
 
 

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, 21 Οκτωβρίου 2022 

 

 

Ενημερωτικές δράσεις Ε.Β.Ε.Π. και Ε.Α.Τ. για τα χρηματοδοτικά εργαλεία των ΜμΕ 

Στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των 

επιχειρήσεων σε πηγές προνομιακής χρηματοδότησης για την κάλυψη αναγκών της 

αγοράς, με σκοπό να στηρίξουν και να ενισχύσουν τη διαφοροποίηση, την 

καινοτομία και την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων παρουσιάστηκαν κατά 

την διάρκεια εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν η Ελληνική… Περισσότερα… 

Χρηματοδοτικά Προϊόντα HDB… Πίνακες - Οικονομικοί Δείκτες - Ευρωβαρόμετρο…  

 

Σε περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας αυξάνεται ο κίνδυνος ύφεσης των ΜμΕ 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει για την πτωτική 

πορεία του Δείκτη Επιχειρηματικού Κλίματος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που 

παρουσιάστηκε από την SMEUnited, στις Βρυξέλλες, στις 14/10/22. Ο εξαμηνιαίος 

δείκτης ξεκάθαρα δείχνει ότι η ανάκαμψη στην ευρωπαϊκή αγορά έφτασε στο τέλος 

της, αλλά και με τον κίνδυνο της ύφεσης να εμφανίζεται πλέον… Περισσότερα… 

 

AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Σταϊκούρας: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει ζητήματα που σχετίζουν την βιοποικιλότητα με τις 

μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις στην «πράσινη μετάβαση» 

«H απώλεια της βιοποικιλότητας και η κλιματική αλλαγή είναι αλληλένδετες και 

αυξάνουν τον συστημικό κίνδυνο για την οικονομική ανάπτυξη, το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα, την ανθρώπινη υγεία και την ευημερία», τόνισε μεταξύ 

των άλλων ο υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, που συμμετείχε σε 

συνάντηση υπουργών Οικονομικών, στο… Περισσότερα… 

 

Σκυλακάκης: Περισσότερα από 11 δισ. ευρώ έχουν εισρεύσει στην ελληνική οικονομία από το 

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Η Ελλάδα θα αποφύγει την ύφεση - Η οικονομία θα πάει 

πολύ καλύτερα το επόμενο διάστημα 

Υπερβαίνουν τα 11 δισ. ευρώ οι πόροι που έχουν εισρεύσει στην ελληνική οικονομία 

από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σε μία δύσκολη χρονική συγκυρία, 

όπως χαρακτηριστικά σημειώνει σε δήλωσή του στο ΑΠΕ ο αναπληρωτής υπουργός 

Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης. Παράλληλα, σημειώνει ότι «είμαστε μεταξύ 

των πέντε πρώτων χωρών… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F13801.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0102_F13834.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0103_F13877.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F13909.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F13945.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F13978.pdf


Η επιτυχία του προγράμματος «Ελλάδα 2.0» θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα  

Είμαι πολύ ικανοποιημένος από το επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά για να πετύχουμε 

τις απορροφήσεις όλων των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης χρειάζεται μια 

ασφυκτική παρακολούθηση από τη διοίκηση και το πολιτικό προσωπικό, με 

τολμηρές πολιτικές, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος 

Σκυλακάκης, ενημερώνοντας… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.  

 

Άδωνις Γεωργιάδης: Τα ποσά από το νέο ΕΣΠΑ θα διαχυθούν στην ελληνική οικονομία - Το Ελληνικό 

θα είναι το νέο πρόσωπο της Ελλάδος στο εξωτερικό 

«Έχουμε φτάσει στο ρεκόρ ταχύτητας στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ. Αυτό έχει τη 

δουλειά πολλών ανθρώπων. Είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί χάρη στην πολύ μεγάλη 

απορρόφηση του ΕΣΠΑ, ιδιαίτερα το 2020, αυτό αποτέλεσε τη βασική ασπίδα στη 

μεγάλη ύφεση που έφερε η πανδημία στη χώρα»… Περισσότερα… 

 

Ν. Παπαθανάσης: Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται χάρη στην ατζέντα των μεταρρυθμίσεων που 

έθεσε ο πρωθυπουργός - Η Ελλάδα θα προχωρήσει στην κύρωση της CETA, μόλις επιλυθούν 

ορισμένα εκκρεμή ζητήματα 

Στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας που οδηγεί τη χώρα στην εξέλιξη και 

δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέες στρατηγικές συνεργασίες και επιχειρηματικές-

εμπορικές συμφωνίες αλλά και επενδύσεις, όπως αυτές που έχουν συνάψει ο 

Καναδάς και η Ελλάδα, αναφέρθηκε ο Έλληνας αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, 

Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας κατά… Περισσότερα… 

 

Στις 23 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για την δράση “Έξυπνη Μεταποίηση” που απευθύνεται σε πολύ 

μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του βιομηχανικού οικοσυστήματος 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, το 

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ως φορείς 

υλοποίησης της Δράσης «Έξυπνη Μεταποίηση» που χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕN.  

 

Κοινή επιστολή 5 υπουργών ενέργειας στην ΕΕ -Τι προτείνουν για την αντιμετώπιση των τιμών στο 

φυσικό αέριο  

Νέα επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης 

των υψηλών τιμών του φυσικού αερίου απηύθυναν πρόσφατα οι υπουργοί 

Ενέργειας της Ελλάδας, της Ιταλίας, του Βελγίου, της Ολλανδίας και της Πολωνίας. 

Τα δύο βασικά σημεία της επιστολής που βασίζονται σύμφωνα με το ΥΠΕΝ στην 

πρόταση την οποία υπέβαλε… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ.  

 

Κ. Χατζηδάκης: Ώρα να δράσει άμεσα η ΕΕ για την ενεργειακή κρίση 

Τοποθέτηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στην άτυπη 

Σύνοδο των Υπουργών Εργασίας της ΕΕ στην Πράγα: «Η ενεργειακή κρίση και ο 

αντίκτυπός της, ιδιαίτερα στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες είναι το νούμερο ένα 

πρόβλημα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Για αυτό απαιτείται άμεσα συλλογική 

απάντηση σε επίπεδο ΕΕ που θα πλαισιώσει τα μέτρα που… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F14010.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F14043.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F14076.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F14105.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901_F14131.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1001_F14164.pdf


 

Θετικό το ισοζύγιο της απασχόλησης το Σεπτέμβριο και στο εννεάμηνο του 2022 σύμφωνα με τα 

στοιχεία του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» 

Θετικό κατά 263.463 θέσεις εργασίας ήταν το ισοζύγιο της απασχόλησης στο εννεάμηνο 

Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022 ενώ κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, το ισοζύγιο ήταν επίσης 

θετικό κατά 26.238 θέσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος 

«ΕΡΓΑΝΗ». Συγκεκριμένα, στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου… Περισσότερα… 

 

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

 

Δύσκολα η αγορά θα τιθασεύσει την χειμερινή ακρίβεια             

Τον τελευταίο χρόνο βιώσαμε μια βίαιη παγκόσμια ενεργειακή αναταραχή, τόσο από 

άποψη κόστους, όσο και από οικονομικά και γεωπολιτικά ζητήματα. Το ενεργειακό 

υπήρχε στο «κάδρο», όχι όμως με τον ρόλο που τώρα διαδραματίζει στη διαμόρφωση 

των γεωπολιτικών δεδομένων, αλλά και του πληθωρισμού, που έχει πυροδοτηθεί από 

άκρου σ’ άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη βρίσκεται ακριβώς… Περισσότερα… 

 

Μπορεί η Βιωσιμότητα να υπερισχύσει της Γεωπολιτικής;                 

Από τον «πόλεμο», όπως συνηθίζουμε να αποδίδουμε τη Ρωσο-Ουκρανική σύρραξη, 

ήδη έχουμε «μάθει πολλά» και έχουμε εξάγει συμπεράσματα, τα οποία, επί της ουσίας, 

έχουν αποτελέσει τη βάση για χάραξη νέων πολιτικών ή για την επίσπευση υλοποίησης 

πολιτικών, όπως αυτή για τις Ανανεώσιμες Πηγές… Περισσότερα… 

 

Χαιρετισμός του Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη, στο ΕΛ.Ι.Ν.Τ. 

Σήμερα, που η ναυτιλία έχει να αντιμετωπίσει σημαντικότατες προκλήσεις στο 

ενεργειακό και περιβαλλοντικό πεδίο, η παραγωγή και ανταλλαγή επιστημονικών 

γνώσεων και πληροφοριών επί βελτιωμένων μεθόδων σχεδιασμού, κατασκευής, 

συντήρησης και λειτουργίας του πλοίου και των εγκαταστάσεών… Περισσότερα… 

 

Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π, κ. Βασίλη Κορκίδη στα BLUE GROWTH AWARDS του ΠΑ.ΠΕΙ   

Γαλάζια οικονομία, ναυτιλιακή καινοτομία. Έννοιες με ιδιαίτερη σημασία και συνδρομή 

σε αυτό που στο επιχειρείν λέμε «κυκλική οικονομία». Τύχη αγαθή να βρισκόμαστε 

στον Πειραιά, που φιλοξενεί, την ισχυρότερη ναυτιλία του κόσμου. Τύχη αγαθή να 

έχουμε ένα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, το οποίο επενδύει στην γνώση που σχετίζεται με 

τη θάλασσα… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

Οικονομικό Φόρουμ Τορόντο: Υπερταμείο και Αναπτυξιακή Τράπεζα συνοδοιπόροι για την αύξηση 

των επενδύσεων στην Ελλάδα  

Για το τοπίο των επενδύσεων στην Ελλάδα, η οποία, μετά από πολλά χρόνια 

προσπαθειών για να αποκτήσει η Ελλάδα ένα φιλικό προς τις επενδύσεις επιχειρηματικό 

και νομικό περιβάλλον, κατάφερε το 2021 να πετύχει αύξηση των Άμεσων Ξένων 

Επενδύσεων κατά 72,3%, συζήτησαν ο Γρηγόρης Δημητριάδης, CEO του Υπερταμείου, 

η Αθηνά Χατζηπέτρου… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/1101_F14197.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1201_F14236.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1301_F14278.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1401_F14308.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1501_F14340.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1601_F14373.pdf


Δήμος Πειραιά: Νέα μείωση 2% σε όλες τις κατηγορίες των ανταποδοτικών τελών για το 2023  

Ο Δήμος Πειραιά προχωρά σε νέα μείωση 2% σε όλες τις κατηγορίες των 

ανταποδοτικών τελών για το 2023, όπως και σε σημαντικές οικονομικές ελαφρύνσεις 

για  τη στήριξη δημοτών, επιχειρήσεων και  ευπαθών ομάδων της πόλης. Η νέα αυτή 

μείωση… Περισσότερα… 

 

Ελίζα Φερέιρα: Το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 καταλύτης για την ανάπτυξη της Ελλάδας  

Την προσδοκία της ΕΕ ότι η νέα προγραμματική περίοδος 2021-2027 (ΕΣΠΑ, 2021-

2027) θα είναι «θετικός καταλύτης», θα αλλάξει όλα τα δεδομένα (game changer), 

για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της Ελλάδας, τόσο γενικά όσο και εντός της 

χώρας, εξέφρασε στο πλαίσιο της 20ης Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων 

που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες… Περισσότερα… 

 

Ιδρύθηκε η Ένωση Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Δυτικής Αττικής 

Με σημαντικές επιχειρήσεις της Δυτικής Αττικής ως Ιδρυτικά Μέλη, κατατέθηκε στο 

Πρωτοδικείο Ελευσίνας το καταστατικό και η Ιδρυτική Πράξη της «Ένωσης των 

Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Δυτικής Αττικής», η οποία θα λειτουργεί με τη στενή 

συνεργασία και επίβλεψη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής.  

 

1ος Φοιτητικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας 

Περιφέρεια Αττικής και Πανεπιστήμιο Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους για τον 1ο Φοιτητικό 

Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας. Με στόχο την ενδυνάμωση της νεανικής 

επιχειρηματικότητας η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

εγκαινιάζουν τον 1ο Φοιτητικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας. Ο νέος αυτός καινοτόμος 

θεσμός φιλοδοξεί να δώσει πρόσβαση σε όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες των 

ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της… Περισσότερα… 

 

Επιμορφωτικό σεμινάριο παροχής Πρώτων Βοηθειών για το προσωπικό του Ε.Β.Ε.Π. 

Στο πλαίσιο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς, η Ομάδα διάσωσης «Δέλτα» παρείχε επιμορφωτικό σεμινάριο στο προσωπικό, με 

στόχο την απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην παροχή πρώτων βοηθειών εντός 

και εκτός χώρου εργασίας, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ανταπόκρισης σε δύσκολες και 

αιφνιδιαστικές καταστάσεις που αφορούν στην προστασία της υγείας του ανθρώπου.  

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

14 – 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 

▪ Ενημερωτικό EuroCommerce: Commission work programme 2023 

▪ Μελέτη ΜcKinsey για Επενδύσεις στο Ευρωπαϊκό Εμπόριο: Βασικά μηνύματα για Μετασχηματισμό των 

κλάδων του λιανικού και χονδρικού εμπορίου και Βασικά μέτρα για στήριξη του μεγαλύτερου εργοδότη 

του ιδιωτικού τομέα της Ευρώπης 

http://www.pcci.gr/evepimages/1701_F14406.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1801_F14432.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2001_F14474.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F18233.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0201_F18262.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0201_F18262.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0201_F18262.pdf

