
 

 
 

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. 

 

Δέσμη νέων μέτρων στήριξης της οικονομίας για την τόνωση επιχειρήσεων, ελεύθερων 
επαγγελματιών και εργαζομένων 

Δέσμη νέων μέτρων στήριξης της οικονομίας για την τόνωση επιχειρήσεων, 

ελεύθερων επαγγελματιών και εργαζομένων που ξεδιπλώνονται σε έξι πεδία, 

ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Σε δήλωσή του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος 

Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις ρυθμίσεις... Περισσότερα… Όλα τα μέτρα… 

 

Δήλωση προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλη Κορκίδη, για τη νέα δέσμη μέτρων 

Οι σημερινές εξαγγελίες της νέας δέσμης μέτρων δια στόματος πρωθυπουργού 

αποτελούν μία ακόμη “ανάσα ζωής” για χιλιάδες επιχειρήσεις, ελεύθερους 

επαγγελματίες και εργαζόμενους που βρίσκονται μαζικά στην εντατική. Η 

ελληνική οικονομία άντεξε, και με τη σειρά της ανταποδίδει, την αντοχή της... 

Περισσότερα… 

 

Εποικοδομητική συνάντηση του Ε.Β.Ε.Π με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας 

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, επισκέφτηκε το Υπουργείο 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και συναντήθηκε με τον υπουργό, κ. 

Γιάννη Πλακιωτάκη, και τον υφυπουργό, κ. Κώστα Κατσαφάδο, για θέματα που 

απασχολούν τις επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου στο πλαίσιο της 

εποικοδομητικής μεταξύ τους συνεργασίας…  Περισσότερα… 

 

Η οικονομική γεωγραφία και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της Αττικής στο επίκεντρο του 

Δ.Σ. του Π.Ε.Σ.Α. 

Στη συνεδρίαση του Π.Ε.Σ. Αττικής, στις 8/3/2021, στην οποία απηύθυνε 

χαιρετισμό ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης, η «θολή γραμμή των 

οριζόντων» στην αγορά και την οικονομία της πανδημίας με την συμπλήρωση 

ενός χρόνου αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης. Με αφορμή τον εορτασμό της 

ημέρας της γυναίκας… Περισσότερα… 

 

Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2021 
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Επιστολή προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη, στον Έλληνα Επίτροπο και τους Ευρωβουλευτές 

μας με θέμα:«Τέσσερις γενιές δέσμιες στη διαδοχή του χρέους» 

Σύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ, τέσσερις γενιές είναι ο χρόνος που απαιτείται για 

την κοινωνική ανέλιξη των Ελλήνων. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία δείχνουν ότι ένας 

Έλληνας, ο οποίος προέρχεται από «φτωχή» οικογένεια, χρειάζεται τέσσερις γενιές 

προκειμένου … Περισσότερα… 

 

Διαδικτυακή πλατφόρμα προώθησης προϊόντων γυναικών επιχειρηματιών 

 Τη δυνατότητα να προωθούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους μέσω 

διαδικτύου, ακόμα και αν δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό κατάστημα, αναμένεται να 

αποκτήσουν τα μέλη του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ), 

μέσω της (υπό κατασκευή) πλατφόρμας e-forme.store… Περισσότερα… 

 

Από τον Απρίλιο η καταβολή ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις, από την Περιφέρεια Αττικής  

Από τον προσεχή Απρίλιο αναμένεται να ξεκινήσει τμηματικά, η καταβολή των 

χρηματικών ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις της Αττικής, στο πλαίσιο του 

Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που 

επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Αττική»… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Χρ. Σταϊκούρας: Σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας από 22 Μαρτίου εξετάζει η κυβέρνηση 

Το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας από τις 22 Μαρτίου, με πρώτα απ' όλα το 

λιανικό εμπόριο, εξετάζει η κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών 

Χρήστος Σταϊκούρας. Όπως δήλωσε, «το βασικό μας σενάριο είναι ότι από τη 

μεθεπόμενη εβδομάδα … Περισσότερα… 

 

 

Επιστρεπτέα προκαταβολή, επιδότηση παγίων δαπανών και «Γεφυρα 2», όπλα στήριξης των 

επιχειρήσεων 

 Η «επιστρεπτέα προκαταβολή», η επιδότηση των πάγιων δαπανών των 

επιχειρήσεων και το πρόγραμμα «Γέφυρα 2» για τα επιχειρηματικά δάνεια, θα 

αποτελέσουν τα βασικά «όπλα» για την ενίσχυση των επιχειρήσεων το επόμενο 

διάστημα. Αυτό δήλωσε ο υπουργός… Περισσότερα… 

 

Σε ισχύ η διαδικασία εξυγίανσης υπερχρεωμένων επιχειρήσεων 

 Τέθηκε σε ισχύ από την 1η Μαρτίου, η διαδικασία εξυγίανσης των επιχειρήσεων 

οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερχρέωσης, σύμφωνα με σχετική 

ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 

4738/2020 για τη ρύθμιση οφειλών και παροχή… Περισσότερα… 

 

Έως 16 Μαρτίου οι αιτήσεις για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή Νο6 

Έως τις 16 Μαρτίου θα πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις για την ένταξη των 

επαγγελματιών και επιχειρήσεων στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή Νο6, όπως 

προβλέπει η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση. Μέσω της Επιστρεπτέας 

Προκαταβολής Νο6 θα διατεθούν… Περισσότερα… 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ. 

 

Αδ. Γεωργιάδης: Ο Μάρτιος θα είναι ο μήνας που θα ανοίξει η αγορά 

«Εγώ δεν έχω δεσμευτεί σε ημερομηνία. Το 22 Μαρτίου το λέμε ως έναν 

σχεδιασμό υπό την αίρεση πάντα της πανδημίας. Και ο υπουργός Οικονομικών ως 

σενάριο το είπε, και πάντα ότι λέμε είναι υπό την αίρεση της εξέλιξης της 

πανδημίας. Όμως για να το λέμε ολόκληρο, λόγω … Περισσότερα… 

 

 

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για επιδότηση 3.000 ευρώ σε κλειστές επιχειρήσεις στους δήμους 

Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας-Ευδυλλίας 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για την ενίσχυση των 

επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ' εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την 

περίοδο των Χριστουγέννων λόγω τοπικής ισχύος μέτρων για τον περιορισμό της 

διασποράς της νόσου covid 19… Περισσότερα… 

 

Κομισιόν: Έγκριση ελληνικού προγράμματος 60 εκατ. ευρώ για τη στήριξη πολύ μικρών, μικρών 

και μεσαίων επιχειρήσεων 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό πρόγραμμα 60 εκατομμυρίων ευρώ, για 

τη στήριξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που επλήγησαν από το 

ξέσπασμα του κορονoϊού. Το μέτρο εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για 

τις κρατικές ενισχύσεις. Το πρόγραμμα… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Σε λειτουργία η ανανεωμένη ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ 

 Σε λειτουργία τέθηκε η ανανεωμένη ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ, με κύρια 

χαρακτηριστικά της την ανάδειξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του φορέα, την 

ευκολία πλοήγησης του κάθε χρήστη και τη βελτίωση της αισθητικής της, όπως 

αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΨΗ.ΔΙ. 

 

Κυρ. Πιερρακάκης: Έτοιμος ο πενταψήφιος αριθμός για sms στην περίπτωση ανοίγματος του 

λιανεμπορίου 

Η εφαρμογή με το sms στον πενταψήφιο αριθμό 13032 με περιορισμό χρόνου 

στην περίπτωση που θα ανοίξει το λιανεμπόριο είναι έτοιμη, δήλωσε ο υπουργός 

Κυριάκος Πιερρακάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. «Το εργαλείο είναι 

έτοιμο, υπάρχει πολύ ισχυρή πιθανότητα… Περισσότερα… 

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

«Πιο ανθεκτική στη πανδημία αποδεικνύεται η ελληνική οικονομία» 

Τον ορισμό της ανθεκτικότητας, μας υπενθύμισε η “ασθενής” ελληνική 

οικονομία με τα δεκαετή υποκείμενα νοσήματα, που απέδειξε πως δεν χάνει 

εύκολα τις δυνάμεις της και δεν παραδόθηκε, ούτε στο έλεος της πανδημίας. Ο 

πρωθυπουργός δήλωσε πως η ελληνική οικονομία… Περισσότερα… 
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Τέσσερις παλιές και τέσσερις νέες γενιές δέσμιες του χρέους  

Σύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ τέσσερις γενιές είναι ο χρόνος που απαιτείται για 

την κοινωνική ανέλιξη των Ελλήνων. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία δείχνουν ότι 

ένας Έλληνας, ο οποίος προέρχεται από «φτωχή» οικογένεια, χρειάζεται 

τέσσερις γενιές προκειμένου να φθάσει … Περισσότερα… 

 

Πρόβλημα χωρίς οριστική λύση το ιδιωτικό χρέος 

Η πανδημία αναμένεται να διογκώσει το ιδιωτικό χρέος, τόσο για τις 

επιχειρήσεις, όσο και για τα νοικοκυριά και επομένως να λειτουργήσει 

ανασταλτικά στην ανάκαμψη, αλλά και να επηρεάσει τις προοπτικές ανάπτυξης, 

μετά την έξοδο από την πανδημική κρίση… Περισσότερα…  

 

Χαρτογράφηση εισαγωγών & εξαγωγών στην περιφέρεια Αττικής 

Αναφορικά με τις εισαγωγές και εξαγωγές της Περιφέρειας Αττικής, σε 

παρέμβασή του ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ.Α., Βασίλης 

Κορκίδης, σε εκδήλωση του προέδρου του ΣΕΒΕ, Δρ Γιώργου 

Κωνσταντόπολου, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι η ανταγωνιστικότητα 

μέσω εξωστρέφειας αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας σε ό,τι 

αφορά τη χάραξη… Περισσότερα… Πίνακες οικονομικής γεωγραφίας… 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

5 – 11  ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

 
▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce: “Digital 2030 targets: creating an omnichannel retail and wholesale 

world”, 9 Μαρτίου 2021 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

5 – 11  ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

▪ Ενημερωτικό Δελτίο ASCAME 
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