
 
 

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, 18 Μαρτίου 2022 

 

 

Εξειδίκευση των εξαγγελθέντων νέων μέτρων ύψους 1,1 δισ. ευρώ 

Τα μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων ύψους 1,1 δισ. ευρώ εξειδίκευσε το 

αρμόδιο κυβερνητικό επιτελείο. Ιδιαίτερης σημασίας για τον επιχειρηματικό κόσμο 

προσλαμβάνει σημαντική αύξηση της επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος, για 

την στήριξη των μικρομεσαίων ως επι το πλείστων επιχειρήσεων, η συνέχιση της 

επιδότησης του φυσικού αερίου… Περισσότερα… 

 

Λελογισμένα σε κόστος και διάρκεια τα νέα μέτρα κατά της ακρίβειας  

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς χαρακτηρίζει «λελογισμένα» σε 

κόστος τα πρόσθετα μέτρα τρίμηνης διάρκειας και εντός δημοσιονομικών πλαισίων, 

που δεν θέτουν σε κίνδυνο την μέχρι σήμερα οικονομική πορεία της χώρας. Οι 

παρεμβάσεις από το οικονομικό επιτελείο, σε πρώτη ανάγνωση… Περισσότερα… 

 

Η Ευρώπη χρειάζεται ελαχιστοποίηση της ζημίας από ενέργεια και πληθωρισμό 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και μέλος του Δ.Σ. της EuroCommerce, Βασίλης Κορκίδης, 

κατέθεσε γραπτώς στην ευρωπαϊκή οργάνωση του εμπορίου, την πρόταση του 

Έλληνα Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για την αντιμετώπιση κάθε μελλοντικής 

κλιμάκωσης που θα παρατηρείται στη χονδρική… Περισσότερα… 
  

Οικονομική Ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. 

Η ενεργειακή κρίση και η απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια από τον πόλεμο στην 

Ουκρανία οδηγούν στην επιτάχυνση στρατηγικών ενεργειακών έργων, που 

κυμαίνονται από τις υποδομές φυσικού αερίου έως την αποθήκευση ηλεκτρικής 

ενέργειας. Στην Ελλάδα μπορούν να γίνουν επενδύσεις 2 δις ευρώ σε ενεργειακά 

έργα τα επόμενα… Περισσότερα… 

 

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020: Ολοκλήρωση Προγράμματος Κατάρτισης και Πιστοποίησης του Ε.Β.Ε.Π. στον 

τομέα Μετάλλου - 1.200 ωφελούμενοι  

Ολοκληρώθηκε, με επιτυχία, το Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης στον 

τομέα Μετάλλου, που οργάνωσε και υλοποίησε το Ε.Β.Ε.Π., με χρηματοδότηση από 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

(ΠΔΕ), μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020, 

"Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία". Στο Πρόγραμμα 

συμμετείχαν 1.200 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα από όλους τους κλάδους της 

οικονομίας, καλύπτοντας σχεδόν όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Πιστοποιήθηκαν 

Περισσότερα…  

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F15631.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F15667.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F15700.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F15729.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F3472.pdf


ΣτΕ: Ακυρώνει το masterplan και τις επενδύσεις του ΟΛΠ 

Η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι οι πράξεις ήταν μη νόμιμες, 

διότι δεν είχε προηγηθεί στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση του νέου σχεδιασμού 

του λιμένα και εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση για το Γενικό Προγραμματικό 

Σχέδιο (Master Plan) Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Ο.Λ.Π. Α.Ε… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.  

Χρ. Σταϊκούρας: Το Eurogroup επικρότησε την πρόοδο της Ελλάδας 

«Το Eurogroup κατά τη συζήτηση της 13ης αξιολόγησης της έκθεσης, ενισχυμένης 

εποπτείας επικρότησε την πρόοδο της χώρας, αναγνωρίζοντας την ταχεία και ισχυρή 

ανάκαμψη αλλά και τις ευοίωνες προοπτικές της οικονομίας» ανέφερε ο υπουργός 

Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας σε δήλωσή του στο πλαίσιο… Περισσότερα… 

 

«Ελλάδα 2.0»: Εβδομήντα έργα 2,4 δισ. ευρώ στο Ταμείο Ανάκαμψης  

Την ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 70 νέων έργων, συνολικού 

προϋπολογισμού 2,4 δισ. ευρώ, υπέγραψε ο αρμόδιος για την υλοποίηση του «Ελλάδα 

2.0» αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης. Σύμφωνα με 

σχετική ανακοίνωση, οι εντάξεις καλύπτουν και τους τέσσερις… Περισσότερα… 

 

Επιχειρήσεις που επιβαρύνονται με Ειδικό Φόρο Ακινήτων 

Με Ειδικό Φόρο Ακινήτων επιβαρύνονται επιχειρήσεις και νομικές οντότητες 

(υπεράκτιες εταιρείες, κάθε μορφής εταιρείες ιδιωτικών επενδύσεων, 

καταπίστευμα/trust κλπ.) που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής 

κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.  

 

Αδ. Γεωργιάδης: Συνεργασία με βιομηχανικούς φορείς για να προχωρήσουμε γρήγορα τις ΑΠΕ - 

Έρχεται γιγαντιαίο” ΕΣΠΑ για Net metering” 

"Εγκαινιάστηκε σήμερα μία όσο γίνεται πιο στενή συνεργασία για να απλοποιήσουμε 

τις διαδικασίες και να προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα στην κατεύθυνση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας". Αυτό δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης μετά τη πρώτη σύσκεψη… Περισσότερα… 

 

Ν. Παπαθανάσης: Η Ελλάδα διατηρεί ισχυρές συμμαχίες με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο 

καλύτερο επίπεδο  

«Σε μία συγκυρία όπου δοκιμάζονται οι διεθνείς ισορροπίες, η Ελλάδα διατηρεί 

ισχυρές συμμαχίες, με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο καλύτερο επίπεδο». Αυτό 

σημειώνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αναπληρωτής 

υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης με αφορμή τη συμμετοχή 

του στο Delphi Economic Forum.… Περισσότερα… 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ.  

e-ΕΦΚΑ: Σε λειτουργία η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Μάθε πού ανήκεις»  

Τέλος σε μία μακροχρόνια ταλαιπωρία για εκατομμύρια ασφαλισμένους θέτει η νέα 

ηλεκτρονική υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-

ΕΦΚΑ) «Μάθε πού ανήκεις», σύμφωνα με ανακοίνωση του φορέα. Με τη νέα 

εφαρμογή, ο κάθε ασφαλισμένος μπορεί να εντοπίσει ηλεκτρονικά, έγκυρα και 

εύκολα, την αρμόδια Τοπική… Περισσότερα… 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F15762.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F15811.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F15840.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901_F15892.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1001_F15935.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1101_F15967.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1201_F16007.pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.Α.Α.Τ. 

 

Γ. Γεωργαντάς: Να ενισχυθεί το εθνικό brand των ελληνικών προϊόντων και να συνδεθεί η ελληνική 

διατροφή με την ιστορία και τον πολιτισμό μας  

Την ανάγκη να ενισχύσουμε το εθνικό brand των ελληνικών τροφίμων και ποτών, 

επισήμανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργος Γεωργαντάς 

στην εκδήλωση που έγινε στο περιθώριο της διεθνούς εκθέσεως  FoodExpo με θέμα 

«Η πιστοποίηση στα τρόφιμα ως προστιθέμενη αξία στις εξαγωγές»… Περισσότερα… 

 

Συστάθηκε το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 1075) η Κοινή Υπουργική 

Απόφαση, που συνυπογράφουν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

Γεώργιος Στύλιος και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννης Τσακίρης, 

για τη Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία… Περισσότερα… 

 

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

 

Εθνική συνεννόηση για την Οικονομία 

Νοικοκυριά και επιχειρήσεις δοκιμάζονται ξανά, αυτή την φορά εξαιτίας των 

σημαντικών οικονομικών επιπτώσεων από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. 

Μετά από 10 χρόνια μνημονίων, 2 χρόνια υγειονομικής και 8 μήνες ενεργειακής 

κρίσης ο πόλεμος στην Ουκρανία προκαλεί ένα νέο και ισχυρό… Περισσότερα… 

 

Σε «δίδυμη κρίση» η ευρωπαϊκή οικονομία 

Σε «δίδυμη κρίση» με ανεξέλεγκτες διαστάσεις φαίνεται να βρίσκεται η ευρωπαϊκή 

οικονομία, με τα εφιαλτικά σενάρια να «πρωταγωνιστούν» σε επιμέρους τομείς των 

οικονομικών δραστηριοτήτων και ενεργειακών δρώμενων. Ο πληθωρισμός τείνει να 

χαρακτηριστεί «επιταχυνόμενος» με το φόβο να καταστεί «καλπάζων»… Περισσότερα… 

 

Αντιμέτωπος με την «τέλεια καταιγίδα» ο κλάδος των τροφίμων           

Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως η «τέλεια καταιγίδα» αυτό που σήμερα καλείται να 

αντιμετωπίσει η παραγωγή, η μεταποίηση και το εμπόριο του κλάδου των τροφίμων. Η 

διαταραγμένη εφοδιαστική αλυσίδα από τα ισχυρά απόνερα της πανδημίας με τα κόστη 

διαμετακόμιση πρώτων υλών στα ύψη, το ενεργειακό αλλά και το απρόβλεπτο του ορίζοντα 

της Ρωσο-Ουκρανικής σύρραξης δημιουργούν ένα σκηνικό που ξεπερνά… Περισσότερα… 

 

Σε κατάσταση οικονομικού πολέμου οι ευρωπαϊκές αγορές        

Σε κατάσταση οικονομικού πολέμου βρίσκονται οι ευρωπαϊκές αγορές, με διάφορα 

«σκοτεινά» σενάρια να «πρωταγωνιστούν» σε επιμέρους τομείς των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων και των εμπορικών δρώμενων. Ο πληθωρισμός τείνει να χαρακτηριστεί 

«επιταχυνόμενος» από το 6,3% στο 7% και με το φόβο να καταστεί καλπάζων στα επίπεδα 

του 8,5%. Η αύξηση του πληθωρισμού για το επόμενο χρονικό διάστημα θεωρείται 

δεδομένη… Περισσότερα… 

 

Η μεταποίηση και το εμπόριο βρίσκονται ενώπιον τέλειας καταιγίδας    

«Κύριε Κορκίδη, διαβάζοντας τα τελευταία άρθρα σας, που αναφέρονται στις ζημίες 

από τον πόλεμο στην Ουκρανία βλέπουμε δυσθεώρητα μεγέθη τιμών, τα οποία 

δημιουργήθηκαν μόλις σε 15 μέρες. Ποιοι τομείς έχουν πληγεί περισσότερο;» Οι 

ανατιμήσεις κατά 71,4%... Περισσότερα… 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/1301_F16042.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1401_F16069.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1501_F16105.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1601_F16153.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1701_F16186.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1801_F16232.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1901_F16268.pdf
https://www.facebook.com/photo/?fbid=354004740068646&set=a.120723310063458&__cft__%5b0%5d=AZWWhJekiVvNN2wNg84hOIFuj3bCW2Imdeq_zzyrODWA8yS62XSPXXYPNAOJ6v6pSmQNfZSaIPngd7xnWec8pNLdu11e0gDHLOFyg4EWqE3RoLqi7AtfQYo_f1iPmpH8ETbAATS3UQJ6qvHbrhe5SwjwfN8CKBv8cuNPMJD1HfzZctmtoo0klFR9Ut80cf0ZDjI&__tn__=EH-R


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

ΣΕΒΠΔΕ, ΣΒΑΠ, ΣΒΘΣΕ, ΣΒΣΕ ,ΕΒΙΚΕΝ: «Απαιτείται παρέμβαση της κυβέρνησης για τον έλεγχο των 

τιμών στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας»  

Τις τελευταίες ημέρες διαπιστώνεται η αδικαιολόγητη εκτόξευση των τιμών στη 

χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στο επίπεδο των € 360-400/Mwh, με 

αναφορά στην εκτόξευση των χρηματιστηριακών τιμών του Φ.Α. λόγω της κρίσης 

στην Ουκρανία, η οποία όμως θα επηρεάσει την ελληνική αγορά τον Απρίλιο. Η 

αύξηση των τιμών, διευρύνει περαιτέρω… Περισσότερα… 

 

Διατυπώθηκαν απόψεις της βιομηχανίας για την κρίση στην συνάντηση Δ. Μαθιού – Αδ. Γεωργιάδη  

«Οι εξελίξεις και οι επιπτώσεις από την εισβολή στην Ουκρανία δεν είναι εύκολο να 

προβλεφθούν από τώρα. Το οικονομικό κόστος θα είναι υψηλό και οι προοπτικές για 

την Ευρώπη θα διαγράφονται συνολικά σαφώς δυσμενέστερες από ότι φαίνονταν πριν 

την εισβολή».  Τα παραπάνω τόνισε για την ενεργειακή κρίση… Περισσότερα… 

 

ΟΛΠ Α.Ε.: Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2021 

Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του έτους 2021, 

σύμφωνα με τα οποία σημειώνεται εκ νέου αύξηση του κύκλου εργασιών της, ο οποίος 

ανήλθε σε €154,2 εκατ. έναντι €132,9 εκατ. της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας 

αύξηση ποσού €21,3 εκατ. ή ποσοστό 16%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €49,2 

εκατ. έναντι €36,9 εκατ…. Περισσότερα… 

 

Συμφωνία με την ολλανδική DAMEN Shipyards υπέγραψε η HEMEXPO 

Η Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Κατασκευαστών Ναυτιλιακού Εξοπλισμού – HEMEXPO 

υπέγραψε Δήλωση Πρόθεσης- Declaration of Intent (DOI) με τα Ναυπηγεία DAMEN. H 

συμφωνία στοχεύει στην προώθηση της διμερούς σχέσης μεταξύ της ναυτιλιακής και 

ναυπηγικής κοινότητας της Ελλάδας και της Ολλανδίας και… Περισσότερα… 

 

Γ. Σμυρλής: Δυναμική για σαουδαραβικές επενδύσεις στην Ελλάδα  

Τα μηνύματα των συναντήσεων της πολιτικής και της επιχειρηματικής αποστολής στη 

Σαουδική Αραβία δίνουν «μία δυναμική για σαουδαραβικές επενδύσεις στην Ελλάδα, 

για κοινοπραξίες (joint venture) μεταξύ Ελλήνων και Σαουδαράβων, αλλά για ακόμη 

μεγαλύτερη ενίσχυση των εξαγωγών των καλών ποιοτικών ελληνικών προϊόντων», 

δήλωσε στο… Περισσότερα… 

 

Συνάντηση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με  την Πρόεδρο της Ενώσεως 

Ελλήνων Εφοπλιστών και της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ για θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης της χώρας 

Την πρόσκληση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Δόμνας 

Μιχαηλίδου, αποδέχτηκε η κ. Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων 

Εφοπλιστών (ΕΕΕ) και της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, του συλλογικού οχήματος κοινωνικής 

προσφοράς της Ναυτιλίας,  με σκοπό να συζητήσουν θέματα που αφορούν στον τομέα 

της κοινωνικής αλληλεγγύης στη χώρα μας… Περισσότερα… 
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

 11 – 17 Μαρτίου 2022 

▪ Κείμενο θέσεων Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. στο Δίκτυο μελών της EuroCommerce για την Ουκρανία 

▪ Επικαιροποιημένος επίσημος κατάλογος οικονομικών κυρώσεων της ΕΕ 

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