
 
 

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, 25 Φεβρουαρίου 2022 

 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. επισημαίνει τα μείζονα και τα ελάσσονα ζητήματα της Ουκρανικής κρίσης 

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία δημιουργεί γεωπολιτική αναταραχή στην 

ευρωπαϊκή «γειτονιά μας» με σοβαρές επιπτώσεις στην τροφοδοσία ενέργειας και 

μεγάλες επιβαρύνσεις στις οικονομίες των χωρών-μελών της ΕΕ. Εάν, μάλιστα, 

δεν αποφευχθούν εγκαίρως τα διαχυτικά αποτελέσματα… Περισσότερα… 

 

Το Ε.Β.Ε.Π διευρύνει διμερείς σχέσεις με «Ευρώ-Επιμελητήρια πόλεων-λιμένων» 

Το ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον που επιχειρεί να διαμορφώσει ο νέος 

Αναπτυξιακός νόμος, η «ενεργειακή καταιγίδα» και ο «ευρωπληθωρισμός», 

αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης στην υβριδική συνεδρίαση του Δ.Σ. του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, στην οποία απηύθυνε 

χαιρετισμό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων… Περισσότερα… 

 

Τα θετικά και αρνητικά των οικονομικών στοιχείων και επιχειρηματικών ενδείξεων 

Η ελληνική μεταποίηση ξεπέρασε τα προ-πανδημικά έσοδα το 2021 παρά τις 

προκλήσεις της πανδημίας και τα προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι 

αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες ενισχύουν τα δρομολόγια πτήσεων και 

κρουαζιέρων για την Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι… Περισσότερα… 

 

Από τον Απρίλιο η νέα τιμολογιακή πολιτική ΟΛΠ-ΣΕΠ  

Την ικανοποίησή του εξέφρασε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Πειραιώς για την αποδοχή του αιτήματος που υπέβαλε με επιστολές του προς την 

διοίκηση του ΟΛΠ και της ΣΕΠ ΑΕ για την αναβολή της άμεσης εφαρμογής της 

νέας τιμολογιακής πολιτικής τους… Περισσότερα… Σχετικές επιστολές… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Χρ. Σταϊκούρας: Προτεραιότητα οι μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών  

Για τον τρόπο με τον οποίο τα διεθνή φορολογικά συστήματα συντονίζονται για να 

αντιμετωπίσουν τις ραγδαίες οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές μίλησε, μεταξύ 

άλλων, ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, στο διαδικτυακό συνέδριο 

της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος. Η διαμόρφωση ενός σταθερού, οικονομικά 

αποτελεσματικού και κοινωνικά… Περισσότερα… 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/press24022022_F7096.pdf
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Τηλεφωνικό Κέντρο Υποστήριξης Συμβούλων Εξωδικαστικού 

Χθες, 24.02.2022, ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο τηλεφωνικό κέντρο 

υποστήριξης συμβούλων για την πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού 

ρύθμισης οφειλών, ώστε να διευκολυνθούν στο έργο τους. Ειδικότερα... 

Περισσότερα… 

   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.  

 

Άδ. Γεωργιάδης: Δεν υπάρχει καμία ανησυχία για την επάρκεια φυσικού αερίου στην Ελλάδα  

Καθησυχαστικός για τις συνέπειες που θα έχουν για τη χώρα μας οι εξελίξεις στην 

Ουκρανία, εμφανίστηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας σε 

τηλεοπτικό σταθμό, σημείωσε ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία ανησυχία στο 

ζήτημα της επάρκειας φυσικού αερίου… Περισσότερα… 

 

Ν. Παπαθανάσης: Πετύχαμε αύξηση 282% στις υπαγωγές στον Αναπτυξιακό Νόμο 

«Πιστεύουμε ότι το 2022 θα είναι μια χρονιά ισχυρής ανάπτυξης. Σωστή 

δημοσιονομική εικόνα, με διαρκή στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών και των 

επιχειρήσεων λόγω της αύξησης της ενέργειας». Αυτό σημείωσε, σε συνέντευξή 

του σε τηλεοπτικό σταθμό, ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης… Περισσότερα… 

 

Ένταξη του έργου «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» στο Ταμείο Ανάκαμψης 

Τη σύμβαση για την ένταξη του έργου «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» της Γενικής 

Γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Εθνικό 

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπέγραψαν ο αρμόδιος Υπουργός Άδωνις 

Γεωργιάδης και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ… Περισσότερα… 

 

Στοχευμένα μέτρα για όσους έχουν πραγματική ανάγκη  

Στοχευμένα μέτρα «για όσους έχουν ανάγκη» προανήγγειλε ο Υπουργός 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό 

σταθμό. Σχολιάζοντας τον πληθωρισμό, ο οποίος εκτοξεύτηκε στο 6,2% τον 

Ιανουάριο, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα… Περισσότερα… 

 

Χρ. Δήμας: Στο Elevate Greece έχουν εγγραφεί 533 νεοφυείς επιχειρήσεις 

«Στο Elevate Greece έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους 533 νεοφυείς 

επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν περισσότερους από 5.000 εργαζομένους. Με 

άλλα λόγια, διαθέτουμε για πρώτη φορά ένα ουσιαστικό εργαλείο μέσα από το 

οποίο η Πολιτεία παρέχει εξειδικευμένα κίνητρα στις νεοφυείς… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡ.  

 

Πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τον δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος 

προανήγγειλε ο Κωστής Χατζηδάκης  

Πρωτοβουλίες για την αναθεώρηση του πλαισίου λειτουργίας της επαγγελματικής 

ασφάλισης και των επαγγελματικών ταμείων – που συνιστούν τον δεύτερο πυλώνα 

του ασφαλιστικού συστήματος – προανήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, από το βήμα… Περισσότερα… 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F5710.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F5746.pdf
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Αυλαία στις 28/2 για τις 72 δόσεις στα Ταμεία 

Έως τις 28 Φεβρουαρίου, θα είναι οι ανοιχτές οι σχετικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

του e-ΕΦΚΑ προκειμένου οι πληττόμενοι επιχειρηματίες να υποβάλουν τη σχετική 

αίτησή τους για να ενταχθούν στη ρύθμιση των 72 δόσεων. Σημειώνεται πως η 

αρχική προθεσμία αιτήσεων ήταν η 31η… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΝ.  
 

Κ. Σκρέκας: Ζητάμε τη δημιουργία ενός κεντρικού ευρωπαϊκού μηχανισμού για την αντιμετώπιση 

της ενεργειακής κρίσης 

«Κανένα κράτος μέλος της ΕΕ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του αυτήν την 

ενεργειακή κρίση. Γι' αυτό και η ελληνική κυβέρνηση ζητά σταθερά, από όλα τα 

όργανα της Ένωσης, τη δημιουργία ενός κεντρικού ευρωπαϊκού μηχανισμού που 

θα διαθέσει τουλάχιστον 100 δισ. ευρώ για το 2022… Περισσότερα… 

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 
 

Οι εξαγωγές μας οδηγούν σε ισχυρότερη ανάκαμψη 

Οι εκτιμήσεις δείχνουν πως οι εξαγωγές κινούν την ανάπτυξη και οδηγούν την 

Κομισιόν σε σημαντική αναθεώρηση των χειμερινών προβλέψεων για τις επιδόσεις 

της ελληνικής οικονομίας, ενώ την ίδια ώρα «χτυπούν καμπανάκι» για όλη την 

ευρωζώνη οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό. Η ανάπτυξη του 2021 υπολογίζεται 

υψηλότερη στο 8,5%, αντί 7,1% στη φθινοπωρινή… Περισσότερα… 

 

Η «πανδημία» της ενεργειακής κρίσης 

Στη δίνη της ενεργειακής κρίσης βρίσκονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις με τους 

λογαριασμούς του φυσικού αερίου, του ηλεκτρικού ρεύματος, του πετρελαίου θέρμανσης 

και των καυσίμων να έχουν αυξηθεί σημαντικά. Ενεργειακή κρίση, που έχει άμεσες 

επιπτώσεις στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, καθώς μειώνεται δραστικά το 

διαθέσιμο εισόδημά τους. Ο υψηλός πληθωρισμός… Περισσότερα… 

 

Η μεγάλη αξία της μικρής αγροτικής επιχειρηματικότητας  

Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας και, στο μέλλον, 

σε συνδυασμό με τον τουριστικό τομέα μπορούν να καταστούν σταθερά θεμέλια 

ανάπτυξης. Στόχος ήταν και παραμένει η συνολική αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα 

της χώρας μας, η βελτιστοποίηση του λειτουργικού του μοντέλου, ο εκσυγχρονισμός 

των παραγωγικών του διαδικασιών… Περισσότερα… 

 

O Νο1 κίνδυνος στην ουκρανική κρίση 

Το θέμα της Ουκρανίας δημιουργεί γεωπολιτική αναταραχή στην ευρωπαϊκή «γειτονιά μας» 

με σοβαρές επιπτώσεις στην τροφοδοσία ενέργειας και μεγάλες επιβαρύνσεις στις οικονομίες 

των χωρών-μελών της ΕΕ. Εάν μάλιστα δεν αποφευχθούν τα διαχυτικά αποτελέσματα από τα 

αντίμετρα της Ρωσίας στις κυρώσεις της Δύσης… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

Έκθεση της Εθνικής Τράπεζας για τις δημοσιονομικές εξελίξεις 

Το πρωτογενές έλλειμμα το 2021 αναμένεται 1,5% με 2,0% του ΑΕΠ χαμηλότερο 

από το εκτιμώμενο στον Κρατικό Προϋπολογισμό, συνεισφέροντας, μαζί με την 

ισχυρή ανάπτυξη, σε σημαντική αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους που εκτιμάται 

στο 183% του ΑΕΠ το 2022 από 206% το 2020… Περισσότερα… 

http://www.pcci.gr/evepimages/1301_F5965.pdf
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Προτάσεις «ανάσας» για τον εμπορικό κόσμο κατέθεσε ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς στον 

Υπουργό Οικονομικών 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, στα πλαίσια των προσπαθειών του για τη στήριξη 

των επιχειρήσεων, απηύθυνε επιστολή με συγκεκριμένες προτάσεις στον Υπουργό 

Οικονομικών, κ. Χ. Σταϊκούρα, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής: «Έχοντας σαν 

στόχο την μεγαλύτερη δυνατή στήριξη των επιχειρήσεων και των δημοσίων εσόδων, 

θα θέλαμε να σας παραθέσουμε τρεις… Περισσότερα… 

 

ΟΛΠ Α.E.: Βραβείο υψηλών επενδύσεων για το έτος 2021   

Άλλη μια σημαντική διάκριση για τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά, ο οποίος 

κατατάχθηκε δεύτερη εταιρεία με τις υψηλότερες επενδύσεις για το έτος 2021 στα 

φετινά Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ. Τα Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ σε 

συνεργασία με την Ethos EVENTS και το οικονομικό και επιχειρηματικό portal 

banks.com.gr αναδεικνύουν τις επιχειρήσεις που στηρίζουν την ελληνική οικονομία... Περισσότερα… 

 

Επιχειρηματική συνάντηση στην Αθήνα με θέμα: «India-Greece Interaction on Trade and 

Investment Opportunities” 

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 17.02.2022, επιχειρηματική συνάντηση με θέμα 

«India-Greece Interaction on Trade and Investment Opportunities». Στη συνάντηση, στην 

οποία συμμετείχε ο κ. Δ. Μαθιός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., διοργάνωσε η Πρεσβεία της 

Ινδίας στην Αθήνα, με στόχο την προώθηση των διμερών εμπορικών και εξαγωγικών 

σχέσεων των 2 χωρών. Η εκδήλωση… Οδηγός Επιχειρείν ΙΝΔΙΑΣ 2020… 

 

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών & ΕΒΕΑ ενώνουν τις δυνάμεις τους με ένα κοινό όραμα για το μέλλον 

Με επίκεντρο τις προσπάθειες για την ανάπτυξη του εμπορίου, πραγματοποιήθηκε 

στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, το Athens Trade Forum, μία 

πρωτοβουλία του Ε.Β.Ε.Α. και του Ε.Σ.Α. Το Επιμελητήριό μας εκπροσώπησε η κα 

Μαρία Πιττάκη, Πρόεδρος Εμπορικού Τμήματος Δ.Σ. Ε.Β.Ε.Π. η οποία απηύθυνε και 

σχετικό χαιρετισμό εκ μέρους του Προέδρου, κου Κορκίδη. Χαιρετισμός… 

 

Διαγωνισμός για καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις - Ως τις 8 Μαρτίου οι αιτήσεις 

Την ευκαιρία να διεκδικήσουν χρηματοδότηση έως 50.000 ευρώ, καθοδήγηση και 

υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης θα έχουν όσες καινοτόμες νεοφυείς 

επιχειρήσεις δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό επιχειρηματικότητας, Envolve 

Award Greece 2022, του Envolve Entrepreneurship… Περισσότερα… 

 

Το Βαρόμετρο του ΣΕΣΜΑ 

Ο ΣΕΣΜΑ δημιούργησε το Βαρόμετρο ΣΕΣΜΑ για την Οικονομία μέσω του οποίου 

καταγράφονται ανά τρίμηνο οι προσδοκίες και απόψεις των εταιρειών συμβούλων 

μάνατζμεντ. Ειδικότερα, ο Γενικός του Δείκτης GRe+1 αποτυπώνει τις προσδοκίες 

των επικεφαλής και των στελεχών των εταιρειών συμβούλων μάνατζμεντ για την 

ελληνική οικονομία μετά από ένα έτος (+1)… Βαρόμετρο ΣΕΣΜΑ 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

18 – 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 

▪ Κοινή Δήλωση Τύπου: “EuroCommerce and GS1 in Europe call for open, inclusive and decentralised EU 

Digital product passport”, 22.02.2022 
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