
 
 

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 Μαρτίου 2022 

 

 

Οι επιπτώσεις του πολέμου σε οικονομία και επενδύσεις 

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ έφτασε στο 8,3% υπερβαίνοντας την επίσημη 

πρόβλεψη. Η κυβέρνηση προετοιμάζεται για ένα πλήγμα στον τουρισμό και τις 

υψηλές τιμές της ενέργειας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, ωστόσο πρόκειται 

επίσης να χτυπήσει τον επιταχυντή σε μια σειρά στρατηγικών ενεργειακών έργων 

περιφερειακής σημασίας. Η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 7,7%… Περισσότερα… 

 

Εποικοδομητική συνάντηση Δ.Σ. Ε.Β.Ε.Π. με τον Γ.Γ. της Ν.Δ., κ. Παύλο Μαρινάκη 

Οι λύσεις που προτείνουν οι παραγωγικές τάξεις του Πειραϊκού χώρου που 

εκπροσωπούνται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, 

επί σειρά θεμάτων που απασχολούν το επιχειρείν, αλλά και τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζει σήμερα, ελέω της ενεργειακής και της κρίσης από την 

Ρωσο-Ουκρανική σύρραξη, τέθηκαν υπόψη του… Περισσότερα… 

 

Πρόγραμμα ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ για 760 εργαζόμενους σε 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στην ΑΤΤΙΚΗ ▪ Εκπαιδευτικό Επίδομα 400 € ▪ Υποβολή Αιτήσεων 

Συμμετοχής 03.03.2022 - 05.04.2022 

Το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς υλοποιεί το Πρόγραμμα  

«Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων, στο 

πλαίσιο της Πράξης με MIS 5070792». Το έργο είναι ενταγμένο στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020, και 

απευθύνεται σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, στη Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ, 

ανεξάρτητα από τον κλάδο που απασχολούνται... Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.  
 

Σταϊκούρας-Γεωργιάδης: Η ελληνική οικονομία ανέκαμψε ισχυρά το 2021 ξεπερνώντας όλες τις 

αρχικές προβλέψεις 

«Η ελληνική οικονομία, εν μέσω δυσμενούς περιβάλλοντος, ανέκαμψε ισχυρά το 

2021, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο των απωλειών του 2020», αναφέρουν σε 

κοινή δήλωσή τους οι υπουργοί Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας τα στοιχεία… Περισσότερα… 
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Χρ. Σταϊκούρας: Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να κάνει το καλύτερο εφικτό, αλλά ταυτόχρονα αναζητά 

στην Ευρώπη νέες «γραμμές άμυνας» για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων 

Οι συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία είναι ιδιαίτερα επώδυνες για την ελληνική 

οικονομία, επιτείνοντας ένα ήδη αρνητικό κλίμα στο μέτωπο του πληθωρισμού, που 

επηρεάζει αρνητικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στο αντίποδα αυτής της ζοφερής 

κατάστασης, η κυβέρνηση επιχειρεί να βρει αποτελεσματικά… Περισσότερα… 

 

Διασύνδεση ταμειακών και POS απευθείας με την εφορία 

Στην ηλεκτρονική διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS προχωρά η 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και ήδη έχει δώσει σε δημόσια διαβούλευση 

μέχρι σήμερα 11 Μαρτίου τις τεχνικές προδιαγραφές. Στόχος όπως τονίζεται είναι η 

διασύνδεση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ)… Περισσότερα… 

 

Αλλάζει ο χρόνος υποβολής του Ε9 

Το Υπουργείο Οικονομικών, με διάταξη που περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο που θα 

κατατεθεί άμεσα για τον νέο ΕΝ.Φ.Ι.Α., μεταβάλλει τον χρόνο υποβολής Δήλωσης 

Στοιχείων Ακινήτων (Ε9). Συγκεκριμένα, από το 2022 και εφεξής, η καταληκτική 

ημερομηνία για την υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) είναι 

η 31η Μαρτίου εκάστου έτους, αντί για την 31η Μαΐου… Περισσότερα… 

 

Έξι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την ενεργειακή κρίση 

Για έξι παρεμβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την, κατά το δυνατόν, 

αντιμετώπιση των συνεπειών από την ενεργειακή κρίση και την πολεμική σύρραξη 

στην Ουκρανία, έκανε λόγο ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, 

μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Ο υπουργός προσδιόρισε τις εν λόγω παρεμβάσεις 

ως εξής… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.  

 

Αδ. Γεωργιάδης: Άμεσα σε εφαρμογή η πλατφόρμα για ενίσχυση επιχειρήσεων με μείωση τζίρου 

λόγω πανδημίας 

Άμεσα μπαίνει σε εφαρμογή η πλατφόρμα για να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις 

τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής ποτών, διοργάνωσης εκδηλώσεων, πολιτισμού 

και εκπαίδευσης, εγκαταστάσεων γυμναστικής και άλλες δραστηριότητες 

ψυχαγωγίας και αναψυχής που είχαν μείωση τζίρου… Περισσότερα… 

 

Οι λιγνιτικές μονάδες δουλεύουν στο φουλ  

Για τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση της ιστορίας έκανε λόγο ο υπουργός 

Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό και πρόσθεσε ότι 

αυτή η κατάσταση των αυξήσεων στις τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, 

στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ.  

 

Κ. Χατζηδάκης: Αποφασίσαμε να περάσουμε σε μια πραγματικά νέα εποχή για την κατάρτιση 

«Για νέα εποχή στην κατάρτιση με τα προγράμματα του ΟΑΕΔ που 

χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης» κάνει λόγο ο υπουργός Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, σε ανάρτηση στον προσωπικό του 

λογαριασμό στο Facebook. Συγκεκριμένα, ο κ. Χατζηδάκης… Περισσότερα… 
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e-ΕΦΚΑ: Ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας, μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2023- Τι ισχύει 

Ανανεώθηκε από την 1η Μαρτίου και για έναν χρόνο (έως 28/02/2023) η 

ασφαλιστική ικανότητα στη συντριπτική πλειονότητα των άμεσα και έμμεσα 

ασφαλισμένων, σε εκείνους δηλαδή που, κατά το προηγούμενο έτος, είχαν 

πραγματοποιήσει τουλάχιστον 50 ημέρες ασφάλισης… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΞ. 

 

Αλλαγές στις εξαγωγικές πιστώσεις  

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί  σχέδιο νόμου του υπουργείου Εξωτερικών για τη 

μετατροπή του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) σε 

Ανώνυμη Εταιρεία.  Στους στόχους της νέας εταιρείας με την επωνυμία “Ελληνική 

Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων” όπως αναφέρεται στην αιτιολογική… Περισσότερα… 

 

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

Ο «κόκκινος Μάρτης» της αγοράς και της οικονομίας 

Οι αλυσιδωτές επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και οι ανατιμήσεις στις 

επιχειρήσεις επιβεβαιώνουν ότι η εποχή οικονομικής ειρήνης στην Ευρώπη 

κινδυνεύει σοβαρά από τον πόλεμο στην Ουκρανιά. Η στιγμή της αλήθειας έφτασε 

για μια αναποφάσιστη Ευρώπη, για μια αμφίθυμη Γερμανία, για ένα ανενεργό 

ΝΑΤΟ, για μια κοινή ευρωπαική εξωτερική και αμυντική… Περισσότερα… 

 

Ο «πόλεμος» των σιτηρών στη Μεσόγειο 

Ο ρωσο-ουκρανικός πόλεμος μπορεί να απειλεί με παγκοσμίων διαστάσεων αναταράξεις την 

αγορά των δημητριακών από την εκτίναξη των τιμών, αλλά δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος 

για επισιτιστική κρίση στην Ευρώπη. Δικαιολογημένα όμως δημιουργούνται φόβοι για 

ελλείψεις και έξαρση της φτώχειας στην Αφρική και την Μέση Ανατολή, αφού η παραγωγή 

Ρωσίας, Ουκρανίας και Καζακστάν κυριαρχεί στις εισαγωγές… Περισσότερα… 

 

Τοποθέτηση Β. Κορκίδη στην ΕΡΤ NEWS: Τα «πλήγματα» του πολέμου στην ελληνική οικονομία 

Οι εξελίξεις του Ρώσο-Ουκρανικού πολέμου δημιουργούν κλίμα αβεβαιότητας 

στην πορεία της ελληνικής οικονομίας η οποία βρίσκεται σε τροχιά να 

σημειώσει ανάπτυξη άνω του 5% το 2022. Όμως οι υψηλές τιμές ενέργειας 

ενδεχομένως να έχουν αρνητική συνέπεια στον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ της 

χώρας κατά 1%. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: Φεβρουάριος 2022, ετήσιος πληθωρισμός 7,2% 

Η εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μηνός Φεβρουαρίου 2022 (έτος 

αναφοράς 2020=100,0) έχει ως εξής: Από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός 

Φεβρουαρίου 2022 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Φεβρουαρίου 2021 προέκυψε αύξηση 

7,2% έναντι μείωσης 1,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη… Περισσότερα… 

 

 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς αναζητά «ταμειακές ανάσες»  

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. 

Χ. Σταϊκούρα ζητά την παροχή διευκολύνσεων και ενισχύσεων, που θα δώσουν 

«ταμειακές ανάσες» σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Στην επιστολή αναφέρονται τα 

εξής: «Δεδομένης της συνεχιζόμενης πίεσης που υφίστανται οι επιχειρήσεις λόγω της 

υγειονομικής και της ενεργειακής … Περισσότερα… 
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Με 8,3% «έτρεξε» η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2021 - Το ΑΕΠ ανήλθε στα 181 δισ. 

ευρώ 

Με ρυθμό 8,3% «έτρεξε» η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας πέρυσι, με το ΑΕΠ να 

αυξάνεται στα 181 δισ. ευρώ από 167,1 δισ. ευρώ το 2020. Παράλληλα, σύμφωνα με 

τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς της ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ αυξήθηκε το δ' τρίμηνο 

πέρυσι κατά 7,7% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, ενώ παρουσίασε 

αύξηση 0,4%… Περισσότερα… 

 

ΔιαΝΕΟσις: Ευκαιρία ιστορικών διαστάσεων για να καλυφθεί το επενδυτικό κενό το Ταμείο 

Ανάκαμψης  

Η άντληση τα επόμενα έτη σημαντικών ευρωπαϊκών πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), σε συνδυασμό με το νέο ΕΣΠΑ και την ΚΑΠ αποτελεί 

ευκαιρία ιστορικών διαστάσεων για την χώρα μας όχι μόνο για να καλυφθεί πλήρως το 

υπερδεκαετές επενδυτικό κενό, αν κατευθυνθούν τα κεφάλαια εξ ολοκλήρου σε 

επενδύσεις, Τούτο αναφέρει το «Outlook της Ελληνικής Οικονομίας… Περισσότερα… 

 

Η Eurobank ενημερώνει 

Η Eurobank στηρίζει κάθε νέα ευκαιρία χρηματοδότησης και προσφέρει, σε συνεργασία 

με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕταΕ), τη δυνατότητα χρηματοδότησης στο 

πλαίσιο του Μηχανισμού του Pan-European Guarantee Fund ‘EGF’. Πρόκειται για ένα 

νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το οποίο παρέχεται με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου… Περισσότερα…  

 

GREEK EXPORT AWARDS 2021 

Το Greek Exports Forum & Awards 2021 διεξήχθη υβριδικά την Πέμπτη 3 Μαρτίου 

2022, σε παράλληλη online μετάδοση των ομιλιών, συζητήσεων και απονομών μέσα 

από την LiveOn, την πρώτη πλήρη, all-in-one, ψηφιακή πλατφόρμα για την 

Επιχειρηματική Επικοινωνία και τα Events, και το τρισδιάστατο… Περισσότερα… 

 

Ο.Λ.Λ. Α.Ε.:  Έτος ρεκόρ ανάπτυξης και θετικών αποτελεσμάτων το 2021 

Το 2021 ήταν ένα έτος ρεκόρ ανάπτυξης και θετικών αποτελεσμάτων για τον 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε. (ΟΛΛ ΑΕ). Πιο συγκεκριμένα, ο 

προϋπολογισμός του ΟΛΛ ΑΕ για το 2021 προέβλεπε δημοσιονομικό αποτέλεσμα 

(έσοδα μείον έξοδα) 741.600 €… Περισσότερα… 

 

«Πρίμα»: Το ενημερωτικό newsletter της Ελληνικής Ένωσης Πλοιοκτητών 

Κυκλοφόρησε το δεύτερο κατά σειρά τεύχος του ενημερωτικού newsletter της 

Ελληνικής Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών 

Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων Σεπτεμβρίου 2021-Φεβρουαρίου 

2022. Περισσότερα… 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

4 – 10 Μαρτίου 2022 

▪ Την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022, πραγματοποιήθηκε, μέσω τηλεδιάκεψης, συνεδρίαση 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: 

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

▪ Επικαιροποιημένος επίσημος κατάλογος οικονομικών κυρώσεων της ΕΕ 

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

ukraine-crisis/  
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