
 

 

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, 28 Μαΐου 2021 

 

Ξεμπλοκάρουν εμβληματικά έργα υποδομών και μεταφορών 

Τα εμβληματικά έργα υποδομών και μεταφορών που θα προσδώσουν δυναμική 

σε επιχειρηματικό επίπεδο στον ευρύτερο Πειραϊκό χώρο, αποτέλεσαν 

αντικείμενο συζήτησης στη διεξαχθείσα με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Β.Ε.Π., στην οποία έλαβε μέρος ο υπουργός 

Μεταφορών και Υποδομών, κ. Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής… Περισσότερα… 

 

Παρέμβαση προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη, στο συνεδριο “TOTAL BUSINESS 

TRANSFORMATION”: Η πανδημία επιταχύνει την ψηφιοποίηση 

Δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρη η θεματολογία του ψηφιακού συνεδρίου 

με θέμα «total business transformation». Και τούτο γιατί η πανδημία έδωσε την 

«ευκαιρία» να επανεξεταστούν εκ βάθρων ορισμένα μοντέλα 

επιχειρηματικότητας αλλά και μοντέλα της εφοδιαστικής από την οποία 

προσδιορίζονται βασικές παράμετροι… Περισσότερα… 

 

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,6% του δείκτη κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο το α' τρίμηνο 

Αύξηση 2,6% σημείωσε ο δείκτης κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο το α' 

τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α' τριμήνου 2020, ενώ 

σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ' τριμήνου 2020 παρουσίασε αύξηση 

4,3% όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Επίσης ο εποχικά διορθωμένος δείκτης 

παρουσίασε αύξηση 5,6% το α' τρίμηνο 2021 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 

δείκτη του δ' τριμήνου 2020. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Κεφάλαια ύψους 2,54 δισ. ευρώ εκταμιεύτηκαν από τους αδιάθετους πόρους του προγράμματος 

SURE 

Επιπλέον κεφάλαια ύψους 2,54 δισ. ευρώ εκταμιεύτηκαν στη χώρα από τους 

αδιάθετους σε ευρωπαϊκό επίπεδο πόρους από το πρόγραμμα SURE για την 

ενίσχυση της απασχόλησης. Μετά τη νέα εκταμίευση- η οποία συνέβη σε λιγότερο 

από δύο μήνες μετά την αποδοχή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του σχετικού 

αιτήματος… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F14756.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F14792.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F14838.pdf


Νέο Ε3 - Με νέους κωδικούς και ειδικό πίνακα για τις αποζημιώσεις που έλαβαν  πέρυσι 

εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες 

Με νέους κωδικούς και ειδικό πίνακα για τις αποζημιώσεις που έλαβαν  πέρυσι 

εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λόγω της 

πανδημίας δημοσιοποιήθηκε το νέο έντυπο Ε3 με στόχο την ορθή απεικόνιση των 

οικονομικών όλων των επιτηδευματιών και των επαγγελματιών ώστε να 

προχωρήσει… Περισσότερα… 

 

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η παράταση υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου ακινήτων 

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των 

Ακινήτων  έτους 2021, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών 

που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Σύμφωνα με την σχετική απόφαση, η ημερομηνία 

υποβολής της δήλωσης Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων, ειδικά για το έτος 

2021, παρατείνεται μέχρι την 27.8.2021. 

 

Παράταση της δόσης Μαΐου για ρυθμίσεις βεβαιωμένων οφειλών από πληττόμενες επιχειρήσεις  

Την παράταση της προθεσμίας καταβολής της δόσης Μαΐου 2021 ρυθμίσεων και 

διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις 

Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα για πληττόμενες επιχειρήσεις και εργαζομένους 

προβλέπουν δύο αποφάσεις του υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύτηκαν 

στο ΦΕΚ… Περισσότερα… 

 

Μείωση ενοικίου: Ποιες επιχειρήσεις έχουν 100% «κούρεμα» τον Μάιο – Οι ΚΑΔ 

Απόφαση σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι επιχειρήσεις που θα 

καταβάλουν μηδενικό ενοίκιο και τον Μάιο εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών. 

Βάσει αυτής, μηδενικά ενοίκια προβλέπονται για πέμπτο μήνα για τις 

επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, της εστίασης, του τουρισμού, του πολιτισμού… 

Περισσότερα… 

 

Η προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης για μικρές επιχειρήσεις αρχίζει από την 1η Ιουνίου 

Μικρές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και φυσικά πρόσωπα έχουν τη 

δυνατότητα από την 1η Ιουνίου 2021 να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς 

τράπεζες, διαχειριστές δανείων, δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, είτε μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών ή 

μέσω της διαδικασίας της εξυγίανσης… Περισσότερα… 

 

Δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων δαπάνες ενοικίων, εφόσον η 

εξόφλησή τους δεν έχει γίνει ηλεκτρονικά - e-δαπάνες - Ποιοι απαλλάσσονται 

Δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων οι δαπάνες ενοικίων, 

εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού 

μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Αυτό ορίζει εγκύκλιος 

του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, κατ’ εφαρμογή των σχετικών 

διατάξεων νόμου… Περισσότερα… 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F14870.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F14900.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F15056.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F15112.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F15148.pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ. 

 

Αδ. Γεωργιάδης: Η αγορά πια λειτουργεί πολύ ομαλά 

Στην πορεία της αγοράς και τη στήριξή της στη μετά κορονοϊό εποχή αναφέρθηκε 

μεταξύ άλλων  ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης σε 

συνέντευξή του, στην κρατική τηλεόραση. Ειδικότερα ο υπουργός σημείωσε: «Η 

αγορά πια λειτουργεί πολύ ομαλά. Όσον αφορά την εστίαση πηγαίνει εξαιρετικά 

καλά. Όσον αφορά το λιανικό εμπόριο… Περισσότερα… 

 

Μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου, 805 εκατ. ευρώ για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα 

Δύο νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού 

προϋπολογισμού 805 εκατ. ευρώ υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης. Πρόκειται για τα καθεστώτα ενίσχυσης 

«Γενική Επιχειρηματικότητα» (7ος κύκλος) και «Πολύ Μικρές και Μικρές 

Επιχειρήσεις» (5ος κύκλος). Η ημερομηνία έναρξης… Περισσότερα… 

 

Αλλαγές στις επενδύσεις που συνδέονται με παλαιότερους Αναπτυξιακούς Νόμους 

Για δύο χρόνια παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης, σε όσα επενδυτικά σχέδια 

έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου του 2016.Στόχος 

να αποφευχθεί η απένταξή τους εξαιτίας των προβλημάτων που έχει προκαλέσει η 

πανδημία. Επίσης, για όσα επενδυτικά… Περισσότερα… 

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

Οι αλλαγές στη φορολογία να καλύψουν τις μετατροπές στην οικονομία         

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη φορολογία των 

επιχειρήσεων, διαπιστώνεται πως μετά την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, οι 

επιχειρήσεις πρέπει ακόμη και τον 21ο αιώνα να αντιμετωπίσουν διαφορετικά 

φορολογικά καθεστώτα σε ολόκληρη την ΕΕ… Περισσότερα… 

 

Σύνθετοι στόχοι και ρεαλιστικές προσδοκίες από τον φετινό τουρισμό          

Με το σύνθημα «Ανοίγουμε πανιά με ασφάλεια» και με τη καμπάνια τουριστικής 

προβολής της Ελλάδας στο εξωτερικό «All you Want is Greece» ξεκίνησε η 

φετινή δύσκολη προσπάθεια του ελληνικού τουρισμού. Η επανεκκίνηση 

περιλαμβάνει επικαιροποιημένα υγειονομικά πρωτόκολλα για τουριστικές 

εγκαταστάσεις και κανόνες για τη μεταφορά των τουριστών… Περισσότερα… 

 

Αγορά και επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από «φρέσκο» και «φθηνό» χρήμα         

Το σχέδιο χρηματοδότησης, που έχει καταρτίσει η κυβέρνηση, μέσω των 

δράσεων που θα δώσουν την αναγκαία ρευστότητα σε πληττόμενες 

επιχειρήσεις, αποτελεί άμεση προτεραιότητα για το σύνολο της αγοράς. Από τα 

μέτρα του 2020… Περισσότερα… 

 

 

 «Τίποτα δεν είναι αδύνατο. Αρκεί να θέλουμε…»           

Υπέρμαχος της αναζωογόνησης του ναυπηγικού τομέα ο πρόεδρος του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ. Βασίλης Κορκίδης εξηγεί 

σε συνέντευξή του στο “theseanation” τη σημαίνει για την τοπική και όχι μόνο 

οικονομία ο τομέας που σήμερα καρκινοβατεί. Ειδικότερα ανέφερε τα 

ακόλουθα: «Σε πρόσφατη ανακοίνωση… Περισσότερα… 

http://www.pcci.gr/evepimages/0901_F15181.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1001_F15210.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1101_F15239.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1201_F15265.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1301_F15298.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1401_F15324.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1501_F15357.pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

Τελετή μνήμης για την άλωση της Κωνσταντινούπολης   

Τελετή τρισάγιου  θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Μαΐου 2021, ώρα 09:30, στον 

αύλειο χώρο του Ι.Ν. Αγίας Τριάδος, μπροστά στο άγαλμα του Κωνσταντίνου 

Παλαιολόγου, σε μνήμη της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης Κατά την διάρκειά της θα 

γίνει κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, κ. Βασίλη Κορκίδη. 

Σχετική πρόσκληση έχει αποσταλεί στα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. 

 

Η γιορτή θεσμός «ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2021» για έβδομη χρονιά στον Πειραιά 

Oι «Ημέρες Θάλασσας 2021», η γιορτή-θεσμός για τον Πειραιά,  επιστρέφουν για 

7η συνεχόμενη χρονιά στο μεγάλο λιμάνι από σήμερα 28 Μαΐου έως τις 6 Ιουνίου 

σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους. Ο 

Δήμος Πειραιά, έξι χρόνια μετά από τον εορτασμό… Περισσότερα…  

 

Συλλυπητήρια επιστολή Ε.Β.Ε.Π. στους οικείους του εκλιπόντος Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου  

Συλλυπητήρια επιστολή για τον εκλιπόντα Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο απέστειλε το 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς στους γιούς του, Γιώργο και 

Παναγιώτη Αγγελόπουλο, εξάροντας την ξεχωριστή δραστηριότητά του στο 

επιχειρείν, στον τομέα της ναυτιλίας. 

 

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 
 

21 – 27 ΜΑΪΟΥ 2021 

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

Σχέδιο ανάκαμψης (25.05.21) - Λειτουργία καταστημάτων (25.05.21) – Συνοπτικός πίνακας τρόπου 

λειτουργίας καταστημάτων ανά κράτος μέλος (25.05.21) - Εμβολιασμός (11.05.21) 

▪ Δελτίο Τύπου Eurocommerce: «Unfair Trading Practices – over-implementation won’t help farmers», 
21.05.2021 

▪ 1η Εκδοση του «The Value of European Retail Factbook» 

▪ Δελτίο Τύπου Eurocommerce: «Coca-Cola investigation another pointer to harmful practices by large 
food manufacturers», 25.05.2021 

▪ EuroCommerce InBrief, Issue 212, 25 May 2021 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

21 – 27 ΜΑΪΟΥ 2021 

▪ Δελτίο Τύπου SMEunited: «Fit for 55’ package: the key to success is to make it “SME-Fit”», 21.05.201 

http://www.pcci.gr/evepimages/1601_F15390.pdf
http://www.pcci.gr/evep/articles/article.jsp?context=103&categoryid=20955&articleid=46781
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F4721.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0102_F4750.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0103_F4783.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0103_F4783.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0104_F4809.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0201_F4838.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0201_F4838.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0301_F4874.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0401_F4930.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0401_F4930.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0501_F4972.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/SME01_F16265.pdf

