
 
 

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.                                                                                      Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2022 

 

 

 

Τα επιχειρηματικά πάρκα ζωτικά κύτταρα για την οικονομική ανάπτυξη - Επίτιμο μέλος του Ε.Β.Ε.Π. 

ανακηρύχθηκε ο Μιχάλης Σακέλλης 

Το υφεσιακό περιβάλλον που διαμορφώνεται στην ευρωπαϊκή οικονομία, μέσα 

στο οποίο καλείται να λειτουργήσει το επιχειρείν, αλλά και ο ρόλος που 

μπορούν να διαδραματίσουν τα βιομηχανικά πάρκα στην ανάπτυξη της 

οικονομίας, αποτέλεσαν τα κύρια στοιχεία στα οποία επικεντρώθηκε η 

συνεδρίαση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου… Περισσότερα… 

 

AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.  
 

Χρ. Σταϊκούρας: Ασκούμε πίεση στις τράπεζες και τους διαχειριστές να εργαστούν πιο μεθοδικά με 

τον εξωδικαστικό μηχανισμό - Μειώνονται τα περιθώρια των επιτοκίων στη ρύθμιση οφειλών στον 

εξωδικαστικό μηχανισμό - Δεν έχει τεθεί θέμα για fuel pass 3 

«Υπάρχει βελτίωση της κατάστασης τους τελευταίους μήνες, αλλά η πολιτική ηγεσία 

του υπουργείου Οικονομικών δεν είναι ικανοποιημένη» ανέφερε ο υπουργός 

Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ολοκληρώνοντας την ενημέρωση σχετικά με την 

πορεία «υλοποίησης του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης… Περισσότερα… 

 

Σκυλακάκης: Ασπίδα στην ύφεση οι επενδύσεις μέσω Ταμείου Ανάκαμψης 

Την αισιοδοξία του για την πορεία των οικονομικών της χώρας εξέφρασε ο 

αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκης, κατά την ομιλία του στο 

Olympia Forum III, που διοργανώθηκε από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και 

την εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ. Ο κ. Σκυλακάκης αναφέρθηκε… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/01_F4103.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/02_F4270.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/03_F4423.pdf


Νοέμβριο η απόφαση για την επαναφορά της επιδότησης πετρελαίου κίνησης στην αντλία 

Εντός του Νοεμβρίου θα ληφθεί η απόφαση για την επαναφορά της επιδότησης 

πετρελαίου κίνησης στην αντλία, τόνισε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Θεόδωρος 

Σκυλακάκης. Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών εάν 

ληφθεί σχετική απόφαση για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, θα εφαρμοστεί 

από τον Νοέμβριο… Περισσότερα… 

 

Αναβαθμίζονται οι οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας με άλλες χώρες  

Την επέκταση του δικτύου των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με χώρες 

όπως η Αυστραλία και η Ιαπωνία και την αναθεώρηση υφιστάμενων συμβάσεων, 

προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρας, με αφορμή την κύρωση, 

από την ολομέλεια της Βουλής, της Σύμβασης Ελλάδας-Γαλλίας για την εξάλειψη της 

διπλής φορολογίας… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.  

 

Γεωργιάδης για νέο ΕΣΠΑ: «Είμαστε πρώτοι σε όλη την ΕΕ και σε απορρόφηση και σε ταχύτητα 

έγκρισης»- Ξεκινά άμεσα μία σειρά προσκλήσεων του προγράμματος Ανταγωνιστικότητας του νέου 

ΕΣΠΑ 

«Είμαστε πρώτοι σε όλη την ΕΕ και σε απορρόφηση και σε ταχύτητα έγκρισης στο 

νέο ΕΣΠΑ»  σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Α. Γεωργιάδης, στην 

συνεδρίαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του νέου Προγράμματος 

Ανταγωνιστικότητας του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027. Ο υπουργός τόνισε ότι «η Ελλάδα 

δεν έχει περιθώριο να χάσει… Περισσότερα… 

 

Παπαθανάσης: Στις 2 Νοεμβρίου θα ανακοινωθεί το «καλάθι του νοικοκυριού» - Κάθε εβδομάδα 

θα αλλάζουν τα προϊόντα - Ψωμί και κρέας θα υπάρχουν στο καλάθι του νοικοκυριού 

Στις 2 Νοεμβρίου θα ανακοινωθεί το καλάθι του νοικοκυριού, θα διατηρείται για επτά 

μέρες και θα αλλάζει κάθε Τετάρτη. Αυτό ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ν. Παπαθανάσης, σε τηλεοπτικό σταθμό, ενώ 

υπογράμμισε ότι το υπουργείο δέχεται, εκτός από την υποχρεωτική εφαρμογή του 

καλαθιού για τις μεγάλες αλυσίδες… Περισσότερα… Η τροπολογία… 

 

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για επιχορήγηση νεανικής επιχειρηματικότητας 14.800 ευρώ  

Τη Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022 ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων 

χρηματοδότησης για το Β΄κύκλο του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 

ετών με έμφαση στις γυναίκες». Ο στόχος της 12μηνης δράσης είναι η προώθηση 

στην αυτοαπασχόληση 1.000 νέων… Περισσότερα… 

 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τα αποθέματα στερεών καυσίμων θέρμανσης - Εντός 3 

ημερών η αρχική δήλωση  

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

σχετικά με την εξειδίκευση των ειδών, των υπόχρεων, των αρμόδιων αρχών, των 

κυρώσεων και της διαδικασίας υποβολής δήλωσης αποθεμάτων σε καυσόξυλα παντός 

είδους, πέλλετ, μπρικέτες και προσάναμμα (δαδί). Η καταγραφή αυτών των ειδών 

αποσκοπεί αφενός στην εποπτεία… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/04_F4557.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/05_F4665.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/06_F4773.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/07_F4992.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/701_F9149.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/08_F5119.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/09_F5224.pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕN.  

 

Για τον Νοέμβριο η απόφαση για το πλαφόν στο φυσικό αέριο 

Από αναβολή σε αναβολή πηγαίνει η υπόθεση της υιοθέτησης πλαφόν για την αγορά 

φυσικού αερίου, από κοινού, από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., γεγονός που αντανακλά 

την αναποφασιστικότητα σε ένα μείζονος σημασίας θέμα για την ανταγωνιστικότητα 

των επιχειρήσεων της Ε.Ε., αλλά και… Περισσότερα… 

 

«Εξοικονομώ-Αυτονομώ»: Παράταση για την προθεσμία ολοκλήρωσης έργου 

Το Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας ανακοινώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η έγκριση 

της 3ης τροποποίησης της προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», 

με σκοπό την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των έργων. Στην 

τροποποίηση προβλέπεται ότι, για αιτήσεις σε υπαγωγή όπου η προθεσμία 

ολοκλήρωσης του έργου λήγει από 31/10/2022… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ.  

 

Χατζηδάκης: Πιο επιτακτική η «πράσινη» ενέργεια εν μέσω κρίσης – Τέσσερεις δράσεις του 

υπουργείου 

«Η εκτόξευση των τιμών του φυσικού αερίου και η εξάρτηση της Ευρώπης από το 

φυσικό αέριο, καθιστά ακόμα πιο επιτακτικό, το πρασίνισμα της ηλεκτρικής ενέργειας 

και της ενέργειας συνολικότερα. Έτσι ώστε όχι μόνο να υπηρετήσουμε προφανείς 

περιβαλλοντικές ανάγκες, αλλά και να απαλλαγούμε τόσο από τον… Περισσότερα… 

 

Η ανεργία μειώθηκε κατά 5,1% την τελευταία τριετία 

Στις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην αγορά εργασίας και τις παρεμβάσεις για να 

αρθούν οι αποκλεισμοί αναφέρθηκε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης από το Olympia Forum III, που διοργανώθηκε από 

το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και την εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ… Περισσότερα… 

 

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

Κατάσταση ύφεσης δείχνουν οι ευρωπαϊκοί δείκτες επιχειρηματικού κλίματος       

Οι ευρωπαϊκοί δείκτες μας δίνουν χρήσιμα και κρίσιμα στοιχεία για τη συνολική 

κατάσταση της οικονομίας, τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων, την απασχόληση, 

τις τιμές, τις επενδύσεις και τις παραγγελίες στην αγορά. Μετά τη ρωσική εισβολή 

στην Ουκρανία ακολούθησαν γεωπολιτικές εντάσεις και ισχυρή… Περισσότερα… 

 

Ωρίμασαν οι συνθήκες για μια ολοκληρωμένη στρατηγική αξιοποίηση του Πειραιά   

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν το 31,78% του παγκόσμιου στόλου 

πετρελαιοφόρων, το 25,01% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς χύδην ξηρού 

φορτίου, το 22,35% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς Υγροποιημένου Φυσικού 

Αερίου (LNG), το 15,60% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς… Περισσότερα… 

 

Προτεραιότητα η στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων 

Σε μια αβέβαιη συνολικά ευρωπαϊκή κατάσταση, με υψηλές πληθωριστικές πιέσεις 

εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης είναι σημαντικό να αυξάνονται στην χώρα μας ο 

κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων, οι εξαγωγές και οι επενδύσεις. Οι δυναμικοί και 

παραγωγικοί κλάδοι της ελληνικής οικονομίας έχουν επηρεαστεί… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/10_F5371.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/11_F5586.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/12_F5720.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/13_F5824.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/14_F6017.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/15_F6200.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/16_F6318.pdf


Σήμερα οφείλουμε να επενδύσουμε στην ναυτιλιακή καινοτομία 

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. υπογράμμισε ότι « σήμερα οφείλουμε να επενδύσουμε στην 

ναυτιλιακή καινοτομία που είναι έντασης κεφαλαίου και έντασης γνώσης, αλλά και 

να καταβάλουμε κάθε  δυνατή προσπάθεια για την βελτίωση του γνωσιακού επιπέδου 

του έμψυχου δυναμικού που  δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

Αναβίωση βιομηχανικών κτηρίων - Χαρτογραφούνται όλα τα εγκαταλελειμμένα  

Ξεκίνησε η καταγραφή ανενεργών κτηρίων και χώρων υποδοχής επενδύσεων σε όλη 

τη χώρα «με στόχο - παράλληλα και υποστηρικτικά στην Εθνική Στρατηγική 

Βιομηχανίας - την αξιοποίηση των αργούντων βιομηχανικών υποδομών για νέες 

χρήσεις στη κατεύθυνση της βιομηχανικής μετάβασης» σύμφωνα με στελέχη της 

γενικής γραμματείας Βιομηχανίας… Περισσότερα… 

 

H Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, απένειμε υποτροφίες σε 

ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ασχολούνται με τη γαλάζια οικονομία  

Τη βούληση της Περιφέρειας να συνεχίσει να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο πόρο με στόχο, 

σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της Αττικής, την ενθάρρυνση και στήριξη του 

έργου των νέων επιστημόνων, διαμήνυσε ο Περιφερειάρχης Αττικής στην εκδήλωση 

κατά την οποία απονεμήθηκαν, με χρηματοδότηση της… Περισσότερα… 

 

Πρόσκληση στο Σεμινάριο «Διαπραγματευτική Επικοινωνία»  

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

21 – 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 

▪ EuroCommerce-ΜcKinsey: Retail and wholesale transformation may require up to 600 billion in 

investments to future-proof the sector 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

21 – 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 

▪ Κοινό Δελτίο Τύπου:  «EU Employers welcome Commission's decision to introduce a competitiveness 
check in EU policy and law-making»  

▪ Δελτίο Τύπου: «Energy crisis risks pushing SMEs into recession» 

▪ Δελτίο Τύπου: « Increasing resilience in European small businesses» 

http://www.pcci.gr/evepimages/17_F6471.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/18_F6716.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/19_F6833.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/20_F6980.doc
http://www.pcci.gr/evepimages/E1_F7180.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/E1_F7180.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/E2_F7392.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/E2_F7392.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/E3_F8025.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/E4_F8316.pdf

