
 
 

                                              

                  Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021 

 

Δριμύτερες οι επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης στους αυτοαπασχολούμενους 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει σχετικά και 

επισυνάπτει την έκθεση του φορέα των Ευρωπαίων ΜμΕ «SMEunited»*, που 

δημοσιεύθηκε 30/4/21 στις Βρυξέλλες. Τα στοιχεία περιγράφουν τον 

κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας και των μέτρων περιορισμού στην 

αγορά εργασίας και στα νοικοκυριά. Ιδιαίτερη μάλιστα έμφαση δίνεται στις αρνητικές 

συνέπειες που αντιμετωπίζουν οι αυτοαπασχολούμενοι… Περισσότερα… 

 

Δήλωση προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ. Αττικής, Β. Κορκίδη: «Ο πασχαλινός τζίρος του εμπορίου 

και το άνοιγμα της εστίασης ας γίνει αφετηρία οικονομικής ανάστασης της αγοράς» 

Η «Μεγάλη Εβδομάδα» και τέταρτη κατά σειρά επαναλειτουργίας του λιανεμπορίου 

ήταν η πιο δραστήρια σε αγοραστική κίνηση, με τη χρήση βεβαίως των δύο μεθόδων 

αγορών του click in και click away. Μετά από μια διερευνητική περίοδο, που πολλοί 

πέρασαν από τα καταστήματα, είδαν τις βιτρίνες και τις τιμές, αλλά δεν αγόρασαν, 

από τη Μεγάλη Τετάρτη που καταβλήθηκε… Περισσότερα…  

 

Το σχέδιο άρσης μέτρων και επιστροφής στη κανονικότητα 

Την επανεκκίνηση σειράς δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων, των διοικητικών 

δικαστηρίων, των σχολείων, φροντιστηρίων, των κέντρων ξένων γλωσσών, 

ακόμα και των οργανωμένων παραλιών, ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία 

Πολιτικής Προστασίας. Η αρχή θα γίνει… Περισσότερα… 

 

Ενδιάμεσες εκπτώσεις Μαΐου - προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή 9 Μαΐου 

Οι ενδιάμεσες εκπτώσεις του Μαΐου, λόγω της αργίας του Πάσχα και της 

Πρωτομαγιάς, ξεκίνησαν από την Τετάρτη 5 Μαΐου και θα λήξουν το Σάββατο 15 

Μαΐου 2021.Επίσης, τα καταστήματα μπορούν να παραμείνουν προαιρετικά 

ανοικτά την Κυριακή 9 Μαΐου. Ανακοίνωση ΕΣΠ… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F571.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F614.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F650.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F686.pdf


Ενεργοποιείται η έκπτωση φόρου για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων 

Μείωση φόρου έως 6.400 ευρώ για δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και 

αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων, προβλέπει απόφαση των υπουργείων 

Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε εφαρμογή του νόμου 

4646/2019. Ο νόμος προβλέπει έκπτωση από τον φόρο… Περισσότερα… 

 

Κομισιόν: Αυξημένες από 5% ως 25% οι κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την 

περίοδο 2022-2027 

Αυξημένες κατά 5% - 25% θα είναι οι κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού 

χαρακτήρα για το διάστημα 2022 - 2027 συγκριτικά με τα ποσοστά που ισχύουν 

στην τρέχουσα περίοδο, με τα νέα ποσοστά να φτάνουν δυνητικά έως 60% για τις 

μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για τις μεσαίες και 80%… Περισσότερα…  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 
 

Χρ. Σταϊκούρας: 15 δισ. ευρώ θα κοστίσουν εφέτος τα μέτρα στήριξης 

Στο ύψος των 15 δισ. ευρώ θα προσεγγίσει εφέτος το κόστος των μέτρων 

στήριξης, από 7,5 δισ. ευρώ των αρχικών προβλέψεων, με αποτέλεσμα το 

συνολικό ποσό που διατίθεται εντός της διετίας να ανέλθει σε 39 δισ. ευρώ. Αυτό 

ανέφερε, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, ο υπουργός Οικονομικών… 

Περισσότερα… 

 

Υπ. Οικονομικών: Τα κίνητρα για την μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα  

Εξαιρετικά ενθαρρυντική, παρά την πανδημία, είναι η απήχηση των νέων 

φορολογικών κινήτρων για τη μεταφορά από φυσικά πρόσωπα της φορολογικής 

τους κατοικίας στην Ελλάδα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο 

Οικονομικών. Σύμφωνα με το υπουργείο ήδη για το 2020 και το 2021, έχουν 

υποβληθεί περίπου 90 αιτήσεις επενδυτών… Περισσότερα… 

 

Στόχος της κυβέρνησης η Ελλάδα να υπογράψει πρώτη από όλες τις χώρες της ΕΕ το «εταιρικό 

σύμφωνο» για το νέο ΕΣΠΑ 

Με στόχο η Ελλάδα να υπογράψει πρώτη από όλες τις χώρες της ΕΕ  το «εταιρικό 

σύμφωνο» για το νέο ΕΣΠΑ τις πρώτες μέρες του Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε 

συνάντηση στις Βρυξέλλες του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη 

Τσακίρη με τον Μαρκ Λεμέτρ γενικό διευθυντή της… Περισσότερα… 

 

Θ. Σκυλακάκης: Άλλα 6 δισ. ευρώ ως το τέλος του έτους για την οικονομία 

Για ακόμη 6 δισεκ. ευρώ που θα διατεθούν έως το τέλος του έτους από πλευράς 

δαπανών ή απώλειας εσόδων για τη στήριξη της οικονομίας έκανε λόγο ο 

αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης μιλώντας σε 

τηλεοπτικό σταθμό. Περιλαμβάνουν, όπως εξήγησε, τα πάσης φύσεως 

προγράμματα… Περισσότερα… 

 

Παράταση 60 ημερών για τις επιταγές που λήγουν το Μαΐο 

Την παράταση για 60 ημέρες για τα αξιόγραφα (επιταγές, γραμμάτια, 

συναλλαγματικές) πληττόμενων επιχειρήσεων που λήγουν από 1η έως και την 31η 

Μαΐου προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε σε 

νομοσχέδιο του υπουργείου δικαιοσύνης… Περισσότερα…  

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F715.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F744.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F780.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F868.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901_F911.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1001_F953.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1101_F1015.pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ. 
 

Νέος κύκλος δανείων σε μικρομεσαίους με εγγύηση Δημοσίου 

Ενεργοποιήθηκε το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση επιχειρηματικών 

δανείων εγγυημένων από το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων, την διαχείριση 

του όποιου έχει αναθέσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund, EIF). Το Ταμείο Εγγυοδοσίας 

Επενδύσεων έχει προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ… Περισσότερα… 

 

Πρόγραμμα επιδότησης τόκων επιχειρηματικών δανείων: Πιθανή παράταση μέχρι τις 9 Ιουνίου 

Παρατείνεται μέχρι τις 9 Ιουνίου 2021 η προθεσμία υποβολής πρότασης για ένταξη 

στη δράση: «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων 

Επιχειρήσεων (Β΄ κύκλος)».Το χρονικό όριο για τη δράση που ενισχύει τις 

επιχειρήσεις καλύπτοντας τους τόκους… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Παράταση της τηλεργασίας έως τις 31 Μαΐου 

Την παράταση της υποχρέωσης εφαρμογής των έκτακτων και προσωρινών μέτρων 

ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας σε όλη την Επικράτεια 

προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομικών, 

Εργασίας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας… Περισσότερα… 

 

Έως τις 10/5 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ένταξης στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α’ 

φάση) για τον Απρίλιο 

Παρατείνεται έως και τις 10 Μαΐου 2021 η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων 

«αίτηση/δήλωση ένταξης στο Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" (Α΄ φάση)» και 

«αίτηση/δήλωση ένταξης στο Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" (Α΄ φάση) - Ορθή 

Επανάληψη» για το μήνα Απρίλιο 2021... Περισσότερα… 

 

Διευκρινιστική εγκύκλιος για τα self test στον ιδιωτικό τομέα 

Διευκρινίσεις επί της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) «Εφαρμογή του 

υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορονοϊό 

COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους 

με φυσική παρουσία» παρέχει εγκύκλιος… Περισσότερα… 

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

«Τα πασχαλινά μέτρα θα μετρήσουν στην οικονομική μας ανάσταση»    

Η Κυβέρνηση έχει θέσει από την αρχή ως βασική της προτεραιότητα τις μειώσεις 

φόρων και εισφορών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι μειώσεις θα συμβάλλουν 

στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 

οικονομίας, στην αύξηση του διαθέσιμου… Περισσότερα… 

 

 

«Την 10η και καλή αξιολόγηση κατάφερε το οικονομικό επιτελείο»    

Η ατζέντα της συζήτησης της δέκατης αξιολόγησης μεταξύ του οικονομικού 

επιτελείου της κυβέρνησης με τους θεσμούς, στο διήμερο ραντεβού τους την 

εβδομάδα που πέρασε, περιελάμβανε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, τα μέτρα στήριξης, 

τα κόκκινα δάνεια και τις φορολογικές ανάσες… Περισσότερα… 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/1201_F1048.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1301_F1140.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1401_F1169.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1501_F1198.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1601_F1234.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1701_F1267.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1801_F1303.pdf


Ο «Γολγοθάς» της αγοράς πριν την «Ανάσταση» της επόμενης μέρας     

Οι άνθρωποι της αγοράς, που επί δεκατέσσερις μήνες ακολουθούν με 

θρησκευτική ευλάβεια τα όποια μέτρα προστασίας, όποτε προτάθηκαν από τους 

λοιμωξιολόγους και όπως ακριβώς υιοθετήθηκαν από τη πολιτεία, αναμένουν τη 

δική τους «Ανάσταση» ενόψει της μικρής σε διάρκεια, αλλά περιεκτικής σε 

κατανάλωση Πασχαλινής αγοράς… Περισσότερα… 

 
 

Η άρση εμπορικών εμποδίων είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάκαμψη   

Στην καθιερωμένη ετήσια «Ημέρα Εμπορικής Πολιτικής» της ΕΕ, το κυρίαρχο θέμα 

ήταν το πως και πόσο η πανδημία έπληξε σκληρά την ευρωπαϊκή και παγκόσμια 

οικονομία. Με ορισμένα σημάδια στην Ευρώπη να αρχίζουν να δείχνουν μια αργή 

επιστροφή στην κανονική ζωή, το επίκεντρο πρέπει τώρα να είναι η οριστική 

εξάλειψη του ιού… Περισσότερα… 

 

Ανθεκτική στην κρίση η επιχειρηματικότητα του μεγάλου λιμανιού     

Έως ότου οι συντονισμένες προσπάθειες για την επιτάχυνση της παραγωγής και της 

διανομής των εμβολίων επιτρέψουν μια μεγαλύτερη χαλάρωση των περιοριστικών 

μέτρων και την τελική επίλυση της υγειονομικής κρίσης, πιθανώς μέχρι τις αρχές 

του 2022, οι εμπορευματικές ροές σε παγκόσμια κλίμακα θα παραμένουν 

ευμετάβλητες. Και «εύθραυστες», θα έλεγα... Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

Περιπτώσεις εξαπάτησης επιχειρηματιών από δήθεν «ολλανδικές» εταιρείες του διαδικτύου 
Ιδιαίτερα προσεκτικές στη συνεργασία τους με "ολλανδικές" εταιρείες του 

διαδικτύου, πρέπει να είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις όπως επισημαίνει σε 

ενημερωτικά έγγραφά του προς τα επιμελητήρια, το Γραφείο Οικονομικών και 

Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβεία στη Χάγη… Περισσότερα… 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

23  ΑΠΡΙΛΙΟΥ – 6 ΜΑΪΟΥ 2021 

▪ Τα προστατευτικά μέτρα ενάντια στον COVID-19 στην Ευρώπη, με μία ματιά:  

Σχέδιο ανάκαμψης (27.04.21) - Λειτουργία καταστημάτων (27.04.21) – Συνοπτικός πίνακας τρόπου λειτουργίας 

καταστημάτων ανά κράτος μέλος (27.04.21) - Ενοίκια (03.03.21) – Εμβολιασμός (27.04.21) 

▪ Δελτίο Τύπου Eurocommerce: Retail and wholesale: pioneers in sustainable foods,23.04.21 

▪ Δελτίο Τύπου Eurocommerce: Better regulation key to Europe’s competitiveness, 29.04.2021 

▪ Δελτίο Τύπου Eurocommerce: EU Commissioner Gentiloni discusses recovery and digital taxation 

with retail leaders, 30.04.2021 

▪ Δελτίο Τύπου Eurocommerce: Industrial strategy, competition and the single market must work 

together for recovery, 05.05.2021 

▪ Ενημέρωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδη, από την EuroCommerce: Κοινή δήλωση οργανώσεων 

εργοδοτώνν της Ε.Ε. για κατώτερους μισθούς 

▪ Ενημέρωση EuroCommerce, Food E-news, Απρίλιος 2021 

▪ Ενημέρωση EuroCommerce, Wholesale E-news, Τεύχος 11 
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