσυμπληρωμένες στο εξής οι δηλώσεις ΦΠΑ από το myDATA 

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, προβλέπεται ότι για τις δηλώσεις 

ΦΠΑ που υποβάλλονται από 5.12.2022 και εφεξής και αφορούν φορολογικές περιόδους 

από 1.1.2022 και έπειτα, η ΑΑΔΕ προσυμπληρώνει τις εκροές και εισροές και τους 

αντίστοιχους φόρους στους σχετικούς κωδικούς των πινάκων της δήλωσης ΦΠΑ, με 

βάση τα στοιχεία που… Περισσότερα… 

 

Ανεστάλη  η δυνατότητα πρόσβασης του κοινού στο πληροφοριακό σύστημα Κεντρικό Μητρώο 

Πραγματικών Δικαιούχων 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 6092/Β/29.11.2022) κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας, με την οποία αναστέλλεται η 

δυνατότητα πρόσβασης του κοινού στο πληροφοριακό σύστημα Κεντρικό Μητρώο 

Πραγματικών Δικαιούχων (Μητρώο), κατόπιν σχετικού αιτήματος που υπέβαλε το 

Υπουργείο Οικονομικών… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.  
 

Παρουσιάστηκε από τον Άδωνι Γεωργιάδη το "εορταστικό καλάθι" και το "καλάθι παιχνιδιών" - Το 

καλάθι λειτουργεί 

Ανακοινώθηκε από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη το 

εορταστικό καλάθι του νοικοκυριού, που θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 14 Δεκεμβρίου, 

αλλά και το «Καλάθι του Αϊ-Βασίλη» για αγορές παιχνιδιών. Πρόκειται για ένα μέτρο 

στα πρότυπα του «καλαθιού του νοικοκυριού» που θα αφορά αποκλειστικά τις ημέρες 

των γιορτών… Περισσότερα… 

 

Αδ. Γεωργιάδης: Η χώρα μας θα επιτύχει ρεκόρ άμεσων ξένων επενδύσεων και το 2023 

Ρεκόρ άμεσων ξένων επενδύσεων εκτίμησε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

'Αδωνις Γεωργιάδης, ότι θα επιτύχει η χώρα μας και το 2023, μιλώντας στο 33ο Greek 

Economic Summit. Ο υπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις 

ευκαιρίες που υπάρχουν στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον και να εντείνει το 

μεταρρυθμιστικό… Περισσότερα… 

 

Ναυπηγεία Ελευσίνας: Συμφωνία για το χρονοδιάγραμμα εκταμίευσης 102 εκατ. δολαρίων της DFC 

Προχωρούν οι διαδικασίες για την εκταμίευση 102.000.000 δολαρίων της Αμερικανικής 

Κρατικής Επενδυτικής Τραπέζης DFC για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Όπως ανέφερε σε 

ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

'Αδωνις Γεωργιάδης, "παρουσία του Σωματείου των Εργαζομένων… Περισσότερα… 

 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F15967.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F16058.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F16084.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901_F16111.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1001_F16140.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1101_F16179.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1201_F16222.pdf


 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕN.  
 

Προϋποθέσεις σύννομης λειτουργίας πλωτών ευκολιών υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων 

Αναφορικά με το ζήτημα των προϋποθέσεων σύννομης λειτουργίας των πλωτών 

ευκολιών υποδοχής καταλοίπων πλοίων, και υπό το φως πρόσφατης σχετικής 

αλληλογραφίας, με την οποία ζητούνται διευκρινίσεις, σε εγκύκλιο  της γ.γ. του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας επισημαίνονται τα εξής: H δραστηριότητα 

πλωτών ευκολιών υποδοχής… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ.  
 

Κ. Χατζηδάκης: Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας φέρνει μείωση ασφαλιστικών εισφορών - Με 

επιδότηση απασχόλησης 68.000 νέες θέσεις εργασίας 

«Η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας θα μας βοηθήσει να μειώσουμε τις 

ασφαλιστικές εισφορές, γιατί με την αντιμετώπιση της παραβατικότητας θα ενταχθεί 

στο πεδίο του ΕΦΚΑ περισσότερη ασφαλιστική ύλη. Έτσι, πέρα από την μείωση των 

εισφορών κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες που έχει ήδη γίνει, θα μπορέσουμε να 

προχωρήσουμε σε ακόμα μεγαλύτερη μείωση… Περισσότερα… 

 

Νέα μείωση της ανεργίας 

Στο 11,6% ανήλθε τον Οκτώβριο εφέτος το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα, έναντι 

του αναθεωρημένου προς τα κάτω 13,3% τον Οκτώβριο 2021 και του αναθεωρημένου 

προς τα άνω 12% τον Σεπτέμβριο 2022. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 542.941 άτομα, 

σημειώνοντας μείωση κατά 78.425 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο 2021 (12,6%) 

και κατά 26.465 άτομα σε σχέση με… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.Ν.Ν.Π.  
 

Χρηματοδότηση 6,5 εκατ. ευρώ για το Β’ Θαλάσσιο Εκπαιδευτικό Ταξίδι των σπουδαστών των ΑΕΝ 

εξασφάλισε ο Γιάννης Πλακιωτάκης 

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής και του Υπουργού Γιάννη Πλακιωτάκη, εντάχθηκε πρόσφατα στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

2014-2020» (ΕΠΑΝΕΚ) η πράξη για την Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών… 

Περισσότερα… 

 

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

«Τα κατάλληλα και ακατάλληλα μέτρα για επιχειρήσεις και καταναλωτές»  

Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, δείχνουν τον 

ετήσιο πληθωρισμό τον Νοέμβριο στο 10% από 4,1% το 2021. Στην ΕΕ-27 συνολικά, 

στο 11% και πολύ υψηλότερα από το 4,4% πέρυσι. Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός 

διαμορφώθηκε τον Νοέμβριο στο 9% παραμένοντας σταθερά υψηλός, αλλά 

καταγράφοντας σημαντική μείωση σε σχέση με το 12,1% του… Περισσότερα… 

 

Γνώμη Β. Κορκίδη στα ΝΕΑ «Ο Πειραιάς σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά» 

Δύο μεγάλες ναυπηγικές μονάδες στην ευρύτερη περιοχή του Πειραϊκού χώρου σε φάση 

αναζωογόνησης, η ανάπλαση της περιοχής στον Άγιο Διονύση, ο πύργος του Πειραιά, το 

μετρό, αλλά ακόμη και τα σχέδια της ΟΛΠ ΑΕ στο master plan της, περιγράφουν σε αδρές 

γραμμές ένα σύνολο δραστηριοτήτων που καταδεικνύουν την έντονα αναπτυξιακή τροχιά 

στην οποία ήδη βρίσκεται ο Πειραιάς. Στο επόμενο επενδυτικό… Περισσότερα… 

 

Οι επιχειρήσεις βάζουν πλάτη απέναντι στην κρίση 

Δηλώσατε ικανοποιημένος από την κίνηση γύρω από την Black Friday. Είναι “προμήνυμα” 

μιας καλής πορείας της αγοράς τα Χριστούγεννα; «Προσδοκία του εμπορικού κόσμου είναι 

να κινηθεί η εορταστική περίοδος καλύτερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ ευχή 

όλων ο τζίρος να φτάσει και να ξεπεράσει τα 3,6 δις του 2019. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 

2020 λόγω των… Περισσότερα… 

 

 

 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/1301_F16248.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1401_F16284.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1501_F16339.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1601_F16369.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1701_F16405.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1801_F16516.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1901_F16548.pdf


 

Συνέντευξη Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη,  στο «ΤΗΕ ΑΘΕΝΙΑΝ»  

Do you believe that the ongoing war from February 2022, of Russia against Ukraine could 

also extend to neighboring countries with an even greater risk of a Third World War? “The 

world community "held its breath" in the early hours of November 16th, until it was 

ascertained from where the S 300 (Russian-made) interceptor missile - that had fallen a 

day before in neighboring Poland - was launched responsible… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

Η Dronamics ανακοίνωσε συνεργασία με την Golden Cargo σε Ελλάδα και Κύπρο 

Η Dronamics, η 1η αεροπορική εταιρεία στον κόσμο με άδεια λειτουργίας στην Ευρώπη για 

μεταφορά φορτίου με drone, ανακοίνωσε σήμερα ότι η Golden Cargo ανέλαβε ως General 

Sales and Service Agent (GSSA) της σε Ελλάδα και Κύπρο. Η συνεργασία στοχεύει να 

εδραιώσει την παρουσία της Dronamics στις δύο αγορές, όπου οι επιχειρήσεις και οι 

κοινότητες θα επωφεληθούν από την αυθημερόν παράδοση… Περισσότερα… 

 

Ικανοποιημένες οι 6 στις 10 επιχειρήσεις από τις φετινές εκπτώσεις της «Black Friday» 

Περισσότερες επιχειρήσεις συμμετείχαν στις φετινές εκπτώσεις της «Black Friday» με τις 

περισσότερες να δηλώνουν ικανοποιημένες από τις πωλήσεις τους ενώ είναι αξιοσημείωτο 

ότι καταγράφεται ενίσχυση του φυσικού καταστήματος, καθώς φαίνεται ότι οι καταναλωτές 

παρουσιάζουν μια έντονη τάση επανασύνδεσής τους με τις φυσικές αγορές μετά τη… 

Περισσότερα… 

 
 

Εγκαινιάστηκε το «Μαρινάκειον Μέλαθρον» 

Πολιτικοί, εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας και πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» στην 

τελετή εγκαινίων στο «Μαρινάκειον Μέλαθρον» όπου πλέον θα στεγάζονται τα νέα γραφεία 

της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιώς. Η πλήρης ανακαίνιση του κτιρίου που θα στεγάσει το νέο 

Διοικητικό Κέντρο της Ι.Μ. Πειραιώς αποτελεί πρωτοβουλία του Βαγγέλη Μαρινάκη, στη 

μνήμη του πατέρα του, Μιλτιάδη… Περισσότερα… 
  

 

              

 

 

 

• Ενημερωτικό EuroCommerce, Τεύχος 245, 06.12.2022 

http://www.pcci.gr/evepimages/2001_F16581.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2101_F16620.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2201_F16672.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2301_F16734.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F16989.pdf

