
 
 

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, 3 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Επιστολή Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. στον Πρωθυπουργό και Υπουργούς της Κυβέρνησης, με προτάσεις 

ελάφρυνσης των επιχειρήσεων και ανάκαμψης της οικονομίας εν όψει 85ης Δ.Ε.Θ. 

Δέσμη «10+2 προτάσεων» με στόχο την ελάφρυνση των επιχειρήσεων και 

την ανάκαμψη της οικονομίας κατέθεσε με επιστολή του, ο πρόεδρος του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά και του Περιφερειακού 

Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής, Βασίλης Κορκίδης, στον 

Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους αρμόδιους υπουργούς… 

Περισσότερα… 

 

Δυναμική αύξηση εγγραφών νέων επιχειρήσεων καταγράφεται από το Ε.Β.Ε.Π. στο μεγάλο 

λιμάνι το οκτάμηνο 

Το θετικό πρόσημο επιχειρήσεων-μελών του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Πειραιώς αυξήθηκε δυναμικά, κατά τη διάρκεια του οκταμήνου 

του 2021, με περισσότερες εγγραφές και λιγότερες διαγραφές επιχειρήσεων. 

Το Ε.Β.Ε.Π. επιβεβαιώνει με επίσημα στοιχεία, τόσο του Γ.Ε.ΜΗ. όσο και του 

μητρώου του Επιμελητηρίου πως η επιχειρηματικότητα… Περισσότερα 

 

Οι θερινές εκπτώσεις δίνουν τη θέση τους στις προσφορές του «αποκαλόκαιρου» 

Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Αττικής ενημερώνει πως, 

σύμφωνα με τις εμπορικές επιχειρήσεις των κυριότερων τοπικών αγορών, τα 

καλοκαιρινά στοιχεία για το λιανεμπόριο της Αττικής ποικίλουν από αγορά σε 

αγορά και από κατάστημα σε κατάστημα. Ο εμπορικός κόσμος ελπίζει, πάντως, 

πως η αγορά θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Χρ. Σταϊκούρας: Όσοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές, από την 1η Μαΐου ως τη δημοσίευση του 

νόμου, θα αποζημιωθούν από το κράτος 

Όλοι όσοι επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές από την 1η Μαΐου και 

έως τη δημοσίευση του νόμου (και όχι από τις 27 Ιουλίου που ήταν αρχικά η 

ημερομηνία) θα αποζημιωθούν από το κράτος. Όπως δήλωσε ο υπουργός 

Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, η σχετική τροποποίηση έγινε στην Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε στη Βουλή… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/01_03092021_F32191.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/02_03092021_F32220.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/03_03092021_F32240.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/04_03092021_F32259.pdf


Επιδότηση πάγιων δαπανών: Με δύο βήματα ο συμψηφισμός φορολογικών οφειλών 

επιχειρήσεων 

Με δύο απλά βήματα θα γίνεται ο συμψηφισμός των φορολογικών οφειλών για 

τις 31.000 επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της επιδότησης των 

πάγιων δαπανών, όπως ανακοινώθηκε από την ΑΑΔΕ: Ειδικότερα, τα βήματα 

αυτά έχουν ως εξής… Περισσότερα… 

 

Έως 30/9 οι «Δηλώσεις Covid» περί μεταβολής μισθώματος από τους ιδιοκτήτες 

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου πρέπει να υποβάλουν τις «Δηλώσεις Covid» οι 

ιδιοκτήτες ακινήτων δικαιούχοι αποζημιώσεων για τα «κουρεμένα» ενοίκια που 

εισέπραξαν. Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών που 

δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, ο δικαιούχος είσπραξης αποζημίωσης για τον Ιούλιο 

εκμισθωτής/υπεκμισθωτής, ανεξαρτήτως του εάν… Περισσότερα…  

 

Νέα ειδική εφαρμογή για άμεση ψηφιακή έκδοση παραστατικών 

Νέα εφαρμογή, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις, 

που δεν διαθέτουν μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης και διαβίβασης 

παραστατικών στο myDATA ή το σύστημά τους δεν καλύπτει τις καθημερινές 

τους ανάγκες, δημιούργησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Είναι το 

timologio (timologio.aade.gov.gr)… Περισσότερα…  

 

Παρά τις αντίξοες συνθήκες η ελληνική οικονομία αντιστάθηκε 

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, τους τελευταίους 18 μήνες, «η ελληνική 

οικονομία αντιστάθηκε» και «έχει ανοίξει ο δρόμος για μια ομαλή και ισχυρή 

ανάκαμψη», ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, 

μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου προχθές στις Βρυξέλλες… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ. 

 

Οι προοπτικές για περαιτέρω επενδύσεις στη χώρα μας στη συνάντηση Γεωργιάδη-Πάϊατ  

Το πρόγραμμα ναυπήγησης φρεγατών και γενικότερα, οι αμερικανικές 

επενδύσεις στη χώρα μας, συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε σήμερα ο 

υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης, με τον πρέσβη 

των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ. Όπως είπε ο υπουργός: "Συζήτησε με 

τον πρέσβη των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡΓ 

 

Παραμένουν μειωμένες κατά 3% οι ασφαλιστικές εισφορές έως το τέλος του 2022 

Με τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που 

κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά» 

προβλέπεται η παράταση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών - για 

εργοδότες και εργαζομένους - κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες (από το ύψος που 

είχαν διαμορφωθεί την 1η Ιουνίου 2020) έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2022, 

κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι περιορίζεται το μισθολογικό… Περισσότερα… 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/05_03092021_F1356.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/06_03092021_F1392.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/07_03092021_F1421.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/08_03092021_F1542.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/09_03092021_F1568.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/10_03092021_F1715.pdf


Το νέο πλαίσιο για τις απεργίες  

Διευκρινίσεις αναφορικά με το νέο καθεστώς που διέπει τις απεργίες στον 

ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, στις επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα και 

κοινής ωφέλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Νόμου 4808/2021 για την 

Προστασία της Εργασίας παρέχει με εγκύκλιο το υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων… Περισσότερα… 

 

Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για το μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ 

Από την 1η έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2021 μπορούν να υποβάλουν σχετική 

δήλωση οι επιχειρήσεις ή οι εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν στο 

μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τον Σεπτέμβριο (Α' Φάση). Ειδικότερα, όπως 

αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, εντός της προθεσμίας αυτής 

δίνεται η δυνατότητα… Περισσότερα… 

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

Η θερινή «μίνι ανάκαμψη» αναθεωρεί τις ετήσιες οικονομικές προβλέψεις         

Με την κίνηση του καλοκαιρινού τουρισμού και την αύξηση της κατανάλωσης να 

πληρούν τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, τον κύκλο εργασιών παραγωγής να αυξάνεται 

πάνω από τα επίπεδα πριν από την πανδημία και μια σειρά βασικών πρόδρομων 

δεικτών να δείχνουν προς τη σωστή κατεύθυνση, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να 

αναθεωρήσει την πρόβλεψή της για ανάπτυξη το 2021… Περισσότερα… 

 

Ο Αύγουστος των διακοπών φεύγει και ο Σεπτέμβριος των φόρων έρχεται     

Τελευταία στιγμή περιμένει το 1/3 των φυσικών και νομικών προσώπων για την 

υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων, με την καταληκτική ημερομηνία 

ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας να έχει παραταθεί έως τις 10 Σεπτεμβρίου. Η 

πληρωμή του οφειλόμενου φόρου των δύο πρώτων μηνιαίων δόσεων του Ιουλίου και 

Αυγούστου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου… Περισσότερα   

 

Προβληματίζουν οι δόσεις και οι υποχρεώσεις του Σεπτεμβρίου           

Αποχαιρετούμε τον φετινό Αύγουστο και καλωσορίζουμε τον Σεπτέμβριο, που όμως 

αναμένεται να είναι οικονομικά ο δυσκολότερος μήνας για το σύνολο των 

φορολογουμένων. Μετά και την παράταση που σωστά έδωσε το υπουργείο 

Οικονομικών για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων μέχρι και τις 10 

Σεπτεμβρίου, φυσικά και νομικά πρόσωπα… Περισσότερα… 

 

Η ελληνόκτητη ναυτιλία και το ελληνικό ναυτιλιακό cluster 

Oι εξελίξεις στη ναυπηγοεπισκευή έφεραν στο προσκήνιο το ναυτιλιακό 

cluster του Πειραιά. Με την ευκαιρία της επαναλειτουργίας των 

Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και την προοπτική των εγκαταστάσεων της 

Ελευσίνας, το ναυτιλιακό cluster «Maritime Hellas» που έχουν συν 

δημιουργήσει η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, το Ναυτικό Επιμελητήριο 

Ελλάδος και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, θα 

είναι εξαιρετικά χρήσιμο για την εμπορική ναυτιλία, αλλά και την 

ακτοπλοΐα η οποία πρέπει να κινήσει μια ρότα ανανέωσης του στόλου 

της. Περισσότερα… 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/11_03092021_F2907.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/12_03092021_F2959.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/13_03092021_F2985.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/14_03092021_F3015.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/15_03092021_F3041.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/16_03092021_F3096.pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

Δ.Π.: Παρατείνονται έως τις 15 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την οικονομική στήριξη των 

επιχειρήσεων της πόλης,  που επλήγησαν λόγω της πανδημίας Covid-19 

Παρατείνεται για 15 ημέρες η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων των πειραϊκών 

επιχειρήσεων για χρηματοδότηση στη δράση: «Ενίσχυση μικρών και πολύ 

μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στον Δήμο 

Πειραιά». Η σημαντική αυτή δράση του Δήμου Πειραιά… Περισσότερα…  

 

Ο Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ.Α. στο Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Αττικής 

(Π.Σ.Ε.Κ.) 

Δημοσιοποιήθηκε η  υπ’ αριθμ. 131/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Αττικής με θέμα: «Επιλογή των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και 

Καινοτομίας Αττικής (Π.Σ.Ε.Κ.) άρθρου 10 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 

258/Α'/08.12.2014) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 

83/Α’/11.5.2016)»… Απόφαση… 

 

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 30,8% στον τζίρο του χονδρικού εμπορίου το β' τρίμηνο - 26.370 νέες 

επιχειρήσεις 

Αύξηση 30,8% παρουσίασε ο δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο 

του Β΄ τριμήνου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 

2020, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή Σε σύγκριση με τον 

αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2021 παρουσίασε αύξηση 13,3%. Ο Εποχικά 

Διορθωμένος Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο… Περισσότερα… 

 

Μέχρι και 12 άτοκες δόσεις δίνουν οι τράπεζες για εξόφληση φόρου εισοδήματος 

Τη δυνατότητα εφάπαξ πληρωμής του φόρου εισοδήματος φυσικών 

προσώπων με πιστωτικές κάρτες, μέχρι και σε 12 μηνιαίες άτοκες δόσεις 

δίνουν οι τράπεζες στους φορολογούμενους. Υπενθυμίζεται ότι με νομοθετική 

διάταξη του υπουργείου Οικονομικών, έχει παραταθεί η προθεσμία υποβολής 

των φορολογικών… Περισσότερα… 

 

Η συμμετοχή της εφοδιαστικής αλυσίδας στην εθνική επανεκκίνηση 2021 

«Η συμμετοχή της εφοδιαστικής αλυσίδας στην εθνική επανεκκίνηση 2021» 

είναι ο τίτλος πολιτικής (policy paper) που συνέταξε για την διαΝΕΟσις για 

τον στρατηγικό σχεδιασμό των Logistics και την επανεκκίνηση της οικονομίας 

στη χώρα μας ο κ. Νίκος Ροδόπουλος που είναι Μέλος… Περισσότερα… Η 

μελέτη… 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce:  «Retail alliances continue to play vital role for consumers», 24.08.2021 

http://www.pcci.gr/evepimages/17_03092021_F3132.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/18_03092021_F3158.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/19_03092021_F3201.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/20_03092021_F3230.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/21_F4794.1_03092021.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/21_F4909.2_03092021.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2021_F5428.08.24-AlliancesPR.pdf

