
 

 
 

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. 

 

 

Συνάντηση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. με Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

Ευρεία δέσμη θεμάτων των τομέων περιβάλλοντος και ενέργειας συζητήθηκαν, 

κατά τη συνάντηση του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού  

Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Βασίλη Κορκίδη, με τον υπουργό Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, κ. Κωσταντίνο Σκρέκα. Ο υπουργός, ο οποίος προσκλήθηκε να λάβει 

μέρος στην προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, ενημερώθηκε για 

τις ενέργειες… Περισσότερα…  

 

Τα 7 μέτρα στήριξης σε νομοσχέδιο του ΥΠ.ΟΙΚ. 

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο που στηρίζει ιδιοκτήτες ακινήτων, 

επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μηδενικά ενοίκια για τις κλειστές επιχειρήσεις, 

αφορολόγητες αποζημιώσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, νέα ρύθμιση για 

τις επιταγές, νέο μέτρο επιδότησης των πάγιων δαπανών των επιχειρήσεων, 

αλλά και απαλλαγή… Περισσότερα…  

 

Έρευνα Π.Ε.Σ.Α.: Στο 50% οι τιμές και ο τζίρος την πρώτη εβδομάδα των εκπτώσεων 

Το τμήμα Μελετών, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.), σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εμπορικών 

Συλλόγων Αττικής & Νήσων (ΟΕΣΑΟΝΑ), πραγματοποίησε, για λογαριασμό 

του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής (Π.Ε.Σ.Α.), την 

εβδομάδα από Δευτέρα 18 Ιανουαρίου έως και Κυριακή 24 Ιανουαρίου 

2021, σχετική έρευνα για την αγοραστική κίνηση… Περισσότερα… 

 

Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. Βασίλη Κορκίδη, για ναυπήγηση πλοίων του Π.Ν. 

Οι δηλώσεις του υπουργού Άμυνας, Νίκου Παναγιωτόπουλου, περί της 

διάθεσης της ελληνικής πλευράς να υποστηρίξει τη ναυπήγηση πλοίων για 

λογαριασμό του Πολεμικού Ναυτικού και σε ελληνικές ναυπηγικές μονάδες 

στις διαπραγματεύσεις με την Γαλλική και όχι μόνο πλευρά, μας βρίσκει 

απόλυτα σύμφωνους... Περισσότερα… 

 

 

 

 

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Χρ. Σταϊκούρας: Η κυβέρνηση έχει στηρίξει και θα συνεχίσει να στηρίζει τις επιχειρήσεις 

Η κυβέρνηση εργάζεται με σχέδιο, μεθοδικότητα και ευελιξία ώστε η χώρα μας 

να καταφέρει να ξεπεράσει το σκόπελο της υγειονομικής κρίσης και να εισέλθει 

σε τροχιά υψηλής, διατηρήσιμης, έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, 

θέτοντας τα θεμέλια για ένα μέλλον ευημερίας, αντάξιο των ευκαιριών και των 

δυνατοτήτων που… Περισσότερα… 

 

Κεφάλαια 12,2 δισ. ευρώ δόθηκαν για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων το 2020 

Κεφάλαια ύψους 12,2 δισ. ευρώ διοχετεύτηκαν στην πραγματική οικονομία το 

2020 για την ενίσχυση της ρευσότητας των επιχειρήσεων μέσω της Επιστρεπτέας 

Προκαταβολής, του ΤΕΠΙΧ ΙΙ και των Εγγυοδοτικών Προγραμμάτων. Αυτό 

προκύπτει απο τα απολογιστικά στοιχεία που αφορούν στη στήριξη της 

ρευστότητας των επιχειρήσεων... Περισσότερα… 

 

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η εφαρμογή της πλατφόρμας “myBusinessSupport” 

Σε λειτουργία τέθηκε από την Δευτέρα η εφαρμογή της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας "myBusinessSupport" (www.aade.gr/mybusinesssupport), της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις, που 

έχουν υποβάλει οριστική αίτηση … Περισσότερα… 

 

 

Αναβολή της εφαρμογής του ESEF 

Στο πλαίσιο των στοχευμένων μέτρων ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 

και σε συνέχεια της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2020, να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη-μέλη για 

την υιοθέτηση του μέτρου αναβολής κατά ένα (1) έτος της εφαρμογής του ESEF… 

Περισσότερα… 

 

Νέα δεδομένα για εισαγωγές εμπορευμάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο 

Στα εμπορεύματα που εισάγονται από το Ηνωμένο Βασίλειο απο 1.1.2021 δεν 

επιβάλλονται δασμοί, παρά μόνο ΦΠΑ εισαγωγής. Αυτό διευκρινίζουν το 

Υπουργείο Εξωτερικών δια του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών υπό την 

ιδιότητά του επικεφαλής της Διυπουργικής Επιτροπής για το Brexit, Μιλτιάδη 

Βαρβιτσιώτη και η Ανεξάρτητη… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Αύξηση του αριθμού των εργαζόμενων στο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ  

Αύξηση του αριθμού των εργαζόμενων που μπορούν να ενταχθούν στο 

πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ προβλέπει η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που 

δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ. Πλέον στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εντάσσονται 

αποκλειστικά εργαζόμενοι, που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους 

απασχόλησης κατά την 10η Αυγούστου 2020… Περισσότερα… 
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Διευκρινίσεις για τη ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας, από τις επιχειρήσεις που έθεσαν 

εργαζομένους σε αναστολή 

Διευκρινίσεις αναφορικά με τη ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας 

(απαγόρευση απολύσεων) από τις επιχειρήσεις που έθεσαν τις συμβάσεις 

εργαζομένων σε καθεστώς αναστολής τον Δεκέμβριο του 2020, παρέχει 

εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων. Σύμφωνα με την εγκύκλιο… Περισσότερα… 

 

Παρατείνεται μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου η τηλεργασία 

Για άλλον ένα μήνα παρατείνεται η υποχρεωτική τηλεργασία για το 50% των 

εργαζομένων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, συγκεκριμένα μέρχρι και τις 28 

Φεβρουαρίου, ύστερα από απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Η απόφαση 

τίθεται σε ισχύ απί την 1η Φεβρουαρίου 2021. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ. 

 

Μεγάλο το ενδιαφέρον για τη δημιουργία της πρώτης Πολιτείας Καινοτομίας  

Πολύ μεγάλο είναι εντός, αλλά και εκτός Ελλάδας το ενδιαφέρον για την 

δημιουργία της πρώτης Πολιτείας Καινοτομίας στην Αθήνα και γι’ αυτό το 

πρώτο τεύχος δημοπράτησης διαγωνισμού μεταφράστηκε στην αγγλική 

γλώσσα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων.… Περισσότερα… 

 

Σε τροχιά υλοποίησης είναι το νέο ΕΣΠΑ 

Σε τροχιά υλοποίησης είναι το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021-2027 με τη 

συνολική δημόσια δαπάνη των νέων προγραμμάτων να ανέρχεται στα 

περίπου 26,7 δισ. ευρώ, ενώ η συνολική κοινοτική συμμετοχή υπολογίζεται 

στα 21,2 δισ. ευρώ. Τα περιφερειακά προγράμματα παραμένουν και στη νέα 

περίοδο 13, ενώ όλα ενισχύονται… Περισσότερα… 

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

«Έντονη καταναλωτική επιθυμία δείχνει η αγοραστική κίνηση στην αγορά» 

Μέχρι σήμερα, διαφαίνεται μία έντονη αγοραστική κίνηση, που εκτονώνει την 

«καταναλωτική στέρηση» των 2,5 μηνών με κλειστά καταστήματα. Σύμφωνα 

με τα μέχρι σήμερα στοιχεία από Εμπορικούς Συλλόγους και επιχειρήσεις του 

λιανεμπορίου, η εικόνα στα περισσότερα εμπορικά καταστήματα… 

Περισσότερα… 

 

Σε αναζήτηση «κενών κονταίνερς» το διεθνές εμπόριο 

Σε «τροχοπέδη» εν μέσω πανδημίας για το διεθνές εισαγωγικό και 

εξαγωγικό εμπόριο εξελίσσεται το θέμα της εξεύρεσης κενών 

εμπορευματοκιβωτίων σε όλα τα λιμάνια του κόσμου. Η έλλειψη διαθέσιμων 

κενών εμπορευματοκιβωτίων που αντιμετωπίζουν οι φορτωτές, 

δημιουργεί… Περισσότερα… 
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Ολοκληρωμένη η θαλάσσια πολιτική για νησιωτικότητα και ναυτιλία 

Το νομοσχέδιο για την νησιωτική πολιτική που κατατέθηκε την περασμένη 

εβδομάδα από του Υπουργείο Ναυτιλίας και ψηφίστηκε στην Βουλή, έχει 

σαφείς στρατηγικούς στόχους, διακριτό «Σχέδιο Δράσης» και συγκεκριμένα 

μέσα και εργαλεία για να υλοποιηθεί. Πρόκειται ουσιαστικά για μία ολιστική 

στρατηγική προσέγγιση της Νησιωτικής Πολιτικής και… Περισσότερα… 

 

 

Συνέντευξη Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στο περιοδικό Maritime Intelligence 

 

Ερώτηση: Κύριε Πρόεδρε η πανδημία με τον COVID-19 συνεχίζεται.  Μπορείτε να 

μας κάνετε ένα γενικό απολογισμό μέχρι σήμερα; Απάντηση: Το εμπόριο εξακολουθεί 

να είναι «διασωληνομένο»… με τις υποχρεώσεις να «τρέχουν» έστω και αν κάποιες 

εξ αυτών μείωσαν ρυθμούς εξαιτίας των μέτρων της κυβέρνησης. Η χρονιά έκλεισε 

με τις «μάχες» που δόθηκαν στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, e-shop και σε «click 

away» για τη διεκδίκηση του εορταστικού τζίρου στο λιανεμπόριο… Περισσότερα… 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

22 - 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 

▪ Ενημερωτικό Δελτίο, Environment E-news, Τεύχος 17 

▪ Ενημερωτικό Δελτίο, Trade E-news, Τεύχος 4 

▪ Ενημερωτικό Δελτίο, Wholesale E-news, Τεύχος 8 

▪ Κοινή Δήλωση: Συνεργασία για μια γρήγορη, ασφαλή και βιώσιμη ανάκαμψη του τομέα φιλοξενίας της 

Ευρώπης 

▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce: “Retailers and wholesalers working hard for sustainability, ready to work 
with all in a code of conduct”, 26-01-2021 

▪ Ετήσια Αναφορά 2020, του Γενικού Διευθυντή της EuroCommerce  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

22 - 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 

▪ Ενημερωτικό Δελτίο ASCAME 
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