
 
 

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, 13 Μαΐου 2022 

 

 

Famagusta Busines Forum: Το Επιχειρείν στην Εποχή των Κρίσεων 

Με μεγάλη επιτυχία, ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη 12/5/2022, οι 

εργασίες του 1ου Business Forum με θέμα «Το Επιχειρείν στην Εποχή 

των Κρίσεων», που συνδιοργάνωσαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Αμμοχώστου και το Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Πειραιώς  και παρακολούθησαν Κύπριοι και Έλληνες 

επιχειρηματίες. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του, αξιωματούχοι και 

εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας από Ελλάδα και Κύπρο, επιχείρησαν μία πρώτη χαρτογράφηση 

των προβλημάτων, που αντιμετωπίζει το επιχειρείν  από την ενεργειακή κρίση, συζήτησαν για τις προκλήσεις, 

αλλά  και τις ευκαιρίες που έχουν επιφέρει οι τελευταίες εξελίξεις στους τομείς της Ναυτιλίας, του Τουρισμού, 

της Οικονομίας, των Επενδύσεων και της Ανάπτυξης… Περισσότερα…  Video Forum…  

 

Famagusta Busines Forum: Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδη 

«Όλα όσα οραματιστήκαμε κατά τη διάρκεια της υπογραφής του Επικαιροποιημένου 

Πρωτοκόλλου Αδελφοποίησης, που επισφράγισε την 50χρονη στενή συνεργασία των 

Επιμελητηρίων Αμμοχώστου και Πειραιώς, στις 30 Νοεμβρίου του 2021, αρχίζουν να 

παίρνουν σάρκα και οστά, με την παρούσα διοργάνωση, η οποία είναι η απαρχή μιας 

σειράς κοινών δράσεων στο επιμελητηριακό και επιχειρηματικό πεδίο, αλλά και σε 

επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης με την αδελφοποίηση των δύο Δήμων των ιστορικών 

πόλεων μας…» ανέφερε στον εισαγωγικό του λόγο ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδης… Περισσότερα… 

 

Εκτίναξη ρεκόρ σε διψήφιο ποσοστό του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή  

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε διψήφιο πληθωρισμό 

(10,2%) για πρώτη φορά ύστερα από 28 χρόνια. Βασική κινητήριος δύναμη 

για ακόμα ένα μήνα εκτιμάται ότι θα είναι οι συνεχιζόμενες ανατιμήσεις σε 

ενέργεια, καύσιμα και σε σειρά βασικών προϊόντων. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

ο πληθωρισμός είχε ξεπεράσει το 10% τον Απρίλιο… Περισσότερα… 

 

Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη, για την Ημέρα της Ευρώπης 2022: «Σε 

χρονοκαθυστέρηση τα ευρωπαϊκά δέοντα»  

Κάθε χρόνο, στις 9 Μαΐου, γιορτάζουμε την ειρήνη και την ενότητα στην 

Ευρώπη, αξίες που, δυστυχώς, στερούμαστε φέτος. Η ημερομηνία αυτή 

σηματοδοτεί την επέτειο της ιστορικής «Διακήρυξης Σουμάν», με την οποία 

διατυπώθηκε η πρόταση για μια νέα μορφή συνεργασίας στην Ευρώπη, ικανή 

να κάνει τον πόλεμο μεταξύ των… Περισσότερα… 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/01_F2172.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7hShEQLb28I
http://www.pcci.gr/evepimages/02_F2198.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F16995.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F17034.pdf


 

Βράβευση Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π., κ.  Β. Κορκίδη, από «MARITIME ECONOMIES» 

10 χρόνια «ενημερωτικής πλεύσης» συμπληρώνει φέτος η εφημερίδα MARITIME 

ECONOMIES, που κυκλοφόρησε για 1η φορά τον Ιανουάριο του 2012. «Εύχομαι 

η ναυτιλιακή και οικονομική εφημερίδα MARITIME ECONOMIES να φιλοξενεί 

πάντα εκείνη την είδηση, την ανάλυση, την παρουσίαση που, για 10 συναπτά 

έτη, την έκανε ξεχωριστή στο χώρο της ενημέρωσης», ανέφερε ο Πρόεδρος του 

Ε.Β.Ε.Π., κατά τη βραβευσή του… Περισσότερα… 

 

AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.  

 

Τον Ιούνιο η επιστροφή του 60% των επιπλέον επιβαρύνσεων των νοικοκυριών από τις 

ενεργειακές αυξήσεις  

Συνολικού ύψους 3,2 δισ. ευρώ για το υπόλοιπο του έτους (εκ των οποίων το 

1,1 δισ. θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό) είναι οι τέσσερις παρεμβάσεις 

στην αγορά της ενέργειας, προκειμένου να απορροφηθεί το 70%- 80% του 

κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Παράλληλα, από τις παρεμβάσεις αυτές 

θα επέλθει μείωση στον πληθωρισμό κατ' ελάχιστο μισή… Περισσότερα… 

 

ΑΑΔΕ: Διακοπή λειτουργίας τμημάτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και αξιολόγησης 

Ελέγχων 

Υλοποιώντας τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ για την εξασφάλιση κατάλληλων 

κτηριακών υποδομών για τις υπηρεσίες της και την εξοικονόμηση δημοσίων 

πόρων, η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών 

(ΔΙΠΑΕΕ) μεταστεγάζεται σε νέο κτήριο, στην οδό Σιμπλικίου και Αμφιαράου 

119, στα Σεπόλια. Έτσι, θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας… Περισσότερα… 

 

Επιστρεπτέα Προκαταβολή - Προθεσμίες 

Αμέσως μετά την ανάρτηση των νέων εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ, η ΑΑΔΕ 

πρόκειται να προχωρήσει τις διαδικασίες για την έκδοση του «λογαριασμού» της 

επιστρεπτέας προκαταβολής για 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες και 

επιχειρήσεις.  Η Ανεξάρτητη Αρχή σπεύδει να προλάβει να ολοκληρώσει τη 

διαδικασία με τα ποσά της επιστρεπτέας προκαταβολής… Περισσότερα… 

 

e-ΕΦΚΑ: Mόνο με ηλεκτρονικό ραντεβού η εξυπηρέτηση, χωρίς ταλαιπωρία και καθυστερήσες 

Μέσω του συστήματος των ηλεκτρονικών ραντεβού μπορούν να εξυπηρετηθούν 

οι πολίτες, χωρίς ταλαιπωρία και καθυστερήσεις, από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, 

όπως αναφέρει η διοίκηση του φορέα σε σχετική ανακοίνωση. Σύμφωνα με την 

ανακοίνωση, το μέτρο των ηλεκτρονικών ραντεβού μονιμοποιήθηκε, πριν από 

λίγους μήνες, καθώς… Περισσότερα… 

 

ΕΝΦΙΑ: Έως το τέλος Μαΐου η καταβολή της πρώτης δόσης  

Μέχρι το τέλος Μαΐου του 2022 θα καταβληθεί η 1η δόση για τον ΕΝΦΙΑ, όπως 

προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στην 

Βουλή. Παράλληλα αναφέρεται ότι η τελευταία, από τις δέκα συνολικά δόσεις, 

θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 2023… Περισσότερα… 

 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F17110.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F17139.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F17175.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F17211.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F17250.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901_F17351.pdf


 

Υπερβαίνει τα 10 δισ. ευρώ ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που έχουν ενταχθεί μέχρι 

σήμερα στο Ταμείο Ανάκαμψης 

Ακόμη 57 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1,7 δισ. ευρώ, εντάσσονται στο Ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με αποφάσεις που υπέγραψε ο αρμόδιος για την 

υλοποίηση του «Ελλάδα 2.0» Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θόδωρος 

Σκυλακάκης. Τα έργα «μοιράζονται» στους τέσσερις πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου, 

το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ. 

  

Άδ. Γεωργιάδης: Θεωρώ αδιανόητο ότι η ΕΕ βλέπει την ενεργειακή κρίση χωρίς να παρεμβαίνει 

γρήγορα 

Στα μέτρα ενίσχυσης των νοικοκυριών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση προκειμένου 

να μειωθεί ο αντίκτυπος της ακρίβειας στους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού 

αερίου αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης, 

μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, επισημαίνοντας ότι «η κυβέρνηση και ο 

πρωθυπουργός… Περισσότερα… 

 

Χρ. Δήμας: Σε λίγους μήνες ο ανάδοχος για τη δημιουργία της πρώτης Πολιτείας Καινοτομίας  

Προς ολοκλήρωση βρίσκεται η δεύτερη φάση του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, 

με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, για να προκύψει το ανάδοχο σχήμα 

που θα αναλάβει το έργο της δημιουργίας της πρώτης Πολιτείας Καινοτομίας στις 

παλιές εγκαταστάσεις της ΧΡΩΠΕΙ. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ, ο 

αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Χρ. Δήμας… Περισσότερα… 

 

Υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης (MoU) Ελλάδος - ΗΑΕ για συνεργασία στον τομέα της 

Βιομηχανίας και των Προηγμένων Τεχνολογιών  

Στα πλαίσια της επίσημης επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο 

Άμπου Ντάμπι, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, υπέγραψε 

τη Δευτέρα 9 Μαΐου, με τον ομόλογό του Υπουργό Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Ενέργειας 

και Νέας Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μνημόνιο Κατανόησης 

(MoU) για συνεργασία στον τομέα της Βιομηχανίας και των Προηγμένων Τεχνολογιών… 

Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ.  

 

Ξεκινά η έκδοση συντάξεων fast track και «συντάξεων εμπιστοσύνης» 

Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη 

ανακοίνωση: Ξεκινά η έκδοση συντάξεων fast track και «συντάξεων 

εμπιστοσύνης», καθώς με εγκύκλιο του Διοικητή του ΕΦΚΑ δίνονται κατευθύνσεις 

προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Φορέα για να εφαρμόσουν τις σχετικές προβλέψεις 

του Νόμου 4921/2022… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΝ.  

Έρχεται το «Εξοικονομώ για επιχειρήσεις»  
 

Το φθινόπωρο δρομολογείται και το «Εξοικονομώ για Επιχειρήσεις», ένα σχέδιο 

που θα επιτρέπει, μεταξύ άλλων, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μονάδων στις 

στέγες των κτιρίων τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το νέο «Εξοικονομώ για 

επιχειρήσεις» θα χρηματοδοτεί… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/1001_F17387.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1101_F17416.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1201_F17446.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1301_F17488.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1401_F17521.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1501_F17554.pdf


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

Η αισιοδοξία του Μαΐου αντιμέτωπη με την αβεβαιότητα του έτους 

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

ευρωπαϊκή αβεβαιότητα. Η δημοσιονομική σύνεση φαίνεται πως απέδωσε καρπούς 

και το μειωμένο πρωτογενές έλλειμμα έδωσε δημοσιονομικό περιθώριο 3 δις ευρώ, 

ενώ η S&P αναβάθμισε την ελληνική οικονομία, που βρίσκεται πλέον επισήμως μία 

ανάσα από την επενδυτική βαθμίδα. Το ελληνικό σχέδιο για ανάχωμα… Περισσότερα… 

 

Η Ελλάδα μεταρρυθμίζεται σε «ενεργειακό κόμβο»   

Μετά την ενίσχυση των εγκαταστάσεων στη Ρεβυθούσα ξεκίνησε επίσημα και η 

κατασκευή του πλωτού τερματικού σταθμού LNG Αλεξανδρούπολης, ο οποίος 

πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2023. Οι εργασίες στο FSRU 

Αλεξανδρούπολης ξεκίνησαν επίσημα με την παρουσία του Πρωθυπουργού. Η 

εγκατάσταση, χωρητικότητας 153.500 κυβ. μέτρων και… Περισσότερα… 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

ΕΛΣΤΑΤ: Τον Απρίλιο ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 10,2% σε ετήσια βάση 

Σε διψήφιο ποσοστό «αναρριχήθηκε» τον Απρίλιο ο πληθωρισμός, καθώς 

αυξήθηκε κατά 10,2% σε ετήσια βάση, από αύξηση 8,9% τον Μάρτιο και έναντι 

μείωσης 0,3% τον Απρίλιο 2021. Μάλιστα, άνοδος 2,1% καταγράφηκε και μεταξύ 

Απριλίου - Μαρτίου. Τον Απρίλιο φέτος, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, 

υπήρξαν σημαντικές ανατιμήσεις στον κλάδο της ενέργειας και… Περισσότερα… 

 

Παγκόσμιος αντίκτυπος της κρίσης στην Ουκρανία: παγκόσμια ανάκαμψη και πληθωρισμός  

Ο παγκόσμιος αντίκτυπος της κρίσης στην Ουκρανία, ως προς την παγκόσμια 

ανάκαμψη και τον πληθωρισμό, αποτυπώνεται σε παρουσίαση κατά την τελευταία 

συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ενέργειας του ICC, που περιλαμβάνει 

τις πρόσφατες προβλέψεις του ΔΝΤ και εξετάζει τον αντίκτυπο του πολέμου στις 

ενεργειακές πολιτικές και στους στόχους του κλίματος… Περισσότερα… 

 

Συμφωνία επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, της 

Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων και της ADQ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων 

Υπεγράφη, στο Άμπου Ντάμπι, στρατηγική συμφωνία επενδυτικής συνεργασίας 

μεταξύ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, της Ελληνικής Αναπτυξιακής 

Τράπεζας Επενδύσεων και της ADQ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η οποία 

αναμένεται να χρηματοδοτήσει επενδύσεις αξίας τεσσάρων… Περισσότερα… 

 

Με στίχους τραγουδιών που υμνούν τον Πειραιά «ντύνεται» η πόλη για τις «Ημέρες Θάλασσας» 

Με χιλιοτραγουδισμένους στίχους, που υμνούν τον Πειραιά, τη θάλασσα και τις 

γειτονιές του, στίχους βαθιά χαραγμένους στη μνήμη και την καρδιά των 

Πειραιωτών «ντύνεται» το μεγάλο λιμάνι, στην προωθητική καμπάνια για την 

προαναγγελία του φετινού εορτασμού των «Ημερών Θάλασσας», που θα 

πραγματοποιηθούν από τις 27 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου στην πόλη... Περισσότερα… 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Ημερίδα 

« Το Μέλλον της Ναυπηγικής Βιομηχανίας »   
Δευτέρα, 30 Μαΐου 2022 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς 
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http://www.pcci.gr/evepimages/1601_F17590.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1701_F17648.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1801_F17694.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2001_F17766.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1901_F17730.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2101_F17795.pdf

