
 

 

 
 

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, 22 Ιανουαρίου 2021 
 

 

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα μεγαλώνει ξανά» 

H Ελλάδα αποφάσισε να ασκήσει τα δικαιώματα που της δίνει το δίκαιο της 

θάλασσας και η σύμβαση του Montego Bay, για την επέκταση των χωρικών της 

υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου πελάγους. To 

νομοσχέδιο του υπουργείου Εξωτερικών «Καθορισμός του εύρους της αιγιαλίτιδας 

ζώνης στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου και των Ιονίων Νήσων μέχρι το Ακρωτήριο 

Ταίναρο της Πελοποννήσου», έλαβε 284 ψήφους "υπέρ"… Περισσότερα… 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. προσηλωμένο στον στόχο της επιχειρηματικής ανάκαμψης 

Η επανεκκίνηση και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη 

περιοχή του Πειραιά αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς το 2021. Κατά τη 

διάρκεια της, πρώτης για το τρέχον έτος συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ε.Β.Ε.Π. στην οποία ήταν προσκεκλημένος ο 

υφυπουργός Ναυτιλίας… Περισσότερα… 

 

Υπερ της δημιουργίας διαλυτηρίου πλοίων τάσσεται το Ε.Β.Ε.Π. 

Η ανυπαρξία ενός διαλυτηρίου πλοίων στην Ελλάδα, με προδιαγραφές λειτουργίας σύμφωνες με τα 

πρότυπα και την σχετική νομοθεσία της Ε.Ε., συνιστά σοβαρή έλλειψη, 

τόσο για τις ναυτιλιακές μας υποδομές, όσο και γενικότερα για την 

οικονομία. Σήμερα, που η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία... 

Περισσότερα… 

 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις παρεμβάσεις του Υ.Ν.Ν.Π. 

Την ιδιαίτερη ικανοποίηση του για την κατάθεση στην διαρκή Επιτροπή 

Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής του Σχεδίου Νόμου 

«Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στο νησιωτικό χώρο, διατάξεις για 

συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση 

Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση… Περισσότερα… 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F28319.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F28349.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F28391.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F28450.pdf


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Καταλύτης για την οικονομική μεγέθυνση, η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων 

Καταλύτης για την οικονομική μεγέθυνση θα είναι η υλοποίηση 

μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα οδηγήσουν σε υψηλότερα επίπεδα 

επενδύσεων, παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης, 

περιορίζοντας τις ανισότητες και αποτρέποντας… Περισσότερα… 

 

Χ. Σταϊκούρας: Ενδέχεται να παραταθούν οι αναστολές πληρωμών των υποχρεώσεων 

Ανοικτό το ενδεχόμενο να παραταθούν οι αναστολές πληρωμών για 

φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και μετά τον Απρίλιο, εάν δεν 

έχει επανέλθει η οικονομία, άφησε, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό  ο 

υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Θυμίζοντας τις ήδη 

θεσμοθετημένες ρυθμίσεις, πρόσθεσε… Περισσότερα… 

 

Στις 25 Ιανουαρίου ξεκινούν οι πληρωμές της επιστρεπτέας 5 

Στις 25 Ιανουαρίου θα ξεκινήσουν οι πληρωμές της επιστρεπτέας 

προκαταβολής του πέμπτου κύκλου. Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος 

Σταϊκούρας, ανέφερε ότι από την επιστρεπτέα 5 αναμένεται να ωφεληθούν 

περίπου 400.000 επιχειρήσεις, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 

211.000 αιτήσεις… Περισσότερα… 

 

Ν. Παπαθανάσης: Δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις με 90% εγγύηση του Δημοσίου 

Στα προγράμματα ενίσχυσης των μικρών επιχειρήσεων αναφέρθηκε ο 

αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας σε 

τηλεοπτικό σταθμό. «Υπάρχει μια δέσμη μέτρων για τις μικρές επιχειρήσεις. 

Αυτή τη στιγμή τρέχουν τρία προγράμματα, εκ των οποίων το ένα αφορά 

στις μικρές επιχειρήσεις, από 1 έως 10 άτομα, για να μπορέσουν να 

επενδύσουν. Το πρόγραμμα ανέρχεται στα 525 εκατ. ευρώ και η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων 

είναι ανοιχτή έως τις 31 Μαρτίου. 

 

Επεκτείνεται τον Φεβρουάριο η αναστολή καταβολής ενοικίου από τις επιχειρήσεις 

Επεκτείνεται και για τον Φεβρουάριο η πλήρης αναστολή καταβολής ενοικίου 

από τις επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με κρατική εντολή κατά το α' 

δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο 

Οικονομικών.  Ειδικότερα, για το λιανεμπόριο, την εστίαση, τον πολιτισμό, 

τον αθλητισμό, τα γυμναστήρια, τον τουρισμό… Περισσότερα… 

 

Ως τις 31-1-2021 οι αιτήσεις για ΕΣΠΑ - Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο 

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 

Συνεχίζονται μέχρι τις 31/1/2021 οι υποβολές αιτήσεων για το πρόγραμμα 

ΕΣΠΑ για μικρές επιχειρήσεις (Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και 

Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων) οι οποίες  αξιολογούνται και εγκρίνονται με βάση 

τη λογική του «first-come-first served»… Περισσότερα…   

 

 

Από 19 έως 31 Ιανουαρίου, οι δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας στην «ΕΡΓΑΝΗ» για 

τον Ιανουάριο 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολών δηλώσεων αναστολών 

συμβάσεων εργασίας εργαζομένων και ορθών επαναλήψεων για τους μήνες 

http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F28512.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F28554.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F28600.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F28630.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901_F28659.pdf


 

Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, οι δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων και 

ορθών επαναλήψεων για το μήνα Ιανουάριο 2021 υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» 

από τις 19/1/2021 μέχρι και τις 31/1/2021, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Στις 48 ώρες το ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων για το α’ εξάμηνο 

2021 

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή 

Χατζηδάκη, σε συνέχεια της από 30ής Δεκεμβρίου 2020 γνώμης του Ανώτατου 

Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ), καθορίζεται στις 48 ώρες το ανώτατο όριο 

υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές 

επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το α' εξάμηνο του 2021. Όπως 

αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, το εν λόγω όριο παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το α΄ και β' εξάμηνο 2020. 

 

Οι ΚΑΔ που τελούν σε αναστολή ή επαναλειτουργούν από 18 έως 25/1 - Πώς θα γίνουν οι 

δηλώσεις αναστολών συμβάσεων 

Τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που τελούν σε 

αναστολή λειτουργίας και αυτούς που επαναλειτουργούν και πλήττονται για την 

περίοδο 18-25 Ιανουαρίου ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, διευκρινίζοντας παράλληλα πώς θα γίνει η υποβολή δηλώσεων 

αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ. 

 

Σούπερ μάρκετ: Ποια προϊόντα επιστρέφουν στα ράφια - Προαιρετικό άνοιγμα στις 24 

Ιανουαρίου 

Αλλαγές στη λειτουργία των σούπερ μάρκετ έφερε το άνοιγμα των 

καταστημάτων του λιανεμπορίου. Η σχετική κυβερνητική απόφαση για τα 

καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ, που επετράπη να πωλούν είδη του 

λιανεμπορίου προβλέπει, μεταξύ άλλων, προαιρετικό άνοιγμα την προσεχή 

Κυριακή, 24 Ιανουαρίου, με ωράριο από τις 11:00 το πρωί… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΠΕ.ΕΝ. 

 

Έρχονται νέα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια 

Η προκήρυξη νέου προγράμματος για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια 

κατοικιών, στοχευμένα προγράμματα για επιχειρήσεις και κτίρια του Δημοσίου, 

καθώς και η αναθεώρηση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 

(ΚΕΝΑΚ) περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό του υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας... Περισσότερα… 

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

Το εαρινό σχέδιο διάσωσης της επιχειρηματικότητας 

Το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει νέα μέτρα για την στήριξη των επιχειρήσεων 

και των εργαζομένων. Με την οικονομία να εισέρχεται, δυστυχώς, στο τέταρτο 

τρίμηνο ύφεσης, η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ότι είναι ώρα να δοθεί άμεση 

http://www.pcci.gr/evepimages/1001_F28695.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1101_F28728.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1201_F28777.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1301_F28809.pdf


 

προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας… 

Περισσότερα… 

 

Επιχειρηματική Γέφυρα Στήριξης 

Το άνοιγμα του λιανεμπορίου, κάτω από τις νέες προϋποθέσεις, θα δώσει ουσιαστικά 

την ευκαιρία στους εμπόρους να πουλήσουν τα εμπορεύματα που έχουν στοκάρει 

εδώ και αρκετούς μήνες στις αποθήκες και τα ράφια τους. Οι καταστηματάρχες 

εκμεταλλευόμενοι και την εκπτωτική περίοδο θα προσπαθήσουν να ξεπουλήσουν, με 

στόχο να αποκομίσουν ένα πολύ μικρό κέρδος, προκειμένου… Περισσότερα…  

 

Τα επτά καλά νέα μιας νέας εβδομάδας για την αγορά 

Την εβδομάδα που πέρασε είναι γεγονός πως η κυβέρνηση με τις 

ανακοινώσεις επτά νέων μέτρων, κατάφερε τελικά να κατευνάσει τα 

πνεύματα στην αγορά και να αντιστρέψει τη δυσφορία από την παράταση 

του lockdown, σε ευφορία, με το άνοιγμα του λιανικού εμπορίου. Πρώτο 

λοιπόν και σημαντικότερο νέο είναι… Περισσότερα… 

 

«Καταναλωτική στέρηση» δείχνει η έντονη αγοραστική κίνηση των πρώτων ημερών στις αγορές 

της Αττικής 

Η έναρξη των φετινών χειμερινών εκπτώσεων και ιδιαιτέρως σε συνδυασμό με 

το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων λιανικής στους καταναλωτές, άλλαξε 

την ψυχολογία στην αγορά. Μέχρι σήμερα, διαφαίνεται μία έντονη αγοραστική 

κίνηση… Περισσότερα…  

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Διεθνές διαδικτυακό συνέδριο «Η Βουλγαρία ως νεος κορυφαιος προορισμος» 

(28 Ιανουαριου 2021, 16:30 ώρα Σόφιας) 

▪ Εγγραφή:https://mp-studio.events/login?ref=%2Fevents%2Fbulgaria-as-a-new-top-nearshoring-

destination%3Fah%3D88ee385845aee69c96b8416c3de28ba7c8aeff70 

▪ Ατζέντα συνεδρίου 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

15 - 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 

▪ Τα προστατευτικά μέτρα ενάντια στον COVID-19 στην Ευρώπη, με μία ματιά:  

Τι κλείνει (19.01.21) - Σχέδιο Ανάκαμψης (19.01.21) – Ενοίκια (19.01.21) – Εμβολιασμός (19.01.21) 
 

▪ Ευρετήριο: Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί και θεσμοί για τον COVID-19 

▪ Συγκεντρωτικός ενημερωτικός πίνακας της Bird & Bird για τους εργοδότες και τον COVID-19  

https://sites-twobirds.vuture.net/104/8909/uploads/data-protection-covid-19-january-2021-update.pdf  

▪ Ενημερωτικό EuroCommerce, Τεύχος 203, 19 Ιανουαρίου 2021 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

15 - 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 

▪ Ενημερωτικό Δελτίο ASCAME 

http://www.pcci.gr/evepimages/1401_F28842.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1501_F28871.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1601_F28901.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1701_F28933.pdf
https://mp-studio.events/login?ref=%2Fevents%2Fbulgaria-as-a-new-top-nearshoring-destination%3Fah%3D88ee385845aee69c96b8416c3de28ba7c8aeff70
https://mp-studio.events/login?ref=%2Fevents%2Fbulgaria-as-a-new-top-nearshoring-destination%3Fah%3D88ee385845aee69c96b8416c3de28ba7c8aeff70
http://www.pcci.gr/evepimages/1801_F28959.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F30164.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0102_F30197.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0103_F30236.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0104_F30275.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0201_F30311.xlsx
https://sites-twobirds.vuture.net/104/8909/uploads/data-protection-covid-19-january-2021-update.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0401_F30351.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/Asc0101_F28995.pdf

