
 
 

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 Ιουνίου 2021 

 

Σύγχρονες Τεχνολογίες στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία της Ελλάδας και της Γερμανίας 

Ανοικτοί οι ορίζοντες και ευοίωνες οι προοπτικές ανάπτυξης συνεργειών 

μεταξύ Ελληνικών και Γερμανικών επιχειρήσεων στο πεδίο των 

ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων είναι εκ των συμπερασμάτων 

στα οποία κατέληξε η πρώτη ημέρα της ημερίδας με θέμα: «Σύγχρονες 

Τεχνολογίες στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία της Ελλάδας… Περισσότερα… 

 

Χρηστικές πληροφορίες για την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας ρύθμισης οφειλών εως 240 

δόσεις 

Με την έναρξη λειτουργίας από 1η Ιουνίου του εξωδικαστικού μηχανισμού 

ρύθμισης οφειλών, ολοκληρώνεται η εφαρμογή του Νόμου 4738/2020 για τη 

Ρύθμιση Οφειλών και την Παροχή 2ης Ευκαιρίας. Η χώρα μας εναρμονίζεται 

με το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο ήτοι… Περισσότερα… 

 

Ηλεκτρονική καταχώριση αιτήσεων αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομίας - Άδεια επισκευής 

πλοίων 

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδης, απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή 

στον Υπουργό Ναυτιλίας Ι. Πλακιωτάκη και τον Υφυπουργό, Κ. Κατσαφάδο, 

για την ολοκλήρωση της απόλυτα λειτουργικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής 

καταχώρησης αιτήσεων αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομίας, που ικανοποιεί 

απόλυτα ένα πάγιο αίτημα των επισκευαστών πλοίων… Περισσότερα…  

 

Ελλάδα-ΕΕ 1981-2021: 40 χρόνια ισχυρότεροι μαζί 

Το 2021 σηματοδοτεί την 40η επέτειο από την προσχώρηση της Ελλάδας στην 

τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στόχος των κοινών δράσεων είναι: να τροφοδοτήσει τη δημόσια συζήτηση 

για… Περισσότερα… 

 

Τελετή μνήμης για την άλωση της Κωνσταντινούπολης   

Τελετή τρισάγιου ετελέσθη το Σάββατο 29 Μαΐου 2021, στον αύλειο χώρο του Ι.Ν. 

Αγίας Τριάδος, μπροστά στο άγαλμα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, σε μνήμη της 

Άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Κατά την διάρκειά της πραγματοποιήθηκε κατάθεση 

στεφάνου από τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, 

κ. Βασίλη Κορκίδη. 

http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F16014.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F16047.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F16086.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F16112.pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Χρ. Σταϊκούρας: Έως 50.000 επιχειρήσεις αναμένεται να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης 

των πάγιων δαπανών - Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται επιδότηση παγίων - Άνοιξε η πλατφόρμα 

Έως 50.000 θα είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα μπορέσουν, με βάση 

τα σημερινά στοιχεία, να ενταχθούν στο πρόγραμμα της επιδότησης των 

πάγιων δαπανών, καθώς απαιτείται μείωση τζίρου κατά 30% και ζημιογόνα 

χρήση, μετά την προσμέτρηση των μέτρων στήριξης… Περισσότερα… 

 

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 

Σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων 

φορολογικού έτους 2020. Οι φορολογούμενοι μπορούν να μπουν στην 

εφαρμογή κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο 

ΤAXISnet. Ειδικότερα εκδόθηκε η απόφαση για το νέο… Περισσότερα… 

 

Σε λειτουργία η πλατφόρμα για ρύθμιση χρεών σε εφορία και ταμεία έως 240 δόσεις και έως 

420 δόσεις για χρέη στις τράπεζες 

«Πρεμιέρα» την Τρίτη 1 Ιουνίου για το νέο εξωδικαστικό μηχανισμό, σε ό,τι 

αφορά στη δυνατότητα αποπληρωμής των χρεών φυσικών προσώπων και 

μικρών επιχειρήσεων, μέχρι και 240 δόσεις έναντι όλων των πιστωτών τους 

(Δημόσιο και ιδιωτικούς φορείς) και υπό… Περισσότερα… 

 

Γιώργος Ζαββός: Σε μονοψήφιο ποσοστό τα κόκκινα δάνεια στις αρχές του 2022 

Σε μονοψήφιο ποσοστό θα πέσει το ύψος των κόκκινων δανείων που κατέχουν 

οι τράπεζες ήδη από το τέλος του έτους και το αργότερο μέχρι τις αρχές του 

επόμενου, εκτίμησε ο υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα κ. Γιώργος Ζαββός… Περισσότερα… 

 

Ρύθμιση για τα ενοίκια Ιουνίου 

Συνεχίζεται και για τον μήνα Ιούνιο η ρύθμιση που προβλέπει πλήρη απαλλαγή 

από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου για τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού, του πολιτισμού, 

του αθλητισμού, των μεταφορών, τα γυμναστήρια και επιχειρήσεις στις οποίες 

επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα, σύμφωνα… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ. 

 

Νομοσχέδιο για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος 

Ρυθμίσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, στην 

επιτάχυνση και ευελιξία των προβλεπόμενων για τις ιδιωτικές και στρατηγικές 

επενδύσεις διοικητικών διαδικασιών, με αναμόρφωση του υφιστάμενου 

ρυθμιστικού πλαισίου του Αναπτυξιακού Νόμου… Περισσότερα… 

 

Νέος γενικός γραμματέας Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή, ο Σ. Αναγνωστόπουλος 

Καθήκοντα γενικού γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή 

ανέλαβε ο Σ. Αναγνωστόπουλος. Ο κ. Γεωργιάδης, καλωσόρισε τον κ. 

Αναγνωστόπουλο και δήλωσε βέβαιος ότι «με την εργατικότητα που έδειξε στον 

προηγούμενο ρόλο του και με την εμπειρία… Περισσότερα… 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F16139.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F16168.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F16521.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F16550.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901_F16583.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1001_F16622.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1101_F16658.pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓ. 

 

Κ. Χατζηδάκης: Ο ΟΑΕΔ αναβαθμίζει τη συνεργασία του με τις επιχειρήσεις για την πρόσληψη 

ανέργων 

Την αναβάθμιση, ενίσχυση και επανεκκίνηση της Μονάδας Εξυπηρέτησης 

Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων του ΟΑΕΔ ανακοίνωσαν ο υπουργός 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, και ο διοικητής του 

Οργανισμού, Σπύρος Πρωτοψάλτης, Όπως αναφέρεται… Περισσότερα… 

 

Ο «οδικός χάρτης» για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας τον Ιούνιο 

Συνεχίζεται για συγκεκριμένους ΚΑΔ το μέτρο των αναστολών συμβάσεων 

εργασίας για τον Ιούνιο. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του 

υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι επιχειρήσεις-εργοδότες 

μπορούν να θέτουν… Περισσότερα… 

 

Νέος διοικητής στον e-ΕΦΚΑ ο Π. Δουφεξής 

Νέος διοικητής στον e-ΕΦΚΑ αναλαμβάνει ο οικονομολόγος, Παναγιώτης 

Δουφεξής, μετά την απόφαση αποχώρησης του Χρήστου Χάλαρη, μετά από 

δύο χρόνια ως επικεφαλής του e-ΕΦΚΑ -και άλλα δύο παλαιότερα στην ΗΔΙΚΑ. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση... Περισσότερα… 

 

Στο 20% η τηλεργασία  

Σύμφωνα με ΚΥΑ που εκδόθηκε, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις το ποσοστό των 

εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται στο 20% ενώ στον δημόσιο τομέα ο 

αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται με βάση τη φύση των 

καθηκόντων των εργαζομένων και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας, σε ποσοστό 

20% του ποσοστού που έχει προσδιοριστεί με το πλάνο εργασιών κάθε 

υπηρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

Οι ευκαιρίες δεν περιμένουν αλλά προηγούνται των αλλαγών      

Οι περιοχές του ευρύτερου Πειραιά και της Δυτικής Αττικής αλλάζουν. 

Αλλάζουν πολεοδομικά, συγκοινωνιακά, επιχειρηματικά. Αιτία της 

συντελούμενης αλλαγής τα εμβληματικού χαρακτήρα έργα υποδομών και 

μεταφορών που θα προσδώσουν δυναμική… Περισσότερα… 

 

«Οικολογικός διακόπτης» το ευρωπαϊκό πακέτο «Fit for 55»          

Ένα σύνολο περιβαλλοντικών μέτρων πρέπει μεταξύ άλλων να διασφαλίζει 

ότι οι επιχειρήσεις στην ΕΕ-27 είναι σε θέση να παρακολουθήσουν την 

εφαρμογή του νόμου για το κλίμα. Το επερχόμενο πακέτο «Fit for 55» ή 

«Ετοιμοι για το 55» πρέπει να είναι κατάλληλο, τόσο για τις πολύ μικρές και 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όσο και τις μεγάλες, …Περισσότερα… 

 

 Νέα γενιά μέτρων για ανάκαμψη επιχειρήσεων από τον Ιούνιο      

Τον Ιούνιο ξεκινά από την κυβέρνηση η μετατόπιση των προσωρινών μέτρων 

στήριξης προς τη κατεύθυνση της ανάκαμψης των επιχειρήσεων. Την 1η Ιουνίου 

ξεκινούν από το υπουργείο Οικονομικών τέσσερα μέτρα στήριξης συνολικού 

προϋπολογισμού 1,2 δις ευρώ με στόχο να αποτελέσουν την τελευταία «γενιά» 

μέτρων στήριξης για τις συνέπειες του κορονοϊού… Περισσότερα… 

http://www.pcci.gr/evepimages/1201_F16703.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1301_F16739.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1401_F16775.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1501_F16808.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1601_F16841.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1701_F16870.pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

5ο Ελληνογερμανικό Οικονομικό Φόρουμ: e-Β2Β συναντήσεις στις 8 & 9 Ιουνίου 

Ένα διήμερο ψηφιακών Β2Β συναντήσεων διοργανώνει το 

Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο πλαίσιο του 

5ου Ελληνογερμανικού Οικονομικού Φόρουμ, με τίτλο «Όραμα Ανάπτυξης 

– Εμβληματικές Επενδύσεις», που πραγματοποιεί, 8 Ιουνίου, με την 

υποστήριξη της Κεντρικής… Περισσότερα…  

 

Ξεκινά η εκταμίευση των πρώτων δέκα εκατομμυρίων ευρώ για τις πρώτες 400 επιχειρήσεις, 

από την Περιφέρεια Αττικής 

Ξεκίνησε η διαδικασία εκταμίευσης ποσού άνω των δέκα εκατομμυρίων ευρώ, για 

400 επιχειρήσεις που έχουν ήδη υποβάλει αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες της 

Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών 

επιχειρήσεων που επλήγησαν από την…Περισσότερα…  

 

Ενημερωτική εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς για την πλατφόρμα myDATA  

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή ολοκληρώθηκε η δωρεάν ενημερωτική 

εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς για την πλατφόρμα 

myDATA της ΑΑΔΕ και την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση που 

πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τη Δευτέρα 31 Μαϊου… Περισσότερα… 

 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

28 ΜΑΪΟΥ – 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

 7η έκδοση εντύπου με στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο της πανδημίας στο λιανικό και χονδρικό 
εμπόριο 

 Σχόλια Ε.Σ.Ε.Ε. και Ε.Β.Ε.Π. προς την EuroCommerce σχετικά με τη Δυνατότητα Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (RRF) και τις ΜμΕ 

 Υπόμνημα Θέσεων Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. σχετικά με τις ΜμΕ και το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάκαμψης 

 Ενημέρωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. για την Ετήσια Ημερίδα της Ευρωπαϊκής Ημέρας Χονδρικού 
Εμπορίου 

http://www.pcci.gr/evepimages/1801_F16903.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1901_F16932.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2001_F16965.pdf
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