
 
 

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, 25 Νοεμβρίου 2022 

 

Ε.Β.Ε.Π και ΕΛ.Ι.Ν.Τ. προωθούν την τεχνολογία καινοτομίας – Ισχυρό το πειραϊκό επιχειρείν με 5 

νέες επιχειρήσεις να ανοίγουν ημερησίως το 2022 

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς 

(Ε.Β.Ε.Π.) και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας (Ε.Λ.Ι.Ν.Τ.) υπεγράφη 

κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου από τον πρόεδρο, Βασίλη 

Κορκίδη και τον πρόεδρο του Ε.Λ.Ι.Ν.Τ., Δρ Νικόλαο Λιάπη. Επίκεντρο της συνεδρίασης… 

Περισσότερα…  

 

Προϋπολογισμός 2023 με ελαφρύνσεις, απαλλαγές και εκπτώσεις φόρων 

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2023 που κατατέθηκε από τον Υπουργό 

Οικονομικών στη Βουλή έρχονται μειώσεις φόρου στα εισοδήματα μισθωτών, 

συνταξιούχων και αγροτών ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, απαλλαγές από 

το τέλος επιτηδεύματος, εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ, στα τέλη ταξινόμησης οχημάτων και 

στα τέλη κυκλοφορίας. Οι ελαφρύνσεις αγγίζουν… Περισσότερα… 

 

Κατάργηση του ψηφιακού τέλους ζητούν 9 φορείς της αγοράς.  Επιβαρύνει με 2%-6% τις τιμές 

των ηλεκτρονικών ειδών  

Την αντίθεσή τους εκφράζουν θεσμικοί, παραγωγικοί και καταναλωτικοί φορείς για τη 

συνέχιση της επιβάρυνσης με 2%-6% των τιμών των ηλεκτρονικών ειδών. Είναι σαφές 

πως πρόκειται για μία άδικη επιβάρυνση για όλους: καταναλωτές, επιχειρήσεις, 

επαγγελματίες, Δημόσιο, ιδιαίτερα σήμερα… Περισσότερα… 

 

AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.  
 

Χρ. Σταϊκούρας: Ιστορικός ο νέος προϋπολογισμός - Ανάπτυξη, συνέχιση μείωσης του χρέους και 

πληθωρισμό 5% προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2023 

«Ιστορικό» χαρακτήρισε, σε δήλωσή του, ο υπουργός Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρας, 

τον προϋπολογισμό του 2023 που κατατέθηκε στη Βουλή, καθώς όπως επισήμανε 

«είναι ο πρώτος τα τελευταία 12 έτη που καταρτίζεται εκτός πλαισίου μνημονιακής 

επιτήρησης ή ενισχυμένης εποπτείας, επισφραγίζοντας την επιστροφή της Ελλάδας… 

Περισσότερα… 

 

Η ελληνική οικονομία έχει περισσότερες αντοχές από άλλες ευρωπαϊκές 

H κυβέρνηση θα συνεχίσει να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της επιβάρυνσης 

αναφορικά με το ηλεκτρικό ρεύμα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, δήλωσε μεταξύ 

άλλων ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος βρέθηκε στο πλατό 

τηλεοπτικής εκπομπής. «Υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη … Περισσότερα… 
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Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας 6,7% εφέτος και 1,6% το 2023 προβλέπει ο ΟΟΣΑ - 

Σταϊκούρας: Η χώρα αναπτύσσεται ισχυρά το 2022, με υψηλότερες αντοχές από τον ευρωπαϊκό 

μέσο όρο - Η ελληνική οικονομία έχει περισσότερες αντοχές από άλλες ευρωπαϊκές 

Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας 6,7% εφέτος και 1,6% το 2023 και το 2024 

προβλέπει ο ΟΟΣΑ στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας που 

δόθηκε στη δημοσιότητα. Οι προβλέψεις για την Ελλάδα γίνονται σε ένα πλαίσιο 

γενικότερης επιβράδυνσης της ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας στο 2,2% το 

2023… Περισσότερα… 

 

ΑΑΔΕ: Ποιες φορολογικές υποθέσεις για χρέη παραγράφονται ως τις 31-12-22 - Ψηφιακά η 

υποβολή δηλώσεων φόρου δωρεάς και γονικής παροχής κινητών και χρημάτων - Αρχές Δεκεμβρίου 

ανοίγει η εφαρμογή για την συμβολαιακή γεωργία  

Χιλιάδες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ακίνητων, ΦΠΑ, και άλλων φόρων θα 

παραγραφούν στο τέλος του έτους, με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

(ΑΑΔΕ), να μην μπορεί πλέον να διεκδικήσει τις οφειλές. Σημειώνεται πως πρόκειται 

για τις εξής φορολογικές υποθέσεις: Οι φορολογικές υποθέσεις… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.  

 

Αδ, Γεωργιάδης: Black Friday αυτή την εβδομάδα και από ότι φαίνεται ξεκίνησε με τις νέες τιμές 

στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» 

Σε νέες μειώσεις που ανήλθαν έως το –18,1%προχώρησαν οι περισσότερες αλυσίδες 

σούπερ μάρκετ στο συνολικό κόστος του «καλαθιού του νοικοκυριού» με βάση τους 

νέους τιμοκαταλόγους που γνωστοποίησαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου και ισχύουν για την τέταρτη εβδομάδα εφαρμογής της 

πρωτοβουλίας… Περισσότερα… 

 

N. Παπαθανάσης: «Το 2022 η ανάπτυξη θα είναι επίσημα 5,3% δηλαδή διπλάσια από την 

ευρωζώνη, ενώ το 2023 η πατρίδα μας δεν θα μπει σε ύφεση»  

«Για το 2022 η ανάπτυξη θα είναι επίσημα 5,3%, δηλαδή διπλάσια από την ευρωζώνη, 

ενώ, σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα είμαστε πολύ ψηλότερα. Επίσης, το 2023 η 

πατρίδα μας δεν θα μπει σε ύφεση, ενώ πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα μπουν σε 

ύφεση. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας του πρωθυπουργού… 

Περισσότερα… 

 

Πρώτη η Ελλάδα στην ΕΕ, σε επιχειρήσεις που επένδυσαν στην καινοτομία την τριετία 2018-20  

Πρώτη θέση για την Ελλάδα στην ΕΕ για τις επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει στην 

καινοτομία την 3ετια 2018-20. Όπως ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο 

υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης: «Μια νέα σημαντική 

πρωτιά για την Ελλάδα στην ΕΕ: σύμφωνα με την Eurostat… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕN. 

 

Η Ελλάδα δεύτερη παγκοσμίως στην ελκυστικότητα επενδύσεων ΑΠΕ - Ε.Ε.: Ώθηση στην ανάπτυξη 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  

«Η Ελλάδα βρίσκεται στη 2η θέση παγκοσμίως στον δείκτη ελκυστικότητας 

επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αναλογικά με το ΑΕΠ της», ανέφερε σε 

ανάρτησή του στο Twitter, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου. «Με 

σχέδιο ισχυρή πολιτική βούληση και σταθερό οικονομικό περιβάλλον η Ελλάδα 

μετατρέπεται σε παγκόσμιο πόλο επενδύσεων… Περισσότερα… 
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Η Ελλάδα θα γίνει εξαγωγική σε φυσικό αέριο εάν βρεθούν κοιτάσματα 

«Η Ελλάδα θα γίνει εξαγωγική σε φυσικό αέριο εάν βρεθούν κοιτάσματα», ανέφερε ο 

υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, στην ομιλία στο 5th Athens 

Investment Forum, και συμπλήρωσε ότι: «Η Ελλάδα μπήκε στον ενεργειακό χάρτη 

των Βαλκανίων το 2012 με το έργο του ΤΑΡ». Σύμφωνα με τον υπουργό: «Η 

ενεργειακή επάρκεια… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ.  
 

Κίνητρα για πλήρη απασχόληση με επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών - Πρόγραμμα για 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα - Εκκαθαριστικά ΕΦΚΑ για την παράλληλη απασχόληση 

Τη θέσπιση προγράμματος επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών σε επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τομέα, οι οποίες από την 1η Ιαν. 2023 έως τις 31 Δεκ. 2023 μετατρέπουν 

συμβάσεις μισθωτών εργαζομένων με μερική απασχόληση σε συμβάσεις εργασίας 

πλήρους απασχόλησης, προβλέπει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο… Περισσότερα… 

  

Κατάθεση τροπολογίας για το πάγωμα στα επιτόκια, αναφορικά με τα ληξιπρόθεσμα ανασφάλιστων 

στα ταμεία 

«Βελτιώνουμε την ασφαλιστική προνοιακή και εργασιακή νομοθεσία, με πολιτικές που 

παρέχουν νέα δικαιώματα, συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή, βελτιώνουν το 

επίπεδο εξυπηρέτησης των πολιτών και προωθούν την οικονομική δραστηριότητα στη 

χώρα μας» τόνισε ο υφυπουργός Εργασίας, Παναγιώτης Τσακλόγλου, 

ολοκληρώνοντας και την επί των άρθρων… Περισσότερα… 

 

Θετικό το ισοζύγιο της απασχόλησης στο δεκάμηνο του 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΣ 

«ΕΡΓΑΝΗ» 

Θετικό κατά 147.607 θέσεις εργασίας ήταν το ισοζύγιο της απασχόλησης στο δεκάμηνο 

Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022, ενώ, κατά τον μήνα Οκτώβριο, το ισοζύγιο ήταν 

αρνητικό κατά 115.856 θέσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού 

Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».  Όπως αναφέρει το υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων… 

Περισσότερα… 

 

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

 

Ο ενδοιασμός των ευρωπαϊκών ΜμΕ στο συνδυασμό τιμών και μισθών       

Οι ευρωπαϊκές οργανώσεις που εκπροσωπούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα καλούν 

διαρκώς, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να δράσουν άμεσα και να εφαρμόσουν στοχευμένα 

μέτρα για τις ΜμΕ που χρειάζονται στήριξη στην ενεργειακή κρίση. Το βασικό τους μήνυμα 

είναι ότι οι αυξανόμενες τιμές της ενέργειας αποτελούν μείζον μέλημα για να συνεχίσουν 

οι ΜμΕ τις δραστηριότητές τους και απειλούν σοβαρά… Περισσότερα… 

 

Ομιλία προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη, στην ημερίδα του ΕΛΙΝΤ 

Στο Ε.Β.Ε.Π. αισθανόμαστε χαρούμενοι και ικανοποιημένοι. Χαρούμενοι γιατί πολύ 

σύντομα, ελπίζω, θα επαναλειτουργήσει μία σημαντική μονάδα για την ναυπηγική 

βιομηχανία της χώρας, η αναζωογόνηση της οποίας ξεκίνησε επιτυχώς από το ναυπηγείο 

της Σύρου, και ικανοποιημένοι γιατί τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα ψήφισαν στην Βουλή 

το σχέδιο εξυγίανσης… Περισσότερα… 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

Έναρξη λειτουργίας του «Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας» 

Σε ειδική εκδήλωση που έγινε παρουσία των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Άδωνι Γεωργιάδη και Γιώργου Γεωργαντά 

αντίστοιχα με την Διευθύνουσα Σύμβουλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας 

(ΕΑΤ), Αθηνά Χατζηπέτρου τέθηκαν οι υπογραφές για την… Περισσότερα… 

 

Το καλοκαίρι σε πλήρη λειτουργία τα ναυπηγεία Ελευσίνας 

Τα σχέδια της ONEX για τη δυναμική επανεκκίνηση των Ναυπηγείων Ελευσίνας αφού 

επικυρωθεί το σχέδιο εξυγίανσης από τα αρμόδια δικαστήρια, παρουσίασε ο Πρόεδρος 

και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Πάνος Ξενοκώστας, σε συνάντησή του με 

εκπροσώπους του Τύπου. Αυτή τη στιγμή στο ναυπηγείο κάνουμε… Περισσότερα… 

 

Επετειακή Ημερίδα του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων Υ.ΝΑ.Ν.Π. στο Ε.Β.Ε.Π.- 50 χρόνια 

ΠΣΥΥΕΝ - 21 Νοεμβρίου 2022  

Η διαχρονική συμβολή των υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής στην ανάπτυξη της Ελληνικής ναυτιλίας ήταν το θέμα επετειακής ημερίδας 

που διοργάνωσαν, τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων 

ΥΕΝ, ο οποίος φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια ζωής, και η Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας… Περισσότερα… 

 

Το γιορτινό ωράριο λειτουργίας  των εμπορικών καταστημάτων στον Πειραιά 

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την γιορτινή 

περίοδο στον Πειραιά, που θα ξεκινήσει την Κυριακή 11/12 έως και τo Σάββατο 

31/12/2022, είναι το ακόλουθο: ΚΥΡΙΑΚΗ 11/12 : 11.00 π.μ. - 4.00 μ.μ. Δευτέρα 

12/12: 9.00 π.μ. -  9.00 μ.μ. Τρίτη 13/12 : 9.00 π.μ. -  9.00 μ.μ..… Περισσότερα…  
 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

18 - 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

▪ Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για τη θέσπιση μηχανισμού διόρθωσης της αγοράς, 22.11.2022 

▪ Ενημέρωση: Στη Γενική Συνέλευση της EuroCommerce που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου 2022, 

στις Βρυξέλλες, θα παραστεί ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης 
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