
 

 
 

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. 

 

Παρέμβαση Ε.Β.Ε.Π. προς όφελος όλων των επιχειρήσεων απο την ανάπλαση της περιοχής 

Αγίου Διονυσιου - Παπαστρατου 

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ. Αττικής, Β. Κορκίδης, στο πλαίσιο της 

αγαστής και εποικοδομητικής συνεργασίας με τον Δήμαρχο Πειραιώς, Ι. 

Μώραλη, τον Περιφερειάρχη Αττικής, Γ. Πατούλη, και την 

Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, Σ. Αντωνάκου, απέστειλε την παρακάτω 

επιστολή για διορθωτικές παρεμβάσεις… Περισσότερα… 

 

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις αναστολής επιταγών στις τράπεζες 

Ξεκίνησαν από την Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου οι δηλώσεις αναστολής 

επιταγών στις τράπεζες. Διευκρινήσεις προς εκδότες και κομιστές 

αξιόγραφων έδωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών με ανακοίνωση της. 

Ειδικότερα στην ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών αναφέρονται 

τα ακόλουθα… Περισσότερα… 

 

Έρευνα για τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid 19 στις γυναικείες επιχειρήσεις 

To Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ) 

αποτελεί μέλος του Δικτύου Γυναικών των Ευρωεπιμελητηρίων, πραγματοποίησε έρευνα 

για τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στις γυναικείες επιχειρήσεις. Οι γυναίκες 

επιχειρηματίες, ήταν ο κύριος στόχος αυτής της έρευνας, συμπεριλαμβάνοντας και τις 

αυτοαπασχολούμενες… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα - Νέες ρυθμίσεις  

«Η Κυβέρνηση, από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, βρίσκεται στο πλευρό 

νοικοκυριών και επιχειρήσεων, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας μέτρα που 

περιορίζουν, όσο γίνεται περισσότερο, τον αντίκτυπο της πρωτοφανούς 

αυτής, παγκόσμιας, δοκιμασίας… Περισσότερα… 

 

 

Πάγιες δαπάνες: Θα αφαιρεθούν οι ενισχύσεις που πήραν οι επιχειρήσεις 

Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης απαντώντας 

στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση ανέφερε πως «στο μέτρο των παγίων 

δαπανών, θα αφαιρεθούν όλες οι ενισχύσεις που κάποιες επιχειρήσεις έχουν 

λάβει και έτσι, θα έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε ανθρώπους, 

ανεξαρτήτως μεγέθους… Περισσότερα… 

 

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021 

http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F8666.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F8741.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F8771.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F8797.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F8826.pdf


 

Κατατέθηκε η τροπολογία για την απαλλαγή των επιχειρήσεων από το ενοίκιο και τον Μάρτιο - 

Οι ΚΑΔ που δικαιούνται πλήρη απαλλαγή ή έκπτωση ενοικίου Ιανουάριο - Φεβρουάριο 

Τροπολογία, με την οποία – μεταξύ άλλων – απαλλάσσεται και για το μήνα 

Μάρτιο 2021 από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, ο 

μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης, κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του 

υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο «Μισθολόγιο και ζητήματα ανθρώπινου 

δυναμικού της ΑΑΔΕ»… Περισσότερα… 

 

Μέχρι 22 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για την Επιστρεπτέα 6 

Προθεσμία μέχρι και τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου έχουν οι επιχειρήσεις για 

να υποβάλλον αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος για το πρώτο σκέλος της 

Επιστρεπτέας Προκαταβολής  6. Σύμφωνα  με την  ΚΥΑ  του υπουργού 

οικονομικών  κ. Χρήστου  Σταϊκούρα και του υφυπουργού… Περισσότερα…  

 

 

Ποιες πληρωμές αναστέλλονται για πληττόμενες επιχειρήσεις και εργαζόμενους σε αναστολή – 

Η λίστα των ΚΑΔ 

Αναστέλλεται η πληρωμή της δόσης Φεβρουαρίου για τις ρυθμίσεις οφειλών 

προς την Εφορία Ειδικότερα με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, η 

οποία αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες, παρατείνεται η καταβολή 

και αναστέλλεται η είσπραξη της δόσης του μηνός Φεβρουαρίου 

ρυθμισμένων στη φορολογική διοίκηση οφειλών… Περισσότερα… 

 

Σε διαβούλευση ν/σ για το πλαίσιο κρατικής βοήθειας για πληττόμενους από φυσικές 

καταστροφές 

Ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό πλαίσιο κρατικής αρωγής για τις φυσικές 

καταστροφές διαμορφώνει το υπουργείο Οικονομικών, θέτοντας σε δημόσια 

διαβούλευση σχέδιο νόμου που προβλέπει ένα νέο ολοκληρωμένο καθεστώς 

αποζημιώσεων των πληττόμενων επιχειρήσεων… Περισσότερα… 

 

 

Τέλος επιτηδεύματος: πιθανή η μείωση ή και η αναστολή του 

Τη μείωση ή ακόμη και την αναστολή καταβολής του τέλους επιτηδεύματος 

εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών για χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθερους 

επαγγελματίες, που κατά τη διάρκεια του 2020 υποχρεώθηκαν να 

αναστείλουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες ή να τις περιορίσουν εξ 

αιτίας των μέτρων για την ανάσχεση της πανδημίας. Το πιθανότερο σενάριο 

είναι να ισχύσει ποσοστό μείωσης του τέλους ανάλογο της μείωσης του τζίρου που υπέστησαν κατά  τη 

διάρκεια του 2020. Εξετάζεται επίσης να εφαρμοστεί η κλιμάκωση  του ποσοστού μείωσης η οποία 

προβλέφθηκε για την μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος που ίσχυε πέρσι. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων που πλήττονται από τον κορονοϊό σε 

τροπολογία για την προκαταβολή συντάξεων 

 Σημαντικά θέματα που αφορούν στη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων 

που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού περιλαμβάνει 

η τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που 

κατατίθεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για θέματα της 

ΑΑΔΕ… Περισσότερα… 

http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F8862.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F8898.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F8970.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901_F9002.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1001_F9032.pdf


 

 

Ρυθμίσεις εισφορών στον ΕΦΚΑ- Παρατείνονται έως τον Δεκέμβριο οι υπό αναστολή 

ασφαλιστικές εισφορές 

Για διάστημα τεσσάρων ετών θα μπορούν, από την αρχή του 2022 και μετά, 

να ρυθμίσουν τις οφειλές τους χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες, για τα 

ποσά των εισφορών προς τον e-ΕΦΚΑ που δεν καταβλήθηκαν κατά την 

πρώτη φάση της πανδημίας του κορονοϊού… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ. 

 

Ν. Παπαθανάσης: «Η πολιτεία καλύπτει με μια δέσμη μέτρων όλη την αγορά» 

«Η πολιτεία καλύπτει με μια δέσμη μέτρων όλη την αγορά», τόνισε ο 

αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, 

αναφερόμενος στο ζήτημα της παράτασης των προθεσμιών για τις επιταγές  

έως τις 22 Φεβρουαρίου, μιλώντας σε ραδιοτηλεοπτικό σταθμό. Όπως 

ανέφερε, στόχος είναι… Περισσότερα… 

 

Από τις 22 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για δημιουργία e-shop 

Από τις 22 Φεβρουαρίου 2021 ξεκινά η διαδικασία  υποβολής αιτήσεων για τη 

νέα δράση του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό» με στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ για τη 

δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).  Τούτο 

προβλέπεται σε  απόφαση για… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Υ.Ν.Ν.Π. 

 

Με το πρόγραμμα χρηματοδότησης «ΝΕΑΡΧΟΣ» ξεκινά η εφαρμογή του νόμου για τη 

νησιωτικότητα 

Στην άμεση εφαρμογή του προγράμματος «ΝΕΑΡΧΟΣ» που προβλέπει ο 

Ν.4770/21 περί Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής προχωρά το Υπουργείο 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε 

υπό την προεδρία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. 

Γιάννη Πλακιωτάκη τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχε και… Περισσότερα…  

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

«Το κυβερνητικό σχέδιο για να ανεβάσει ξανά ρολά η οικονομία» 

Πώς και πότε θα ανεβάσει ρολά η οικονομία δεν το γνωρίζουμε σήμερα, αλλά 

σίγουρα η κλεψύδρα του χρόνου διάρκειας της πανδημίας αδειάζει πλέον 

υπέρ μας. Το τρίτο και τελευταίο κύμα του κορονοϊού είναι πλέον θέμα 

χρόνου να περάσει, αφού πρώτα αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά από τον 

εμβολιασμό, ώστε… Περισσότερα… 

 

«Φιλί ζωής» δίνει η αναστολή οφειλών μέχρι τέλος του έτους 

Μεγάλη ανάσα δίνει στις πληττόμενες επιχειρήσεις και νοικοκυριά η 

απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για αναστολή πληρωμών έως το 

τέλος του 2021 των οφειλών προς το Δημόσιο, που συσσωρεύτηκαν από την 

αρχή της πανδημίας του κορωνοϊού, τον Μάρτιο του 2020, είτε έχουν μείνει 

αρρύθμιστες, είτε έχουν πάρει παράταση καταβολής μέχρι τις 30 Απριλίου. 

Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να αρχίσουν να... Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/1101_F9068.pdf
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Συλλυπητήρια δήλωση του Προέδρου Π.Ε.Σ.Α. και Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη, με αφορμή το 

θάνατο του Προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Ανδριανού Μιχάλαρου 

«Η Επιμελητηριακή οικογένεια και ο κόσμος του επιχειρείν στον Πειραιά έχασε ένα 

από τα εξέχοντα μέλη της. Η απώλεια του Ανδριανού Μιχάλαρου, του ανθρώπου 

που είχε αφοσιωθεί στην επιχειρηματικότητα, την προβολή, αλλά και την 

προάσπιση των θεμάτων που απασχολούν την μεταποίηση, μας λυπεί βαθύτατα… 

Περισσότερα…  

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Παρουσίαση της μελέτης «Αξιολόγηση της 

επίδρασης των μεταρρυθμίσεων στην αγορά 

εργασίας στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2010-2018» (https://www.lse.ac.uk/Hellenic-

Observatory/Assets/Documents/Publications/GreeSE-Papers/GreeSE-No156.pdf), τη Δευτέρα 22.02.2021, 

15.00–16.30. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ελεύθερα την εκδήλωση εδώ (Πληροφορίες: 210 

9211200/233, info@iobe.gr)      

 

                                              

 

 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

12 ΦΕΒΡ. – 18 ΦΕΒΡ. 2021 

▪ COVID-19:  Πίνακες επισκόπησης της ΕΕ-27, με μία ματιά:  
Τι κλείνει (16.02.21) - Σχέδιο Ανάκαμψης (16.02.21) – Ενοίκια (25.01.21) – Εμβολιασμός (16.02.21) – 
Λειτουργία καταστημάτων (16.02.21) 

▪ EuroCommerce InBrief, Τεύχος 205, 16 Φεβρουαρίου 2021 

▪ EuroCommerce, Non-food E-news, Φεβρουάριος 2021 

▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce: «Keep Europe safe, but keep goods flowing», 17.02.21 

▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce: «EU Trade Policy: Open markets essential for post-COVID recovery», 
18.02.21 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

12 ΦΕΒΡ. – 18 ΦΕΒΡ. 2021 

▪ Ενημερωτικό Δελτίο ASCAME 

▪ Mediterranean Meetings 

http://www.pcci.gr/evepimages/1701_F9257.pdf
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