
 
 

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, 26 Μαρτίου 2021 

 

Η ανεκτίμητη αξία του 1821 

Η επέτειος ενός εμβληματικού γεγονότος, όπως η Επανάσταση του 1821, είναι 

κάθε χρόνο μια επιστροφή στο παρελθόν, που φέτος συμπληρώνει 200 

χρόνια. Περιλαμβάνει μια μακρά διαδρομή, σε ένα παρελθόν που έθεσε τον 

θεμέλιο λίθο της νεότερης Ελλάδας και μας δίνει την ευκαιρία να 

ενσωματώσουμε το παρελθόν στο παρόν, με στόχο να το κληροδοτήσουμε 

στο μέλλον… Περισσότερα… 

 

Ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας και ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης στο Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. 

Τη θέσπιση ενός πρόσθετου πακέτου στοχευμένων μέτρων, σε βιώσιμες 

επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία, ζήτησε το Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, από τον υπουργό Οικονομικών κ. 

Χρήστο Σταϊκούρα και τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. 

Γιάννη Πλακιωτάκη, οι οποίοι συμμετείχαν στο χθεσινό Διοικητικό 

Συμβούλιο του Ε.Β.Ε.Π. Οι δύο υπουργοί ανέλυσαν… Περισσότερα… 

 

Συλλεκτικά νομίσματα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» απέκτησε το Ε.Β.Ε.Π. 

Συλλεκτικά νομίσματα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» απέκτησε το 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς με αφορμή τον 

εορτασμό της συμπλήρωσης 200 ετών από την Επανάσταση του 1821. Τη 

σχετική απόφαση, κατόπιν εισηγήσεως του προέδρου του Επιμελητηρίου 

κ. Βασίλη Κορκίδη, έλαβε με ομόφωνη απόφασή του το Δ.Σ. Τα νομίσματα 

αποτελούν ιστορική παρακαταθήκη, όπως χαρακτηριστικά τονίστηκε στο 

Δ.Σ. του Επιμελητηρίου. Σε ευχαριστήρια επιστολή της η Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Γιάννα 

Αγγελοπούλου - Δασκαλάκη, τονίζει την σημασία της συμμετοχής του Επιμελητηρίου στις δράσεις για τον 

εορτασμό της Παλιγγενεσίας, αναφέροντας ότι «κάθε ένα από τα νομίσματα της συλλογής συμβολίζει ένα 

μικρό κομμάτι της Ελλάδας, που το παίρνετε στα χέρια σας σήμερα και θα το έχετε για πάντα! Και κάποια 

στιγμή θα το παραδώσετε στην επόμενη γενιά και εκείνοι, με τη σειρά τους, στις παρακάτω».  

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F17002.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F16930.pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 
 

Ρύθμιση οφειλών προς την εφορία 

Παρατάθηκε, με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Αποστόλου 

Βεσυροπούλου, η προθεσμία καταβολής της μηνιαίας δόσης Μαρτίου 2021 των 

ρυθμίσεων βεβαιωμένων οφειλών προς την Φορολογική Διοίκηση. Η εν λόγω 

δόση Μαρτίου μεταφέρεται για να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη 

ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος της 

υφιστάμενης ρύθμισης… Περισσότερα… 

 

Γ. Ζαββός: Στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου πρόκειται να ψηφιστεί ο «ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ» 

Εντός του πρώτου δεκαημέρου του Απριλίου αναμένεται να ψηφιστεί το 

νομοσχέδιο για το Σύστημα Παροχής Κρατικών Εγγυήσεων, «Ηρακλής ΙΙ» 

όπως δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουργός Οικονομικών Γ. Ζαββός. Μιλώντας στο 

πλαίσιο του συνεδρίου NPL Summit ο κ. Ζαββός ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο 

Ηρακλής Ι τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του, μείωσε τα «κόκκινα»… 

Περισσότερα… 

 

Παρατείνεται το μειωμένο καθεστώς ΦΠΑ σε «ευαίσθητα» αγαθά και υπηρεσίες 

Παρατείνεται, με τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στη 

Βουλή, το μειωμένο καθεστώς ΦΠΑ σε «ευαίσθητα» αγαθά και υπηρεσίες. 

Ειδικότερα, παρατείνεται εκ νέου, από τη λήξη της (30 Απριλίου 2021) έως 

και την 31η Δεκεμβρίου 2021, η ισχύς εφαρμογής του υπερμειωμένου 

συντελεστή ΦΠΑ 6% στα είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας (ιατρικές 

μάσκες και γάντια, σαπούνι, αντισηπτικά, αιθυλική αλκοόλη) του Κώδικα ΦΠΑ. 

 

Μέχρι 19 Απριλίου η πλατφόρμα για τις διορθώσεις των δηλώσεων Covid από τους ιδιοκτήτες 

ακινήτων 

 Άνοιξε η πλατφόρμα για τις τροποποιητικές δηλώσεις Covid και τις 

διορθώσεις λαθών και παραλείψεων από τους ιδιοκτήτες για τα μειωμένα 

ενοίκια της περιόδου Μαρτίου - Δεκεμβρίου 2020. Όπως αναφέρει σε σχετική 

ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ σε λειτουργία - στο myTAXISnet - έχει τεθεί η 

πλατφόρμα για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων COVID και 

δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης για την περίοδο Μαρτίου - Δεκεμβρίου 2020… 

Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ. 

Παράταση της καταληκτικής προθεσμίας για χρηματοδότηση στη δράση «e-λιανικό» 

Δημοσιεύθηκε η πρώτη τροποποίηση της πρόσκλησης «e-λιανικό - 

Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του 

λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη / αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού 

καταστήματος», σχετικά με την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έως τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και 

ώρα 15:00 αντί για την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 ώρα 15:00… 

Περισσότερα… 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F17064.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F17093.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F17159.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F17188.pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΝ. 

 

«Εξοικονομώ»: Νέα παρέμβαση από το ΥΠΕΝ για την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια 

Τετραπλή παρέμβαση για την εξοικονόμηση ενέργειας σε σπίτια, επιχειρήσεις 

και δημόσια κτίρια ετοιμάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Συγκεκριμένα: 

-Τον Απρίλιο αρχίζει η ένταξη των νοικοκυριών που υπέβαλαν αιτήσεις στο 

προηγούμενο πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» και εγκρίθηκαν. 

-Στα τέλη του καλοκαιριού προκηρύσσεται… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Παράταση για δόσεις εκκαθάρισης εισφορών για την περίοδο 2017-9 

Με το αρ. πρωτ. 97788/Σ.31528 (ΑΔΑ: 61ΕΧ46ΜΑΠΣ-33Γ) γενικό έγγραφο του 

e-ΕΦΚΑ, κατ΄ εφαρμογή της αρ. Δ.15/Δ΄8759/343 (ΦΕΚ Β΄ 986/12.3.2021) 

υπουργικής απόφασης, παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία καταβολής του 

χρεωστικού υπολοίπου της εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών των μη 

μισθωτών ασφαλισμένων έτους 2019 και των δόσεων… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΨΗ.ΔΙ. 

 

Σε λειτουργία το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών-Δημοσίου 

Σε παραγωγική λειτουργία τέθηκε το notify.gov.gr, το Εθνικό Μητρώο 

Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) όπου οι πολίτες θα μπορούν να καταχωρούν τα στοιχεία 

επικοινωνίας τους, προκειμένου οι φορείς του ελληνικού Δημοσίου να έχουν τη 

δυνατότητα επικοινωνίας μαζί τους. Πρόκειται για πληροφοριακό σύστημα που 

σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από τη Γενική Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης… Περισσότερα… 

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

«Η συμβολή του εμπορίου και της ναυτιλίας στην Επανάσταση του 1821» 

Η εκδήλωση της Ελληνικής επανάστασης του 1821 είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 

με την οικονομική ανάπτυξη και τη πνευματική αφύπνιση των απανταχού 

Ελλήνων κατά την διάρκεια του 18ου αιώνα. Η συσσώρευση πλούτου και η 

διάδοση των φιλελεύθερων μηνυμάτων της Γαλλίας στους Έλληνες, οφείλεται 

κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη του εμπορίου και της εμπορικής ναυτιλίας, ενώ 

ξεκίνησε από την τάξη των εύπορων εμπόρων… Περισσότερα… 

 

«Οι επιχειρηματικές ευκαιρίες στο εμπόριο και τη ναυτιλία μετά την πανδημία» 

Σύντομα ο γενικός εμβολιασμός των πολιτών θα μας επιτρέψει να πάρουμε 

σταδιακά πίσω την κοινωνική και οικονομική μας ζωή. Η οικονομία της χώρας μας 

θα έχει επίσης ανάγκη από ένα ανάλογο της πανδημίας εμβόλιο, ικανό να 

θεραπεύσει αποτελεσματικά τις επιπτώσεις από την «πανδημική» κρίση. Η επόμενη 

ημέρα της πανδημίας δείχνει ξεκάθαρα στην οικονομία της χώρας μας ότι πρέπει να 

ακολουθήσει ένα πιο παραγωγικό, ετερογενές μοντέλο με ψηφιακό μετασχηματισμό 

των επιχειρήσεων… Περισσότερα… 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0901_F17218.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1001_F17250.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1101_F17286.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1201_F17319.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1301_F17358.pdf


Η ναυπηγική βιομηχανία ως μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας 

Η επιχειρούμενη αναζωογόνηση του ναυπηγικού τομέα στην παρούσα 

οικονομική συγκυρία δεν μπορεί παρά να βρίσκει συμπαραστάτη το 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.). Είναι 

οξύμωρο η ισχυρότερη ναυτιλία στον κόσμο να στερείται… 

Περισσότερα… 

 

«Εναλλαγή πίεσης από την οικονομία στη πανδημία»    

Μετά από δώδεκα μήνες ασφυκτικής πίεσης της πανδημίας στην 

οικονομία, περάσαμε πλέον στο στάδιο πίεσης από την οικονομία στη 

πανδημία. Η κυβέρνηση εξετάζει διαρκώς ενδιάμεσες λύσεις σε ένα 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον για να ισορροπήσει την κοινωνική και 

οικονομική κόπωση, που εύλογα έχει δημιουργηθεί. Η στρατηγική 

εξόδου μπορεί να έχει σχεδιαστεί, αλλά οι επιδημιολογικοί δείκτες 

δεν αφήνουν προς το παρόν πολλά περιθώρια στα μέτρα αποσυμπίεσης να ενεργοποιηθούν 

πλήρως… Περισσότερα… 

 

7 στις 10 επιχειρήσεις είχαν σταθερές ή μειωμένες πωλήσεις τον τελευταίο χρόνο 

Τη λήψη 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 Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης… Περισσότερα… 

 

Η πίεση της οικονομίας στην... πανδημία 

Μετά από δώδεκα μήνες ασφυκτικής πίεσης της πανδημίας στην 

οικονομία, περάσαμε πλέον στο στάδιο πίεσης από την οικονομία στη 

πανδημία. Η κυβέρνηση εξετάζει διαρκώς ενδιάμεσες λύσεις σε ένα 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον για να ισορροπήσει τη κοινωνική και 

οικονομική κόπωση, που εύλογα έχει δημιουργηθεί… Περισσότερα… 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

19 – 26  ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

▪ EuroCommerce-Wholesale E-news, Τεύχος 10, Μάρτιος 2021 

▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce: «Director-General Verschueren to stand down in the autumn, 

25.03.21 

▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce: «Consumers want more organic food, retail and wholesale 
wants to provide it», 25.03.21 
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