
 
 

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, 29 Ιουλίου 2022 

 

 

Η αγορά ζητά «προστατευτικό» μηχανισμό στην επιθετική αύξηση των επιτοκίων 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, παρακολουθώντας τις 

εξελίξεις των προτάσεων της ΕΕ και των αποφάσεων της ΕΚΤ, εκφράζει την 

ανησυχία του για ακόμα μεγαλύτερες πιέσεις τιμών στους κλάδους του 

εμπορίου και της βιομηχανίας. Το Ε.Β.Ε.Π. αναμένει πως η ενεργοποίηση 

του όπλου της αύξησης των επιτοκίων, περισσότερο… Περισσότερα… 

 

Το ΕΣΠΑ 2021-2027 αλλάζει την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά 

Χαρτογράφηση των βασικών αξόνων, επί των οποίων θα «τρέξουν» προγράμματα και 

δράσεις που θα ενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-27, αλλά και αποτύπωση 

των προοπτικών και των προκλήσεων για την έγκαιρη υλοποίηση σχεδιασμών ως προς 

την απορρόφηση των κονδυλίων, έγινε, προχθές, στον Πειραιά, κατά τη διάρκεια του 

workshop για το νέο ΕΣΠΑ και την πορεία υλοποίησης των έργων… Περισσότερα… 

 

Η Ελλάδα πέτυχε την εξαίρεση μείωσης φυσικού αερίου και επέκτεινε την επιδότηση ρεύματος 

και καυσίμων τον Αύγουστο 

Η συμφωνία του Συμβουλίου Ενέργειας για τη μείωση της κατανάλωσης φυσικού 

αερίου για τον επόμενο χειμώνα προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν 

παρέκκλιση των στόχων τους για πλήρωση των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, εάν 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το αέριο ως πρώτη ύλη για κρίσιμες… Περισσότερα… 

 

AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.  

 

Χρ. Σταϊκούρας: Στο τέλος της εβδομάδας θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα Fuel pass-2  

Στο τέλος της εβδομάδας και κατά πάσα πιθανότητα μέσα στο Σαββατοκύριακο θα 

ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα Fuel pass-2 για την επιδότηση των καυσίμων, 

δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Το συνολικό κόστος ανέρχεται 

σε 200 εκατ. ευρώ και, σύμφωνα με τον υπουργό, θα καλύψει… Περισσότερα… 

 

Σκυλακάκης: Αν η Μόσχα κλείσει τη στρόφιγγα του φυσικού αερίου η Ελλάδα είναι καλύτερα 

προετοιμασμένη 

Για το ενδεχόμενο η Ρωσία να κλείσει τη στρόφιγγα του φυσικού αερίου στην Ευρώπη 

μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης 

υπογραμμίζοντας πως «η Ελλάδα είναι καλύτερα προετοιμασμένη». «Οι τιμές του 

φυσικού αερίου θα καθορίσουν πώς θα διατεθεί ο επιπλέον… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F14814.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F14841.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F14903.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F14942.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F14965.pdf


Σε προχωρημένο στάδιο του εξωδικαστικού μηχανισμού δάνεια άνω των 20 δισ. ευρώ 

Στην  οφειλών ρύθμισης μηχανισμού εξωδικαστικού του υλοποίησης πορεία 

 και Σταϊκούρας Χρήστος Οικονομικών υπουργός ο, τους δηλώσεις με, αναφέρθηκαν

.Αθανασοπούλου Μαριαλένα, Χρέους Ιδιωτικού  Διαχείρισης γραμματέας ειδική η  

Όπως ανακοίνωσε ο κ.Σταϊκούρας, δάνεια άνω των 20 δισ. ευρώ… Περισσότερα… 

 

Επέκταση προθεσμιών καταχώρισης στοιχείων στο κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων 

έως 31/10 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 3804) η απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών που αφορά στην τροποποίηση της σχετικής υπουργικής 

απόφασης για την καταχώριση των στοιχείων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών 

Δικαιούχων. Με την τροποποίηση επεκτείνονται χρονικά… Περισσότερα… 

 

«Παράθυρο» να ισχύσει έκπτωση 3% για την εφάπαξ πληρωμή του φόρου εισοδήματος 

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να 

ισχύσει η έκπτωση 3% για την εφάπαξ πληρωμή του φόρου εισοδήματος και έως την 

31η Αυγούστου, μετά την παράταση στην υποβολή των δηλώσεων από τις 29 

Ιουλίου. Συγκεκριμένα μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, είπε ότι… Περισσότερα… 

 

Μέχρι την 31η Αυγούστου η δυνατότητα υποβολής δικαιολογητικών για την Επιστρεπτέα 

Προκαταβολή 

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, και με τη συνδρομή της ΑΑΔΕ, ανταποκρινόμενα στις ανάγκες των 

επιχειρήσεων που έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την κρίση της πανδημίας του 

κορονοϊού, προχώρησαν στην τροποποίηση των αποφάσεων για… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.  

43 παρεμβάσεις προβλέπει το Σχέδιο Δράσης της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής Βιομηχανίας 

Υπό την προεδρία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη 

πραγματοποιήθηκε   πρόσφατα η 4η συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής 

Βιομηχανίας, στην οποία συμμετείχαν τα μέλη των  εμπλεκόμενων Υπουργείων και 

των κοινωνικών φορέων. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής… Περισσότερα… 

 

Έναρξη του νέου αναπτυξιακού νόμου: Την πρώτη προκήρυξη υπέγραψε ο Ν. Παπαθανάσης - 

Δήλωση Αδ. Γεωργιάδη 

Την πρώτη προκήρυξη του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 για το Καθεστώς 

Ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» υπέγραψε πρόσφατα, ο 

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης. Ο νέος 

αναπτυξιακός νόμος θα μεταβάλει ουσιαστικά το περιβάλλον… Περισσότερα… 

 

Καταργούνται οι ενδιάμεσες εκπτώσεις, επιτρέπεται η διενέργεια προσφορών  

Καταργούνται οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι και επιτρέπεται η διενέργεια 

προσφοράς ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το 50% του συνόλου των 

ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα.  Αυτό προβλέπεται σε σχέδιο νόμου του 

υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που κατατέθηκε στη Βουλή.  Όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 6 του νομοσχεδίου… Περισσότερα… Άρθρο 6 Σχεδίου Νόμου… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F14994.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F15043.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F15076.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901_F15108.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1001_F15141.pdf
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http://www.pcci.gr/evepimages/1202_F15245.pdf


Στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου για την Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας - Αρχές Σεπτέμβρη η 

ψήφιση – Παρέμβαση Ε.Β.Ε.Π. 

Κατατέθηκε τη Δευτέρα 25 Ιουλίου, το Σχέδιο Νόμου του Υπ. Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων με τίτλο «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις 

αναπτυξιακού χαρακτήρα», το οποίο επιδιώκει την παροχή εξουσιοδότησης στον 

Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την ενιαία συμμετοχή του Δημοσίου ως 

πιστωτή στην… Περισσότερα… Σχέδιο Νόμου… Επιστολή Προέδρου Ε.Β.Ε.Π… 

 

Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του τομεακού προγράμματος του νέου ΕΣΠΑ «Μεταφορές 

2021-27» προϋπολογισμού 2,2 δις ευρώ 

Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. το πρόγραμμα «Μεταφορών 2021-27» με προϋπολογισμό 2,2 

δις ευρώ, αρμοδιότητας της Ειδ. Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ, 

του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται με Κοινοτική 

Συμμετοχή ύψους 1.854 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 1.289 εκ. ευρώ από το ΤΣ και 565 

εκ. ευρώ από το ΕΤΠΑ. Η αναλογούσα… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕN.  

Κώστας Σκρέκας: «Η Ελλάδα πέτυχε την εξαίρεση που ζητούσε για τον υπολογισμό της μείωσης 

στην κατανάλωση φυσικού αερίου» 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, συμμετείχε στην έκτακτη 

συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε., που πραγματοποιήθηκε 

την Τρίτη 25 Ιουλίου, στις Βρυξέλλες. Οι Υπουργοί Ενέργειας της Ε.Ε. συμφώνησαν 

σε έναν νέο κανονισμό για την εθελοντική μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου 

της Ε.Ε., κατά τουλάχιστον 15% σε σύγκριση με τον μέσο όρο… Περισσότερα… 

 

Στα 15-17 λεπτά ανά κιλοβατώρα τα τιμολόγια ρεύματος 

Στα 15-17 λεπτά ανά κιλοβατώρα διαμορφώνονται οι τελικές τιμές καταναλωτή για 

την ηλεκτρική ενέργεια τον Αύγουστο, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις για τις 

επιδοτήσεις στο ρεύμα που έκανε ο υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ. Σκρέκας. 

Συγκεκριμένα η επιδότηση για τα οικιακά τιμολόγια, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, για 

το σύνολο της κατανάλωσης και όλες τις κατοικίες… Περισσότερα… 

 

Όλες οι ρυθμίσεις του περιβαλλοντικού νομοσχεδίου - Οι ρυθμίσεις για τα υπεράκτια αιολικά 

πάρκα-Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου 

Σημαντικός αριθμός περιβαλλοντικών ζητημάτων ρυθμίζεται με το νομοσχέδιο που 

κατατέθηκε από το ΥΠΕΝ όπου μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προβλέψεις για τα 

εξής: Απλοποίηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ελέγχων, 

απλοποίηση των χρήσεων γης, ρύθμιση θεμάτων Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και Πράσινου 

Ταμείου, θεμάτων δασικών χαρτών και… Περισσότερα… Σχέδιο Νόμου… 

 

Ηλεκτρικά οχήματα: Άνοιξε η πλατφόρμα  υποβολής αιτήσεων για την επιδότηση αγοράς 

Άνοιξε από χθες Πέμπτη η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την επιδότηση αγοράς 

ηλεκτρικών οχημάτων (αυτοκίνητα, δίκυκλα, τρίκυκλα, ποδήλατα), στο πλαίσιο του 

δεύτερου κύκλου του προγράμματος "Κινούμαι ηλεκτρικά", ανακοίνωσαν ο υπουργός 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας και η γενική γραμματέας Ενέργειας 

Αλεξάνδρα… Περισσότερα… 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/1301_F15275.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1302_F15311.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1303_F30496.pdf
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http://www.pcci.gr/evepimages/1501_F15409.pdf
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http://www.pcci.gr/evepimages/1701_F15494.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1702_F15520.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1801_F15572.pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.Υ.ΜΕ 
 

Γ. Καραγιάννης: Αρχές φθινοπώρου το μετρό θα φτάσει στον Πειραιά 

Αρχές φθινοπώρου αναμένεται να δοθούν στην κυκλοφορία οι τρεις σταθμοί της 

επέκτασης του μετρό στον Πειραιά, όπως έκανε γνωστό ο υφυπουργός Υποδομών και 

Μεταφορών, αρμόδιος για τις υποδομές, Γιώργος Καραγιάννης, μιλώντας σε 

τηλεοπτικό σταθμό. Όπως εξήγησε ο κ. Καραγιάννης… Περισσότερα… 

 

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

«Οι κερδισμένοι του δολαρίου και οι χαμένοι του ευρώ» 

Η αλλαγή της εικοσαετούς σχέσης ευρώ-δολαρίου και η ευθυγράμμιση των 2 

κορυφαίων νομισμάτων σε απόλυτη ισοτιμία, πυροδοτεί λίγες θετικές, αλλά πολλές 

αρνητικές εξελίξεις. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας μας θα 

διευρυνθεί, ενώ πολλές επιχειρήσεις αδυνατούν ήδη να ενσωματώσουν στις τιμές 

των προϊόντων τους τις κοστολογικές επιβαρύνσεις από… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

Gov.gr Wallet Στο κινητό τηλέφωνο περνά η αστυνομική ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης - 

Power Pass - "Fuel Pass 2" 

Στο κινητό τηλέφωνο περνά η αστυνομική ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης μέσα 

από τη νέα επίσημη εφαρμογή, η οποία αφορά στη δημιουργία, αποθήκευση και στον 

έλεγχο γνησιότητας των ψηφιακών αντιγράφων της αστυνομικής ταυτότητας και του 

διπλώματος οδήγησης στο κινητό μας τηλέφωνο. Παράλληλα «τρέχουν» ρυθμίσεις 

που αφορούν στα… Περισσότερα… 

 

Νέα στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία σχεδιάζει η Αναπτυξιακή Τράπεζα 

Νέα στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη των μικρών και 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχεδιάζει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, εισάγοντας 

καινοτόμες μεθόδους για την πιστοληπτική τους αξιολόγηση, που θα βασίζονται στις 

προοπτικές της επενδυτικής τους πρότασης και όχι στα στοιχεία… Περισσότερα… 

 

35 χρόνια Κανάλι 1, 90,4 FM - Ειδική συνεργασία με το Ε.Β.Ε.Π. 

Πριν από 35 χρόνια η πόλη μας υποδεχόταν το δικό της ραδιόφωνο, το Κανάλι Ένα, 

μια ελεύθερη φωνή που από τότε ακούγεται αδιάλειπτα, ενημερώνοντας και 

ψυχαγωγώντας τους συμπολίτες μας και όχι μόνο. Πριν ακριβώς 35 χρόνια η 

πρωτεύουσα και οι δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας… Περισσότερα… Παρουσίαση… 
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