
 
 

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, 14 Οκτωβρίου 2022 

 

 

 

Μετρό στον Πειραιά - Πρωθυπουργός: Συνέπεια, συνέχεια, σταθερότητα και στην υλοποίηση 

μεγάλων έργων που έχουν κοινωνικό πρόσημο 

«Κάποιες κυβερνήσεις παραδίδουν πραγματικά έργα και κάποιες κυβερνήσεις 

μας παρουσίαζαν μουσαμάδες με ζωγραφισμένα εκδοτήρια, ωσάν να μπορούν 

τάχα να εξαπατήσουν τους πολίτες με αυτόν τον τρόπο», τόνισε ο 

πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 

εγκαίνια των τριών νέων σταθμών… Περισσότερα…  

 

Ο μητροπολιτικός ρόλος του Πειραιά ενισχύεται με το Μετρό 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς καλωσορίζει την έλευση του 

Μετρό στην πόλη-λιμάνι του Πειραιά. Σύμφωνα με την Αττικό Μετρό ΑΕ, η 

λειτουργία των τριών σταθμών θα αυξήσει τη συνολική επιβατική κίνηση στο δίκτυο 

του μετρό σε 132.000 πολίτες ημερησίως. Ο συνολικός χρόνος μετάβασης με το 

μετρό, από το λιμάνι μέχρι το αεροδρόμιο, υπολογίζεται σε μόλις 55 λεπτά. Η 

κυκλοφορία των αυτοκινήτων αναμένεται να μειωθεί… Περισσότερα…  

 

Το Ε.Β.Ε.Π. υποστηρικτής του Επιχειρηματικού Πάρκου Καινοτομίας και Ναυτιλίας Πειραιά στα 

πρότυπα του ΒΙ.ΠΑ.Σ. 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, με αφορμή τη 

διαβούλευση του προς ψήφιση νομοσχεδίου στη Βουλή, με θέμα: «Ίδρυση, 

ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων», χαιρετίζει 

την πρωτοβουλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι 

Γεωργιάδη, για την αποδοχή σημαντικών προτάσεων των… Περισσότερα… 

 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς και ο υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

υποδέχθηκαν το Δ.Σ. της EuroCommerce 

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, οι τριήμερες εργασίες της EuroCommerce στην 

Ελλάδα, με τη συνεδρίαση «κεκλεισμένων των θυρών», που έλαβε χώρα στο 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς. Η «στρατηγικής σημασίας» 

συνεδρίαση του Δ.Σ. της EuroCommerce επικεντρώθηκε στις προκλήσεις και 

ευκαιρίες του ταχύτατα μεταβαλλόμενου διεθνούς και ευρωπαϊκού…  

Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F28124.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F28167.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F28193.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F28435.pdf


 

Τα στοιχεία των ερευνών για ελληνική οικονομία, τιμές ενέργειας και απορρόφηση πόρων  

Την ανάγκη η Ευρώπη και τα κράτη-μέλη της να αντιμετωπίσουν τις σημαντικές 

προκλήσεις που δημιουργούν η ενεργειακή κρίση και ο υψηλός πληθωρισμός, 

εφαρμόζοντας πολιτικές οι οποίες επιτυγχάνουν τη βέλτιστη δυνατή ισορροπία 

μεταξύ οικονομικών και κοινωνικών απαιτήσεων, ανέδειξε ο υπουργός 

Οικονομικών Χ. Σταϊκούρας μιλώντας στο πλαίσιο της Ετήσιας... Περισσότερα… 

 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας Ε.Β.Ε.Π – Ε.Φ.Ε.Ε.Α 

Η υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας, μεταξύ Ε.Β.Ε.Π. και Ένωσης 

Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής θέτει τις βάσεις για μία 

επωφελή συνεργασία. Είναι βέβαιο ότι απαιτούνται αλλαγές στο 

φορολογικό σύστημα, προς βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

και της προσέλκυσης επενδύσεων… Περισσότερα… MoU…     

 

AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.  

 

4 βήματα απλοποίησης των διαδικασιών απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολών στοιχείων επιχειρήσεων  

Απλοποιούνται οι διαδικασίες απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολών στοιχείων 

επιχειρήσεων, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, 

(Α.1134/2022). Πιο συγκεκριμένα: Οι μεταβολές στοιχείων επιχειρήσεων και 

στοιχείων εγκατάστασης εσωτερικού που είναι ενταγμένες στην ψηφιακή πύλη 

myAADE (Μητρώο κι Επικοινωνία/Αλλαγές στοιχείων… Περισσότερα… 

 

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο με το οποίο κυρώνεται ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων  

Ολοκληρώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, η διαδικασία 

συζήτησης και η ψήφιση του νομοσχεδίου για την κύρωση του Κώδικα Είσπραξης 

Δημοσίων Εσόδων, μίας κορυφαίας μεταρρυθμιστικής δράσης της Κυβέρνησης 

και του Υπουργείου Οικονομικών. Η κωδικοποίηση και η απλούστευση της 

φορολογικής νομοθεσίας αποτελεί μία… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.  

 

Για όσο διαρκεί η κρίση θα είναι σε ισχύ το «καλάθι της νοικοκυράς» - Ποια προϊόντα 

περιλαμβάνονται στη λίστα 
 

 

Εντός του Οκτωβρίου θα αρχίσει η εφαρμογή του μέτρου του «καλαθιού της 

νοικοκυράς», και δεν θα υπάρχει ορίζοντας ολοκλήρωσής του, για όσο διαρκεί η 

κρίση, επισήμανε, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό ο υπουργός Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης, ενώ πρόσθεσε: «Προσπαθώ… Περισσότερα… 
 

 

Ο Αδ. Γεωργιάδης στην Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιά: Το 2023 θα λειτουργήσουν τα ναυπηγεία στον 

Κόλπο της Ελευσίνας 

Στο άκρως επίκαιρο ζήτημα των ναυπηγείων του Κόλπου της Ελευσίνας και του 

ορίζοντα λειτουργίας τους, και όχι μόνο, επικέντρωσε την ομιλία του στην 

Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιώς ο υπουργός  Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις 

Γεωργιάδης. Ειδικότερα ανέφερε τα ακόλουθα : «Πριν από έντεκα χρόνια 

βρέθηκα εδώ για πρώτη φορά κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση… Περισσότερα… 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F28464.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F28503.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0602_F28539.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F28578.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F28676.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901_F28706.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1001_F28742.pdf


2α Εθνικά Βραβεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας – Elevate Greece 2022 

Τη διεξαγωγή των 2ων Εθνικών Βραβείων Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας “Elevate 

Greece 2022” ανακοίνωσε  το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις 

εγγεγραμμένες νεοφυείς επιχειρήσεις στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων – 

Elevate Greece. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις που θα διακριθούν από την συμμετοχή 

τους… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕN.  

 

Εξοικονομώ για τις επιχειρήσεις: Οι επιδοτήσεις και τα κριτήρια υπαγωγής  

Επενδύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και του εξοπλισμού μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων από τους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών και του 

τουρισμού εντάσσονται στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Επιχειρώ» ύψους 200 εκατ. 

ευρώ που αναμένεται να προκηρυχθεί ως το τέλος του χρόνου. Σύμφωνα με το 

προσχέδιο του Οδηγού του προγράμματος… Περισσότερα… 

 

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

 

Τα θετικά και αρνητικά στοιχεία της αγοράς και της οικονομίας           

Η ελληνική οικονομία παραδόξως συνεχίζει να αναπτύσσεται, σε σύγκριση με την 

υπόλοιπη Ευρώπη που απειλείται με ύφεση, αλλά βεβαίως βρίσκεται αντιμέτωπη με 

πολύ ισχυρούς ανέμους, που μπορούν εύκολα να μεταβάλλουν την πορεία της. Το 

ελληνικό παράδοξο της αντοχής και ανάπτυξης της οικονομίας μας που ενδέχεται να 

κυμανθεί στο 5% έχει στην πλάστιγγα θετικά και αρνητικά. Τα θετικά στοιχεία της 

οικονομίας μας… Περισσότερα… 

 

Οι παρεμβάσεις του  προϋπολογισμού για τους μικρομεσαίους 

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2023 καταρτίζεται και φέτος σε συνθήκες υψηλής 

αβεβαιότητας, ενώ καλείται να συγκεράσει προκλήσεις που αφορούν την ενεργειακή 

κρίση, την πληθωριστική πίεση, αλλά και τις αυξημένες δαπάνες της χώρας μας. 

Ταυτόχρονα καλείται να διατηρήσει τη δημοσιονομική ισορροπία και τους στόχους 

ανάπτυξης, αλλά και να υποστηρίξει ένα ευρύ φάσμα μεταρρυθμίσεων. Εθνικός 

στόχος για τη… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

Σε πλήρη λειτουργία ο ιστότοπος arogi.gov.gr, για την εξυπηρέτηση πληγέντων από φυσικές 

καταστροφές 
 

Σε λειτουργία τέθηκε ο ανανεωμένος ιστότοπος της κρατικής αρωγής (arogi.gov.gr), 

στον οποίο είναι συγκεντρωμένο το σύνολο των μέτρων στήριξης που προωθεί η 

Κυβέρνηση στις περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Μέσω του 

site, οι πληγέντες από φυσικές… Περισσότερα… 

 

Ρεκόρ παραγωγής «πράσινης» ενέργειας και εξαγωγές 
 

Για πρώτη φορά στην ιστορία, η παραγωγή ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές στη 

χώρα μας ξεπέρασε εφέτος την αντίστοιχη παραγωγή από φυσικό αέριο, χωρίς 

μάλιστα να συνυπολογίζεται η συνεισφορά των μεγάλων υδροηλεκτρικών. Στις 

δομικές ανατροπές στην αγορά ενέργειας που επέφερε… Περισσότερα… 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/1101_F28781.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1201_F28820.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1301_F28856.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1401_F28892.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1501_F28947.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1601_F28990.pdf


 

 

Το Εργαστήριο Ποσοτικής Ανάλυσης στη Ναυτιλία ανοίγει τις πόρτες του στο Ε.Β.Ε.Π. 

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και η 

Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ποσοτικής Ανάλυσης στη Ναυτιλία, του Τμήματος 

Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σας καλούν τη Δευτέρα 24 

Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12.00 έως 15.00 να επισκεφθείτε τις νέες εγκαταστάσεις 

και τον νέο υπερσύγχρονο εξοπλισμό του Εργαστηρίου… Περισσότερα… Φυλλάδιο… 

 

EuroCommerce: European retail and wholesale press for urgent support in energy crisis 

At its meeting yesterday, the EuroCommerce Board of Directors issued a common 

call for urgent action to support retail and wholesale in the current grave economic 

situation facing the sector. EuroCommerce President Juan Manuel Morales said: “In 

our Board yesterday, we discussed the massive challenges for our sector in dealing 

with spiraling energy costs and inflation. We have heard from many members in 

our sector that the situation is no longer sustainable… Περισσότερα… 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π. 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/1701_F29019.pdf
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