
 

 
 

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. 

 

Κυρ. Μητσοτάκης: Το Εθνικό σχέδιο Ανάκαμψης, γέφυρα που θα οδηγήσει τη χώρα στην μετά 

Covid εποχή, αλλά και στην 3η δεκαετία του αιώνα 

Υπό τον τίτλο «Ελλάδα 2.0», που μαρτυρά τη «νέα εκδοχή της χώρας στη 

νέα εποχή που έρχεται» ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης 

υπογράμμισε το πολιτικό στίγμα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας, τις στοχεύσεις του, το κοινωνικό του πρόσημο, αλλά και 

την οικονομική του εμβέλεια για τις επόμενες δεκαετίες… Περισσότερα… 

 

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης μπορεί να ξεκινήσει την οικονομική επανάσταση του 2021 στην 

Ελλάδα 

Η δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για προσέλκυση επενδύσεων από τη διεθνή 

αλλά και εσωτερική αγορά και η επίσπευση των μεταρρυθμίσεων, που θα 

χαλυβδώσουν το επιχειρείν και θα εκσυγχρονίσουν το κράτος, αποτελεί το 

βασικό ισχυρό δίδυμο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης για τον 

επιχειρηματικό κόσμο της χώρας. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των 

στόχων πρέπει να είναι τα “σφικτά” χρονοδιαγράμματα… Περισσότερα… 

 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ. Αττικής, Βασίλης Κορκίδης, χαιρετίζει την απόφαση για 

επανεκκίνηση του λιανικού εμπορίου 

 Η κυβέρνηση πρόταξε την επιβίωση του λιανεμπορίου και μετά από την 

σχετική εισήγηση των λοιμωξιολόγων, αποφάσισε το άνοιγμα του και με τις 

δύο επιλογές “click”. Ο εμπορικός κόσμος απέδειξε σε όλες τις περιπτώσεις 

που επιβλήθηκαν αυστηρά μέτρα ότι ακολούθησε με θρησκευτική ευλάβεια 

τα μέτρα που είχαν προτείνει οι ειδικοί… Περισσότερα…  

 

Οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από «κεφάλαιο επανεκκίνησης» 

Η παράταση των μέτρων στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων και τον 

Απρίλιο είναι αναμφισβήτητα καλοδεχούμενη και φυσικά προς την σωστή 

κατεύθυνση. Η συνέχιση των αναστολών εργαζομένων, η υποχρεωτική 

μείωση ενοικίων και η καταβολή των μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου εντός 

Απριλίου, η αναστολή επιταγών για τον Απρίλιο… Περισσότερα… 

Παρασκευή, 2 Απριλίου 2021 

http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F21767.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F21803.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F21835.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F21868.pdf


 

Απαλλαγές τελών για επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους λόγω πανδημίας  

από τον Δήμο Πειραιά 

Οι απαλλαγές τελών για επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους λόγω 

πανδημίας,  εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά. Το Δημοτικό 

Συμβούλιο Πειραιά επικαιροποίησε τις κάτωθι απαλλαγές, οι οποίες  ισχύουν αναδρομικά 

κατά περίπτωση από τη λήψη των μέτρων (3/11/2020)… Περισσότερα… 

 

Περιπτώσεις εξαπάτησης εταιρειών μέσω διαδικτύου 

Το αρμόδιο τμήμα της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Χάγη ενημερώνει για 

περιπτώσεις εξαπάτησης εταιρειών οι οποίες έχουν περιέλθει σε γνώση του 

Γραφείου τους.  Οι εν λόγω περιπτώσεις αφορούν στην εξαπάτηση ως προς την 

υποτιθέμενη πώληση κυρίως μηχανημάτων… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Όλα τα μέτρα στήριξης για τον Απρίλιο 

Άνω των 14 δισ. ευρώ, ή σχεδόν διπλάσιο από αυτό που έχει εγγραφεί στον 

προϋπολογισμό (7,5 δισ. ευρώ), θα είναι σε πλήρη εξέλιξη εφέτος το κόστος 

των μέτρων για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας. 

Ειδικά για τον Απρίλιο, οι πρόσθετες παρεμβάσεις με την παράταση των μέτρων 

στήριξης, όπως ανακοίνωσε …Περισσότερα… 

 

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για επιδότηση δόσεων επιχειρηματικών δανείων 

Σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε με την διαδικασία του 

κατεπείγοντος συμπεριλαμβάνονται οι διατάξεις για το πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ για 

την επιδότηση επιχειρηματικών δανείων σε ποσοστό μέχρι και 90% για 

διάστημα 8 μηνών. Η επιδότηση θα καλύψει δάνεια… Περισσότερα… 

 

Πάγιες δαπάνες - Από τον Μάϊο το μέτρο της επιδότησης 

Από το Μάιο αναμένεται να ενεργοποιηθεί το νέο μέτρων της επιδότησης παγίων 

δαπανών, το οποίο θα αντικαταστήσει μια σειρά από μέτρα στήριξης. Πρόκειται 

για την επιδότηση ποσοστού των παγίων δαπανών επιχειρήσεων, που 

πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020, και δεν έχουν καλυφθεί… Περισσότερα… 

 

Παρατάσεις προθεσμιών από την ΑΑΔΕ 

Παράταση προθεσμιών υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων - απόσυρσης 

και αναβάθμισης ταμειακών μηχανών, ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ. Με αποφάσεις του 

διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, 

παρατείνονται οι προθεσμίες: ηλεκτρονικής υποβολής… Περισσότερα…  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ. 

 

Άδ. Γεωργιάδης: Τα μέτρα στήριξης θα συνεχιστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα και για μετά το 

άνοιγμα της αγοράς 

Τα δεδομένα σήμερα είναι πολύ διαφορετικά από την εποχή που ξεκινούσε η 

καραντίνα. Υπάρχουν δύο βασικές διαφορές, η πρώτη είναι οι εμβολιασμοί και η 

δεύτερη ότι θα έχουμε τα self test» δήλωσε ο υπου ργός Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης… Περισσότερα… 

http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F21927.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F21966.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F22018.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F22048.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901_F22077.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1001_F22469.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1101_F22511.pdf


 

Σε ισχύ τα φορολογικά κίνητρα για τους «Επενδυτικούς Αγγέλους» 

Για πρώτη φορά η ελληνική Πολιτεία θεσπίζει φορολογικά κίνητρα για 

Επενδυτικούς Αγγέλους στις νεοφυείς επιχειρήσεις μέσω του Elevate Greece, 

όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

με αφορμή την υπογραφή της σχετικής απόφασης… Περισσότερα… 

 

Παρατείνονται οι επαγγελματικές μισθώσεις 

Η διάρκεια των επαγγελματικών μισθώσεων των επιχειρήσεων, η λειτουργία 

των οποίων έχει ανασταλεί με κρατική εντολή στο πλαίσιο των μέτρων για τον 

περιορισμό και την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για 

τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, παρατείνεται… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΣ. 

 

Πέτσας: Ρύθμιση για τα παγωμένα δημοτικά τέλη 

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, προανήγγειλε ειδική 

ρύθμιση για τα δημοτικά τέλη των επιχειρήσεων, οι οποίες παραμένουν κλειστές 

λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, «Οι Δήμοι 

έχουν απώλεια εσόδων από την αναστολή καταβολής των δημοτικών τελών και 

έκτακτες δαπάνες για την αντιμετώπιση της πανδημίας… Περισσότερα… 

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

Η αυτοδιάγνωση το κλειδί για το άνοιγμα της αγοράς σε τρία στάδια 

Λύση στο μεγάλο πρόβλημα επαναλειτουργίας της αγοράς δίνει η δυνατότητα 

αυτοελέγχου των εργαζομένων σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους με “self 

rapid test”. Η σταδιακή επανεκκίνηση θα συνοδεύεται πλέον από την υποχρέωση 

των εργαζομένων που δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο, την ακτοπλοΐα, τη 

ναυτιλία, στις επιχειρήσεις… Περισσότερα… 

 

Οι τρεις φάσεις επαναλειτουργίας όλων των επιχειρήσεων 

Στο χρονοδιάγραμμα εξόδου από τα περιοριστικά μέτρα λειτουργίας του 

λιανικού εμπορίου και της εστίασης έχει επικεντρωθεί το κυβερνητικό επιτελείο 

σε συνεργασία με την αρμόδια επιτροπή των επιδημιολόγων. Το δημοσιονομικό 

κόστος πιέζει για επανεκκίνηση της αγοράς, εντός του Απριλίου… Περισσότερα… 

 

 

7 στις 10 επιχειρήσεις είχαν μειωμένες πωλήσεις τον ένα χρόνο πανδημίας 

Την λήψη δέσμης στοχευμένων μέτρων για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί 

από την πανδημία, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ομαλά η επανεκκίνηση της 

αγοράς, ζητεί από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, με παρέμβασή του 

στο real.gr ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης… Περισσότερα… 

 

Σχόλιο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. για το «κλείσιμο» της Διώρυγας του Σουέζ 

Το ναυτικό συμβάν στη Διώρυγα του Σουέζ με τη προσάραξη του γιγαντιαίου 

container ship μήκους 400 μέτρων με φορτίο 20.000 TEU, σύμφωνα με τις 

πρώτες εκτιμήσεις δημιουργεί καθυστέρηση 2 εβδομάδων στις αφίξεις στον 

Πειραιά… Περισσότερα…  

http://www.pcci.gr/evepimages/1201_F22560.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1301_F22609.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1401_F22655.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1501_F22691.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1601_F22727.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1701_F22766.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1801_F22809.pdf


 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

«Hungarian Days» στο Ε.Β.Ε.Π. 

Ενημερωτική διαδικτυακή Ημερίδα διοργανώνει στο Ε.Β.Ε.Π. ο Εθνικός Οργανισμός 

Εμπορίου της Ουγγαρίας (HEPA), με την αιγίδα της πρεσβείας της Ουγγαρίας τη Δευτέρα 

5 Απριλίου 2021 και ώρα 15:30 στο πλαίσιο των Ενημερωτικών «Hungarian Days» για 

τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στους τομείς: εξοικονόμησης ενέργειας, υγείας, έξυπνων 

τεχνολογιών, κινητικότητας & αυτοματισμών. Πρόσκληση… 

 

Παρουσίαση στο Ε.Β.Ε.Π. της διαδικτυακής πλατφόρμας Access2Markets από την Αντιπρόεδρο 

της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Άννα-Μισέλ 

Ασημακοπούλου 

Τη Δευτέρα, στις 5 Απριλίου 2021, και ώρα 14:00, στη διαδικτυακή ημερίδα 

που διοργανώνεται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, 

θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω τη διαδικτυακή πλατφόρμα 

«Access2Markets», την οποία έχει θέσει σε λειτουργία η Γενική Διεύθυνση 

Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σκοπό… Περισσότερα…  

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

26  ΜΑΡΤΙΟΥ – 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 

▪ Ενημερωτικό EuroCommerce, Τεύχος 208, 30.03.2021  

▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce: «Get the facts right about retail alliances and power in the food supply 
chain», 30.03.2021 

http://www.pcci.gr/evepimages/1901_F22861.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2001_F22890.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F24056.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0201_F24102.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0201_F24102.pdf

