
 
 

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, 27 Αυγούστου 2021 

 

Δήλωση πρόεδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλη Κορκίδη, για τα νέα μέτρα:«Μία η μάχη της 

πανδημίας, αλλά σε δύο μέτωπα» 

Ο Σεπτέμβριος θα έχει μία βαριά ατζέντα γεγονότων και προκλήσεων για την 

οικονομία και την πανδημία. Θα έχει αρχικά να αντιμετωπίσει την ασφαλή 

επιστροφή των εκδρομέων από διακοπές, την ενδεχόμενη αύξηση της πίεσης στις 

ΜΕΘ, τον ρυθμό των εμβολιασμών και τα μέτρα για τους ανεμβολίαστους. Η μάχη 

όμως είναι μόνο μία, αυτή κατά της πανδημίας, αλλά σε δύο μέτωπα… 

Περισσότερα…Τα μέτρα…  

 

Η Αυγουστιάτικη ανάκαμψη του τουρισμού φέρνει αναθεώρηση των προβλέψεων 

Με τον καλοκαιρινό τουρισμό να πληροί τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, τον κύκλο 

εργασιών παραγωγής να αυξάνεται πάνω από τα επίπεδα πριν από την πανδημία 

και μια σειρά άλλων πρόδρομων δεικτών που δείχνουν προς τη σωστή 

κατεύθυνση, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να αναθεωρήσει την πρόβλεψή της για 

ανάπτυξη το 2021…Περισσότερα… 

 

Δέκα προτάσεις Ε.Β.Ε.Π. για ελαφρύνσεις και διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις 

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης 

Κορκίδης, πιστεύει πως, απώτερος σκοπός της κυβέρνησης, παρά τις αντιξοότητες, 

τις φυσικές καταστροφές, το δημοσιονομικό κόστος των αποζημιώσεων και την 

πορεία των εσόδων, πρέπει  να συνεχίσει να είναι, οι ελαφρύνσεις και 

διευκολύνσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το Ε.Β.Ε.Π. επεξεργάζεται μια σειρά 

οικονομικών προτάσεων… Περισσότερα…  

 

Το Ε.Β.Ε.Π. στο πλευρό των πυρόπληκτων 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς, με ευθύνη και αίσθημα αλληλεγγύης προς τους κατοίκους της Εύβοιας 

που βιώνουν τις τραγικές συνέπειες από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές 

οι οποίες έπληξαν τη χώρα μας, αποφάσισε και ενέκρινε ομόφωνα  την καταβολή 

συμβολικού ποσού στο οικείο Επιμελητήριο. Με ανάλογη απόφασή του  το 

Ε.Β.Ε.Π. κατέβαλε επίσης συμβολικό ποσό στον Ερυθρό Σταυρό, που με τις 

δράσεις του συμβάλλει στην ανακούφιση των πυρόπληκτων συνανθρώπων μας. Παράλληλα με απόφασή 

του πρόκειται να παρέχει, μέσω του  Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας, είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία θα 

προμηθευτεί από τοπικές επιχειρήσεις – μέλη του, για τις ανάγκες των πληγέντων της περιοχής. 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/01PANDIMIA_F28767.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/01aMETRA_F15388.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/02ANAKAMPSI_F15715.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/Press18082021_F15276.pdf


Έρευνα και Μελέτη της Εθνικής Τράπεζας για το Αποτύπωμα της Πανδημίας στις Ελληνικές 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και την Ανοδική Δυναμική του ΑΕΠ 

Δύο πρόσφατες μελέτες έχει εκπονήσει η Εθνική Τράπεζα: 

Η 1η Μελέτη αφορά στο αποτύπωμα της πανδημίας στις Ελληνικές Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις, ενώ η 2η Μελέτη απεικονίζει τα στοιχεία για την ανοδική δυναμική 

του ΑΕΠ… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 
 

Χρ. Σταϊκούρας: Εξετάζεται η περαιτέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 8% 

Η περαιτέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες παραμένει στις 

επιδιώξεις της κυβέρνησης και θα εξεταστεί για το 2022, όπως δήλωσε ο υπουργός 

Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Επανέλαβε δε, ότι υπάρχει το ενδεχόμενο νέων 

μειώσεων φόρων και εισφορών από το επόμενο έτος, αν και αυτό θα εξαρτηθεί από 

την πορεία των εσόδων. Σε κάθε… Περισσότερα…  

 

Θ. Σκυλακάκης: Το σχέδιο Ελλάδα 2.0 ιστορική ευκαιρία για την πορεία της χώρας και την 

ανάπτυξη 

Την πεποίθηση ότι το Σχέδιο Ελλάδα 2.0 θα αποδειχθεί μια ιστορική ευκαιρία και θα 

διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο για την ανάπτυξη και την πορεία της χώρας, 

εξέφρασε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, κατά τη 

συζήτηση στη Βουλή, του σχεδίου νόμου για τους πόρους του Μηχανισμού 

Ανάκαμψης… Περισσότερα… 

 

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου η προθεσμία υπαγωγής των χρεών που δημιουργήθηκαν κατά την 

πανδημία, στη ρύθμιση για τις 72 δόσεις 

Έως και την 31η Δεκεμβρίου μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής 

εφαρμογής, η αίτηση των φορολογουμένων για τη ρύθμιση σε έως και 72 δόσεις, 

των χρεών που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας. Σύμφωνα με την 

απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου, που 

δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ… Περισσότερα… 

 

Διαγραφή και επιστροφή προστίμων πενταετίας για εκπρόθεσμες συγκεντρωτικές καταστάσεις 

Στην διαγραφή και επιστροφή προστίμων πενταετίας για εκπρόθεσμες 

συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών από επαγγελματίες και 

επιχειρήσεις προχώρησε η φορολογική διοίκηση με απόφαση του Διοικητή της 

ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Ειδικότερα η απόφαση:… Περισσότερα…  

 

Εγκύκλιος για επιβολή ΦΠΑ σε χαμηλής αξίας αποστολές 

Γνωστοποιήθηκε η υπ. αριθ. Ε. 2155/27-07-2021 εγκύκλιος με την οποία 

κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 1-18 του Ν. 4818/2021 σχετικά με τα 

καθεστώτα εισαγωγής χαμηλής αξίας αποστολών μέχρι 150 € για την καταβολή του 

ΦΠΑ είτε με το Import One Stop Shop (IOSS) είτε με τις Ειδικές Ρυθμίσεις καταβολής 

του ΦΠΑ στο τελωνείο εισαγωγής. Με την ίδια εγκύκλιο επίσης  παρέχονται και ορισμένες άλλες 

πληροφορίες για θέματα ΦΠΑ. …Εγκύκλιος  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ. 
 

Άδ. Γεωργιάδης για την έγκριση του ΕΣΠΑ 2021-2027: Αφήνουμε πίσω μας πολλά χρόνια 

κακοδαιμονίας 

Η μείωση της ανεργίας, η αναβάθμιση της υγείας και της εκπαίδευσης καθώς και οι 

δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης (μείωση παιδικής φτώχειας, περιορισμός 

ανισότητας) είναι ο τομέας του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 που απορροφά τους 

http://www.pcci.gr/evepimages/ETE_F20443.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/06STAIKOURAS_F20734.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/07SKYLAKAKIS_F21021.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/08PROTHESMIA_F21344.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/09DIAGRAFIPROSTIMON_F21704.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/10EPIVOLIFPA_F22011.pdf


περισσότερους πόρους του προγράμματος, με προϋπολογισμό 6,2 δισ. ευρώ. Ακολουθούν τα προγράμματα 

για προώθηση… Περισσότερα… 

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

Οι ρυθμίσεις πρέπει να καταλήγουν σε εξοφλήσεις                                    

Τους τελευταίους 18 δύσκολους μήνες, χιλιάδες φυσικά και νομικά πρόσωπα 

έχουν πληγεί οικονομικά από τα περιοριστικά μέτρα και τις συνέπειες της 

πανδημίας, με αποτέλεσμα να έχουν αφήσει απλήρωτες και αρρύθμιστες 

βεβαιωμένες οφειλές προς την Εφορία. Από τον Ιανουάριο του 2022, σημαντική 

βοήθεια θα δώσει στους περίπου 826.000 οφειλέτες το νέο καθεστώς των 36 

άτοκων… Περισσότερα… 

 

Μεγέθυνση του Πειραιά σε ναυπηγοεπισκευαστικό και διαμετακομιστικό Hub Port    

Με την επανεκκίνηση των Ελληνικών ναυπηγείων, το ναυτιλιακό cluster «Maritime 

Hellas», που έχουν συν-δημιουργήσει η Ε.Ε.Ε., το Ν.Ε.Ε. και το Ε.Β.Ε.Π. θα είναι 

εξαιρετικά χρήσιμο για την εμπορική ναυτιλία, αλλά και την ακτοπλοΐα, η οποία θα 

πρέπει να ξεκινήσει μια ρότα ανανέωσης του στόλους της. Παράλληλα η 

διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των ναυπηγείων, απαιτεί την ανάπτυξη όλων 

αυτών των ΜμΕ εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο του… Περισσότερα… 

 

Τα αντανακλαστικά του Πρωθυπουργού στην οικολογική κρίση                  

Το στοίχημα της κυβέρνησης ήταν και παραμένει να νικηθούν οι χρόνιες 

γραφειοκρατικές διαδικασίες. Προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε εξ αρχής και 

αυτό επιβεβαιώνει ο μίνι ανασχηματισμός που ανακοινώθηκε προ ημερών, 

ενδεχομένως ως προάγγελος ευρύτερων αλλαγών. Τα γραφειοκρατικά λάθη του 

παρελθόντος που άφησαν μόνο μια αρχική ελπίδα προσφοράς… Περισσότερα…  

 

Εφικτό το στοίχημα του Αυγούστου παρά τα «εγκαύματα» στην οικονομία 

Η πορεία της οικονομίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επίδοση του 

τουρισμού και την ανάκαμψη της κατανάλωσης, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του 

Αυγούστου. Δυστυχώς όμως, οι νέες πληγές που άνοιξαν σε οικονομικό επίπεδο 

από τις καταστροφικές πυρκαγιές και μάλιστα όταν άρχισαν να εξασθενούν οι 

επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά, επιβραδύνουν… Περισσότερα…  

 

 

Οι μεταρρυθμίσεις να μην θαφτούν κάτω από τις στάχτες                    

Η χώρα, οι πολίτες και η οικονομία έχουν δεχθεί ισχυρά πλήγματα τον τελευταίο 

ενάμιση χρόνο. Η πανδημία και οι πυρκαγιές δοκιμάζουν άλλη μια φορά τις αντοχές 

των Ελλήνων αλλά και της οικονομίας. Τεράστιες εκτάσεις δάσους και εκατοντάδες 

σπίτια, παραδόθηκαν στην πύρινη λαίλαπα που κατέστρεψε τις περιουσίες των 

συμπολιτών μας. Αυτό όμως που δεν κατάφεραν να κάψουν οι… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Συνάντηση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδη, με τον νέο Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε.Ε., Γ. Χατζηθεοδοσίου 

Συνάντηση του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής, κ. Βασίλη 

Κορκίδη, με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, κ. 

Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, πραγματοποιήθηκε στις 20.08.2021, κατά την οποία, 

επιβεβαιώθηκε, πρωταρχικά, η πρόθεση του Ε.Β.Ε.Π. να συνδράμει… 

Περισσότερα… 

http://www.pcci.gr/evepimages/11ESPA2021_F22370.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/12ARTHROPOLITICAL_F22559.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/13ARTHROAKTIMIAOULI_F22807.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/14ARTHROAXIANEWS_F23072.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/15ARTHROPOLITICAL_F23333.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/16ARTHROREALNEWS_F23709.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/17KEEE_F26494.pdf


 

Ψήφισμα για την αιφνίδια απώλεια του προέδρου του Ε.Β.Ε.Α. και της Κ.Ε.Ε.Ε. Κωνσταντίνου 

Μίχαλου  

«Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. εκφράζουμε την βαθύτατη λύπη 

μας για την αιφνίδια απώλεια ενός  σημαντικού ανθρώπου για την 

επιχειρηματικότητα του τόπου, του Προέδρου του Ε.Β.Ε.Α. και της Κ.Ε.Ε.Ε.,  

Κωνσταντίνου Μίχαλου. Η ανεκτίμητη προσφορά και αφοσίωσή του θα μείνει 

ανεξίτηλη στην επιμελητηριακή κοινότητα…» Περισσότερα… 

 

Τo Ε.Β.Ε.Π. στην 85η Δ.Ε.Θ. προβάλλει την Πειραϊκή Ναυτιλιακή και Βιομηχανική Κοινότητα με 

τη συμμετοχή επιχειρήσεων - μελών του 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, μετά από σχετική 

πρωτοβουλία της Κ.Ε.Ε., συμμετέχει και φέτος στην 85η Δ.Ε.Θ., που 

πραγματοποιείται από τις 11 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Στη φετινή Δ.Ε.Θ., που 

έχει ως τιμώμενη Χώρα την Ελλάδα, το Ε.Β.Ε.Π., με έμφαση στην ενίσχυση 

της ελληνικής ναυτιλίας και βιομηχανίας, εστιάζει στην ιδιαίτερη συμμετοχή και 

εκπροσώπηση της εν γένει ναυτιλιακής και βιομηχανικής δραστηριότητας του Πειραιά. 

 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

29 ΙΟΥΛΙΟΥ – 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

▪ EuroCommerce Press Release 24 August 2021 “Retail alliances continue to play vital role for consumers” 

http://www.pcci.gr/evepimages/18PSIFISMA_F27970.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC24082021_F28150.pdf

