
 
 

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, 16 Απριλίου 2021 

 

12 προτάσεις Ε.Β.Ε.Π. για να ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις στις φορολογικές απαιτήσεις 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς επισημαίνει πως το 

μεγαλύτερο πρόβλημα για πολλές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την 

πανδημία, αποτελεί η έλλειψη ρευστότητας, τη στιγμή μάλιστα που 

επαναλειτουργούν σε ένα κλίμα αβεβαιότητας. Η άμεση ή έμμεση ρευστότητα 

είναι αυτή που μπορεί να βοηθήσει … Περισσότερα…  

 

Δήλωση προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλη Κορκίδη, για «self rapid test»: Κανόνας υγιεινής 

& ασφάλειας το self test στο λιανεμπόριο 

Η καθιέρωση υποχρεωτικής διενέργειας των self tests και στους 

εργαζομένους του λιανεμπορίου είναι ένα πρώτο σοβαρό βήμα προς την 

«επόμενη ημέρα». Την ημέρα που πλέον δεν θα χρειαστεί το λιανεμπόριο να 

υποστεί τα όσα υπέστη εξ αιτίας της πανδημίας. Άξιο υπενθύμισης το γεγονός 

ότι, μέχρι σήμερα… Περισσότερα…  

 

Το Ε.Β.Ε.Π. στηρίζει τις προτάσεις της Κ.Ε.Ε.Ε.  

Με επιστολή του προς την Κ.Ε.Ε.Ε., το Ε.Β.Ε.Π. εξέφρασε την απόλυτη 

στήριξη του, στις προτάσεις της ΚΕΕ,  επί του Σχεδίου Νόμου του υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης 

οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Εργασίας… Περισσότερα… Σχόλια… 

 

Χαρτογράφηση εισαγωγών & εξαγωγών της Περιφέρειας Αττικής 

Αναφορικά με τις εισαγωγές και εξαγωγές, με παρέμβασή του σε διαδικτυακή εκδήλωση 

ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ.Α., Βασίλης Κορκίδης, μεταξύ άλλων τόνισε ότι η 

ανταγωνιστικότητα μέσω εξωστρέφειας αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας σε ό,τι 

αφορά τη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής για τις επιχειρήσεις… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Χρ. Σταϊκούρας: Οι νέες προκλήσεις στη μετα-κορωνοϊό εποχή 

Οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι και η επιστροφή στην κανονικότητα 

σταδιακή, ενώ η μετα-κορωνοϊό εποχή θα φέρει στο προσκήνιο νέες 

προκλήσεις που σχετίζονται με τη δομή της οικονομίας, τον μετασχηματισμό 

της αγοράς εργασίας και την ψηφιακή μετάβαση υπογράμμισε ο υπουργός 

Οικονομικών… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F31079.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F31115.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F31145.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0302_F31638.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F31174.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F31207.pdf


Ρύθμιση σε 120 δόσεις για οφειλές από δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου 

Τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για να ρυθμίσουν σε έως και 120 δόσεις 

βεβαιωμένες οφειλές από δάνεια, έχουν πολίτες και επιχειρήσεις, μέσω 

ειδικής εφαρμογής, η οποία λειτουργεί στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων… Περισσότερα… 

 

Έκτακτη ενίσχυση έως 4.000 ευρώ σε πληττόμενες επιχειρήσεις 

 Συμπληρωματικό προϋπολογισμό με την αύξηση των πιστώσεων κατά 3 δισ. 

ευρώ, απαλλαγή αγροτών από το τέλος επιτηδεύματος και έκτακτη ενίσχυση 

έως 4.000 ευρώ σε πληττόμενες επιχειρήσεις προβλέπει το νομοσχέδιο για 

την κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις… Περισσότερα… 

 

Τα 7 δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Ε.Π. 7 - Στο τέλος Απριλίου οι πληρωμές  

Περισσότερα από 275.000 ΑΦΜ έχουν υποβάλλει στην αρχική αίτηση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Επιστρεπτέα 7», ύψους 1 δις ευρώ, ενώ 

σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών, οι τελικοί δικαιούχοι 

θα φτάσουν τις 300.000… Περισσότερα… 

 

Ηλεκτρονικά θα μπορεί κάποιος να αποκτήσει κλειδάριθμο στο Taxisnet, αποφεύγοντας τον 

συνωστισμό στις εφορίες  

Ηλεκτρονικά θα μπορεί κάποιος να αποκτήσει κλειδάριθμο στο Taxisnet, 

αποφεύγοντας τον συνωστισμό στις εφορίες .Νέα απόφαση του Διοικητή της 

ΑΑΔΕ, αυξάνει τις δυνατότητες απόκτησης κλειδαρίθμου- άρα και κωδικών- 

χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία στην εφορία… Περισσότερα… 

 

 

Τα 8 «κλειδιά» της απόφασης του υπουργείου Οικονομικών για τις πάγιες δαπάνες  

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η απόφαση που θα ενεργοποιεί το μέτρο της 

επιδότησης των παγίων δαπανών για 30.000- 50.000 επιχειρήσεις συνολικού 

ύψους 500 εκατ. ευρώ. Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι τα πρώτα 

πιστωτικά σημειώματα συμψηφισμού (κουπόνια)… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ. 

 

Αδ. Γεωργιάδης: Συστήνεται Επιτροπή Συντονισμού Βιομηχανικής Πολιτικής 

Τη σημασία του συντονισμού των δράσεων όλων των εμπλεκόμενων 

υπουργείων για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο βιομηχανικής πολιτικής, επεσήμανε 

ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης στη συνεδρίαση της 

κυβερνητικής επιτροπής Βιομηχανίας… Περισσότερα… 

 

Π. Σταμπουλίδης: Από Δευτέρα 19/4 θα ανοίξουν και μεγάλα πολυκαταστήματα  

Από την ερχόμενη Δευτέρα (19/4) θα ανοίξουν και μεγάλα πολυκαταστήματα, 

τα οποία λειτουργούν κάτω από ένα ενιαίο νομικό πρόσωπο και δεν είναι είναι 

εμπορικά κέντρα» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή, Π. Σταμπουλίδης… Περισσότερα… 

 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F31233.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F31262.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F31292.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901_F31334.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1001_F31683.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1101_F31719.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1201_F31759.pdf


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Υποχρεωτικά self tests για εργαζόμενους στο λιανεμπόριο - Αυστηρά πρόστιμα στους παραβάτες 

-  Τρίωρη άδεια από την εργασία για τον εμβολιασμό 

Υποχρεωτικά θα είναι τα self tests σε μια σειρά επαγγελματικών χώρων του 

ιδιωτικού τομέα, μεταξύ των οποίων οι εργαζόμενοι στο λιανεμπόριο  

περιλαμβανομένων και των σούπερ μάρκετ. Ο υπουργός Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, κατά την ενημέρωση για την 

πορεία της Covid-19… Περισσότερα… Ανακοίνωση Υπ. Εργασίας… Εγκύκλιος… 

 

Κ. Χατζηδάκης: Το φθινόπωρο τα πρώτα 300 εκατ. ευρώ για την κατάρτιση από το Ταμείο 

Ανάκαμψης 

Την έναρξη προγραμμάτων κατάρτισης, ύψους 300 εκατ. ευρώ, έως το 

φθινόπωρο προανήγγειλε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο της ριζικής μεταρρύθμισης για τον 

εκσυγχρονισμό της κατάρτισης, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας… Περισσότερα… 

 

Συνεργασία Ε.Β.Ε.Π. - ΟΑΕΔ - Συνολικά 6.136 νέες θέσεις εργασίας το Α΄ τρίμηνο, μέσω 

προγραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ 

Σε τηλεδιάσκεψη, με θέμα: "Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης του ΟΑΕΔ και 

Δράσεις Αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας", έλαβε μέρος το 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς. Κατά την διάρκειά της ο 

Διοικητής του Οργανισμού κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης ενημέρωσε για τις πολιτικές 

απασχόλησης… Περισσότερα… 

 

Με νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες ο ΕΦΚΑ 

Πλήρως ηλεκτρονικά πραγματοποιείται πλέον η απογραφή, μεταβολή και λήξη 

της ασφάλισης των φυσικών προσώπων (ελεύθερων επαγγελματιών και 

εργοδοτών-φυσικών προσώπων) στον e-ΕΦΚΑ με τη λειτουργία δύο νέων 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Με τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που είναι 

διαθέσιμες στη ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου… Περισσότερα… 

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

Επιτακτική μια ψηφιακή και επενδυτική «επανάσταση» το 2021  

Η οικονομική διάσταση της «επανάστασης» είναι άκρως ενδιαφέρουσα για να 

κάνει κάποιος χρήση του τίτλου «Η οικονομική επανάσταση του 2021». Το 

κρίσιμο όμως ερώτημα που πρέπει άμεσα να απαντηθεί είναι αν σήμερα η 

χώρα είναι έτοιμη για μία νέα … Περισσότερα… 

 

Νεα οπτική γωνία και γνωσιακό επίπεδο απαιτείται στο εμπόριο  

Οι βασικοί παράγοντες που θα διαμορφώσουν και θα καθοδηγήσουν το εμπόριο 

στην «επόμενη ημέρα» της πανδημίας πρέπει να απασχολήσουν τώρα το 

ενδιαφέρον, τόσο των αρμόδιων οργάνων της πολιτείας, όσο και των φορέων 

εκπροσώπησης του εμπορικού κόσμου… Περισσότερα… 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/1301_F31795.pdf
https://ypergasias.gov.gr/apo-deftera-19-apriliou-ta-ypochreotika-self-tests-ergazomenon-ston-idiotiko-tomea
https://ypergasias.gov.gr/egkyklios-gia-ti-diefkolynsi-tou-emvoliasmou-ton-ergazomeno
http://www.pcci.gr/evepimages/1401_F31827.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1501_F31863.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1601_F31902.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1701_F31935.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1801_F32049.pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

Δήμος Πειραιά-Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας: Αποτελέσματα πρώτης έρευνας συγκυρίας 

Το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά δημοσιοποίησε τα 

αποτελέσματα της πρώτης έρευνας συγκυρίας. Η πρώτη έρευνα 

παρακολούθησης της συγκυρίας εστιάζει στην ανάλυση των εκτιμήσεων και 

των προσδοκιών των επιχειρήσεων σχετικά με την πορεία της δραστηριότητας 

τους… Περισσότερα… Έρευνα… 

 

Πρόσκληση συμμετοχής στο ψηφιακό 11th Annual Capital Link Sustainability Forum 

 

Πληροφορίες και εγγραφή: http://csringreece.gr/forum/2021/?lang=gr&year= 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

09 – 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 

▪ Ενημερωτικό Δελτίο ASCAME 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

09 – 15  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 

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

Σχέδιο ανάκαμψης (14.04.21) - Λειτουργία καταστημάτων (14.04.21) – Συνοπτικός πίνακας τρόπου 

λειτουργίας καταστημάτων ανά κράτος μέλος (31.03.21) - Ενοίκια (03.03.21) – Εμβολιασμός 
(14.04.21) 

▪ EuroCommerce InBrief, Issue 209, 13 April 2021 

http://www.pcci.gr/evepimages/1901_F32088.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1902_F32121.pdf
http://csringreece.gr/forum/2021/?lang=gr&year
http://www.pcci.gr/evepimages/ASC0101_F921.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F728.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0102_F761.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0103_F793.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0103_F793.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0104_F823.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0103_F29748.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0105_F855.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0105_F855.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0201_F885.pdf

