
 
 

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, 11 Νοεμβρίου 2022 

 

 

Ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. για τον προγραμματισμό εργασιών της ΕΕ για το 2023: «Μικρότερος αλλά 

κρισιμότερος ο προγραμματισμός» 

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης 

Κορκίδης, ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για το 2023, που παρουσιάστηκε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο με ένα πλήρες έγγραφο επισκόπησης… Περισσότερα… 

 

Μελέτη του Ελληνικού ενεργειακού τομέα από την Εθνική Τράπεζα 

Μετά τον κάβο της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης, η ταχεία υλοποίηση των 

επενδυτικών σχεδίων κρίνει τη θέση της Ελλάδας στο νέο ενεργειακό χάρτη της 

περιοχής. Η κλαδική μελέτη του Ομίλου της ΕΤΕ στην ενότητα Μελέτες και 

Οικονομικές Αναλύσεις για την Ελληνική Επιχειρηματικότητα… Περισσότερα… 

 

Η ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαιώνει την πτωτική πορεία του πληθωρισμού τον Οκτώβριο 

Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στην Ελλάδα στο 9,1% για τον Οκτώβριο, 

παραμένοντας σταθερά υψηλός, καταγράφοντας μείωση σε σχέση με την τιμή 

12%  του Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης τιμών Καταναλωτή, κατά 

τον μήνα Οκτώβριο 2022, παρουσίασε μείωση 1,2%... Περισσότερα… 

 

AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.  

Eurogroup - Χρ. Σταϊκούρας: Η Ελλάδα θα τα καταφέρει καλύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες 

«Η Ελλάδα θα τα καταφέρει καλύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 

επιδεικνύοντας πολύ υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης από τον ευρωπαϊκό 

μέσο όρο», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, προσερχόμενος 

στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης… Περισσότερα… 

 

Θ. Σκυλακάκης: Το δανειακό σκέλος του «Ελλάδα 2.0» έχει χαρακτηριστικά που δεν έχουν υπάρξει 

ξανά σε επενδυτικό εργαλείο 

Κάλεσμα στους επενδυτές να αξιοποιήσουν, έγκαιρα, το εργαλείο των δανείων του 

Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όσο τα επιτόκια είναι τόσο χαμηλά όσο 

σήμερα (0,35% για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και 1% για τις μεσαίες και 

μεγάλες) απηύθυνε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών… Περισσότερα… 

 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F19741.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F19773.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F19825.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F19865.pdf


 

Προϋπολογισμός: Πάνω από το 5,3% η ανάπτυξη το 2022, στην περιοχή του 2% για το 2023  

Στην τελική ευθεία προκειμένου να «κλειδώσουν» οι προβλέψεις για τον 

προϋπολογισμό του 2023, εισέρχονται οι επιτελείς του υπουργείου Οικονομικών, με 

κύριο χαρακτηριστικό την ρευστότητα που υπάρχει στο διεθνές οικονομικό και 

πολιτικό περιβάλλον. Όλα συγκλίνουν στην άποψη ότι παρά… Περισσότερα… 

 

Διαρκής παρακολούθηση και μήνυμα πριν από την επιβολή κυρώσεων για μη διαβίβαση στοιχείων 

από ταμειακές μηχανές μέχρι 30.11.2022 

Με κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου και του 

Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργου Πιτσιλή, όσες επιχειρήσεις είναι υπόχρεες σε χρήση 

Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) και δεν έχουν διαβιβάσει στην ΑΑΔΕ 

στοιχεία λιανικής από τις 31.10.2022 έως τις 30.11.2022… Περισσότερα… 

 

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: 100.000 ενισχύονται με 442.000.000 ευρώ 

Με 442.000.000 ευρώ ενισχύονται 100.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό τους, μια δράση που βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του εθνικού σχεδίου 

Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Σκοπός του προγράμματος είναι 

η είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας… Περισσότερα… 

 

Δεν αυξάνεται το επιτόκιο για την εκπρόθεσμη καταβολή φόρου και την έντοκη επιστροφή 

αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 5635/2.11.2022), αλλάζουν οι όροι υπό τους οποίους μπορούν 

να αυξηθούν τα επιτόκια που βαρύνουν εκπρόθεσμες οφειλές φορολογουμένων, καθώς 

και επιστροφές φόρων από το Δημόσιο προς ιδιώτες… Περισσότερα… 

 

Ψηφιακά 27 έντυπα στην Εφορία 

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, επικαιροποιούνται είκοσι επτά 

έντυπα, που αφορούν θέματα Μητρώου, ΦΠΑ, Φορολογίας Εισοδήματος, Φορολογίας 

Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου και Ειδικών Φορολογιών. Εφεξής, δίνεται η δυνατότητα 

σε πολίτες και επιχειρήσεις να υποβάλλουν ψηφιακά τα δικαιολογητικά… Περισσότερα… 

 

Ο Τ.Κ. προσδιορίζει ΔΟΥ – Ρυθμίσεις για το ΓΕΜΗ 

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, γίνεται ανακαθορισμός της 

χωρικής αρμοδιότητας του συνόλου των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ). Και 

οροθετείται η αντιστοίχιση ενός Ταχυδρομικού Κώδικα (ΤΚ) σε μια μοναδική ΔΟΥ, 

βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ. 

 

Α. Γεωργιάδης: Η σκληρή δουλειά έφερε την 1η θέση στη βελτίωση του Επιχειρηματικού 

Περιβάλλοντος 

«Η έκθεση του Economist Intelligence Unit για την περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 

2019 μέχρι σήμερα, φέρνει την Ελλάδα 1η μεταξύ 82 χωρών στη Βελτίωση του 

Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, με άλμα 16 θέσεων!». Την δήλωση αυτή έκανε ο 

υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης… Περισσότερα… 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F19897.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F19969.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F20002.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F20067.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901_F20106.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1001_F20152.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1101_F20211.pdf


 

Σε λειτουργία το App του e-katanalotis.gov.gr - Οι τιμές ενός προϊόντος με το πάτημα ενός 

κουμπιού και στο κινητό τηλέφωνο - Ψήφος εμπιστοσύνης από τους καταναλωτές στο «καλάθι του 

νοικοκυριού» - Ετοιμάζεται «ειδικό καλάθι» - Έσβησε ο πληθωρισμός 2 μηνών  

«Το “Καλάθι του νοικοκυριού” λειτουργεί πλέον κανονικά και στο App του e-

katanalotis.gov.gr με το πάτημα απλώς ενός κουμπιού στο κινητό σας. Κάθε εβδομάδα 

σε όλα τα προϊόντα θα αναγράφεται και η τιμή του ίδιου προϊόντος την προηγούμενη 

εβδομάδα και έτσι όλοι μαζί θα το βλέπουμε». Αυτό σημείωσε… Περισσότερα… 

 

Σε προδημοσίευση η πρώτη Δράση του νέου ΕΣΠΑ 2021 – 2027 προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ 

Με στόχο την αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην 

ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών, τίθεται σήμερα σε προδημοσίευση η Δράση 

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» προϋπολογισμού 300 εκατ. 

ευρώ, που εντάσσεται στο νέο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ.  
 

Με ΚΥΑ το πλαίσιο για τηλεργασία μετά από αίτηση του εργαζομένου 

Υπεγράφη από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη και 

τον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη η απόφαση για την παροχή εξ’ αποστάσεως εργασίας 

με τηλεργασία μετά από αίτηση του εργαζομένου, που εξειδικεύει τις σχετικές ρυθμίσεις 

του νόμου 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας (άρθρο 67)… Περισσότερα… 

 

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

 

Μικρότερος αλλά κρισιμότερος ο προγραμματισμός εργασιών της ΕΕ για το 2023 

Το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2023 παρουσιάστηκε πριν 

μια εβδομάδα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, με ένα 

πλήρες έγγραφο επισκόπησης και ένα πίνακα νέων και εκκρεμών πρωτοβουλιών. Η 

Επιτροπή ανατρέχει στον όγκο των προτάσεων που υποβλήθηκαν τα προηγούμενα έτη, 

γεγονός που εξηγεί γιατί προβλέπονται πολύ λιγότερα σημαντικά μέτρα... Περισσότερα… 

 

Η «Black Friday» μπορεί να ενισχύσει την κινητικότητα της αγοράς        

Το επιχειρείν «έβαλε και βάζει πλάτη» στην προσπάθεια να διατηρηθούν οι τιμές σε 

λογικά επίπεδα. Σε μια δύσκολη συγκυρία για το σύνολο των ευρωπαϊκών οικονομιών, 

όπου ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 10,7% τον Οκτώβριο, 

η μηνιαία μείωση του πληθωρισμού στη χώρας μας… Περισσότερα… 

 

Συγχαρητήρια προέδρου Ε.Β.Ε.Π. στον Δήμο Πειραιά για τη βράβευση της Ελληνικής Ομάδας 

Ρομποτικής στην Ολυμπιάδα FIRST Global Challenge 2022 

Με το βασικό ερώτημα «τι είναι η ρομποτική;», η πιο δόκιμη απάντηση είναι πως 

αποτελεί έναν κλάδο της μηχανικής, που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των μηχανών. 

Η ρομποτική ασχολείται με τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη χρήση 

ρομπότ, καθώς και… Περισσότερα… 

 

52η Γενική Συνέλευση Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών - E.O.A.E.N. 

Νησιωτικότητα και λιμάνια. Νησιωτικά λιμάνια, τοπικές οικονομίες, τουρισμός, 

πρωτογενής τομέας, συγκράτηση νησιωτικού πληθυσμού, ανάπτυξη. Δεν είναι στόχος 

μου να «κομίσω Γλαύκα εις Αθήνας» για τη σχέση της νησιωτικότητας (του όρου που 

οφείλουμε να κατανοήσουμε) με τα λιμάνια. Τα νησιωτικά, αλλά… Περισσότερα… 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/1201_F20243.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1301_F20279.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1401_F20394.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1501_F20417.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1601_F20515.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1801_F20593.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1901_F20632.pdf


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

Σθένος και αντοχή επέδειξε στις κρίσεις το ελληνικό επιχειρείν  

Η ικανότητα των επιχειρήσεων όχι μόνον να αντέχουν τις πολλαπλές προκλήσεις που 

συναντούν στη διάρκεια των ετών αλλά και να αναπτύσσονται, έχοντας ως επίκεντρο 

της στρατηγικής τους τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, της εξωστρέφειας και της 

δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας αναδείχθηκε για μια ακόμη φορά… Περισσότερα… 

 

Στο 11,8% μειώθηκε η ανεργία 

Στο 11,8% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Σεπτέμβριο εφέτος, 

έναντι του αναθεωρημένου προς τα άνω 13,3% τον Σεπτέμβριο 2021 και του 

αναθεωρημένου προς τα κάτω 12,1% τον Αύγουστο 2022. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 

556.324 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 65.121 άτομα σε σχέση… Περισσότερα… 

 

Επένδυση 158,4 εκατ. ευρώ στο Θριάσιο -Δημιουργούνται 3.000 νέες θέσεις εργασίας 

Κατά την τοποθέτησή του στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, η οποία 

ψήφισε με μεγάλη πλειοψηφία το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών, για την τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης του έργου «Ανάπτυξη 

Εμπορευματικού Κέντρου Θριάσιου Πεδίου», ο υφυπουργός… Περισσότερα… 

 

Ιστορικό ρεκόρ των ελληνικών εξαγωγών, «έσπασαν το φράγμα» των 40 δισ. 

Το φράγμα των 40 δις έσπασαν οι ελληνικές εξαγωγές στο διάστημα Ιανουάριος-

Σεπτέμβριος 2022, επίδοση η οποία αποτελεί ρεκόρ όλων των εποχών τόσο στο υπό 

εξέταση διάστημα, όσο και στο σύνολο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε 

σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή οι εξαγωγές… Περισσότερα… 

 

Γνωρίστε το νέο καταμαράν HYDRUS 

 

Η εταιρεία Vernicos Yachts εμπλουτίζει τον στόλο της με το νέο Hydrus Lagoon 55! Το 

Hydrus θα φτάσει στην Ελλάδα στις αρχές του επόμενου έτους και θα είναι έτοιμο να 

υποδεχτεί τους καλεσμένους της. Περισσότερα… 

 

                       

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

4 -10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

▪ Τοποθέτηση EuroCommerce: «Retailers’ and Wholesalers’ views on the directive on corporate 

sustainability due diligence» 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

4 -10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

Ενημέρωση SMEunited:  

▪ Consumer Law Ready project held its closing conference 

▪ EU legislation should be feasible for entrepreneurs 
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