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Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ 

Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π.                                                                             Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022 

 

 

Ομιλία του Πρωθυπουργού, Κ. Μητσοτάκη, στην 77η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 

Πριν από εβδομήντα επτά χρόνια, ιδρύθηκε αυτός ο οργανισμός μέσα από το χάος του 

πολέμου και με έναν δεδηλωμένο στόχο: την καλλιέργεια αρμονικών σχέσεων μεταξύ 

των εθνικών κρατών μέσω της επιδίωξης διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας, την 

υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το απαραβίαστο… Περισσότερα…  

 

Ενημέρωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλη Κορκίδη, για την ευρωπαϊκή κρίση κόστους - 

Έκκληση ΜμΕ στην ΕΕ να μετριάσει επειγόντως τις αυξήσεις των τιμών ενέργειας 

Τις τελευταίες μέρες του Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες, η Eurocommerce, η SMEunited 

καθώς και άλλοι ευρωπαϊκοί επιχειρηματικοί φορείς προτρέπουν με ανακοινώσεις, τους 

υπουργούς Ενέργειας της ΕΕ να υιοθετήσουν τα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή για την αντιμετώπιση… Περισσότερα… 

 

Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας 29η Σεπτεμβρίου: «Οφείλουμε να επενδύσουμε στη 

ναυτιλιακή καινοτομία» 

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας σε μήνυμα του ο 

πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης 

Κορκίδης, σημειώνει τα ακόλουθα: «Ο Πειραιάς αποτελεί μια ανεπτυγμένη και με 

υψηλή ειδίκευση και παραγωγικότητα συστάδα θαλάσσιας οικονομίας με 

παγκόσμιες διασυνδέσεις, αφού… Περισσότερα… 

 

«Βλέπει» Μεξικό το Ε.Β.Ε.Π. για ανάπτυξη των διμερών εμπορικών σχέσεων 

Μια πρώτη διερεύνηση των πεδίων για ανάπτυξη των διμερών εμπορικών σχέσεων με το 

Μεξικό έγινε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς κατά την επίσκεψη της 

Πρέσβεως της χώρας μας στο Μεξικό, κας Αργυρώς Παπούλια. Ειδικότερα, ανταλλάχθηκαν 

απόψεις με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου… Περισσότερα… 

 

AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Χρ. Σταϊκούρας: Άλμα το 2022 εξαγωγών και ξένων επενδύσεων 

«Ρεαλιστικά αισιόδοξος» ότι η Ελλάδα μπορεί -και θα τα καταφέρει- να μεταβεί σε ένα 

περιβάλλον υψηλής, βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης και ευημερίας για το 

σύνολο της κοινωνίας, παρά το γεγονός ότι οι κρίσεις τείνουν να γίνουν η νέα 

κανονικότητα, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χ. Σταϊκούρας… Περισσότερα… 
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Θ. Σκυλακάκης: Η ελληνική οικονομία θα αποφύγει την ύφεση - Στο Ταμείο Ανάκαμψης εντάχθηκαν 

νέα έργα 3,28 δισ. ευρώ 

Τη βεβαιότητά του ότι η Ελληνική οικονομία θα κρατηθεί μακριά από την ύφεση λόγω 

του υψηλού ποσοστού των επενδύσεων και των εισροών από το Ταμείο Ανάκαμψης 

(RRF), εξέφρασε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης, 

μιλώντας πρόσφατα στο συνέδριο του Εconomist. Υπογράμμισε… Περισσότερα… 

 

Πρωτογενές πλεόνασμα, μείωση φόρων και μόνιμα μέτρα ύψους 3,2 δισ. ευρώ - Ανάπτυξη 2,1% 

στο προσχέδιο του προϋπολογισμού 2023  

Οριστικοποιείται το προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2023, το οποίο και θα κατατεθεί 

στην Βουλή την επόμενη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου. Βασικά στοιχεία του θα είναι η 

χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση για τους πολίτες και ειδικά για συνταξιούχους και 

δημοσίους υπαλλήλους αφού καταργείται… Περισσότερα… 

 

Ποσό 4.260.901,09 ευρώ πιστώνεται σε 3.004 ιδιοκτήτες για τα μειωμένα μισθώματα Νοεμβρίου 

2020-Ιουλίου 2021  

Ποσό συνολικού ύψους 4.260.901,09 ευρώ πιστώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών 

σε 3.004 ιδιοκτήτες ακινήτων (μοναδιαίους Α.Φ.Μ.), επιλύοντας εκκρεμότητες για 

μειωμένα μισθώματα της περιόδου Νοεμβρίου 2020 Ιουλίου 2021. Ειδικότερα, 

πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.  

 

Αδ. Γεωργιάδης: Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Η 

Ελλάδα, ελκυστικός επενδυτικός προορισμός για τις γερμανικές επιχειρήσεις   

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 

στην Ελλάδα, όπως είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Α. Γεωργιάδης στο 

17th IAEE European Energy Conference. Ειδικότερα  ο υπουργός υπογράμμισε: «Υπάρχει 

μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις ΑΠΕ… Περισσότερα… 

 

Ν. Παπαθανάσης: Με στοχευμένες ενισχύσεις, προωθούμε μια νέα γενιά επενδύσεων - Κατά 20% 

αυξήθηκαν οι αιτήσεις ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων το 2021 

Στη διαχρονικότητα των σχέσεων Ελλάδας - Γαλλίας, «δύο χωρών που βρίσκονται 

πάντα στην ίδια πλευρά της ιστορίας», αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, στην ομιλία του στην εκδήλωση με 

θέμα: «ESG και Βιώσιμη Ανάπτυξη - Η γαλλική εμπειρία… Περισσότερα… 

 

Χρίστος Δήμας: Σε 3 μήνες η υποβολή δεσμευτικών προσφορών για την Πολιτεία Καινοτομίας  

Σε 3 μήνες αναμένεται η υποβολή δεσμευτικών προσφορών στο πλαίσιο του δημόσιου 

διεθνούς διαγωνισμού για τη δημιουργία της 1ης Πολιτείας Καινοτομίας, όπως δήλωσε 

στο ΑΠΕ ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χ. Δήμας. Το έργο αφορά στη 

δημιουργία ενός φυσικού χώρου καινοτομίας, στον οποίο… Περισσότερα… 

 

8 νέες Εμβληματικές Δράσεις που συνδέουν την έρευνα με τον παραγωγικό ιστό, στο πλαίσιο του 

Ελλάδα 2.0 – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώνει την έκδοση της απόφασης για 

την προκήρυξη της Δράσης «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές 

περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό» στο πλαίσιο 

του Ελλάδα 2.0 – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας… Περισσότερα… 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕN.  

 

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» 

Νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ' οίκον» για την ενεργειακή θωράκιση των κατοικιών 

προανήγγειλε ο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ. Σκρέκας ο οποίος παράλληλα 

αναφέρθηκε και στην έναρξη του προγράμματος επιδότησης των νοικοκυριών για την 

αντικατάσταση ηλεκτρικών θερμοσιφώνων… Περισσότερα… 

 

Η Ελλάδα μείωσε 40% την κατανάλωση φυσικού αερίου τον Σεπτέμβριο - Με βάση την περσινή 

κατανάλωση θα δοθεί το μπόνους εξοικονόμησης 

Μείωση 40% παρουσιάζει η εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου τον Σεπτέμβριο σε 

σχέση με πέρυσι, διάστημα στο οποίο αυξήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές ενέργειας προς 

την Ιταλία και τα Βαλκάνια. Αυτό επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

Κ. Σκρέκας, μιλώντας στο Βουκουρέστι… Περισσότερα… 

 

Πλαφόν στη χονδρική τιμή του φυσικού αερίου ζητούν η Ελλάδα και άλλες 14 χώρες της ΕΕ - Κυρ. 

Μητσοτάκης: Σπουδαία νέα στον αγώνα κατά των υψηλών τιμών της ενέργειας 

Δεκαπέντε χώρες της ΕΕ υπογράφουν επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την 

οποία της ζητούν να παρουσιάσει πρόταση για πλαφόν στη χονδρική τιμή του φυσικού 

αερίου, ενόψει του έκτακτου Συμβουλίου Ενέργειας που θα πραγματοποιηθεί σήμερα 

30 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες. Η επιστολή, η οποία… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡΓ. 

 

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Ξεκινά η απογραφή για το σύνολο των εργαζομένων 

Την έναρξη της δεύτερης φάσης εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, με την 

εκκίνηση της απογραφικής διαδικασίας του συνόλου των εργαζομένων μισθωτής 

εξαρτημένης εργασίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Παράλληλα, το υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα… Περισσότερα… 

 

Κίνητρα για πλήρη απασχόληση ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας 

Ενόψει η  θέσπιση κινήτρων για την μετατροπή των συμβάσεων μερικής σε πλήρους 

απασχόλησης, καθώς η συγκεκριμένη εξαγγελία του πρωθυπουργού, κ. Κ. Μητσοτάκη, 

θα συμπεριληφθεί στο μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας 

προκειμένου να τεθεί το συντομότερο δυνατό σε εφαρμογή… Περισσότερα… 

 

Θετικό το ισοζύγιο της απασχόλησης στο οκτάμηνο του 2022, σύμφωνα με το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» 

Θετικό το ισοζύγιο της απασχόλησης στο οκτάμηνο του 2022, σύμφωνα με το Π.Σ. 

«ΕΡΓΑΝΗ» Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου, οι αναγγελίες 

προσλήψεων ανήλθαν στις 1.917.971 και οι αποχωρήσεις έφτασαν… Περισσότερα… 

 

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

 

Επωφελής για τις ΜμΕ η συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 

Η ενίσχυση των ΜμΕ, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την 

προσέλκυση και προώθηση νέων επενδύσεων, καθώς και η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων είναι μερικές από μία πλειάδα… Περισσότερα… 
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Η διπλή πρόκληση των ΑΠΕ και της ψηφιοποίησης    

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και η ψηφιοποίηση είναι οι μεγάλες 

προκλήσεις, η απάντηση των οποίων θα συμβάλει στο να μετασχηματιστεί επί τα 

βελτίω ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας μας. Στην παρούσα φάση η μεγαλύτερη 

πρόκληση… Περισσότερα… 

 

Μπορεί η Βιωσιμότητα να υπερισχύσει της Γεωπολιτικής; 

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

σύρραξη ήδη έχουμε «μάθει πολλά» και έχουμε εξάγει συμπεράσματα τα οποία επί 

της ουσίας έχουν αποτελέσει την βάση για χάραξη νέων πολιτικών ή για την 

επίσπευση υλοποίησης πολιτικών όπως αυτή για τις Ανανεώσιμες… Περισσότερα… 

 

Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. στις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική 

καταστροφή 

Συγχαρητήρια στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς για την πρωτοβουλία της φιλανθρωπικής 

Συναυλίας «Σμυρνέικο Μινόρε» στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιώς, σε συνεργασία με την 

Περιφέρεια Αττικής και με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά και του Ε.Β.Ε.Π., τη 

Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022. Το 1922, εκατό χρόνια μετά την… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

Άνοιξαν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό καινοτομίας της Αναπτυξιακής Τράπεζας  

Για δεύτερη διαδοχική χρονιά η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB σε αποκλειστική 

συνεργασία με το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece” 

ανακοίνωσαν τον 2ο διαγωνισμό καινοτομίας με τίτλο “HDB Innovation Challenge”. 

Στόχος του φετινού Διαγωνισμού, είναι η δημιουργία μιας εξελιγμένης πλατφόρμας 

Funding Wizard. Η πλατφόρμα… Περισσότερα… 

 

Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜμΕ 

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ) απέστειλε 

στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερωτική επιστολή σύμφωνα 

με την οποία υλοποιείται το πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ» του ΑΞΟΝΑ 2.3 

«Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων»… Περισσότερα… Η επιστολή… 

 

Υποχρεωτικά POS σε όλους τους επαγγελματίες  

Υποχρεωτική εγκατάσταση POS σε όλους τους επαγγελματίες και την οnline διασύνδεση 

των ταμειακών με τα POS από τις αρχές του 2023 προγραμματίζουν το υπουργείο 

Οικονομικών και η ΑΑΔΕ με στόχο  τον περιορισμό της της φοροδιαφυγής και την 

ενίσχυση των φορολογικών εσόδων… Περισσότερα… 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

 23 - 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

 

▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce: «Energy crisis – alarm bells ringing for European retail and wholesale», 
27.09.2022 

 

▪ Τοποθέτηση EuroCommerce: «Retail and wholesale and the energy crisis – an urgent need for support», 
27.09.2022 
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