
 
 

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, 21 Μαϊου 2021 

 

«Αρχηγός των Ωκεανών» η ελληνική ναυτιλία και το 2021 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενημερώνει πως στο 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας για τη Θάλασσα 2021, διοργανώνεται στις 20-

21 Μαΐου το συνέδριο European Maritime Day «EMD 2021» στην πόλη Den 

Helder της Βόρειας Ολλανδίας, από το Υπουργείο Υποδομών και Διαχείρισης 

Υδάτων. Είναι μια διήμερη ετήσια εκδήλωση… Περισσότερα… 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. στηρίζει κάθε προσπάθεια υπέρ της ελληνικής ακτοπλοΐας  

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς επισημαίνει ότι, χάρη 

στην ακτοπλοΐα μας, διατηρείται η «συνοχή» της χώρας και υποστηρίζονται οι 

οικονομικές και τουριστικές δραστηριότητες στην νησιωτική Ελλάδα. Τρανή 

απόδειξη είναι η πληρότητα των επιβατηγών πλοίων στο 85% αμέσως μετά 

την άρση των περιορισμών… Περισσότερα… 

 

Η ΕΕ αναμένει στην Ελλάδα ανάπτυξη 4,1% ΤΟ 2021  

Η τουριστική σεζόν της Ελλάδας ξεκίνησε στις 14 Μαΐου, με 52 αεροπορικές 

εταιρείες και 40 κρουαζιερόπλοια να είναι έτοιμα για να εξυπηρετήσουν την 

αγορά. Η ελληνική οικονομία αναμένεται να αξιοποιήσει από 4 δις ευρώ έως 

7,5 δις ευρώ από τα κεφάλαια ανάκαμψης… Περισσότερα… 

 

Πρόταση Ε.Β.Ε.Π. για αφορολόγητα αποθεματικά επιχειρήσεων  

Αφορολόγητα αποθεματικά είναι εκείνα τα οποία σχηματίζονται από τα καθαρά 

κέρδη μιας φορολογικής περιόδου και τα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις της νομοθεσίας απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος.Αυτά τα 

κέρδη παραμένουν αφορολόγητα… Περισσότερα… 

 

EE: 793 εκατ. ευρώ επιδοτούμενο δάνειο για την Ελλάδα για τη στήριξη ΜμΕ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επιδοτούμενο δάνειο για την Ελλάδα 793 

εκατομμυρίων ευρώ, για τη στήριξη πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΜμΕ) που επλήγησαν από το ξέσπασμα του κορονoϊού. Το 

καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F5236.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F5268.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F5301.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F5327.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F5363.pdf


ΙΟΒΕ: Δημοσιοποιήθηκε το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία 

Δημοσιοποιήθηκε το Μηνιαίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία μηνός Μαΐου 

2021 που επιμελείται το ΙΟΒΕ. Τα σημαντικότερα στοιχεία αφορούν: Στην νέα 

βελτίωση οικονομικού κλίματος τον Απρίλιο και ενίσχυση της καταναλωτικής 

εμπιστοσύνης, την οριακή εξασθένιση των επιχειρηματικών… Περισσότερα… 

 

 

Τέλος Μαΐου οι αιτήσεις για τη δράση «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας - Συνεργατικοί 

Σχηματισμοί - Δικτυώσεις» 

Από 31 Μαίου 2021 ξεκινούν οι αιτήσεις για την δράση «Ενίσχυση Αλυσίδων 

Προστιθέμενης Αξίας - Συνεργατικοί Σχηματισμοί - Δικτυώσεις». Η δράση, 

σύμφωνα με σημερινή ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων για το ΕΣΠΑ, στοχεύει… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Χρ. Σταϊκούρας: «Κούρεμα» επιχειρηματικών δανείων που εντάσσονται στο «ΓΕΦΥΡΑ 2»- Από 

1η Ιουνίου ο νόμος για εξόφληση οφειλών έως 240 δόσεις 

Μέτρα ανακούφισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του 

προγράμματος "ΓΕΦΥΡΑ 2" ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος 

Σταϊκούρας. Στο πλαίσιο αυτό, για πρώτη φορά προβλέπεται η δυνατότητα 

διαγραφής οφειλής ("κούρεμα")… Περισσότερα… 

 

Σκυλακάκης: Σκέψεις για νέα ρύθμιση οφειλών της πανδημίας 

Υπάρχουν σκέψεις στο οικονομικό επιτελείο για νέα ρύθμιση χρεών, όπως 

τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, 

μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό Σύμφωνα με τον υπουργό, η νέα ρύθμιση 

θα είναι κατά βάση χρονική και δεν θα περιλαμβάνει μέτρα… Περισσότερα… 

 

 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για την 

ενίσχυση των επιχειρήσεων τον Απρίλιο 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση (ΦΕΚ Β' 

2025/18.05.2021) σχετικά με την αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για 

την ενίσχυση των επιχειρήσεων, που απασχολούν λιγότερους από 50 

εργαζόμενους και έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ… Περισσότερα… 

 

Παράταση για την ευνοϊκή ρύθμιση δανείων 

Να γλιτώσουν από πλειστηριασμούς και κατασχέσεις, εκμεταλλευόμενοι το 

ιδιαίτερα ευνοϊκό καθεστώς ρύθμισης δανείων που έχουν συναφθεί με την 

εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, καλεί τους δανειολήπτες το 

υπουργείο Οικονομικών, μετά και την παράταση… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ. 

 

Κεφάλαια επανεκκίνησης: Στο τραπέζι και η στήριξη του λιανεμπορίου 

Μετά την παροχή κεφαλαίων επανεκκίνησης για εστίαση, γυμναστήρια 

παιδότοπους, δικηγόρους και ξενοδοχεία στο «τραπέζι» των διαπραγματεύσεων 

βρίσκεται και ένα ακόμα αντίστοιχο πρόγραμμα, για ορισμένες κατηγορίες 

επιχειρήσεων του λιανεμπορίου όπως ένδυση, υπόδηση και εποχικές 

επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε… Περισσότερα… 

http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F5389.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F5422.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F5451.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901_F5487.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1001_F5520.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1101_F5552.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1201_F5585.pdf


Θα «πέσουν» 32 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης στην οικονομία έως το 2026 

«Τα 32 δις ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης που θα μοχλεύσουν άλλα 30 δις από 

τον ιδιωτικό τομέα θα έχουν μπει στην οικονομία έως το 2026 και 

αντιλαμβάνεστε την κινητικότητα και τη δυναμική που θα δημιουργηθεί», 

ανεφερε ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης… Περισσότερα… 

 

Καθορίστηκαν τα ποσά ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων για τη «Γενική 

Επιχειρηματικότητα» και την «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»  

Καθορίστηκαν τα ποσά ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται 

στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ 

Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, του 

έτους… Περισσότερα… 

 

Γιάννης Τσακίρης: Μέσα στον Ιούνιο έρχεται το νέο ΕΣΠΑ  

Στο νέο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης που θεωρητικά "έχει ήδη 

έρθει" αναφέρθηκε ο Υφυπουργός για τις Δημόσιες Επενδύσεις και το ΕΣΠΑ, 

Γιάννης Τσακίρης, στο πλαίσιο του 6ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Ο κ. 

Τσακίρης έκανε γνωστό ότι το νέο ΕΣΠΑ… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την Προστασία της Εργασίας 

Τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «για την 

Προστασία της Εργασίας-Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής "Επιθεώρηση Εργασίας"- 

Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την 

εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στο χώρο της εργασίας-Κύρωση της 

Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας… Περισσότερα… 

 

Θετικό, τον Απρίλιο του 2021, το ισοζύγιο ροών μισθωτικής απασχόλησης, με τα στοιχεία από 

την «ΕΡΓΑΝΗ» 

Θετικό ήταν κατά τον Απρίλιο του 2021 το ισοζύγιο ροών μισθωτής 

απασχόλησης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος 

«ΕΡΓΑΝΗ». Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του 

υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων… Περισσότερα… 

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

Έτοιμα να «ξανασαλπάρουν» τα κρουαζιερόπλοια από τον Πειραιά 

Δυναμικά επανεκκινεί η κρουαζιέρα από την Ελλάδα και το λιμάνι του Πειραιά. 

Οι Aida, Celebrity, Costa, Hapag Lloyd, MSC, Norwegian, Royal Caribbean, 

Seabourn, Silversea και TUI, μαζί με την Celestyal Cruises, έχουν σχεδιάσει 

σημαντικά προγράμματα κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο… Περισσότερα… 

 

Εβδομάδα «Ελευθερίας» για εμπόρους και καταναλωτές  

Η επιστροφή των καταναλωτών στα εμπορικά καταστήματα, χωρίς 

περιορισμούς, οριοθετεί την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς σε μια νέα 

κανονικότητα. Η κατάργηση των click away και click inside και άρα της 

επιστροφής στις καταναλωτικές μας συνήθειες, γεννά στο λιανικό εμπόριο ένα 

αίσθημα αισιοδοξίας. Ο εμπορικός κόσμος… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/1301_F5618.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1401_F5654.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1501_F5690.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1601_F5732.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1701_F5761.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1801_F5794.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1901_F5827.pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. 

Τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021, στη συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς, έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν ο Υπουργός Υποδομών και 

Μεταφορών, κ. Κ. Καραμανλής, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πειραιά, κα Σ. 

Αντωνάκου, και ο Δήμαρχος Πειραιά, κ. Γ. Μώραλης, προκειμένου να 

συζητηθούν θέματα της αρμοδιότητάς τους. 

 

Στην Ελλάδα 14 εκπρόσωποι γερμανικών εταιριών και φορέων της ναυτιλιακής βιομηχανίας 

Η ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και εμπειριών, σχετικά με τις σύγχρονες 

τεχνολογίες στη ναυτιλιακή βιομηχανία της Ελλάδας και της Γερμανίας, θα 

βρεθεί στο επίκεντρο ψηφιακής επιχειρηματικής αποστολής, που διοργανώνει 

μεταξύ 31 Μαΐου και 3 Ιουνίου το Ελληνογερμανικό… Περισσότερα…  
 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

14 – 20 ΜΑΪΟΥ 2021 

 Δελτίο Τύπου EuroCommerce «The economy has been transformed – taxation needs to catch up» 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

 14 – 20 ΜΑΪΟΥ 2021 

 Ενημερωτικό Δελτίο ASCAME MedaNews Μάιος-Ιούνιος 2021 

http://www.pcci.gr/evepimages/2001_F5859.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F7133.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ASC0101_F7087.pdf

