
 

 
 

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. 

 

Τα περιοριστικά μέτρα απορρίπτουν τις προσδοκίες γρήγορης ανάκαμψης του επιχειρηματικού 

κλίματος των ΜμΕ στην ΕΕ 

Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει πως ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος για 

τις ΜμΕ, που παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες στις 15/3/21 από την 

«SMEunited», δείχνει μικρή ανάκαμψη 5,2%, στο 59,8% μετά την 

αρνητική καταγραφή του 54,6% που καταγράφηκε το φθινόπωρο του 

2020… Περισσότερα… Όλη η έκθεση… The SME Business Climate 

Index and EU Craft and SME Barometer… Διαγράμματα… 

 

Γενική Συνέλευση Κ.Ε.Ε.Ε. 12.3.2021 - Τοποθέτηση & προτάσεις Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., 

Βασίλη Κορκίδη: «Το άλυτο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους» 

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 Στην Ελλάδα, το 

ιδιωτικό χρέος, δηλαδή οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ΑΑΔΕ, σε ΕΦΚΑ και τράπεζες ανέρχεται σήμερα σε 234 

δις ευρώ ή στο 127,5% του ΑΕΠ. Τοποθέτηση & προτάσεις Προέδρου… 

 

Νέες ρυθμίσεις στο Επιμελητηριακό Δίκαιο 

Με τον ψηφισθέντα την 4η Μαρτίου 2021 νέο Νόμο (δεν έχει λάβει ακόμη 

αριθμό στο ΦΕΚ) με τον τίτλο «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση 

του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 

προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για 

την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία, θεσμοθετήθηκαν 8 αλλαγές στο 

επιμελητηριακό δίκαιο. Νέες ρυθμίσεις… 

 

ΙΟΒΕ: Αξιοσημείωτη η συνολικά καλή εικόνα ανθεκτικότητας και διεύρυνσης των εξαγωγών της 

βιομηχανίας μέσα στην κρίση 

Δημοσιοποιήθηκε το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία μηνός Μαρτίου 

2021 που επιμελείται το ΙΟΒΕ. Όπως αναφέρεται, παρά το ότι η συνεχιζόμενη 

πανδημική κρίση έχει πλήξει σημαντικούς κλάδους της βιομηχανίας, είναι 

ιδιαίτερα αξιοσημείωτη η συνολικά καλή εικόνα ανθεκτικότητας… 

Περισσότερα… Όλo το Δελτίο… 

Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2021 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Και οι κλειστές επιχειρήσεις του λιανεμπορίου θα περιληφθούν στην επιστρεπτέα προκαταβολή 

7 - Αύξηση της ελάχιστης ενίσχυσης - Σε 60 δόσεις η αποπληρωμή  

Και οι κλειστές επιχειρήσεις του λιανεμπορίου θα περιληφθούν στην 

«επιστρεπτέα προκαταβολή 7», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος 

Σταϊκούρας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι για τις επιχειρήσεις αυτές, τα 

καταστήματα OΠΑΠ και τις σχολές οδηγών… Περισσότερα… 

 

ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ: Επιδότηση κεφαλαίου και τόκων επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες  

Επιδότηση των επιχειρηματικών δανείων για ένα διάστημα 8 μηνών 

ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία το πρόγραμμα 

ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις, ατομικές και ελεύθερους επαγγελματίες… Περισσότερα… 

 

Γ. Ζαββός: Επίσημο αίτημα στην ΕΕ για την παράταση του προγράμματος «Ηρακλής» 

Επίσημο αίτημα της Ελληνικής κυβέρνησης για την παράταση του 

προγράμματος «Ηρακλής», υπέβαλε την Παρασκευή 12 Μαρτίου, ο 

υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζαββός προς την Γενική Διεύθυνση 

Ανταγωνισμού της Ευρωπαικής Επιτροπής. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

αποσκοπεί στη δραστική... Περισσότερα… 

 

Από 1η Ιουλίου η υποχρεωτική διαβίβαση παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA 

Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της πανδημίας, με κοινή απόφαση του 

Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου και του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή, μετατίθεται για την 

1η/7/2021 η έναρξη της υποχρεωτικής ψηφιακής διαβίβασης… Περισσότερα… 

 

Ανακοίνωση Ένωσης Τραπεζών για την διαβίβαση στοιχείων για  αξιόγραφα 

Με την από 17ης Μαρτίου 2021 ανακοίνωσή της, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών 

υπενθυμίζει τη διαδικασία ανάρτησης/δήλωσης των επιταγών με ημερομηνία 

εμφάνισης από 1ης Μαρτίου μέχρι 31 Μαρτίου, προκειμένου να τύχουν της 

αναστολής των 75 ημερών, που προβλέπει το άρθρο 480 του νόμου 4781/2021... 

Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ. 

 

Άδ. Γεωργιάδης: Όλη μας η προσπάθεια είναι να βρούμε τρόπους να ανοίξει με ασφάλεια η 

αγορά 

Όλη μας η προσπάθεια στο υπουργείο Ανάπτυξης είναι να βρούμε τρόπους να 

ανοίξει με ασφάλεια η αγορά. Δεν σας κρύβω ότι η παρούσα φάση της 

πανδημίας, η λεγόμενη βρετανική μετάλλαξη, οι συνεχόμενες πορείες, η 

επιβάρυνση του συστήματος υγείας σε υπέρμετρο βαθμό, αντικειμενικά 

δημιουργούν ασφυκτικά εμπόδια… Περισσότερα… 
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 Άνοιξε η πλατφόρμα του «Elevate Greece» 

Οι εγγεγραμμένες νεοφυείς επιχειρήσεις στο Εθνικό Μητρώο «Elevate Greece», 

μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στην πλατφόρμα του 

Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων. Η πρόσκληση, ύψους 60 εκατ. 

ευρώ, στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των 

νεοφυών επιχειρήσεων του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων, που 

πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19… Περισσότερα… 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΣ. 

 

Ρύθμιση  100 δόσεων για οφειλές σε ΟΤΑ - Υπογράφηκε η σχετική ΚΥΑ 

Δυνατότητα ρύθμισης σε 100 δόσεις για οφειλές φυσικών και νομικών 

προσώπων στους ΟΤΑ δίνει ΚΥΑ που εκδόθηκε πρόσφατα. Τη σχετική ρύθμιση 

παρουσίασε στην Βουλή ο αν. υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας. Ο κ. 

Πέτσας επεσήμανε ότι… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΨΗ.ΔΙ. 

 

Προσεχώς ψηφιακά η έναρξη ατομικής επιχείρησης 

Μέσω του gov.gr θα γίνεται προσεχώς η έναρξη ατομικής επιχείρησης στο 

προσεχές χρονικό διάστημα, καθώς η γενική γραμματεία Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και 

τη γενική γραμματεία Εμπορίου συνεργάζονται… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ: Μέχρι τις 31 Μαρτίου η αποπληρωμή των εισφορών Φεβρουαρίου 

Μέχρι τις 31 Μαρτίου οφείλουν να καταβάλλουν οι επιχειρήσεις και οι 

εργοδότες τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές για το μήνα Φεβρουαρίου, 

σύμφωνα με εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ. Υπενθυμίζεται ότι η συνολική διάρκεια των 

ρυθμίσεων παρατάθηκε κατά ένα μήνα με αποτέλεσμα… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Υ.Ν.Ν.Π. 

 

Υπό την αιγίδα του ΥΝΑΝΠ η Θαλάσσια Ιερά Οδός 

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τέθηκε η 

“Θαλάσσια Ιερά Οδός” και οι δράσεις που θα αναπτυχθούν γύρω από αυτήν, 

μετά από σχετικό αίτημα που απηύθυνε ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας 

(Ο.Λ.Ε.) ΑΕ στο  πλαίσιο  της ELEVSIS… Περισσότερα… 

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

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 
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την πανδημική κρίση. Στην Ελλάδα το ιδιωτικό χρέος, δηλαδή οι ληξιπρόθεσμες οφειλές… Περισσότερα… 

 

Επτά παρεμβάσεις σε πέντε φόρους στη φορολογία του 2021 

Στο τραπέζι της κυβέρνησης εξετάζονται σοβαρές παρεμβάσεις σε φόρους του 

2021, που θα αποτρέψουν επιβαρύνσεις και θα δώσουν ανάσες στους 

φορολογούμενους. Το οικονομικό επιτελείο προχωρά μάλιστα σε αναδιάταξη 

κινήσεων στο φορολογικό μέτωπο μετά και… Περισσότερα… 

 

 

Η κατάσταση της οικονομίας το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου 

Επισημαίνεται πως μπορεί η ελληνική οικονομία να συρρικνώθηκε κατά -8,2% 

του ΑΕΠ το 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αλλά το ποσοστό είναι 

μια βελτίωση της εκτιμώμενης πτώσης του -10,5% στον προϋπολογισμό. Το 

ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,7% το 4ο τρίμηνο του 2020… Περισσότερα… 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

12 – 18  ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

▪ Τα προστατευτικά μέτρα ενάντια στον COVID-19 στην Ευρώπη, με μία ματιά:  
Λειτουργία καταστημάτων (16.03.21) – Συνοπτικός πίνακας τρόπου λειτουργίας καταστημάτων ανά 
κράτος μέλος (16.03.21) – Εμβολιασμός (16.03.21) 

▪ EuroCommerce InBrief, Τεύχος 207, 16 Μαρτίου 2021 

 
▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce: «Retail and wholesale depend on competitive markets in Europe», 12 

Μαρτίου 2021 
 
▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce: «Taxes on retail turnover a short-sighted attack on innovation and 

consumers’ purchasing power», 16 Μαρτίου 2021 
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