Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2021

Η μεγάλη δεσποτική εορτή των Θεοφανείων, στο πρώτο λιμάνι της χώρας, τον Πειραιά
Με την λαμπρότητα και την Εκκλησιαστική Μεγαλοπρέπεια που αρμόζει στην
ημέρα, αλλά και σύμφωνα με όλα όσα προβλέπονται από τις αρμόδιες
υγειονομικές υπηρεσίες, τιμήθηκε σήμερα, Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2020, η
Δεσποτική εορτή των Θεοφανείων στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος
Πειραιώς.

Στην
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ο

Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ ο οποίος, στη συνέχεια, τέλεσε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και
την Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού. Τηρώντας την παράδοση 190 ετών, από το 1830, ο
Σεβασμιώτατος, χωρίς την παρουσία πιστών και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα, συνοδευόμενος από
πολύ στενούς συνεργάτες του, καθαγίασε τα νερά του πρώτου λιμένος της χώρας, τιμώντας έτσι το Μέγα
της Θαλάσσης Κράτος που συμβολίζει το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, ο Πειραιάς.
Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασιλή Κορκίδη για τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης
«Άξιοι υπουργοί παρέμειναν ή έφυγαν και άξιοι ήρθαν, από την πλούσια
φαρέτρα βουλευτών της κυβέρνησης για να τοποθετηθούν ή να συμπληρώσουν
τους θώκους ευθύνης των υπουργείων. Το νέο κυβερνητικό σχήμα, που
ανακοινώθηκε προ ολίγου, θα πρέπει να επιταχύνει τις έρευνες στο “πολιτικό
εργαστήριο” για την εξεύρεση της κατάλληλης φόρμουλας στήριξης της
οικονομίας και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν δεχθεί το
ισχυρότερο πλήγμα από την πανδημία. Περισσότερα…
«Οι στόχοι του Ε.Β.Ε.Π. θα συνεχιστούν το 2021 από εκεί που σταμάτησαν το 2020, με
περισσότερες εγγραφές και λιγότερες διαγραφές επιχειρήσεων»
Το Ε.Β.Ε.Π. επιβεβαιώνει με επίσημα στοιχεία, τόσο του Γ.Ε.ΜΗ., όσο και του
μητρώου

του

Επιμελητηρίου,
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της

ευρύτερης

περιοχής του Πειραιά αντιστάθηκε σθεναρά στο «πανδημικό» 2020. Η γενική
εικόνα

των

επιχειρήσεων-μελών

του

Εμπορικού

και

Βιομηχανικού

Επιμελητηρίου, με έδρα τη πόλη του Πειραιά, τους Δήμους πέριξ του μεγάλου
λιμανιού, των νησιών του Σαρωνικού, της Λαυρεωτικής, αλλά... Περισσότερα…

Επιστολή του Ε.Β.Ε.Π. υπερ της ναυπήγησης Πολεμικών Πλοίων από Ελληνικά Ναυπηγεία
Με αφορμή την επιστολή του Εργοστασιακού Σωματείου Ναυπηγείων Σύρου
που κοινοποιήθηκε στο Ε.Β.Ε.Π. με την οποία τοποθετείται ως προς το θέμα
της δυνατότητας κατασκευής εθνικού πλοίου για τις αμυντικές ανάγκες της
χώρας, ο πρόεδρος Βασίλης Κορκίδης συμφωνεί… Περισσότερα…
Τα εβδομαδιαία έκτακτα περιοριστικά μέτρα και τα μηνιαία οικονομικά αντίμετρα»
Περιοριστκά μέτρα: Αυστηροποιείται για μια εβδομάδα, το lockdown, όπως
ανακοίνωσε κυβέρνηση, με στόχο να βελτιωθούν τα επιδημιολογικά δεδομένα
και να ανοίξουν τα σχολεία. Από την Κυριακή, στις 6 το πρωί, έως τις 6 το
πρωί της Δευτέρας 11 Ιανουαρίου αναστέλλεται η λειτουργία

όλων των

δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που είχαν σταδιακά επιτραπεί πριν από τα
Χριστούγεννα... Περισσότερα…
Ενημέρωση για τις χειμερινές εκπτώσεις - Ποια προϊόντα δεν θα πωλούν τα σουπερμάρκετ
Οι χειμερινές εκπτώσεις ξεκινούν επισήμως την Δευτέρα στις 11
Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Επειδή φυσικά
τα καταστήματα είναι “κλειστά”, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων για
την αναχαίτιση της πανδημίας, οι επιχειρήσεις μέσω του click away και
των e-shops θα πουλάνε τα είδη ένδυσης, υπόδησης και άλλα διαρκή
καταναλωτικά αγαθά με μεγάλες εκπτώσεις. Οι πολυεθνικές, αλλά και
ΜμΕ ελληνικές επιχειρήσεις πρωταγωνιστούν με τις μειώσεις τιμών και οι
εκτιμήσεις της αγοράς θέλουν τις εκπτώσεις να είναι φέτος μεγαλύτερες
από πέρυσι στα επίπεδα του 50%... Περισσότερα…
Κάρτες: Ανέπαφες συναλλαγές μέχρι 50 ευρώ έως τις 31 Μαρτίου
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συναλλαγών με κάρτες χωρίς τη χρήση ΡΙΝ στο ύψος των 50 ευρώ έως την 31
Μαρτίου 2021, ανακοίνωσε η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Αναλυτικότερα , τα
μέλη της, εφαρμόζοντας έμπρακτα τη δέσμευση διαρκούς συνδρομής τους στον
περιορισμό των επιπτώσεων του κορωνοϊού (COVID-19), στη δημόσια υγεία και τη συναλλακτική
πρακτική, θα διατηρήσουν έως την Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021 το όριο των ανέπαφων (contactless)
συναλλαγών καρτών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ στο ύψος των 50 ευρώ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
Δεν θα καταβάλουν ενοίκιο για τον Ιανουάριο οι επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές έως τις
11 του μηνός
Δεν θα καταβάλουν ενοίκιο για τον Ιανουάριο, οι επιχειρήσεις που παραμένουν
κλειστές με κρατική εντολή, έως τις 11 του μηνός. Αυτό ανακοινώθηκε από το
υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα, για το λιανεμπόριο, την εστίαση, τον
πολιτισμό, τον αθλητισμό, τα γυμναστήρια, τον τουρισμό,.…Περισσότερα…
Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5: μέχρι τις 15 Ιανουαρίου οι αιτήσεις. Προαναγέλθηκε και η 6η.
«Ανάσα» στις επιχειρήσεις αναμένεται να δώσει ο 5ος κύκλος της Επιστρεπτέας
Προκαταβολής, ο οποίος ξεκινά τον Ιανουάριο με κατώτατο όριο ενίσχυσης τα
1.000 ευρώ. Βασικός στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι η καταβολή των
χρημάτων να ξεκινήσει το δεύτερο 15νθημερο του Ιανουαρίου. Όσον αφορά τα

βασικά χαρακτηριστικά, αυτά θα είναι ότι... Περισσότερα…
Θ. Σκυλακάκης: «Αποζημιώσεις επιχειρήσεων για τις δαπάνες της καραντίνας»
Νέο οικονομικό πακέτο στήριξης των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την
πανδημία

εξήγγειλε

Σκυλακάκης.
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Θεόδωρος
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υποχρεώθηκαν να πραγματοποιήσουν κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Το
μέτρο θα αφορά επιχειρήσεις με πτώση τζίρου… Περισσότερα…
Από την 1η Απριλίου μπαίνουν σε λειτουργία τα ηλεκτρονικά βιβλία
Μετατίθεται για την 1/4/2021 η έναρξη της υποχρεωτικής ψηφιακής διαβίβασης
στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων – myDATA για όλες τις επιχειρήσεις
και για παραστατικά που εκδίδουν από αυτή την ημερομηνία και έπειτα. Σε
σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε από την ΑΑΔΕ αναφέρεται ότι: «Κατόπιν
αιτημάτων φορέων της αγοράς και λαμβάνοντας υπόψη… Περισσότερα…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τηλεργασία: Παράταση μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την παράταση της
υποχρεωτικής τηλεργασίας έως 31 Ιανουαρίου. Με την απόφαση ορίζεται: Για
επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού,
παρατείνονται έως και την 31η Ιανουαρίου 2021, οι κανόνες ως προς την
οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας.
Παράταση μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως 28.2.2021
Παρατείνεται έως 28.2.2021, από 31.12.2020 που ισχύει σήμερα, η εφαρμογή
του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και συμπληρώνονται οι διατάξεις σχετικά με
την αναπλήρωση, από τον κρατικό προϋπολογισμό, της διαφοράς που
υπολείπεται των καταβαλλόμενων αποδοχών, σε σχέση με τον κατώτατο μισθό
ή ημερομίσθιο. Στο πλαίσιο του ανωτέρω μηχανισμού καταβάλλεται, πλην της
αναλογίας του επιδόματος αδείας και Χριστουγέννων έτους 2020 που ήδη προβλέπονται και αναλογία
επιδόματος Πάσχα 2021.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ.
Προχωράει με ταχείς ρυθμούς η έγκριση των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ
Ολοκληρώθηκε το πρώτο σχέδιο

της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ)

2021-2027 από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στόχος είναι ο
σχεδιασμός ολοκληρωμένων προγραμμάτων που απαντούν στις πραγματικές
ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας καθώς και η έγκρισή τους στο
ταχύτερο δυνατό χρόνο εντός του 2021 προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση
των πρώτων εμπροσθοβαρών δράσεων της νέας περιόδου… Περισσότερα…
Δάνεια έως 50.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις
Νέο εγγυοδοτικό πρόγραμμα για τη δανειοδότηση μικρών επιχειρήσεων έως και
του ποσού των 50.000 ευρώ, συνολικού προϋπολογισμού 450 εκατομμυρίων
ευρώ αλλά και πρόγραμμα επιδότησης επαγγελματιών για την πληρωμή και
των τόκων αλλά και του κεφαλαίου υφιστάμενων επιχειρηματικών δανείων
προετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης… Περισσότερα…

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
Περιορισμένες οι προσδοκίες από την αναπήδηση της οικονομίας τη νέα χρονιά
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παρατείνουν το διάστημα που απαιτείται για την αντιστροφή της διψήφιας ύφεσης
στην ελληνική οικονομία. Το εμβόλιο που θα επαναφέρει τη δημόσια υγεία στον
πληθυσμό, η εισροή ευρωπαϊκών κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και
η συνέχιση της ρήτρας… Περισσότερα…
Τα νέα έκτακτα μετρά απομακρύνουν το «click to open» της αγοράς
Είναι γεγονός ότι, άλλα περιμέναμε με το ξεκίνημα του έτους και άλλα προέκυψαν,
αφού βρεθήκαμε και πάλι αντιμέτωποι σε μια δυσάρεστη εξέλιξη, με το νέο αυστηρό
lockdown. Εάν βεβαίως τα έκτακτα μέτρα διαρκέσουν μόνο τις πρώτες δέκα μέρες
του έτους, θα έλεγα πως είναι μικρό το κακό, αφού η αγορά μετά τη Πρωτοχρονιά
είναι σε αναμονή για την έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων… Περισσότερα…
Η τρίτη 10ετία του 21ου αιώνα θα φέρει μεγάλες αλλαγές στην οικονομία
Η τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα στην οποία εισερχόμαστε σε μερικές ώρες πρέπει
να μας βρει σοφότερους ως προς την διαχείριση κρίσεων, οικονομικών και μη. Στο
τέλος της δεύτερης δεκαετίας δεν θα μπορούσε κανείς να προβλέψει μια παγκόσμια
υγειονομική κρίση και όμως βρεθήκαμε αντιμέτωποι σε ένα «φονικό» καθεστώς
απειλής της δημόσιας υγείας… Περισσότερα…
Οι προσδοκίες της μεταβατικής χρονιάς τιθάσευσης της πανδημίας
Tο 2021 είναι μια χρονιά που είναι φυσικό να εγείρει μεγάλες προσδοκίες για
οικονομική ανάκαμψη και καλύτερες μέρες. Ο κόσμος αδημονεί να ξεχάσει το 2020
που έφερε μαζί του την πανδημία του κορωνοϊού, η οποία έχει στοιχίσει, μέχρι
στιγμής, 80 εκατ. κρούσματα και τον θάνατο 1,7 εκατ. ανθρώπων. Αδημονεί επίσης
και για μία ανάκαμψη της οικονομίας μας... Περισσότερα…

Ώρα για ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξης
Στη χώρα μας όλες οι κυβερνήσεις, άλλες με λιγότερη και άλλες με περισσότερη
«γενναιότητα» προσπάθησαν να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις οι οποίες στην
πλειονότητά τους δεν είχαν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να
διεκδικούμε το ρεκόρ γκίνες στην πολυνομία και στις χιλιάδες υπουργικές
αποφάσεις... Περισσότερα…
Οι επιχειρηματικές ευκαιρίες τη νέα χρονιά και μετά την πανδημία
Πάντα υπάρχει η επόμενη μέρα και μας περιμένει γερούς και δυνατούς να
επιστρέψουμε στην επιχειρηματική μας κανονικότητα. Τον άλλο μήνα θα έχουμε στη
διάθεση μας το εμβόλιο και τη δυνατότητα 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...

Περισσότερα…
Εθνικό Σχέδιο Εμβολιαστικής Κάλυψης για COVID-19
Το υπουργείο Υγείας κοινοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Εμβολιαστικής Κάλυψης για
COVID-19.
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υγειονομικοί, και ακολούθως οι ευπαθείς ομάδες και ο γενικός πληθυσμός.
http://www.pcci.gr/evepimages/Parousiasi20201118_F6314.pdf

