
 
 

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, 27 Μαΐου 2022 

 

 

 

 
 

Πρόσκληση, Πρόγραμμα… 

 

Νέα καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία παρουσίασε η πρόεδρος της Ε.Α.Τ. στο ΔΣ του Ε.Β.Ε.Π. 

Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και η ενίσχυση της ρευστότητάς τους βρέθηκε 

στο επίκεντρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.), που διεξήχθη παρουσία της προέδρου και 

διευθύνουσας συμβούλου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (Ε.Α.Τ.), κυρίας 

Αθηνάς Χατζηπέτρου. Ειδικότερα, η πρόεδρος… Περισσότερα… Παρουσίαση Ε.Α.Τ… 

 

Η Ελλάδα αναζητά μεγαλύτερη χρηματοδότηση για περισσότερα νέα Πράσινα Έργα 

Η Ελλάδα ελπίζει να αξιοποιήσει περίπου 6 δισ. ευρώ από το ενεργειακό πακέτο 

REPowerEU για τη χρηματοδότηση έργων πράσινης μετάβασης ύψους 10-12 δισ. 

ευρώ. Τα θετικά νέα στο μέτωπο της απασχόλησης δείχνουν αισιοδοξία για μια 

πολυάσχολη τουριστική περίοδο του 2022. Στην τελευταία της εαρινή πρόβλεψη, 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μείωσε την… Περισσότερα… 

 

Η πρόταση «3A» από Ε.Β.Ε.Π. «Ενεργειακή απεξάρτηση προς όφελος του κοινωνικού συνόλου» 

Στο τόσο αβέβαιο πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό/γεωπολιτικό περιβάλλον 

που βιώνουμε, η ενέργεια έρχεται να παίξει έναν κυρίαρχο ρόλο στις εξελίξεις. 

Πόλεμοι πλέον γίνονται με στόχο την κυριαρχία ενεργειακών φυσικών 

αποθεμάτων, μιας και όλο και πιο έντονη είναι όχι μόνο η εξάρτηση μας από την 

ενέργεια μα και παράλληλα και η ανάγκη λογικότερου… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0001_F31373.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F31448.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0102_F31500.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F31539.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F31585.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0001_F31373.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0001_F31373.pdf


AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.  

 

Χρ. Σταϊκούρας: Έκθεση - ορόσημο για τη χώρα η 14η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας για την 

Ελλάδα - Πράσινο φως για αποδέσμευση 748 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα 

Ως «έκθεση - ορόσημο για τη χώρα», χαρακτήρισε ο υπουργός Οικονομικών, 

Χρήστος Σταϊκούρας, τη 14η Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας για την Ελλάδα, την 

οποία δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καθώς, όπως προσθέτει ο υπουργός, 

«ανοίγει τον δρόμο για την έξοδο της χώρας από το Καθεστώς Ενισχυμένης 

Εποπτείας, στο οποίο είχε εισέλθει- μόνη στην Ευρώπη- το 2018… Περισσότερα… 

 

Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων - Θ. Σκυλακάκης: Νομοσχέδιο τομή για τις πολύ μικρές και ΜμΕ 

Το νομοσχέδιο για τα «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και 

εταιρικών μετασχηματισμών» αφορά αποκλειστικά τις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις και ειδικά τις πολύ μικρές, που θα τις βοηθήσει πραγματικά για την 

μεγέθυνσή τους, είπε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος 

Σκυλακάκης, επισημαίνοντας ότι τα κίνητρα που προβλέπονται… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.  

Άδ. Γεωργιάδης: Την επέκταση του fuel pass εξετάζει η κυβέρνηση  

Το ενδεχόμενο να επεκταθεί το fuel pass εξετάζει η κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο 

υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του 

σήμερα, σε ραδιοφωνικό σταθμό ενώ σε ό,τι αφορά στην έρευνα που διεξάγεται 

για τις τιμές των καυσίμων είπε ότι αναμένει τα στοιχεία από τα διυλιστήρια για να 

τα επεξεργαστεί η υπηρεσία, και επιπλέον έχουν ξεκινήσει… Περισσότερα… 

 

Γ. Τσακίρης: Εντός Ιουνίου θα ξεκινήσει η ψηφιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

μέσω ΕΣΠΑ - Σημαντικός πλέον παράγοντας ανάπτυξης για τη χώρα μας, η νεοφυής και καινοτόμα 

επιχειρηματικότητα 

Μέσα στον Ιούνιο θα έχει εγκριθεί το επιχειρησιακό σχέδιο του ΕΣΠΑ για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα ξεκινήσει η πρώτη δράση για την ψηφιακή τους 

αναβάθμιση, δήλωσε σε ραδιοφωνική εκπομπή ο υφυπουργός Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης. Αναφορικά με τις επενδύσεις είπε ότι είναι 

καλύτερο να επενδύεις μέσα σε κρίση σημειώνοντας πως είναι… Περισσότερα… 

 

Χρ. Δήμας: Την τελευταία διετία η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη αύξηση της δεκαετίας σε δαπάνες 

έρευνας και ανάπτυξης  

Τα δυο τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει καταφέρει να καταγράψει τη μεγαλύτερη 

αύξηση της δεκαετίας σε δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη (R&D), ήτοι 

17,2%. Αυτό σημείωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας, 

σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Νέα Δημοκρατία… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕN.  

 

Κ. Σκρέκας: Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον προτεινόμενο μηχανισμό στήριξης των 

καταναλωτών ρεύματος  

Συμφωνία για τις βασικές αρχές του νέου μηχανισμού, που θα εφαρμοστεί από τον 

Ιούλιο προκειμένου να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των τιμών της ηλεκτρικής 

ενέργειας επιτεύχθηκε στις Βρυξέλλες ύστερα από συνάντηση του υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, και της γ.γ. Ενέργειας & Ορυκτών 

Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρας Σδούκου, με την Επίτροπο Ενέργειας… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F31650.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F31702.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F31738.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F31774.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F31830.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901_F32467.pdf


Στη Βουλή η τροπολογία για επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος και φορολόγηση των 

ηλεκτροπαραγωγών 

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση έως 600 

ευρώ των καταναλωτών ρεύματος καθώς και για την επιβολή έκτακτης εισφοράς στους 

ηλεκτροπαραγωγούς.Πρόκειται για μέτρα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από την 

κυβέρνηση στο πλαίσιο του "πακέτου" ενίσχυσης… Περισσότερα… 

 

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

Αυτό είναι το επάγγελμα του μέλλοντος που μπορεί να αναπτυχθεί στην Ελλάδα  

Η ανησυχία για την επάρκεια ειδών διατροφής γίνεται όλο και πιο έντονη σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει οδηγήσει αρκετές χώρες να απαγορεύσουν τις 

εξαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων, όπως είναι το σιτάρι, η ζάχαρη, τα ζυμαρικά, τα 

φυτικά έλαια. Η Αργεντινή, μάλιστα, έχει απαγορεύσει κάποιες εξαγωγές μέχρι και τον 

Δεκέμβριο του… Περισσότερα…  

 

Τα φοροκίνητρα για μετασχηματισμό και επαναπατρισμό ΜμΕ 

Ελκυστικά φοροκίνητρα που προβλέπουν «κούρεμα» του εταιρικού φόρου κατά 30% 

και 50% % έως και 9 χρόνια δίνει το υπουργείο Οικονομικών σε ελληνικές 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και σε επαγγελματίες όπως δικηγόρους, λογιστές, 

αρχιτέκτονες, μηχανικούς καθώς και σε αγρότες προκειμένου να δημιουργήσουν… 

Περισσότερα… 

 

Επένδυση ζωής ο πρώτος κλιματικός νόμος στην Ελλάδα 

Η Ελλάδα πρέπει και οφείλει να προχωρήσει δυναμικά στο περιβαλλοντικό πεδίο, αλλά 

παράλληλα να «τρέξει κατοστάρι» στο ενεργειακό πεδίο. Το οποίο αποτελεί και την 

βάση για τις όποιες παρεμβάσεις στο περιβαλλοντικό πεδίο να αποδειχθούν 

αποτελεσματικές. «Δει δε χρημάτων και άνευ τούτων ουδέν… Περισσότερα… 

 

Ημέρες Θάλασσας, ημέρες γιορτής, ημέρες αναγνώρισης, ημέρες σεβασμού, ημέρες πολιτισμού, 

ημέρες αθλητισμού, ημέρες περηφάνειας, ημέρες διασκέδασης, ημέρες τραγουδιού, ημέρες χαράς 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς δηλώνει αρωγό σε κάθε 

προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής του Πειραιά, να προωθήσει την εξωστρέφεια της 

πόλης. Στόχος δεν είναι μόνο η προσέλκυση επισκεπτών ή η ανάδειξη του Πειραιά σε 

μία μεγάλη, σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, αλλά μέσα από δράσεις και εκδηλώσεις, η 

προσέγγιση του κοινού σε δράσεις… Περισσότερα… 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

Γενική Συνέλευση Σ.Β.Α.Π. 

«Η κρίση και ο παρατεταμένος πόλεμος στην Ουκρανία, επιβάλλουν προσοχή από 

κάθε πλευρά, πολιτική και επιχειρηματική να μην χάσουμε χρόνο και να κερδίσουμε 

έδαφος στην ανάκαμψη καθώς μια πιθανή παγκόσμια οικονομική κρίση 

παραμονεύει και δεν αποκλείει καθόλου την ύφεση των οικονομιών μας», τόνισε ο 

πρόεδρος του ΣΒΑΠ, κ. Δημήτρης Μαθιός… Περισσότερα… 

 

Πρώτη διεθνής διάκριση για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 

«Best Performing New Member» αναδείχθηκε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για 

τη δραστηριότητά της. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ξεχώρισε για την συνεισφορά 

της στην ελληνική οικονομία, έχοντας χορηγήσει από το 2020 έως σήμερα πάνω από 

39.000 δάνεια αξίας άνω των 8,4 δισ. ευρώ. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ταχύτητα 

υλοποίησης των χρηματοδοτικών της… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/1001_F32522.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1101_F763.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1201_F32591.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1301_F32643.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1401_F32672.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1501_F32702.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1601_F32747.pdf


 

Έρευνα του ΠΑ.ΠΕΙ. 

Αγαπητοί επιχειρηματίες και επιχειρήσεις με έδρα τον Πειραιά Σας καλούμε να 

συμμετέχετε όλοι στην έρευνα του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Δήμου Πειραιά για 

την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής μας οικονομίας, την ενίσχυση της 

εξωστρέφειάς της και πάνω απ’ όλα η αξιοποίηση της νέας γνώσης που παράγεται… 

Περισσότερα… 

 

Η γιορτή - θεσμός «Ημέρες Θάλασσας» για όγδοη χρονιά στον Πειραιά 

Oι «Ημέρες Θάλασσας», η γιορτή - θεσμός για τον Πειραιά, επιστρέφει, για 8η 

συνεχόμενη χρονιά, στο μεγάλο λιμάνι από τις 27 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου σε ένα 

πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα, με πάνω από 100 δωρεάν εκδηλώσεις για μικρούς και 

μεγάλους. Ο Δήμος Πειραιά, επτά χρόνια μετά από τον εορτασμό - με απόλυτη επιτυχία 

- της  Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας έχει καταρτίσει… Περισσότερα… Πρόγραμμα… 

 

Εκδήλωση μνήμης για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης 

Στον αύλειο χώρο, ενώπιον του Ι.Ν. της Μητροπόλεως Πειραιά (Αγία Tριάδα) θα 

πραγματοποιηθεί, την Κυριακή 29 Μαϊου 2022 και ώρα 10.00, τρισάγιο από τον 

Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιώς, κκ Σεραφείμ, για την Άλωση της 

Κωνσταντινούπολης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα κατατεθούν στέφανα στο άγαλμα 

του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου. 

 

 
 

 

 

  

 

 

                                                                          

                                                                                … Περισσότερα… 
 

   
 

 … Περισσότερα… 

http://www.pcci.gr/evepimages/1901_F675.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1701_F25.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1702_F64.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/19_F32009.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/20_F32035.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/20_F32035.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/20_F32035.pdf

