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Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π.

Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη: «Αναγκαία και έγκαιρη η μηνιαία αντιστάθμιση του
ενεργειακού κόστους»
«Διανύουμε μια πολεμική περίοδο διεθνούς ενεργειακής κρίσης, με τις τιμές του
ρεύματος να έχουν εκτιναχθεί σε όλη την Ευρώπη, σε πρωτόγνωρα επίπεδα.
Συνεπής στις δεσμεύσεις της, η Κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει νοικοκυριά και
επιχειρήσεις σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, ανακοινώνοντας εγκαίρως ένα νέο
«πακέτο» στήριξης για τον Σεπτέμβριο, παράλληλα με τη… Περισσότερα…
Δηλώσεις προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλη Κορκίδη: Σε «δεύτερη μοίρα» περνούν οι θερινές
εκπτώσεις για τους καταναλωτές
Οι καταναλωτές, στη μεγάλη τις πλειοψηφία, φαίνεται πως φέτος προτίμησαν
ολιγοήμερες διακοπές και καθημερινές εξόδους στη θάλασσα, φαγητό και
διασκέδαση, παρά τις αγορές την περίοδο των θερινών εκπτώσεων. Λίγες μέρες
πριν το τέλος των εκπτώσεων, στις 31 Αυγούστου, οι έμποροι στα αστικά κέντρα
και τις περιφερειακές αγορές… Περισσότερα…
Το Ε.Β.Ε.Π. δίπλα στην ομάδα διάσωσης ΔΕΛΤΑ
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ανταποκρίθηκε στο αίτημα
αγοράς αναγκαίων υλικών για την αναβάθμιση των δυνατοτήτων παροχής
βοήθειας από την εθελοντική Ομάδα Διάσωσης ΔΕΛΤΑ, με έδρα τον Πειραιά,
δωρίζοντας ένα φορητό αυτόματο απινιδωτή και δύο πλήρεις συσκευές
οξυγόνου.
Έρχεται αύξηση 24 δόσεων της πάγιας ρύθμισης οφειλών και παραγραφή χρεών 10ετίας στον
ΕΦΚΑ
Το ΚΕΑΟ κατέγραψε αρνητικό ρεκόρ χρέους που έφτασε τα 43,4 δις ευρώ μετά
την αύξηση των οφειλών κατά 2 δις ευρώ μέσα σε 6 μήνες. Σύμφωνα λοιπόν με
τον υπουργό Εργασίας δύο νέες παρεμβάσεις θα φέρει το ασφαλιστικό
νομοσχέδιο που θα κατατεθεί τον Σεπτέμβριο στη Βουλή, με στόχο να δώσουν
οικονομική ανάσα σε μεγάλη μερίδα… Περισσότερα…

Πρόκληση για την ακτοπλοΐα η ανανέωση του στόλου της
Ζέουσα διατηρεί την ελπίδα το Ε.Β.Ε.Π. να «κτιστούν» νεότευκτες μονάδες που θα
αντικαταστήσουν της γηράσκουσες μονάδες στις ναυπηγικές μονάδες της χώρας που
βρίσκονται σε φάση αναζωογόνησης. Το Επιμελητήριο έχει λάβει δημόσια θέση επι
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εξοπλισμών για πλοία… Περισσότερα…
Διπλασιασμός της αποθηκευτικής χωρητικότητας LNG στη Ρεβυθούσα
Η Ελλάδα συνεχίζει την προετοιμασία για την αντιμετώπιση ακόμη και των πιο
ακραίων σεναρίων, ως προς τις ροές ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.
Αφενός με δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας από το δημόσιο τομέα και τα νοικοκυριά
και αφετέρου με πρόνοια για την εξασφάλιση ηλεκτρικής επάρκειας με άλλα καύσιμα.
Έχει ήδη αναπτυχθεί συντονισμένη προσπάθεια για την προμήθεια… Περισσότερα…
Συγχαρητήρια επιστολή Ε.Β.Ε.Π. στην Attica Group για τα Aero Catamaran
Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδης, απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή στον
πρόεδρο της Attica Group, Κ. Μάγειρα και τον δ/ντα σύμβουλο Σ. Πασχάλη, όπου
αναφέρει πως η ελληνική ακτοπλοΐα απέκτησε τρία «νέα κοσμήματα» και τα νησιά
του Αργοσαρωνικού τρία υπερταχύπλοα νεότευκτα τύπου Aero Catamaran, που
δρομολογήθηκαν… Περισσότερα…
AΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
Χρ. Σταϊκούρας: Η χώρα μας, μετά από 12 χρόνια, επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα και
παύει να αποτελεί την εξαίρεση της Ευρωζώνης
«Η χώρα μας, μετά από 12 χρόνια, επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα και
παύει να αποτελεί την εξαίρεση στην Ευρωζώνη», τόνισε μεταξύ των άλλων ο
Υπουργός Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρας ,με αφορμή την έξοδο της Ελλάδος από το
καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο υπουργός
«από σήμερα, η Ελλάδα βρίσκεται, και επισήμως, εκτός του… Περισσότερα…
Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για επιπλέον μέτρα στήριξης της κοινωνίας ● Κατάργηση
εισφοράς αλληλεγγύης ● ΔΕΘ: Δύο πακέτα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις από την
κυβέρνηση
«Το ύψος της νέας βοήθειας (μέσω του συμπληρωματικού προϋπολογισμού) θα το
ξέρουμε στις αρχές Σεπτεμβρίου». Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρ.
Σταϊκούρας, επισημαίνοντας ότι τότε θα υπάρχει πολύ καλύτερη εικόνα για την
πορεία των εσόδων, ενώ θα δημοσιοποιηθούν και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το
ΑΕΠ το β' τρίμηνο του έτους. Ανέφερε ότι οι ενισχύσεις θα δοθούν… Περισσότερα…
Καθορίστηκε η διαδικασία επιλογής ελεγκτών και εμπειρογνωμόνων, για τον έλεγχο των
στρατηγικών επενδύσεων
Καθορίστηκε η διαδικασία επιλογής των ελεγκτών και του ορισμού εμπειρογνώμονα,
των υποχρεώσεων αυτών, των αντικειμένων ελέγχου, της διαδικασίας, των όρων
και των προϋποθέσεων για τoν έλεγχο της υλοποίησης των επενδύσεων που έχουν
χαρακτηρισθεί ως στρατηγικές. Στην απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα
της …Περισσότερα…

Εξόφληση φόρου εισοδήματος με έκπτωση 3% σε πληρωμές εφάπαξ ως τέλος Αυγούστου
Δυνατότητα εφάπαξ πληρωμής του φόρου εισοδήματος με πιστωτικές κάρτες μέχρι
και το τέλος Αυγούστου, μετά την παράταση που δόθηκε, δίνουν οι τράπεζες. Στην
περίπτωση της εφάπαξ εξόφλησης, που μπορεί να γίνει μέχρι και σε 12 μηνιαίες
δόσεις, οι φορολογούμενοι δικαιούνται την έκπτωση 3% καθώς το σχετικό
δικαίωμα παρατάθηκε μέχρι τέλος Αυγούστου… Περισσότερα…
Θ. Σκυλακάκης: Τον Αύγουστο δόθηκαν πάνω από 200 εκατ. ευρώ για τα ενεργειακά
Στα 200 εκατομμύρια ανέρχεται το ποσό που έδωσε η κυβέρνηση τον Αύγουστο
για τα ενεργειακά, όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θ.
Σκυλακάκης. Σημείωσε πως όσο αυξάνεται το ρωσικό φυσικό αέριο, θα πρέπει η
κυβέρνηση να δίνει χρήματα για να μην δουν τις αυξήσεις αυτές και οι
καταναλωτές. Το μόνο οικονομικό μέτρο που έχει κλειδώσει είναι… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.
Α. Γεωργιάδης: Στον μέσο ευρωπαϊκό όρο ο πληθωρισμός της Ελλάδας στο τέλος του χρόνου
«Όσο η οικονομία μας θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους
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δημοσιονομικός χώρος ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για να υπάρξουν νέα μέτρα
ενίσχυσης» ανέφερε ο υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Α. Γεωργιάδης, απαντώντας
στο αν θα υπάρξουν και νέα μέτρα στήριξης… Περισσότερα…
Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 2 Σεπτεμβρίου το σχέδιο νόμου για τα «Επιχειρηματικά Πάρκα»
Σε διαβούλευση τέθηκε σήμερα το Ν/Σ για την ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και
λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Α. Γεωργιάδης ,έθεσε στις, 19.08.2022, σε δημόσια ηλεκτρονική
διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο

«Επιχειρηματικά Πάρκα» και η

διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 2 Σεπτεμβρίου 2022… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ.
Κ. Χατζηδάκης: Τον Ιανουάριο θα εκκινήσει η διαδικασία για τον προσδιορισμό της αύξησης του
κατώτατου μισθού
Τον Ιανουάριο θα εκκινήσει η διαδικασία για τον προσδιορισμό της αύξησης του
κατώτατου μισθού, όπως προανήγγειλε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Κ. Χατζηδάκης, μιλώντας σε εκπομπή τηλεοπτικού σταθμού. Όπως
είπε, στις αρχές Ιανουαρίου 2023, θα ξεκινήσει η διαβούλευση με τους
κοινωνικούς εταίρους, τα επιστημονικά ινστιτούτα, την… Περισσότερα…
Νέα ψηφιακή υπηρεσία e-ΕΦΚΑ για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης μη μισθωτών
Μια νέα ψηφιακή υπηρεσία έθεσε σε λειτουργία η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ με στόχο
την διευκόλυνση των μη μισθωτών που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη και
χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης. Η ψηφιακή υπηρεσία "Προαιρετική
συνέχιση της ασφάλισης ν.4387/2016" επιτρέπει την ηλεκτρονική υποβολή
αίτησης για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης… Περισσότερα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΝ.
Σε 1,9 δισ. ευρώ η στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων για το ρεύμα τον Σεπτέμβριο
Επιδότηση - ρεκόρ που φθάνει στα 63,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα για τα οικιακά
τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Κ. Σκρέκας, για το Σεπτέμβριο. Η κρατική επιδότηση αφαιρείται από τα
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προηγούμενες ημέρες, μειώνοντας δραστικά… Περισσότερα…
ΑΡΘΡΑ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
86η ΔΕΘ: Μέτρα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον
Η ελληνική κοινωνία και οικονομία παρακολουθεί τις εξελίξεις και περιμένει από
το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης να καταλήξει στα νέα μέτρα, που θα
εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της 86ης ΔΕΘ για τα επόμενα 1+4
χρόνια. Τα δύο κομμάτια των εξαγγελιών θα αφορούν προεκλογικά στο 2023 και
μετεκλογικά στην τετραετία μέχρι το 2027. Ο σχεδιασμός των εξαγγελιών του
Σεπτεμβρίου γίνεται… Περισσότερα…
Θετικός συνδυασμός η αύξηση μισθών με μείωση εισφορών
Θετικό αντίκτυπο αναμένεται να έχει στην αγορά, εκτός από την Κυβέρνηση, η
επίσπευση των διαδικασιών της αύξησης του κατώτατου μισθού, συνοδευόμενη με
την προβλεπόμενη περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Αναφορικά με
το ύψος του κατώτατου μισθού και με τον υπολογισμό των αμοιβών σε 12μηνη
βάση, η Ελλάδα μεταξύ των χωρών… Περισσότερα…
Πως το ευρωπαϊκό εμπόριο θα αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση
H δημιουργία, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, μιας Ευρωπαϊκής Ενεργειακής
Ένωσης, με κεντρική αγορά εισαγόμενου φυσικού αερίου και επενδύσεις στην
υποδομή που απαιτείται για τη μεταφορά ενέργειας, είτε φυσικό αέριο, είτε
ηλεκτρική ενέργεια και, εν ευθέτω χρόνω, υδρογόνο, από όπου είναι διαθέσιμη
εκεί όπου χρειάζεται, θα έχει θετικό αντίκτυπο από την άποψη της ενεργειακής…
Περισσότερα…
«Κόμβος ο Πειραιάς για τουρισμό και επιχειρηματικότητα»
Σε συνέντευξή του στο enikos.gr, ο Βασίλης Κορκίδης, αναλύει τις πρωτοβουλίες του
Ε.Β.Ε.Π. για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον Πειραιά και τα νησιά του
Αργοσαρωνικού, ενώ περιγράφει τα όσα πρέπει να γίνουν ακόμα για να υπάρξει
μεγαλύτερη διασύνδεση του τουρισμού και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. 1. Ποιο
είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Πειραιά… Περισσότερα…
Τα αρνητικά σημεία της αγοράς και θετικά στοιχεία της οικονομίας
Η ελληνική οικονομία παραδόξως αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς, σε σύγκριση με
την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά βεβαίως βρίσκεται αντιμέτωπη με πολύ ισχυρούς ανέμους,
που μπορούν εύκολα να μεταβάλλουν την πορεία της. Το ελληνικό παράδοξο της αντοχής
και ανάπτυξης της οικονομίας μας που ενδέχεται να κυμανθεί στο 5% έχει στη πλάστιγγα
θετικά και αρνητικά. Τα θετικά στοιχεία της οικονομίας μας είναι η… Περισσότερα…

Το «διπλό» στοίχημα για τις επιχειρήσεις
Το μεγάλο στοίχημα για τις επιχειρήσεις τους προσεχείς μήνες, και για όσο τουλάχιστον
διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, θα είναι διπλό. Πρώτον μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Δεύτερον
η αγοραστική δύναμη των περισσοτέρων πολιτών θα βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα
εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και της γενικευμένης ακρίβειας… Περισσότερα…
«Τα ναυπηγεία είναι ο φυσικός χώρος εφαρμογής της ναυτιλιακής τεχνολογικής καινοτομίας»
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια
προς την κατεύθυνση αναγέννησης του ναυπηγικού τομέα και παράλληλα της
διατήρησης, αύξησης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων του εξειδικευμένου ανθρώπινου
δυναμικού. Η ναυπηγική βιομηχανία στην Ελλάδα, όπως είχε ένδοξο παρελθόν μπορεί
να έχει και λαμπρό μέλλον… Περισσότερα…
«Αντιμέτωπη με πληθωρισμό κόστους αντί ζήτησης η αγορά»
Προβληματισμό για τις συνέπειες από την αύξηση του κόστους χρήματος προκαλούν
στην αγορά και τους διεθνείς αναλυτές οι αποφάσεις της ΕΚΤ, να προχωρήσει σε
αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης, παρά την αρχική καθοδήγηση της για 25 μονάδες
βάσης των επιτοκίων. Η κίνηση της ΕΚΤ υπαγορεύθηκε, αφενός από την ανάγκη
συμπίεσης… Περισσότερα…
Μονόδρομος για βιώσιμη ανάκαμψη η ρευστότητα των μικρομεσαίων της αγοράς
Η δημιουργία ευνοϊκού χρηματοδοτικού κλίματος για τη στήριξη των περίπου 820.000
ΜμΕ στην Ελλάδα πρέπει να είναι βασικός στόχος κυβέρνησης, τραπεζών και
επιχειρηματικότητας. Το μεγάλο στοίχημα του δεύτερου εξαμήνου είναι το πως θα
κινηθεί η αγορά και πως θα λειτουργήσουν αυτοδύναμα οι επιχειρήσεις. Δεν πρέπει να
διαφεύγει της προσοχής μας ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για πολλές επιχειρήσεις που
έχουν πληγεί από την πανδημία, αποτελεί η έλλειψη ρευστότητας, … Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Σ.Β.Α.Π.: Οι επιπτώσεις των μεγάλων αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας για τις βιομηχανίες θα
είναι σοβαρότατες
Οι επιπτώσεις των μεγάλων αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας για τις βιομηχανίες θα
είναι σοβαρότατες και η κάλυψή τους με 250 ευρώ την MWh και με 30 ευρώ στο
φυσικό αέριο ανά θερμική MWh προκαλεί μάλλον ανησυχία και αγωνία στη
βιομηχανική παραγωγή τονίζει ο πρόεδρος του ΣΒΑΠ, κ. Δημήτρης Μαθιός, σε
υπόμνημα προς τον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος… Περισσότερα…
ΕΛΣΤΑΤ: Κατά 39,3% αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων στο β΄ τρίμηνο
Αύξηση 39,3% σημείωσε στο δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους ο κύκλος εργασιών
του συνόλου των επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων της οικονομίας, φτάνοντας τα
111.266.580 χιλ. ευρώ, έναντι 79.861.578 χιλ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο διάστημα
του 2021. Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2022 σε
σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 2021… Περισσότερα…

