
 

 
 

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. 

 

Επέκταση εφαρμογής του «CLICK INSIDE» σύμφωνα με την οικονομική γεωγραφία της 

Περιφέρειας Αττικής 

Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής, κ. 

Βασίλης Κορκίδης, απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, προτείνοντας την κάθε δυνατή επέκταση 

της μεθόδου πωλήσεων click inside σε περισσότερες εμπορικές δραστηριότητες 

και επιχειρηματικές περιοχές… Περισσότερα…  

 

Π.Ε.Σ.Α.: Στο «κόκκινο» η Αττική, στα «μαύρα» η αγορά και «click back» η λιανική 

Η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων στην Αττική, δυστυχώς, 

επέστρεψε στους προηγούμενους γνωστούς περιορισμούς, καθώς η ειδική 

επιτροπή εισηγήθηκε στην κυβέρνηση ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα δεν 

επιτρέπουν τη συνέχεια του ανοίγματος της αγοράς… Περισσότερα… 

 

Ενημέρωση Π.Ε.Σ.Α. για τη μέθοδο «click inside» ή «click in shop» 

Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Αττικής ενημερώνει, απαντώντας 

σε μια ενδεκάδα ερωτήσεων εμπόρων και καταναλωτών, για τη μέθοδο 

πωλήσεων του «click inside» ή «click in shop» και δίνει οδηγίες με τις 

λεπτομέρειες των περιορισμών, που θα ισχύουν για… Περισσότερα… 

 

Νομοσχέδιο για την επιδότηση των παγίων δαπανών των επιχειρήσεων που πλήττονται 

Την κρατική ενίσχυση των παγίων δαπανών των επιχειρήσεων που πλήττονται 

από την πανδημία θα προβλέπει σχέδιο νόμου το οποίο αναμένεται να κατατεθεί 

εντός της εβδομάδος, εξήγγειλε μιλώντας στην ΕΡΑ, ο υπουργός Επικρατείας, 

Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο υπουργός Επικρατείας σημείωσε πως «η κυβέρνηση 

στήριξε… Περισσότερα… 

 

Περιφέρεια Αττικής: Στήριξη σε περισσότερες από 9.600 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 

που επλήγησαν από την COVID-19 

Περισσότερες από 9.600 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν 

από την πανδημία του COVID-19 θα λάβουν χρηματική ενίσχυση ύψους 

5.000€ έως 40.000€ από την Περιφέρεια Αττικής. Σε αυτή την ιδιαίτερη 

συγκυρία λόγω της υγειονομικής κρίσης... Περισσότερα… 

 

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2021 

http://www.pcci.gr/evepimages/pressPESA030221_F30410.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F6502.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F6538.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F6567.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F6603.pdf


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Περαιτέρω ενίσχυση των επιχειρήσεων που ανήκουν στους άμεσα πληττόμενους κλάδους- 

Αύξηση των πόρων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό 

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η 5η τροποποίηση του Προσωρινού 

Πλαισίου που λαμβάνει υπόψη της τη συνέχιση της πανδημίας και των μέτρων 

περιορισμού για την προστασία της δημόσιας υγείας, τις δύσκολες συνθήκες που 

δημιουργούνται για την οικονομία, καθώς και την ανάγκη στήριξης των 

επιχειρήσεων και της οικονομικής δραστηριότητας… Περισσότερα.. 

 

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Πιθανό να μην επιστραφεί μέρος της από τους πρώτους κύκλους-

Έρχεται 6ος κύκλος - Δεύτερη ευκαιρία για ενίσχυση από την Eπιστρεπτέα 5 

Ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξει μη επιστρεπτέο κομμάτι και στην 

Επιστρεπτέα Προκαταβολή των τριών πρώτων κύκλων, άφησε ο Χρήστος 

Σταϊκούρας. Ο υπουργός Οικονομικών μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό,  

υπογράμμισε ότι αυτό θα κριθεί από τις δημοσιονομικές δυνατότητες που θα 

υπάρχουν, προσθέτοντας ότι… Περισσότερα… 

 

Με e-mail η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας 

Τέλος στις χειρόγραφες γραφειοκρατικές διατυπώσεις που απαιτούνται για την 

έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας επιχειρεί η Εφορία. Ειδικότερα  η 

πανδημία αναγκάζει την Εφορία να εκσυγχρονιστεί και να παράσχει στους 

φορολογούμενους και σε όσους επιθυμούν να προχωρήσουν σε έναρξη 

επιχειρηματικής… Περισσότερα… 

 

Αίτημα σε Κομισιόν για τα αδιάθετα κεφάλαια του SURE 

Λιγότερο από δέκα μήνες μετά την απόφαση του Eurogroup να δημιουργηθεί 

ένα «δίχτυ προστασίας» των εργαζομένων μέσω του Προγράμματος SURE, και 

εννέα μήνες μετά τη θέσπισή του από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Ελλάδα έλαβε 

και τη δεύτερη εκταμίευση πόρων από το Πρόγραμμα. Εκταμίευση ύψους 728 

εκατ. ευρώ… Περισσότερα… 

 

Χρ. Σταικούρας: Ισχύει η δέσμευση της κυβέρνησης για μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 8% 

Την προ πανδημίας δέσμευση της κυβέρνησης για νέα μείωση στον ΕΝΦΙΑ κατά 

8% επανάφερε στο προσκήνιο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, 

περιγράφοντας τα επόμενα βήματα προσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των 

ακινήτων με τις αγοραίες. Μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, διαβεβαίωσε πως 

η προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών δεν θα οδηγήσει σε αυξήσεις στον 

ΕΝΦΙΑ… Περισσότερα… 

 

Παράταση στις δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων Μίσθωσης Ακινήτων 

Παρατείνεται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021 η προθεσμία για την υποβολή των 

«Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», 

αρχικών ή τροποποιητικών, για μισθώσεις που ήταν σε ισχύ μέχρι και την 12η 

Ιουνίου 2020. Η παράταση αυτή, που προβλέπεται με απόφαση του Διοικητή 

της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή καταλαμβάνει… Περισσότερα… 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F6636.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F6665.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F6691.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901_F6737.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1001_F6773.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1101_F6815.pdf


 

Στην τρίτη φάση πληρωμών το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» 

Στην τρίτη φάση πληρωμών της κρατικής επιδότησης από το πρόγραμμα 

«ΓΕΦΥΡΑ» προχώρησε στις 29 Ιανουαρίου το υπουργείο Οικονομικών. Οι εν 

λόγω πληρωμές ανέρχονται συνολικά στα 24,7 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στην 

επιδότηση 110.037 δανείων. Έτσι, συνυπολογίζοντας τις προηγούμενες δύο 

φάσεις επιδότησης… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Εκ των προτέρων υποβολή από τους εργοδότες των δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας 

Επανέρχεται από τον Φεβρουάριο η διαδικασία εκ των προτέρων υποβολής 

εντύπων μεταβολής κατάστασης του προσωπικού των επιχειρήσεων στο 

Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για όλες τις περιπτώσεις. Ειδικά, όσον αφορά 

στις αναστολές συμβάσεων εργασίας… Περισσότερα… 

 

e-ΕΦΚΑ: Ηλεκτρονικά θα εκδίδεται η ασφαλιστική ενημερότητα 

Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ θα εκδίδεται η ασφαλιστική 

ενημερότητα. Με εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ, σημειώνεται πως: "1. Το Αποδεικτικό 

Ασφαλιστικής Ενημερότητας εκδίδεται μέσω χρήσης ηλεκτρονικής υπηρεσίας, 

στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), με βάση τα 

διαθέσιμα δεδομένα στα πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ. 

Π.Σταμπουλίδης: Διευκρινίσεις για take away και drive through 

Σε αναγκαίες διευκρινίσεις για την απαγόρευση παραμονής των πελατών στα 

καταστήματα εστίασης, με τις μεθόδους take away και drive through προχώρησε 

με ανάρτησή του στο twitter ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης. Υπενθυμίζεται ότι δημοσιεύθηκε στο 

ΦΕΚ νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Υ.Π.ΕΝ. 

 

Υποχρεωτική πλέον η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου 

Υποχρεωτική είναι από τη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου η Ηλεκτρονική Ταυτότητα 

Κτιρίου/Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας και παύει η προαιρετική – πιλοτική 

λειτουργία της. Ειδικότερα, με τις 2 Υπουργικές Αποφάσεις που υπέγραψε ο 

υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Υ.Ν.Ν.Π. 

 

Υπογράφηκε η 2η Υπουργική Διακήρυξη της Ένωσης για τη Μεσόγειο για τη Γαλάζια Οικονομία  

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, 

συνυπέγραψε την Τρίτη, εκ μέρους της Ελλάδας, μαζί με τους αρμόδιους 

Υπουργούς 42 Κρατών Μελών από την Ευρώπη, τη Β. Αφρική και τη Μέση 

Ανατολή, Μέλη του Διακυβερνητικού Οργανισμού Ένωση για τη Μεσόγειο, τη 

2η Υπουργική Διακήρυξη για την Γαλάζια Οικονομία… Περισσότερα…  

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/1201_F6874.pdf
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ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

«Η Επιστρεπτέα Προκαταβολή είναι ανταποδοτική στη φορολογική συνέπεια» 

Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις, που αιτήθηκαν χρηματοδότηση από την πέμπτη 

επιστρεπτέα προκαταβολή διαπίστωσαν στο τέλος της διαδικασίας, πως δεν 

δικαιούνται, παρά το γεγονός, πως σε αυτό τον κύκλο, το ανώτατο ποσό των 

350.000 ευρώ, μειώθηκε στις 100.000 ευρώ για να συμπεριληφθούν όλοι όσοι 

πληρούν τα κριτήρια. Από τις 732.968 αιτήσεις τις οποίες… Περισσότερα… 

 

Μείζονος σημασίας για την οικονομία και τη ναυτιλία η αναζωογόνηση του ναυπηγικού τομέα 

Η επιχειρούμενη αναζωογόνηση του ναυπηγικού τομέα στην παρούσα 

οικονομική συγκυρία δεν μπορεί παρά να βρίσκει σύμφωνο και 

συμπαραστάτη το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς. Είναι 

οξύμωρο, η ισχυρότερη ναυτιλία στον κόσμο να στερείται των κατάλληλων 

υποδομών για την υποστήριξη του στόλου της… Περισσότερα…  

 

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

Η πανδημία με τον COVID-19 συνεχίζεται.  Μπορείτε να μας κάνετε ένα γενικό 

απολογισμό μέχρι σήμερα; 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, που εκτιμάται ότι… Περισσότερα… 

 

Statement & interview to Peng Dawei for China News Service  
 

The new fire lit by cosco shipping is called to be extinguished by the greek 

government. it seems that cosco is preparing another subsidiary trade 

company for the general supply of ships, provoking and ignoring the 

hundreds of small and medium-sized ship supply companies in the port of 

piraeus, who feel that the chinese company has come to take it all. this is 

proved to be not a bilateral port investment project… Περισσότερα… 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

29 ΙΑΝ. – 4 ΦΕΒΡ. 2021 

▪ Ενημερωτικό EuroCommerce, Τεύχος 204, 2 Φεβρουαρίου 2021 

▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce: «Retailers and wholesalers welcome further Commission action on 
territorial supply constraints», 29.01.2021 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

29 ΙΑΝ. – 4 ΦΕΒΡ. 2021 

▪ Ενημερωτικό ASCAME 
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