
 
 

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, 1 Απριλίου 2022 

 

Διυπουργική σύσκεψη για την επισιτιστική επάρκεια: Δεν υπάρχει κανένα θέμα ελλείψεων  

H ομαλή ροή της αγοράς και της λειτουργίας των παραγόντων της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, επιβεβαιώθηκαν κατά την διάρκεια διυπουργικής σύσκεψης που 

πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο 

Μητσοτάκη, ενώ τονίστηκε από την πλευρά του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

ότι δεν υπάρχει… Περισσότερα… 

 

Δηλώσεις Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλη Κορκίδη, στα ΜΜΕ: Εναλλακτική επισιτιστική πηγή 

είναι η ελληνική παραγωγή - Σε αναζήτηση τιμοκαταλόγων αγοράς και πώλησης το εμπόριο   

Η μόνη αξιόπιστη εναλλακτική πηγή ειδών αγροδιατροφής και ιδιαιτέρως 

δημητριακών, μπορεί κάλλιστα να γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα η εγχώρια 

παραγωγή μας. Άλλωστε ήδη παράγουμε σημαντικές ποσότητες σκληρού σιταριού 

που εξάγουμε, καθώς και μαλακού σιταριού, κριθαριού, καλαμποκιού, βρώμης 

αλλά και ηλιόσπορου… Περισσότερα… 

 

«Εν ευθέτω χρόνω» οι αποφάσεις της ΕΕ επί των συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής - Το 

εμπόριο κινδυνεύει από την ενεργειακή κρίση και χρειάζεται υποστήριξη 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, στο Δ.Σ. της EuroCommerce, σχετικά με 

τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της ΕΕ, δήλωσε τα εξής: «Μπορεί 

να μην λύθηκε ο γόρδιος δεσμός της ενεργειακής κρίσης, αλλά σε επίπεδο 

συμπερασμάτων σημειώθηκε ικανοποιητική πρόοδος σε δύσκολα… Περισσότερα… 

 

Η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει επενδυτική βαθμίδα το 2023 

Μια εβδομάδα μετά την αναβάθμιση του ελληνικού χρέους, ο οίκος αξιολόγησης DBRS 

προσάρμοσε την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη για το 2022 σε 4,3% (από 4,4%) 

και για το 2023 σε 3,4% (από 3,1%), αντανακλώντας τον αντίκτυπο του 

συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία… Περισσότερα… 

 

Το Σχέδιο ενεργειακής θωράκισης να περιλαμβάνει κατασκευή δεξαμενών στα ναυπηγεία μας και 

αποθήκευση LNG στην Ελλάδα 

Ο Προεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, φέρνει στο προσκήνιο την τεχνογνωσία 

της ναυπηγικής βιομηχανίας και των δυνατοτήτων των ελληνικών ναυπηγείων για την 

κατασκευή δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμου LNG, τόσο για τις ανάγκες τις Ελλάδας, 

όσο και άλλων χωρών της ΕΕ, που στερούνται υποδομών. Σε συνδυασμό μάλιστα με 

την αξιοποίηση του ισχυρού ελληνόκτητου… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F18623.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F18659.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F18692.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F18731.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F18774.pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.  

 

Χρ. Σταϊκούρας: Διαμορφώνουμε καθαρό και ρεαλιστικό διάδρομο για την απόκτηση επενδυτικής 

βαθμίδας, μέσα στο 2023  

Ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα είναι η απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και ως 

χρόνος επίτευξης αυτού του στόχου τίθεται το 2023. Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει, 

μεταξύ των άλλων, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας 

«διαμορφώνουμε καθαρό και ρεαλιστικό διάδρομο για την απόκτηση… Περισσότερα… 

 

Θ. Σκυλακάκης: Δεν θα έχουμε ύφεση λόγω των αυξήσεων στην ενέργεια και τα δημητριακά  

Την εκτίμηση ότι η ελληνική οικονομία θα παραμείνει σε τροχιά ανάπτυξης, παρά της 

αυξήσεις της διεθνείς τιμές ενέργειας και δημητριακών, εξέφρασε από το βήμα της 

Βουλής ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης. «Δεν θα 

έχουμε ύφεση. Θα έχουμε ανάπτυξη… Περισσότερα… 

 

6η Έκθεση Προόδου σχετικά με το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους- Ρυθμίστηκαν δάνεια 35,8 δισ. 

ευρώ 

Το Υπουργείο Οικονομικών, υπό τον συντονισμό της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 

Ιδιωτικού Χρέους, παρουσιάζει την 6η Έκθεση Προόδου, στην οποία αποτυπώνεται, με 

αριθμητικά στοιχεία, η πορεία εξέλιξης των δράσεων σχετικά με την αντιμετώπιση του 

ζητήματος του ιδιωτικού χρέους. Η ανάλυση των στοιχείων… Περισσότερα… 

 

Σύσταση Ομάδας Εργασίας για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση και την Πράσινη Οικονομική Μετάβαση 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ 

1313/Β/21.03.2022), συστάθηκε Ομάδα Εργασίας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση και 

την πράσινη οικονομική μετάβαση. Έργο της ομάδας εργασίας αποτελεί η διαμόρφωση 

στρατηγικών κατευθύνσεων και η κατάρτιση οδικού χάρτη… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.  

 

Άδ. Γεωργιάδης: Επάρκεια για μήνες στα δημητριακά, τα άλευρα και τα φυτικά έλαια 

Υπάρχουν επαρκή αποθέματα "για μήνες μπροστά μας" σε δημητριακά, άλευρα και 

φυτικά έλαια, σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος 

παρουσίασε στη Βουλή τροπολογία του για τη θέσπιση υποχρέωσης των εμπόρων να 

καταγράφουν τα σχετικά αποθέματά τους σε ειδική πλατφόρμα… Περισσότερα… 

 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη Στρατηγικής για την ανάπτυξη και το μετασχηματισμό της Ελληνικής 

Βιομηχανίας 

Η Εθνική Στρατηγική για τη Βιομηχανία θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο βιομηχανικής 

πολιτικής της χώρας μας για την επόμενη δεκαετία, θα είναι η παρακαταθήκη μας για 

μία ισχυρή, ανταγωνιστική και ανθεκτική βιομηχανία. Επομένως, χρειαζόμαστε τη 

στήριξη όλων σας ώστε να… Περισσότερα… 

 

Σχεδιάζεται άμεσα η διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής από τα ΗΑΕ στη χώρα μας  

Η διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην 

Ελλάδα σχεδιάζεται άμεσα, όπως γνωστοποίησε με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.Ο υπουργός 

που βρέθηκε στα ΗΑΕ στο πλαίσιο του World Gov Summit και… Περισσότερα… 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F18819.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F18852.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F18963.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901_F19002.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1001_F19041.pdf
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http://www.pcci.gr/evepimages/1201_F19130.pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ.  

 

Συνάντηση Κ. Χατζηδάκη με τους κοινωνικούς εταίρους για το νομοσχέδιο «Δουλειές Ξανά»  

Τις βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου «Δουλειές ξανά» για τον ΟΑΕΔ ανέλυσε ο 

υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, της εκπροσώπους 

των κοινωνικών εταίρων, στο πλαίσιο ενημερωτικής τηλεδιάσκεψης, που 

πραγματοποιήθηκε πρόσφατα. Σύμφωνα με ανακοίνωση… Περισσότερα… 

 

Σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης μετονομάζεται ο ΟΑΕΔ - Σ. Πρωτοψάλτης: Νέα εργαλεία στη 

μάχη με την ανεργία  

Σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης μετονομάζεται ο ΟΑΕΔ, όπως προβλέπεται στο 

σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας, που παρουσιάστηκε και περιλαμβάνει 

σημαντικές αλλαγές και ανατροπές στη λειτουργία και τη διαδικασία παροχών του 

Οργανισμού. Αναλυτικότερα το σχέδιο νόμου… Περισσότερα… Παρουσίαση… 

 

Παρά την κρίση, θετικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας  

«Μια σειρά από θετικές εξελίξεις δρομολογούνται στην αγορά εργασίας, όπως δείχνουν 

τα στοιχεία από την έρευνα ανθρώπινου δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, αλλά και από το 

σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, τόσο ως προς την ανεργία, όσο και ως προς τους μισθούς» ανέφερε 

το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων… Περισσότερα… 

 

e-ΕΦΚΑ: Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών» - 

Ασφαλιστική ικανότητα για όλους τους μη μισθωτούς έως 31/5/2022 – Θέμα ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης για οφειλέτες 

Σε λειτουργία τέθηκε από τον ΕΦΚΑ η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Έλεγχος 

ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών», όπου οι ελεύθεροι επαγγελματίες, 

αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες, που για οποιονδήποτε λόγο δεν λαμβάνουν εγκαίρως 

ασφαλιστική ικανότητα, να μπορούν να υποβάλουν… Περισσότερα… 

 

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

Οι 7 κομβικές συνέπειες στην οικονομία από την πολεμική κρίση                 

Από ένα πόλεμο δεν προκύπτει ποτέ όφελος, αλλά η μεγάλη απώλεια της ειρήνης, που είναι 

προϋπόθεση για κοινωνική και οικονομική ευημερία. Ακόμη και αν βρεθεί διπλωματικός 

τρόπος να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία σύντομα, η διαταραχή που έχει προκληθεί θα 

δημιουργήσει μεσοπρόθεσμες οικονομικές συνέπειες… Περισσότερα… 

 

Η ΕΕ οφείλει να αναθεωρήσει το δόγμα αυτάρκειας των αγορών της 

Οι ηγέτες της ΕΕ διαφώνησαν, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της πρόσφατης Συνόδου 

Κορυφής, στην έκδοση κοινού ευρωομολόγου και στην λήψη άμεσων μέτρων προκειμένου 

να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια και έστω να μετριαστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ενεργειακή 

κρίση στις 27 χώρες-μέλη. Ο πρόεδρος Μακρόν κατέθεσε πρόταση για την έκδοση ενός 

ευρωομολόγου τα έσοδα του οποίου θα διοχετεύονται… Περισσότερα… 

 

«Η επάρκεια αγαθών των καταναλωτών δεν κινδυνεύει από ελλείψεις αλλά αυξήσεις» 

Υπό την απειλή περαιτέρω αυξήσεων είναι δικαιολογημένη η ανησυχία των καταναλωτών, 

που προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία για τα προβλήματα που δημιουργούνται σε 

παγκόσμιο επίπεδο σε προϊόντα, όπως άλευρα, ηλιέλαια και σπορέλαια. Ωστόσο η 

καθησυχαστική πραγματικότητα είναι πως υπάρχει προς το παρόν μεγάλη επάρκεια 

προϊόντων στην ελληνική αγορά τόσο στη χονδρική, όσο και τη… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/1301_F19172.pdf
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

Ημερίδα του ΣΕΕΝ για την «πράσινη ακτοπλοΐα» στο Ε.Β.Ε.Π. 

«Μετάβαση στην ”πράσινη” ακτοπλοΐα» είναι το θέμα ημερίδας που διοργανώνει ο ΣΕΕΝ 

και η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14 Απριλίου σε αίθουσα του Ε.Β.Ε. Πειραιώς. Στην 

ημερίδα χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο υπουργός Ναυτιλίας κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, ο 

υφυπουργός Ναυτιλίας… Περισσότερα… Πρόσκληση… 

 

Δάνεια έως 250.000 ευρώ στις μικρές επιχειρήσεις με εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής 

Τράπεζας 

Τη δυνατότητα να λάβουν δάνεια κεφαλαίου κίνησης έως 250.000 ευρώ ή έως το 25% του 

τζίρου τους μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid 19 (Γ' κύκλος) της Ελληνικής 

Αναπτυξιακής Τράπεζας - HDB έχουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 

1.000.000 ευρώ. Δεδομένης της εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας… Περισσότερα… 

 

Κομισιόν: Προσωρινή χαλάρωση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την προσωρινή χαλάρωση των κανόνων περί κρατικών 

ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις για την υποστήριξη της οικονομίας απέναντι στις 

επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την 

δυνατότητα χορήγησης επιδοτούμενων δανείων και επιδοτήσεων… Περισσότερα… 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

 24 - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 

▪ Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π.  συμμετείχε, μέσω τηλεδιάκεψης, στις συνεδριάσεις: 

1. της ειδικής ομάδας που συστάθηκε με αντικείμενο τον αντίκτυπο της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης 

στο λιανικό και το χονδρικό εμπόριο (24.03.2022) 

2. των μελών του Δικτύου της EuroCommerce για την Ουκρανία, με θέμα την παρακολούθηση της 

κατάστασης, την ανταλλαγή πληροφοριών και πληροφοριών σε σχέση με την εφαρμογή κυρώσεων 

(29.03.2022) 

▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce: “Sustainable Products Initiative: the right approach – but legislators must 

keep it workable”, 30.03.2022 

▪ Ενημερωτικό «EuroCommerce InBrief», Τεύχος 230, 29.03.2022 

▪ Επενδυτική μελέτη της McKinsey & Company για την 1η συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής, με θέμα 

«Μετασχηματίζοντας λιανικό & χονδρικό εμπόριο της ΕΕ - μια επενδυτική ευκαιρία» 
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