
 
 

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, 4 Μαρτίου 2022 

 

 

 

Δεκτή από την EuroCommerce η ελληνική πρόταση για την ενεργειακή ενίσχυση  

Στο έκτακτο Συμβούλιο της EuroCommerce, μέσω τηλεδιάσκεψης, την 1η Μαρτίου 

2022, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, και εκπρόσωπος της Ε.Σ.Ε.Ε., στην 

πανευρωπαϊκή οργάνωση του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, ζήτησε από τα μέλη 

του Δ.Σ., την στήριξη της ελληνικής πρότασης για τη δημιουργία ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού Αλληλεγγύης… Περισσότερα… 

 

Δήλωση προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη:«Αναγκαίο κακό» η εφαρμογή πλαφόν στο περιθώριο 

κέρδους καυσίμων και τροφίμων 

Το πλαφόν είναι ένα πολιτικό εργαλείο οικονομικής παρέμβασης για την 

προστασία των καταναλωτών και τη δυνατότητα πρόσβασης τους σε κοινωνικά 

αγαθά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Το πλαφόν κέρδους διαφέρει από το 

πλαφόν τιμών και την διατίμηση ανεξαρτήτως κόστους, ενώ όσο πιο πολύ 

πλησιάζει στην πηγή παραγωγής, εισαγωγής και χονδρικής… Περισσότερα… 

 

Τα θετικά οικονομικά στοιχεία την παραμονή του πολέμου 

Η αρχή του 2022 έφερε μια κινητικότητα εταιρικών συμφωνιών, που οδήγησε σε 

προσδοκίες για ένα έτος υψηλής ταχύτητας για τη δραστηριότητα συγχωνεύσεων και 

εξαγορών, κάτι που όμως διαταράσσεται από το ξέσπασμα του πολέμου, με την εισβολή 

των Ρώσων στην Ουκρανία στις 23 Φεβρουαρίου. Η Fitch εξέδωσε… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.  
 

Πλαφόν κέρδους σε καύσιμα, ψωμί και άλλα προϊόντα- Κατατέθηκε τροπολογία 

Με το περιθώριο κέρδους που λειτουργούσαν οι επιχειρήσεις τον Σεπτέμβριο του 2021 

θα πρέπει, εφεξής, να λειτουργούν όσοι εμπορεύονται ή παράγουν προϊόντα το κόστος 

των οποίων επηρεάζεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό ανέφερε μιλώντας σε 

τηλεοπτικό σταθμό ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων… Περισσότερα… 

 

Παράδοση – παραλαβή υλικοτεχνικής υποδομής από το ΤΑΙΠΕΔ στη ΔΙΜΕΑ 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, παρέστη την Δευτέρα 

28 Φεβρουαρίου, στην παράδοση – παραλαβή υλικοτεχνικής υποδομής από το ΤΑΙΠΕΔ 

στη ΔΙΜΕΑ. Το παρών έδωσαν ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του 

Καταναλωτή, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, ο Διοικητής της ΔΙΜΕΑ, Χαράλαμπος 

Μελισσινός  και ο Εντεταλμένος… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/press020322_F30693.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F12458.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F12510.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F12748.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F12814.pdf


Ν. Παπαθανάσης: Το σύγχρονο επενδυτικό εργαλείο των ΣΔΙΤ - Συμβασιοποιούνται 13 έργα εντός 

του 2022 

«Μέχρι τώρα έχουν εγκριθεί συνολικά 28 έργα ΣΔΙΤ και στις 13 Περιφέρειες της 

χώρας. Για 13 από αυτά έχουν ολοκληρωθεί ή αναμένεται να ολοκληρωθούν οι 

διαγωνιστικές διαδικασίες και να συμβασιοποιηθούν εντός του 2022. Το συνολικό 

ενδεικτικό κόστος επένδυσης για τα 13 αυτά έργα  πλησιάζει τα 2,6 δισ. ευρώ».  

Αυτό γνωστοποίησε με άρθρο του στο ΑΠΕ… Περισσότερα… 

 

Περισσότερη ευελιξία στο ΕΣΠΑ ζητά η Ελλάδα 

Περισσότερη ευελιξία και απλούστευση διαδικασιών στην εφαρμογή των 

προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ζήτησε η χώρα μας στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών 

Πολιτικής Συνοχής, στη Ρουέν της Νορμανδίας. Σε ανάρτησή του ο υφυπουργός 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, αναφέρει: «Είχα την τιμή να 

συμμετέχω… Περισσότερα… 

 

Σε διαβούλευση σχέδιο νόμου για τους καταναλωτές 

Σε διαβούλευση τέθηκε, μέχρι τις 14 Μαρτίου, από το υπουργείο Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, το σχέδιο νόμου για την προστασία των καταναλωτών και τις 

εκπτώσεις. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις 

Γεωργιάδης, έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο 

«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ. 
  

Ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων για ένταξη στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τον Μάρτιο 

Άνοιξε από την 1η Μαρτίου, το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για την υποβολή 

δηλώσεων για ένταξη στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τον Μάρτιο και για τη Β' 

φάση για τον μήνα Φεβρουάριο, μεταξύ άλλων. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοίνωσε τα εξής: Α. Προθεσμίες… 

Περισσότερα… 

 

e-ΕΦΚΑ: Σε λειτουργία η νέα e-υπηρεσία υπαγωγής ΤΕΚΑ 

Τέθηκε σε λειτουργία η νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία Επιβεβαίωσης Υπαγωγής ΤΕΚΑ 

για κοινές επιχειρήσεις και οικοδομοτεχνικά έργα σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση 

του e-ΕΦΚΑ. Μέσα από την ηλεκτρονική αυτή υπηρεσία παρέχεται η δυνατότητα 

σε κάθε εργοδότη να μπορεί να εξακριβώσει ποιοι εργαζόμενοι της επιχείρησής του 

μπορούν… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΝ.  

 

Κ. Σκρέκας: Αποφασιστική και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση για την αντιμετώπιση της 

ενεργειακής κρίσης - Επιδοτήσεις για το ρεύμα και το φυσικό αέριο τον Μάρτιο 

Τα σενάρια για την επάρκεια εφοδιασμού των κρατών μελών με φυσικό αέριο, μετά 

την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, εξέτασαν οι 27 υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ 

στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου τους, στο πλαίσιο της οποίας ο υπουργός 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας παρουσίασε την πρόταση της 

ελληνικής… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F12856.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F12902.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F12951.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901_F12993.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1001_F13055.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1101_F13121.pdf


Διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και νέες επιδοτήσεις το Μάρτιο- Συνεδρίασε η ομάδα 

διαχείρισης κρίσεων  

Οι επιπτώσεις στις τιμές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν 

την βασική ανησυχία του οικονομικού επιτελείου σε σχέση με τον πόλεμο στην 

Ουκρανία, καθώς σε επίπεδο επάρκειας εφοδιασμού κρίνεται ότι υπάρχουν εφεδρείες 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν ακόμη και τα πιο ακραία σενάρια. Σύμφωνα με 

πληροφορίες οι επιδοτήσεις… Περισσότερα… 

 

Παρατάσεις προθεσμιών για την εγκατάσταση νέων σταθμών ΑΠΕ 

Με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία θα 

κατατεθεί τις επόμενες ημέρες, παρατείνεται κατά ένα μήνα η υποχρέωση 

προσκόμισης Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού, από τους κατόχους 

αδειών παραγωγής σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, Βεβαιώσεων Παραγωγού και 

Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων, οι οποίοι δεν  έχουν υποβάλει… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΜΕ. 

 

Κ. Αχ. Καραμανλής: Ενισχύουμε το θεσμικό οπλοστάσιο και δημιουργούμε ένα νέο εργαλείο 

επιτάχυνσης των μεγάλων έργων 

«Με το νομοσχέδιο αυτό καλούμε τον ιδιωτικό τομέα να μας βοηθήσει τόσο στον 

σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση των στρατηγικής σημασίες έργων μέσα από ένα 

θεσμοθετημένο πλαίσιο» ανέφερε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών 

Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής κατά την συζήτηση του σχεδίου νόμου για τις 

«Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής… Περισσότερα… 

 

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

 

Νεά μέτρα προστασίας των λογαριασμών από «e-απάτες» και η λειτουργία του τραπεζικού 

συστήματος «SWIFT» 

Πολιτεία και τράπεζες δημιουργούν νομική ασπίδα κατά της ηλεκτρονικής απάτης και 

δρομολογούν νέα μέτρα για την πάταξη του φαινομένου του ηλεκτρονικού «phishing», 

ώστε να θωρακίσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς επιχειρήσεων και ιδιωτών. Η 

δημιουργία νομοθετικού πλαισίου, είναι απαραίτητη, ώστε οι τράπεζες να αποκτήσουν τα 

κατάλληλα νομικά εργαλεία και να παρεμβαίνουν όταν εντοπίζουν ύποπτες κινήσεις 

στους λογαριασμούς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περιπτώσεις που… Περισσότερα… 

 

Τα θετικά και αρνητικά μηνύματα των οικονομικών στοιχείων 

Τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων μας δείχνουν τα θετικά και αρνητικά της 

ελληνικής αγοράς, καθώς και τους κλάδους που καλώς αισιοδοξούν και αυτούς που 

δικαιολογημένα ανησυχούν. Τα συνολικά έσοδα των εταιριών στην Ελλάδα το 2021 

έφτασαν τα 332,43 δις ευρώ, ξεπερνώντας τα 316,91 δις ευρώ που είχαν 

συγκεντρωθεί πριν από την πανδημία… Περισσότερα… 

 

Σε ετοιμότητα η ελληνική ναυτιλία και το εμπόριο για εναλλακτικές λύσεις 

Οι γραμμές εμπορευματοκιβωτίων καταρτίζουν σχέδια έκτακτης ανάγκης μετά την 

περεταίρω επιδείνωση της κατάστασης στην Ουκρανία που βρίσκεται σε 

γενικευμένη εμπόλεμη κατάσταση με την Ρωσία. Ο μεγαλύτερος αρνητικός 

αντίκτυπος για τις εμπορευματικές ροές στην Μ. Θάλασσα, ωστόσο, πιθανότατα θα 

προέλθει από την επιβολή κυρώσεων όπως συνέβη… Περισσότερα… 

http://www.pcci.gr/evepimages/1201_F13157.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1301_F13199.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1401_F13235.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1501_F13271.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1601_F13320.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1701_F13356.pdf


Δεν απειλείται η Ελλάδα από τον κίνδυνο έλλειψης σιτηρών  

Η κυκλοφορία των πλοίων μέσα και έξω από τη Θάλασσα του Ασόφ φαίνεται να 

έχει αποκλειστεί καθώς οι ρωσικές δυνάμεις εισήλθαν στην Ουκρανία από το βορρά, 

το νότο και την ανατολή με αναφορές για πυραυλικές επιθέσεις και εκρήξεις στα 

βασικά λιμάνια της Οδησσού και της Μαριούπολης… Περισσότερα… 

 

Χαιρετισμός προέδρου Ε.Β.Ε.Π. στο Πανελλήνιο Συνέδριο Yachting 2022 

Πως να προλογίσεις μία δραστηριότητα σε μια χώρα με 16.000 χλμ ακτογραμμή, 

6.000 νησιά και νησίδες Σε μία χώρα όπου τα σκάφη και οι μαρίνες συμβάλλουν 

στο 1,41% του ΑΕΠ. Σε μία χώρα όπου σύμφωνα με έρευνα της διαΝΕΟσις, εάν 

αναπτύσσονταν σωστά όλες οι απαραίτητες λιμενικές υποδομές… Περισσότερα… 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Συμμετοχή Ε.Β.Ε.Π. στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία 

 

 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς συμμετέχει ενεργά στην 

αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στον Ουκρανικό λαό που οργανώνει η Νέα 

Δημοκρατία, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, προσφέροντας γάλα 

εβαπορέ στους κατοίκους των εμπόλεμων περιοχών της Ουκρανίας. 

 

 

 

Αθηνά Χατζηπέτρου: Νέο προϊόν επιστρέφει 20% του κεφαλαίου αν επιτυγχάνονται στόχοι ESG 

Έμφαση Στα κριτήρια ESG δίνει έμφαση νέο δανειακό προϊόν από την Αναπτυξιακή 

Τράπεζα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, όπως ανέφερε μιλώντας στην 

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, η κ. Αθηνά Χατζηπέτρου, Πρόεδρος 

και Διευθύνουσα… Περισσότερα… 

 

Αποκλεισμός ρωσικών τραπεζών από το σύστημα SWIFT  

Tην απόφαση για αφαίρεση ορισμένων ρωσικών τραπεζών από το σύστημα SWIFT 

ανακοίνωσαν με κοινή τους δήλωση οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 

Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά και των 

Ηνωμένων Πολιτειών. «Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής… Περισσότερα… 
 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

  25 ΦΕΒΡ. - 03 ΜΑΡΤ. 2022 

▪ EuroCommerce:  

- Ενημέρωση για την κατάσταση στην Ουκρανία  

- Ενημερωμένη επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης για τα περιοριστικά μέτρα 

▪ Την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022, πραγματοποιήθηκε, μέσω τηλεφωνικής κλήσης, συνεδρίαση του Δ.Σ. της 

EuroCommerce με θέμα τη δημιουργία δικτύου μελών για την παρακολούθηση της κατάστασης στην 

Ουκρανία, την ανταλλαγή πληροφοριών και πληροφοριών σε σχέση με την εφαρμογή κυρώσεων: 

- Κείμενο θέσεων Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. στην EuroCommerce 

- Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. αποστέλλει στην EuroCommerce επικαιροποιημένα στοιχεία για την κρίση 

στην Ουκρανία. 

▪ Επικαιροποιημένος επίσημος κατάλογος οικονομικών κυρώσεων της ΕΕ 

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/  
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