
 
 

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, 9 Απριλίου 2021 

 

Ψηφιακή εκδήλωση στο Ε.Β.Ε.Π. για την εξαγωγική πύλη «Access2Markets» 

Η ψηφιακή εκδήλωση στο Ε.Β.Ε.Π. για την παρουσίαση της εξαγωγικής 

πύλης «Access2Markets» αποτέλεσε την αφορμή για τη διεξαγωγή 

συζήτησης αναφορικά με τα μέτρα που «τρέχουν» σε επίπεδο Ε.Ε. για τη 

στήριξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ύστερα από αναφορά που έκανε 

σε αυτά ο Αντιπρόεδρος του ΕΛΚ, Ευρωβουλευτής, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, 

που απηύθυνε χαιρετισμό… Περισσότερα… 

 

Χαιρετισμός Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. κ.Βασίλη Κορκίδη για την επετειακή παρουσίαση της 20ης 

Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου  

«Φίλες και φίλοι, 

Στις βασικές παραμέτρους που θα διαμορφώσουν και θα καθοδηγήσουν 

την «επόμενη ημέρα» της πανδημίας για το επιχειρείν πρέπει να στραφεί 

τώρα το ενδιαφέρον, τόσο των αρμόδιων οργάνων της πολιτείας, όσο και 

των φορέων του επιχειρηματικού κόσμου. Τα πολύτιμα συμπεράσματα του 

ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ για τις επιπτώσεις και… Περισσότερα… 

 

Ε.Β.Ε.Π.: Θετικό ισοζύγιο εγγραφών-διαγραφών επιχειρήσεων το α’ τρίμηνο 

Θετικά ήταν τα στοιχεία εγγραφών-διαγραφών, του πρώτου τριμήνου του 

2021 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία, που δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης στις 

31 Μαρτίου 2021, οι εγγραφές του πρώτου τριμήνου ανήλθαν εφέτος σε 

316 έναντι 269 το ίδιο διάστημα πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 18%. Οι 

διαγραφές περιορίστηκαν εφέτος σε 56 έναντι 95 πέρυσι... Περισσότερα… 

 

Ψηφιακό συνέδριο της ΒΝΙ - «Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 2021» 

Στην «οικονομική επανάσταση» του 2021 αναφέρθηκε ο πρόεδρος του 

Ε.Β.Ε.Π. κ. Βασίλης Κορκίδης στο ψηφιακό συνέδριο της ΒΝΙ 

επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι το κρίσιμο ερώτημα που πρέπει άμεσα να 

απαντηθεί είναι αν σήμερα η χώρα είναι έτοιμη για μία νέα «οικονομική 

επανάσταση». Μια επανάσταση που να αποτινάξει το «ζυγό και τις 

στρεβλώσεις που ταλαιπώρησαν και ταλαιπωρούν την οικονομία άρα και 
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την ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη των επιχειρήσεων.  Ειδικότερα στην ομιλία του ο πρόεδρος του 

Ε.Β.Ε.Π. ανέφερε τα ακόλουθα… Περισσότερα.. 

 

Δωρεάν «rapid test» σε εργαζομένους στον Πειραιά 

Με πρωτοβουλία του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και σε 

συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά, τον Ιατρικό Σύλλογο και Εμπορικό Σύλλογο 

Πειραιά πραγματοποιήθηκαν δωρεάν rapid test στους εργαζόμενους των 

πειραϊκών επιχειρήσεων, με αφορμή την επαναλειτουργία του λιανεμπορίου την 

Δευτέρα 5 Απριλίου… Περισσότερα… 

 

Χωρίς PIN η πληρωμή με κάρτα έως 50 ευρώ μέχρι τέλος Ιουνίου 

Παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2021 στις ανέπαφες συναλλαγές με κάρτες 

πληρωμών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ στο ύψος των 50 ευρώ, ανακοίνωσε η Ελληνική 

Ένωση Τραπεζών. Όλες οι συναλλαγές, ανεξαρτήτως ποσού, μπορούν να 

πραγματοποιούνται ανέπαφα χωρίς παράδοση της κάρτας πληρωμών στον 

εκάστοτε υπάλληλο του καταστήματος όπου διενεργείται η συναλλαγή.  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 
 

Άνοιξε η πλατφόρμα για την επιδότηση στα επιχειρηματικά δάνεια μέσω του προγράμματος 

"ΓΕΦΥΡΑ 2" 

Άνοιξε η πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 

(ΕΓΔΙΧ) του υπουργείου Οικονομικών, για την υποβολή αιτήσεων στο 

Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2», το οποίο προσφέρει στήριξη στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από τις οικονομικές επιπτώσεις 

της πανδημίας του κορονοϊού… Περισσότερα… 

 

Επιστρεπτέα 7: Έως 19 Απριλίου οι αιτήσεις από επαγγελματίες και επιχειρήσεις 

Έως τις 19 Απριλίου επαγγελματίες και επιχειρήσεις θα μπορούν να 

υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ mybusinesssupport για την 

ένταξή τους στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Σύμφωνα με την 

απόφαση δικαίωμα εκδήλωσης… Περισσότερα… 

 

Επιταγές: Αναστολή πληρωμής ΦΠΑ έως 30/6 για τους κομιστές- Μέχρι σήμερα η υποβολή 

αιτησεων  

Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2021 η προθεσμία καταβολής του ΦΠΑ για 

τους κομιστές επιταγών η πληρωμή των οποίων έχει ανασταλεί λόγω 

πανδημίας. Οι επιχειρήσεις – κομιστές για να ενταχθούν στη ρύθμιση θα 

πρέπει μέχρι σήμερα 9 Απριλίου 2021 να υποβάλουν αίτηση στην… 

Περισσότερα… 

 

MyData Ξεκινά από 1η Ιουλίου 

 Ηλεκτρονικά γίνονται υποχρεωτικά από την 1η Ιουλίου τα βιβλία των 

επιχειρήσεων και επαγγελματιών, μετά και την τελευταία παράταση που 

έδωσε το υπουργείο Οικονομικών.  Από τη συγκεκριμένη ημερομηνία ξεκινά 

η ψηφιακή διαβίβαση των παραστατικών στην  πλατφόρμα των 

Ηλεκτρονικών Βιβλίων-myData ενώ με νέα… Περισσότερα… 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ. 

 

Άδωνις Γεωργιάδης: Υποδειγματική η τήρηση των μέτρων στο λιανεμπόριο  

Για «υποδειγματική» τήρηση των μέτρων κατά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας 

του λιανεμπορίου, έκανε λόγο, μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή, ο υπουργός 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ, όπως τόνισε, όλα έχουν 

κυλήσει ομαλά. Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε πως το περαιτέρω άνοιγμα θα 

γίνει προσεκτικά ενώ δεν απέκλεισε το φαινόμενο ακορντεόν… Περισσότερα… 

 

Σε 301 ανέρχονται οι επιχειρήσεις στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων 

Επιπλέον 88 επιχειρήσεων εντάχθηκαν στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών 

Επιχειρήσεων (Ε.Μ.Ν.Ε.) και συνολικά ο αριθμός των επιχειρήσεων που είναι 

εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέρχεται σε 301. Σύμφωνα με απόφαση που 

υπογράφει ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Αθανάσιος Κυριακής 

αποφασίστηκε η εγγραφή 88 επιπλέον επιχειρήσεων στο Ε.Μ.Ν.Ε. ως εξής:… 

Περισσότερα… 

 

Ι. Τσακίρης: Το νέο ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά 

Το νέο ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης είναι δύο χρηματοδοτικά εργαλεία που θα 

λειτουργούν συμπληρωματικά. Το Ταμείο Ανάκαμψης θα είναι εμπροσθοβαρές 

ενώ το ΕΣΠΑ αφορά σε περίοδο επτά ετών και θα αφορά σε μεγαλύτερο εύρος 

χρόνου. Αυτό ανέφερε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης 

Τσακίρης μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή… Περισσότερα… 

 

Διευκρινίσεις ως προς την αναστολή λειτουργίας των πολυκαταστημάτων 

Διευκρινίσεις εξέδωσε η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή, σχετικά με την αναστολή λειτουργίας των πολυκαταστημάτων στις 

περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου. Όπως διευκρινίζεται, στην αναστολή 

λειτουργίας δεν εμπίπτουν οι επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν υπό την 

διαχείριση ενός νομικού προσώπου και εκθέτουν τα προϊόντα… Περισσότερα… 

 

Trademarks: Στον ΟΒΙ περνάνε οι αρμοδιότητες για τα εμπορικά σήματα 

Ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των 

αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα, καθώς και τη μεταφορά του 

μητρώου και του αρχείου σημάτων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το σχέδιο 

νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που κατατέθηκε στη 

Βουλή.… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Ασφαλιστικές εισφορές: Παρατάθηκε η προθεσμία καταβολής των δόσεων 

Παρατάθηκε η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων 

ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών, στο πλαίσιο των μέτρων 

για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού. Με την Κοινή 

Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Κωστή Χατζηδάκη και του αναπληρωτή υπουργού… Περισσότερα… 
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ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Έως 30 Απριλίου η υποβολή των δηλώσεων για την Α’ Φάση 

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό ΣΥΝ-

ΕΡΓΑΣΙΑ για τον Απρίλιο (Α’ Φάση)  μπορούν να υποβάλουν έως τις 30 Απριλίου 

2021. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν «ΑΙΤΗΣΗ/ΔΗΛΩΣΗ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄- ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / 

ΔΗΛΩΣΗ… Περισσότερα… 

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

«Από τα μέτρα στήριξης στα κεφάλαια επανεκκίνησης»  

Το δεύτερο τρίμηνο του έτους είναι η μεταβατική περίοδος, κατά την οποία το 

οικονομικό επιτελείο θα πρέπει να περάσει από τα μέτρα στήριξης, στα μέτρα 

επανεκκίνησης της αγοράς. Η επέκταση των μέτρων στήριξης εργαζομένων 

και επιχειρήσεων για τον μήνα Απρίλιο ήταν αναμφισβήτητα απαραίτητη και 

σωστή. Η συνέχιση των αναστολών εργαζομένων, η υποχρεωτική μείωση… 

Περισσότερα… 

 

«Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ ισχυρό δίδυμο ανάπτυξης»  

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που παρουσιάστηκε 

αναλυτικά, αφού ψηφιστεί από τη Βουλή, θα κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή στα μέσα Απριλίου. Συγκεκριμένα βασίζεται σε τέσσερις βασικούς 

πυλώνες για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την απασχόληση-

δεξιότητες-κοινωνική συνοχή, τις ιδιωτικές επενδύσεις και τον 

μετασχηματισμό της οικονομίας… Περισσότερα… 

 

 

Τα ανοιχτά καταστήματα έχουν ανάγκη από «ζεστό» χρήμα  

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. προειδοποιεί για «αγορά δύο ταχυτήτων» στο 

λιανεμπόριο. Το λιανεμπόριο ανοίγει σήμερα Δευτέρα (05/02), όμως τα ανοιχτά 

μαγαζιά χρειάζονται άμεσα κεφάλαιο επανεκκίνησης, εξηγεί ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ 

Βασίλης Κορκίδης. Για μια σημαντική ημέρα για το λιανεμπόριο κάνει λόγο ο 

Βασίλης Κορκίδης. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς μίλησε στην Athens Voice και εξέφρασε την ικανοποίησή του που τα 

εμπορικά καταστήματα ανοίγουν μέσα σε μια δύσκολη χρονική … Περισσότερα… 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

«Πάγωσε» για το 2021 τα τιμολόγια λιμενικών υπηρεσιών η ΣΕΠ ΑΕ 

«Πάγωσε» τα τιμολόγια λιμενικών υπηρεσιών η ΣΕΠ ΑΕ-COSCO για το 

τρέχον έτος. Πρόκειται για την τέταρτη συνεχή χρονιά που η εταιρία διατηρεί 

τα τιμολόγιά της στα ίδια επίπεδα συναισθανόμενη την κρίσιμη περίοδο που 

διέρχεται λόγω της πανδημίας ο εμπορικός κόσμος της χώρας. Υπενθυμίζεται 

ότι το 2018 η ΣΕΠ ΑΕ είχε δεσμευτεί προφορικά σε συνεργάτες, πελάτες και 

φορείς της αγοράς ότι θα διατηρούσε τον τιμοκατάλογο των υπηρεσιών της χωρίς αυξήσεις για τα επόμενα 

τρία χρόνια. Πράγμα το οποίο και έπραξε. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν αποκλείεται και ο ΟΛΠ να 

προχωρήσει σε ανάλογη κίνηση. 
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Δελτίο κατάστασης της οικονομίας και αγοράς το α΄τρίμηνο 

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης 

Κορκίδης, ενημερώνει πως σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, η ακτινογραφία 

της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, κυρίως για τις επιχειρήσεις 

σε αναστολή λειτουργίας, που άνοιξαν ή πρόκειται να ανοίξουν μετά το Πάσχα 

δείχνουν πως επαναλειτουργούν σε κλίμα αβεβαιότητας… Περισσότερα… 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

2 – 8  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 

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

Σχέδιο ανάκαμψης (01.04.21) - Λειτουργία καταστημάτων (31.03.21) – Συνοπτικός πίνακας τρόπου 

λειτουργίας καταστημάτων ανά κράτος μέλος (31.03.21) - Ενοίκια (03.03.21) – Εμβολιασμός (31.03.21) 

▪ EuroCommerce Food E-news, Τεύχος  Μαρτίου 2021 
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