
 
 

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, 14 Μαΐου 2021 

 

Ανακοινώθηκε το «τέλος» του lockdown για την αγορά 

Το τέλος των click για το λιανεμπόριο ανακοίνωσε ο υφυπουργός παρά 

τω πρωθυπουργώ, Άκης Σκέρτσος στην καθιερωμένη ενημέρωση για 

την πορεία της πανδημίας και τα μέτρα προφύλαξης της Τετάρτης. 

Σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα το λιανεμπόριο επιστρέφει από σήμερα 

14/5 στη λειτουργία με τα υγειονομικά πρωτόκολλα χωρητικότητας 1 πελάτη/25 τμ… Περισσότερα… 

Δήλωση Προέδρου Π.Ε.Σ.Α.… 

 

Ισορροπία μεταξύ οικονομικής και κοινωνικής διάστασης στη Σύνοδο Κορυφής 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς επισημαίνει πως η 

Σύνοδος Κορυφής του Πόρτο, έδειξε πολιτική βούληση για περαιτέρω 

υλοποίηση της «νέας κοινωνικής Ευρώπης». Δεδομένου, ότι η πανδημία δεν 

έχει τελειώσει ακόμη, πρέπει να διατηρηθούν τα μέτρα στήριξης για όσο 

διάστημα είναι απαραίτητο, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις… Περισσότερα…  

 

Καθορίστηκε το ωράριο τροφοδοσίας των επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων 

Σύμφωνα με υπ’ αριθμ. 78/2021 απόφαση των μελών του Περιφερειακού 

Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1809/τ. 

Β’/29-4-2021, καθορίστηκε το ωράριο τροφοδοσίας των επιχειρήσεων, 

υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων και οι περιορισμοί κυκλοφορίας 

φορτηγών οχημάτων για το έτος 2021... Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Χρ. Σταϊκούρας: Ποσά ύψους 3 δισ. ευρώ θα δοθούν στην οικονομία για τη στήριξη 

επιχειρήσεων  

Ποσά ύψους 3 δισ. ευρώ θα δοθούν το επόμενο διάστημα στην οικονομία για 

τη στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών 

Χρήστος Σταϊκούρας. Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο υπουργός 

περιέγραψε τις δράσεις που θα αναπτυχθούν και που έχουν ως εξής… 

Περισσότερα… 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F23908.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0102_F23948.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F24414.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F23980.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F24013.pdf


Μειώνεται η προκαταβολή φόρου - Καταργείται και για το 2022 η εισφορά αλληλεγγύης στον 

ιδιωτικό τομέα 

Τη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος από 100% σε 55% για 

τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 70% 

για τις επιχειρήσεις εκτός των τραπεζών, προβλέπει η τροπολογία που 

κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών. Για το 2022 η προκαταβολή 

φόρου για τις επιχειρήσεις… Περισσότερα… 

 

ΥΠΟΙΚ: Παρατείνεται έως 31/5 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο «ΓΕΦΥΡΑ 2» 

Η κυβέρνηση παρατείνει έως και τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 την προθεσμία 

υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2», που παρέχει στήριξη στις 

μικρομεσαίες  επιχειρήσεις, οι οποίες  έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από τον 

οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας του κορωνοϊού, δηλαδή έχουν υποστεί 

μείωση κύκλου εργασιών… Περισσότερα… 

 

Χωρίς πρόστιμο οι αλλαγές ακινήτων στο Ε9 

Προθεσμία μέχρι τις 31 Μαΐου 2021 έχουν οι ιδιοκτήτες προκειμένου να 

διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων τους που 

εμφανίζονται στο έντυπο Ε9, γλιτώνοντας και το πρόστιμο των 100 ευρώ 

που προβλέπει η νομοθεσία. Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία μπορούν να 

δηλώσουν και τις αλλαγές… Περισσότερα… 

 

myDATA: Οδηγός της ΑΑΔΕ για τα νέα ηλεκτρονικά βιβλία 

Υποχρεωτικά μπαίνουν στη ζωή των επιχειρήσεων τα ηλεκτρονικά βιβλία από 

την 1η Ιουλίου 2021, οπότε και τα δεδομένα αυτών θα πρέπει να 

διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Έως και την υποβολή 

πάντως της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 οι 

επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση… Περισσότερα…  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ. 

 

Άδ. Γεωργιάδης: Η κυβέρνηση εξετάζει πώς θα στηρίξει τους κλάδους που έχουν δεχθεί τη 

μεγαλύτερη ζημιά λόγω της πανδημίας 

Πρόγραμμα επανεκκίνησης για το εμπόριο, ανάλογο με αυτό που έχει 

ανακοινωθεί για άλλους πληττόμενους επαγγελματικούς κλάδους ζήτησε από 

το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων η ΕΣΕΕ και όπως διαβεβαίωσε ο 

υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης, «η κυβέρνηση εξετάζει το πώς θα μπορούσε να 

στηρίξει τους κλάδους εκείνους… Περισσότερα… 

 

Νέα επενδυτικά δάνεια έως €1,5 εκατ. για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την 

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ανακοινώνει ότι, σε συνεργασία με 10 

εμπορικές τράπεζες και με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ξεκίνησε από την  Τετάρτη… Περισσότερα…  

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F24042.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F24075.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F24108.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F24137.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901_F24166.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1001_F24503.pdf


Εντατικοί έλεγχοι σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικών καταστημάτων - Κλείνουν όσες εμπορεύονται 

απομιμητικά προϊόντα 

Διαγράφονται ιστοσελίδες ηλεκτρονικών καταστημάτων, που 

εμπορεύονται απομιμητικά προϊόντα, με εντολή της Διυπηρεσιακής 

Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), ενώ συνεχίζεται ο έλεγχος. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

και της γενικής γραμματείας Εμπορίου… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Κ. Χατζηδάκης: Στόχος η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας 

Τις διατάξεις του νομοσχεδίου για την Προστασία της Εργασίας παρουσίασε ο 

υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, στο 

πλαίσιο διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν 

εργαζόμενοι χωρίς επιχειρήσεις ούτε και επιχειρήσεις με εργαζόμενους «στα 

κεραμίδια». Με το εν λόγω νομοσχέδιο… Περισσότερα… 

 

Self-test δύο φορές την εβδομάδα για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα 

Από την Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και μέχρι να μειωθεί το επιδημιολογικό 

φορτίο, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται στους 8 

κλάδους που εμπίπτουν στην σχετική ΚΥΑ Β’ 1588/18.4.2021 (λιανεμπόριο, 

εστίαση, χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, μεταφορές, 

υπηρεσίες καθαρισμού… Περισσότερα… 

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

Η νέα βιομηχανική στρατηγική και η ενιαία αγορά πρέπει να συνεργαστούν για τη «δίδυμη 

μετάβαση»  

Στη πρόσφατη ενημέρωσή της για τη νέα βιομηχανική στρατηγική, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεριέλαβε ορισμένες σημαντικές ανησυχίες, όπως την 

ενδυνάμωση και ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, τη μείωση των επικίνδυνων 

εξαρτήσεων από άλλες οικονομίες και τη δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου 

για μια εφαρμόσιμη «δίδυμη μετάβαση»… Περισσότερα… 

 

Η «ναυμαχία των κοντέινερ» συνεχίζεται παρά τις προβλέψεις για αποκλιμάκωση  

Σε «τροχοπέδη» εν μέσω πανδημίας για το διεθνές εισαγωγικό και εξαγωγικό 

εμπόριο εξελίσσεται το θέμα της εξεύρεσης «κενών» εμπορευματοκιβωτίων 

ανά τους λιμένας του κόσμου. Η έλλειψη διαθέσιμων κενών 

εμπορευματοκιβωτίων που αντιμετωπίζουν οι φορτωτές, που δημιουργεί 

σοβαρές διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας… Περισσότερα… 

 

Τα μέτρα στήριξης να «πιάσουν τόπο»  

Τα οικονομικά μέτρα στήριξης είναι μια σημαντική βοήθεια στη σταθερή και 

σταδιακή επαναλειτουργία των επιχειρήσεων. Τα μέχρι σήμερα μέτρα στήριξης δεν 

πρέπει να πάνε χαμένα, αλλά να αξιοποιηθούν κατάλληλα για να «πιάσουν τόπο» 

στη πραγματική οικονομία… Περισσότερα… 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/1101_F24535.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1201_F24571.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1301_F24604.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1401_F24640.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1501_F24679.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1601_F24715.pdf


Ένας καλός εργασιακός νόμος δεν αδικεί κανένα και τηρείται από όλους  

Ο καλύτερος εργασιακός νόμος είναι αυτός που σέβονται όλοι, δεν αδικεί κανένα 

και τηρείται από εργοδότες και εργαζόμενους. Σε ένα εκ των πραγμάτων 

ευμετάβλητο περιβάλλον για το επιχειρείν οι συζητήσεις για το εργασιακό θα 

πρέπει να κατατείνουν στην διαμόρφωση μίας πολιτικής… Περισσότερα… 

 

 

Πολιτική, Οικονομία και Εμπόριο, στην Ελλάδα της πανδημίας του σήμερα 

Το «τρίπτυχο», πολιτική, οικονομία και εμπόριο στην Ελλάδα της πανδημίας του 

σήμερα, αποτελεί μια από τις δυσκολότερες «εξισώσεις» που πρέπει να επιλυθεί 

προκειμένου να μπορούμε να μιλήσουμε για την μετά πανδημία εποχή στη χώρα μας. 

Δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω ότι η πανδημία… Περισσότερα… 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Το Ε.Β.Ε.Π., σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο, διοργανώνουν, διαδικτυακά, 1-2 Ιουνίου 

2021, επιχειρηματική αποστολή με γερμανικές εταιρείες που θα έρθουν σε 

επαφή με αντίστοιχες ελληνικές, πλοιοκτήτες και ναυπηγεία, ώστε να 

εξεταστούν οι δυνατότητες εφαρμογής και οι προοπτικές χρήσης νέων 

τεχνολογιών στην Ελλάδα. 

  

http://www.pcci.gr/evep/articles/article.jsp?context=103&categoryid=20955&articleid=46781  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

DirectMarket.gr: η ηλεκτρονική αγορά του Επιμελητηρίου 

 

Το DirectMarket.gr είναι μια Πανελλήνια Ηλεκτρονική      

Αγορά (e-Marketplace) ανεξάρτητων προμηθευτών που 

συγκεντρώνει σε ένα σημείο όλα τα προϊόντα που 

διατίθενται στην Ελληνική Αγορά, ανεξάρτητα από το είδος ή την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Είναι το 

e-Marketplace που δημιουργούν οι ίδιες οι Επιχειρήσεις με την υποστήριξη της ΚΕΕΕ και των 

Επιμελητηρίων… Περισσότερα… 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

07 – 13 ΜΑΪΟΥ 2021 

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

Σχέδιο ανάκαμψης (11.05.21) - Λειτουργία καταστημάτων (11.05.21) – Συνοπτικός πίνακας τρόπου λειτουργίας 

καταστημάτων ανά κράτος μέλος (11.05.21) - Εμβολιασμός (11.05.21) 

▪ Ενημερωτικό Δελτίο EuroCommerce, Τεύχος 211, 11 Μαϊου 2021 

▪ Ενημέρωση EuroCommerce, Environment E-news, Τέυχος 19 
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