
 
 

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, 16 Σεπτεμβρίου 2022 

 

 

 

Δήλωση προέδρου Ε.Β.Ε.Π & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλη Κορκίδη, για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην 

86η ΔΕΘ: Διακύβευμα της κυβέρνησης το τρίπτυχο «συνέπεια-συνέχεια-σταθερότητα» 
 

Συνηθίζεται να λέγεται ότι «ο καλός ο καπετάνιος στην φουρτούνα φαίνεται» 

και δεν έχουν άδικο όσοι θεωρούν ότι, μετά τη γεωπολιτική φουρτούνα, το 

μεταναστευτικό, την πανδημία, έρχεται ο ενεργειακός τυφώνας, που δοκιμάζει 

την συνοχή των χωρών της ΕΕ. Οι ανακοινώσεις δια στόματος πρωθυπουργού 

αποδεικνύουν ότι «το πηδάλιο της χώρας… Περισσότερα… 

 

Ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. για ανακοινώσεις Ευρωπαϊκών Οργανώσεων   

«Οι δράσεις και οι αντιδράσεις για την ενεργειακή κατάσταση των ΜμΕ της ΕΕ»        

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der Leyen πραγματοποίησε την ομιλία της 

για την κατάσταση της ΕΕ το 2022 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο 

Στρασβούργο στις 14 Σεπτεμβρίου, χωρίς εκπλήξεις. Στο πρώτο μέρος της 

ομιλίας έστειλε ορισμένα ισχυρά μηνύματα σχετικά με τη συνεχή υποστήριξη της 

ΕΕ στην Ουκρανία, ότι οι κυρώσεις δεν θα αρθούν και… Περισσότερα… 

 
 
Η διαμόρφωση της κατάστασης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Μικρομεσαίων χαιρετίζει τα μέτρα της Προέδρου von der 

Leyen για τις ΜμΕ, τα οποία ανακοινώθηκαν στην ομιλία για την κατάσταση της 

ΕΕ. Οι ΜμΕ υποστηρίζουν τις προσπάθειες για μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής 

ενέργειας, τη μείωση των τιμών και την αποφυγή διακοπής ρεύματος. Η 

SMEUnited επικροτεί τα μέτρα που πρότεινε ο Πρόεδρος της… Περισσότερα… 

 

AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

  

ΔΕΘ: Τα νέα μέτρα στήριξης της οικονομίας  

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ 

εξειδίκευσε την Δευτέρα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. Οι 

ανακοινώσεις έγιναν από τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, τον 

αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Θόδωρο Σκυλακάκη… Περισσότερα… 
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Κατατέθηκε στη Βουλή συμπληρωματικός προϋπολογισμός 2,9 δισ. ευρώ - Μέσα στον Σεπτέμβριο 

το 2ο αίτημα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης 

Συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος του 2022, ο 

οποίος θα αφορά την επιπλέον στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, κατατέθηκε 

τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου στη Βουλή. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών 

«τα μέτρα, τα οποία έχουν ήδη ληφθεί και πρόκειται να ληφθούν από την 

Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά… Περισσότερα… 

 

Το ΑΕΠ θα αυξηθεί φέτος κατά 5,3%  

Διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης, μετά την 

αύξηση του συνολικού ποσού σε 300 εκατ. ευρώ από 174 εκατ. ευρώ την 

περασμένη περίοδο, όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας. 

Σύμφωνα με τον υπουργό, τα εισοδηματικά κριτήρια αυξάνονται σε 16.000 ευρώ 

από 14.000 ευρώ για τον άγαμο και σε… Περισσότερα… 

 

Απλοποίηση δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία της αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό 

ρύθμισης οφειλών (ν. 4738/2020) 

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι απλοποιούνται τα δικαιολογητικά που 

υποχρεούται να προσκομίσει ο αιτών κατά την υποβολή αίτησης στον εξωδικαστικό 

μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας (ΚΥΑ με 

Αριθμ. 122836 ΕΞ 2022, ΦΕΚ 4696/Β’/8.9.22). Για μία σειρά δικαιολογητικών δεν 

απαιτείται η προσκόμισή τους κατά… Περισσότερα… 

 

Διοικητικά και χρηματικά πρόστιμα στις επιχειρήσεις που δεν διαβιβάζουν αποδείξεις στο MyDATA 

Διοικητικά και χρηματικά πρόστιμα προβλέπονται μέσα από νομοσχέδιο του 

υπουργείου Οικονομικών προς τις επιχειρήσεις εκείνες που δεν διαβιβάζουν 

ηλεκτρονικά τα δεδομένα φορολογικών αποδείξεων στην ψηφιακή πλατφόρμα 

myDATA. Παράλληλα, μέσα από το ίδιο νομοσχέδιο, επιχειρείται η ισονομία για την 

άρση στρεβλώσεων που υπήρχαν στο ισχύον καθεστώς… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.  

 

Γεωργιάδης: Δεν θα με εξέπληττε ανάπτυξη της οικονομίας ως και 6,1% το 2022 

«Η ελληνική οικονομία εισέρχεται προετοιμασμένη στην «καταιγίδα» της ύφεσης, 

που αναμένεται ότι θα χτυπήσει την ευρωπαϊκή οικονομία. Το χρέος μας είναι 

ρυθμισμένο, η οικονομία μας παράγει πλεονάσματα, άρα η Ελλάδα σε αυτή την 

κρίσιμη συγκυρία θα καταφέρει να περάσει απέναντι» τόνισε ο υπουργός 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ήταν… Περισσότερα… 

 

Τα επόμενα 4-6 χρόνια θα είναι χρόνια κοσμογονίας στο δίκτυο και στις επενδύσεις σε ΑΠΕ στην 

Ελλάδα 

Η πράσινη ενέργεια μπορεί να γίνει για την Ελλάδα το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό 

της πλεονέκτημα τα επόμενα χρόνια και από εμπορικό έλλειμμα από την εισαγωγή 

ορυκτών καυσίμων μπορεί να έχει εμπορικό πλεόνασμα από την εξαγωγή ενέργειας 

Αυτό σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Άδωνις Γεωργιάδης στο… 

Περισσότερα… 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕN. 

  

Σκρέκας: Θα στηρίξουμε τους καταναλωτές φυσικού αερίου - Κίνητρο για τη μείωση της 

κατανάλωσης ρεύματος με κλιμακωτή επιδότηση 

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας μίλησε για το νέο 

πακέτο μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για την ενεργειακή 

κρίση. «Θα στηρίξουμε όσο μπορούμε για να περάσουμε ομαλά τον χειμώνα. 

Είναι σημαντικό το θέμα της εξοικονόμηση ενέργειας, για παράδειγμα με το να 

ρυθμίσουμε τον θερμοστάτη ένα βαθμό πιο χαμηλά, θα… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡΓ. 
 

Κ. Χατζηδάκης: Ξεκινούν άμεσα 5+2 προγράμματα για την ενίσχυση της απασχόλησης 

Επτά προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για ενίσχυση 

της απασχόλησης, με συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 516 εκατ. ευρώ, 

που θα καλύψουν συνολικά 56.220 δικαιούχους, θα «τρέξουν» έως τον 

Δεκέμβριο. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, πέντε από αυτά ξεκινούν… Περισσότερα… 

 

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

Τα κοινωνικά μέτρα είχαν άμεση προτεραιότητα στις εξαγγελίες της ΔΕΘ         

Οι μικρομεσαίοι της αγοράς ακούσαμε από τον πρωθυπουργό, Κ. Μητσοτάκη, 

στην 86η ΔΕΘ, όσα σχεδόν οικονομικά μέτρα με κοινωνικό πρόσημο περιμέναμε 

και όσα μπορούν να πραγματοποιηθούν εν μέσω της ευρωπαϊκής ενεργειακής 

κρίσης. Άλλωστε το ίδιο συνέβη και τα τρία προηγούμενα χρόνια που, παρά τις 

γεωπολιτικές εντάσεις και εν μέσω της πανδημίας, όσα εξαγγέλθηκαν… 

Περισσότερα… 

 

«Μεταξύ διαφωνιών, αποφάσεων και ανακοινώσεων η ευρωπαϊκή ενέργεια»       

Η ανεξέλεγκτη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, επιβάλει επειγόντως έκτακτα 

μέτρα που θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα από τη Πρόεδρο της ΕΕ, Van 

Der Leyden, στις 14 Σεπτεμβρίου. Μετά από ανησυχητικές δηλώσεις και 

απαισιόδοξες ομιλίες σχετικά με το φλέγον ζήτημα της επάρκειας φυσικού αερίου 

οι πολιτικές συνομιλίες για τις τελικές αποφάσεις λαμβάνονται μάλλον με μεγάλη 

καθυστέρηση, κατόπιν… Περισσότερα… 

 

«Ασφυξία» στις επιχειρήσεις από το ανοδικό σπιράλ στην ενέργεια            

Η διαχείριση της ενεργειακής κρίσης, που ταλανίζει όλες τις χώρες μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του «ρωσικού χειμώνα», που επιχειρεί να φέρει στην 

Ευρώπη η ηγεσία του Κρεμλίνου, είναι σίγουρο ότι θα αποτελέσει όχι μόνο 

αντικείμενο συγγραφής αναλύσεων, αλλά και διδασκαλίας το μεταπροσεχές 

διάστημα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, και όχι μόνο. Ο χειμώνας που έρχεται 

είναι σίγουρο ότι θα δοκιμάσει την ανθεκτικότητα… Περισσότερα… 

 

«Οικονομική πολιτική συνδυασμένων μέτρων»                                        

Η επιχειρηματικότητα παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις στο ενεργειακό και 

πληθωριστικό μέτωπο, ενώ η Κυβέρνηση προχωρά σε νέα βραχυπρόθεσμα και 

μεσοπρόθεσμα μέτρα με ορίζοντα την επόμενη πενταετία, σύμφωνα με τον 

σχεδιασμό «1+4». Οι δύο χρονικές περίοδοι οικονομικής πολιτικής αφορούν 

αρχικά στο εκλογικό έτος 2023… Περισσότερα… 
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Προσδοκίες και ισορροπίες στις εξαγγελίες της ΔΕΘ 

Η επιχειρηματικότητα ανησυχεί για τις εξελίξεις στο ενεργειακό και πληθωριστικό 

μέτωπο, με τη Κυβέρνηση να προχωρά στα νέα μέτρα, των εξαγγελιών του 

Πρωθυπουργού από το βήμα της 86ης ΔΕΘ για την επόμενη πενταετία, σύμφωνα 

με το σχέδιο «1+4». Οι εξαγγελίες αφορούν προεκλογικά στο 2023 και μετεκλογικά 

στην τετραετία μέχρι το 2027. Οι εξαγγελίες του Σεπτεμβρίου… Περισσότερα… 

 

«Η επιλογή της γαλάζιας και κυκλικής οικονομίας δίνει διέξοδο στο ενεργειακό» 

Στην Ευρώπη τώρα, έστω και με καθυστέρηση, συνειδητοποίησαν ότι πρέπει να 

υπάρξει μια ενιαία αντίδραση για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς ενεργειακής 

κρίσης. Καθυστέρηση που αποδίδεται στα «χαλαρά» αντανακλαστικά των αρμοδίων 

οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να 

βρίσκονται… Περισσότερα… 

 

«Οι νέες προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας στο φόντο της ενεργειακής κρίσης»     

Το ενεργειακό, η πράσινη μετάβαση, ο μετασχηματισμός των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, ο πληθωρισμός, η ψηφιοποίηση αλλά και οι επενδύσεις είναι μερικά 

από τα «κεφάλαια της καθημερινότητας» μέσα από τα οποία πηγάζουν οι 

προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας. Προκλήσεις που πρέπει να απαντηθούν σε 

ένα δύσκολο περιβάλλον και σε μία χρονική συγκυρία, όπου οι γεωπολιτικές 

ανακατατάξεις δημιουργούν «ρευστότητα»… Περισσότερα… 

 

Χαιρετισμός Ε.Β.Ε.Π. για την επέτειο της Μικρασιατικής καταστροφής 

Το 1922, εκατό χρόνια μετά την Καταστροφή και την άφιξη των Μικρασιατών 

Ελλήνων, μας καλεί σε αναστοχασμό και ομοψυχία, την οποία απαιτεί και η εποχή 

μας. Αναστοχασμό των γεγονότων που οδήγησαν σε ξεριζωμό των Ελλήνων από 

τα παράλια της Μικράς Ασίας, και όχι μόνο, αλλά και ομοψυχία που απαιτεί η εποχή 

μας… Περισσότερα… 
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