
 
 

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, 15 Ιουλίου 2022 

 

 

 

Ημερίδα «Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στο Ιρακινό Κουρδιστάν» στο Ε.Β.Ε.Π. 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, τοποθετώντας την εξωστρέφεια και 

την ανάπτυξη του επιχειρηματικού κόσμου στους πρωταρχικούς του στόχους, είναι στην 

ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι, σε συνεργασία με το Ελληνοκουρδικό Κέντρο 

Ανοικοδόμησης και Επενδύσεων, την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 και ώρα 12.00, 

διοργανώνει, στο Ε.Β.Ε.Π., Ημερίδα με θέμα τις Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στο Ιρακινό 

Κουρδιστάν, με προσκεκλημένους Υπουργούς και Βουλευτές… Περισσότερα… 

 

Κοινή συνεδρίαση με κοινά θέματα και κοινές θέσεις τα Επιμελητήρια της Αττικής 

Ως ιδιαίτερα θετική για την τοπική οικονομία της Αττικής και, ιδιαίτερα, του ευρύτερου 

Πειραϊκού χώρου, με θετική επίπτωση στην προσπάθεια στήριξης της ναυτιλίας της 

χώρας κρίθηκε, ομόφωνα, στην κοινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου… Περισσότερα… 

 

Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Αττικής: Ενημέρωση καταναλωτών για «Εκπτώσεις-

Προσφορές» 

Το ΠΕΣΑ ενημερώνει ότι η νομοθεσία (άρθρο 15 του νόμου 4177/2013) αναφέρει 

πως οι εκπτώσεις ξεκινούν την δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου (11/7/22) και διαρκούν 

έως τις 31/8/22, ενώ τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν την πρώτη Κυριακή 

(17/7/22) της περιόδου των εκπτώσεων από τις 11:00 έως τις 20:00. Οι καταναλωτές 

για τις αγορές τους στις εκπτώσεις θα πρέπει να… Περισσότερα… 

 

Σε απόλυτη ισοτιμία το ευρώ έναντι του δολαρίου 

Στα χαμηλότερα επίπεδα 20ετίας κυμαίνεται η συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ του 

ευρώ και του δολαρίου. Στις συναλλαγές των τελευταίων ημερών η αξία του ευρώ 

έπεσε στο 1 δολάριο, με το ενιαίο νόμισμα να καταγράφει πτώση περίπου 14% από 

την αρχή του έτους. Αυτό οφείλεται κυρίως στη διαφορά φάσης… Περισσότερα… 

 

Παρέμβαση Ε.Β.Ε.Π. για την ειδική φορολογία ρυμουλκών λιμένος 

Με επιστολή του στον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα, το Ε.Β.Ε.Π.  

παρεμβαίνει υπέρ των θέσεων της Ελληνικής Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, 

Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών και Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων 

Εγκαταστάσεων, σε ό,τι αφορά την ειδική φορολογία ρυμουλκών λιμένος… 

Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F15975.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F16024.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F16050.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F16082.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F16308.pdf


 

 

AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

  

Χρ. Σταϊκούρας: Απαιτούνται ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ενεργειακή ασφάλιση και την 

αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης 

Την ανάγκη για «ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ενεργειακή ασφάλιση και την 

αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης», αλλά και καλύτερο ευρωπαϊκό συντονισμό 

«στις πολιτικές για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της ενεργειακής 

κρίσης» υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας… Περισσότερα… 

 

Το καλοκαίρι θα δημιουργηθεί νέος δημοσιονομικός χώρος που και πάλι θα επιστραφεί στους 

πολίτες στο σύνολό του 

Το καλοκαίρι θα δημιουργηθεί πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος και πάλι 

θα επιστραφεί στους πολίτες στο σύνολό του, δηλώνει, σε αποκλειστική συνέντευξή 

του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας. Και αυτό, καθώς, 

όπως επισημαίνει, τα φορολογικά έσοδα συνεχίζουν να κινούνται πάνω από τους 

στόχους (και τον Ιούνιο θα είναι πάνω από τον στόχο), για λόγους… Περισσότερα… 

 

Πάνω από 3,1% η ανάπτυξη για το 2022  

Την εκτίμηση ότι η ανάπτυξη για το 2022 μπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ τον στόχο 

που έχει τεθεί από το οικονομικό επιτελείο και είναι 3,1%, εξέφρασε ο υπουργός 

Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας πρόσφατα στο συνέδριο του Economist. 

Παράλληλα, σημείωσε ότι παραμένουν… Περισσότερα… 

 

Τρόπος υπολογισμού και εξόφλησης του επιστρεπτέου μέρους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 

Tο Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, και με τη συνδρομή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 

ξεκίνησε και θα ολοκληρώσει τις επόμενες ημέρες τη βεβαίωση του επιστρεπτέου 

μέρους όλων των κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η οποία χορηγήθηκε ως 

ενίσχυση των επιχειρήσεων που… Περισσότερα… 

 

Ηλεκτρονικά βιβλία - Νέα απόφαση για το mydata - Τέλος Ανακύκλωσης: Άνοιξε η πλατφόρμα για 

την υποβολή των δηλώσεων από τις επιχειρήσεις 

Εντός 24 ωρών το αργότερο  θα πρέπει να διαβιβάζονται τα δεδομένα στα myDATA 

από την έκδοση του πιστοποιητικού σύμφωνα με νέα απόφαση που υπογράφουν ο 

υφυπουργός Οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλος και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής. 

Αντίθετα σε ένα λεπτό μπορούν να διαβιβάζονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  τα 

στοιχεία των λιανικών… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.  
 

Νέες διαδικασίες προδέσμευσης και δέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου  

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η με αρ. 68281/11.07.22 Υπ. Απόφαση και θέμα «Κανόνες 

σχηματισμού και αυτόματης δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού 

τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική 

δραστηριότητα», με την οποία καθορίζεται ο τρόπος προδέσμευσης και δέσμευσης 

επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από τώρα και στο εξής… Περισσότερα… 

 

 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F16344.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F16673.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F16716.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901_F16762.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1001_F16798.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1101_F19724.pdf


Συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Ά. Γεωργιάδη και του Υφυπουργού, κ. Χρ. 

Δήμα, με τον Γεν. Δ/ντή για την Έρευνα & Καινοτομία της ΕΕ  

Ο Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Α. Γεωργιάδης και ο Υφ/ργός Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων, αρμόδιος για τα θέματα Έρευνας & Καινοτομίας, κ. Χ. Δήμας, είχαν 

πρόσφατα συνάντηση με τον Γεν. Δ/ντή Έρευνας & Καινοτομίας της Ε.Ε., κ. Ζαν 

Έρικ Πακέ. Στο επίκεντρο της συνάντησης ήταν η πρόοδος που έχει σημειώσει η 

Ελλάδα τα τελευταία χρόνια στην έρευνα… Περισσότερα… 

 

Νίκος Παπαθανάσης: Ηρθαν ξένες επενδύσεις με την έκδοση fast track αδειών 

Έμφαση στην προσπάθεια της κυβέρνησης να δημιουργήσει ένα φιλικό περιβάλλον 

για το επιχειρείν στη χώρα έδωσε από το βήμα του Economist o αναπλ. Υπ. 

Ανάπτυξης & Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση 

πραγματοποίησε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις και κάλυψε το επενδυτικό κενό που 

δημιουργήθηκε κατά την κρίση… Περισσότερα… 

 

Παράταση έως 31 Αυγούστου για τις αιτήσεις επιχορήγησης λόγω πανδημίας και φυσικών 

καταστροφών 

Παρατείνεται έως τις 31 Αυγούστου η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων 

χρηματοδότησης στη δράση για την «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που 

έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές 

καταστροφές».Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκε η τρίτη τροποποίηση της πρόσκλησης 

υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕN.  

Εθνικό σχέδιο παρέμβασης σε δύο άξονες για το φυσικό αέριο, αν διακοπεί η παροχή από τη Ρωσία  

Για εθνικό σχέδιο παρέμβασης που αφορά την επάρκεια αλλά και τις προσιτές τιμές 

στο φυσικό άεριο, έκανε λόγο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας 

Σκρέκας μιλώντας σε εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης.  Η αβεβαιότητα που 

προκλήθηκε από το κλείσιμο του βόρειου διαδρόμου Νord Stream 1, έπρεπε να 

συνυπολογιστεί. Εάν η λειτουργία επανέλθει μετά από… Περισσότερα… 

 

Nομοσχέδιο για υπεράκτια αιολικά σε δημόσια διαβούλευση  

Η ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων ισχύος 2 γιγαβάτ ως το 2030 είναι ο στόχος 

των ρυθμίσεων του σχετικού νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Με το νομοσχέδιο ορίζεται η 

Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ, που έχει ως τώρα την 

αρμοδιότητα για τις… Περισσότερα… 

 

Έως τις 25 Ιουλίου η παράταση για την ανακοίνωση των τιμολογίων ρεύματος Αυγούστου 

Και επίσημα παρατείνεται η προθεσμία για την ανακοίνωση των τιμολογίων του 

ηλεκτρικού, που θα ισχύσουν τον Αύγουστο για τις 25 Ιουλίου με νομοθετική 

ρύθμιση. Την παράταση γνωστοποίησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

Κώστας Σκρέκας, με επιστολή προς τους προμηθευτές στην οποία αναφέρει: «Όπως 

γνωρίζετε σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 138 του… Περισσότερα… 

 

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

Ο «οδηγός επιβίωσης» των μικρών επιχειρήσεων 

Η δυνατότητα για το ελληνικό «micro» επιχειρείν, ώστε σύντομα να γίνει ευρωπαικό 

μικρομεσαίο επιχειρείν είναι εφικτή σε πολλά οικοσυστήματα της οικονομίας μας και 

σε πολλές βιώσιμες δραστηριότητες του πρωτογενούς, δευτερογενούς και 

τριτογενούς τομέα. Όμως για αρχή απαιτείται η εφαρμογή ενός οδηγού επιβίωσης με 

5 σημαντικές δράσεις της ελληνικής κυβέρνησης που άλλωστε… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/1201_F16869.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1301_F16899.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1401_F16935.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1501_F16977.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1601_F17016.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1701_F17062.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1801_F17091.pdf


Η «κυκλικότητα» της οικονομίας μας στη ναυτιλία και τουρισμό 

Η ναυτιλία, ο τουρισμός ήταν και παραμένουν εκ των βασικών πυλώνων της 

ελληνικής οικονομίας, οι οποίοι και στην παρούσα διεθνή οικονομική συγκυρία 

χρήζουν της ιδιαίτερης προσοχής. Και τούτο γιατί και οι 2 πυλώνες μπορούν να 

συνεισφέρουν με τη δυναμική τους στην αναπτυξιακή τροχιά που έχει εισέλθει η 

χώρα, ελπίζω ανεπιστρεπτί, παρά τους σοβαρούς κλυδωνισμούς… Περισσότερα… 

 

Κορκίδης: Έχουμε προσδοκίες για την περίοδο των εκπτώσεων – Έρχονται την κατάλληλη στιγμή  

«Οι θερινές εκπτώσεις έρχονται να αντιμετωπίσουν τον ετήσιο πληθωρισμό», 

δηλώνει ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, 

Βασίλης Κορκίδης. Ο κ. Κορκίδης, μιλώντας στον Alpha, τόνισε πως οι φετινές 

θερινές εκπτώσεις δεν έρχονται με τις καλύτερες συνθήκες, λόγω του διαθέσιμου 

εισοδήματος… Περισσότερα… 

 

Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδη,  στη 2η Ημερίδα ενημέρωσης Κέντρου Στήριξης 

Επιχειρηματικότητας Δήμου Πειραιά 

Η «γαλάζια οικονομία» πρέπει να περάσει από την θεωρία στην πράξη. Και για να 

συμβεί αυτό προς όφελος της, με την ευρεία έννοια, τοπική οικονομία απαιτείται η 

συνέργεια όλων εκείνων των δυνάμεων που μπορούν έγκαιρα και έγκυρα να 

«καθοδηγήσουν» την επιχειρηματικότητα σωστά προς όφελος της οικονομικής 

ανάπτυξης της πόλης του Πειραιά… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  

 

35 χρόνια Κανάλι 1, 90,4 FM – Ειδική συνεργασία με το Ε.Β.Ε.Π. 

Πριν από 35 χρόνια η πόλη μας υποδεχόταν το δικό της ραδιόφωνο, το Κανάλι Ένα, 

μια ελεύθερη φωνή που από τότε ακούγεται αδιάλειπτα, ενημερώνοντας και 

ψυχαγωγώντας τους συμπολίτες μας και όχι μόνο. Πριν ακριβώς 35 χρόνια η 

πρωτεύουσα και οι δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη 

άνοιγαν τον δρόμο της ελεύθερης… Περισσότερα… Παρουσίαση… 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

  8 - 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce: “Το κράτος δικαίου είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις και την ενιαία 
αγορά”, 13.07.2022 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

8 - 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 

Ενημερωτικά Δελτία: 

▪ Η SMEunited υποστηρίζει την πρόταση κανονισμού για τις γεωγραφικές ενδείξεις για μη γεωργικά 

προϊόντα, 13.07.2022 

▪ Τα σχέδια προτύπων βιωσιμότητας θα επιβαρύνουν υπερβολικά τις ΜΜΕ, 12.07.2022 

▪ Τα φορολογικά κίνητρα και οι απαλλαγές μπορούν να δημιουργήσουν δυσμενείς επιπτώσεις στις ΜΜΕ, 

12.07.2022 

http://www.pcci.gr/evepimages/1901_F17176.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2001_F17470.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2101_F17506.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2201_F17552.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2202_F17581.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F19168.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F19168.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/201028prminimumwage_F11145.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/SME0101_F18982.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/SME0101_F18982.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/SME0201_F18865.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/SME0301_F18835.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/SME0301_F18835.pdf

