
 

 

 

 

 

Εορτάζει ο Πολιούχος Πειραιά Άγιος Σπυρίδων 

Εορτάζει αύριο Σάββατο ο  Πολιούχος Πειραιά Άγιος Σπυρίδων. Λόγω των μέτρων 

κατά της πανδημίας δεν θα γίνουν οι καθιερωμένες θρησκευτικές εκδηλώσεις εκτός 

του Ιερού Ναού. Ο πρώτος ναός του Αγ. Σπυρίδωνος είναι ο παλαιότερος ναός της 

ευρύτερης περιοχής του Πειραιά (Ιερά Μονή) και όπως αναφέρεται είχε κτισθεί τον 

10 αιώνα κατά τον G. Hertzberg. Ο σημερινός εμβληματικός 3ος κατά σειρά ναός 

του Αγ. Σπυρίδωνος Πειραιά στο κέντρο της πόλης είναι το επίκεντρο όλων των 

δραστηριοτήτων της και θεμελιώθηκε στα ερείπια περιώνυμης Μονής και των δύο 

παλαιών Ναών τον Μάιο του 1863... Περισσότερα… 

 

Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Π.Ε.Σ.Α. για τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν την 

επιχειρηματικότητα της Αττικής» 

Στο τελευταίο Δ.Σ. του έτους, το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Αττικής, στις 7 

Δεκεμβρίου 2020, αποφάσισε να υιοθετήσει την πρόταση ενός «μορατόριουμ» οφειλών 

της πανδημίας και πληρωμών της αγοράς με στόχο να υπάρξει η, κατά το δυνατόν, 

ευνοϊκότερη διαδικασία αποπληρωμής των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων. Στη συζήτηση 

καταγράφηκε ο προβληματισμός για την παρούσα δύσκολη κατάσταση απραξίας και 

αναμονής στην αγορά, οι αλλαγές που επέρχονται από το «e-εμπόριο» για τις επιχειρήσεις… 

Περισσότερα… 

 

Παράταση του προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής για την ενίσχυση μικρών και πολύ 

μικρών επιχειρήσεων, ύψους 200 εκ. ευρώ μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 

Παρατείνεται μέχρι και τις 21 Δεκεμβρίου,  η προθεσμία υποβολής των 

αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής για την ενίσχυση 

μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ύψους 200 εκ. ευρώ, το οποίο 

χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 (ΑΔΑ: Ω1ΥΞ7Λ7-ΞΔΗ). Η 

σχετική παράταση δίδεται εν αναμονή της επίσημης έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική 

Διεύθυνση Ανταγωνισμού) του αιτήματος της Περιφέρειας Αττικής για τη διεύρυνση των ΚΑΔ, καθώς και 

των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από επιχειρήσεις για παράταση της καταληκτικής προθεσμίας 

Συνολικά, το ποσό που θα διατεθεί μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 για την ενίσχυση των επιχειρήσεων 

της Αττικής είναι 250 εκ. ευρώ. 

 

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020 
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Μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 7 Δεκεμβρίου 2020 έως 7 Ιανουαρίου 2021 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 

Δ1α/ΓΠ. οικ. 78363/ 5-12-2020 (ΦΕΚ 5350Β) με την οποία καθορίζονται τα 

έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού στο σύνολο της Επικράτειας και για το χρονικό 

διάστημα από σήμερα, Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 έως και τη επόμενη 

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020 στις 06.00 το πρωί. Σε ό,τι αφορά το εμπόριο, οι διατάξεις ορίζουν ότι 

παραμένει σε αναστολή λειτουργίας. Επιτρέπεται μόνο η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού 

και με την θύρα εισόδου κλειδωμένη... Περισσότερα… 

 

Δύο Διαφορετικές έννοιες το «eShop» και «Ecommerce» 

Οι όροι Eshop και Ecommerce γράφονται «e-shop» και «e-commerce» 

αντίστοιχα, ενώ ο κάθε όρος έχει δικό του ορισμό και είναι δύο διαφορετικές 

έννοιες. Tι είναι E-shop; Ένα e-shop ή ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είναι “ο 

τόπος” όπου μια εταιρεία μπορεί να πουλήσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της 

χρησιμοποιώντας ψηφιακά δίκτυα.Είναι ένα διαδικτυακό  κατάστημα όπου οι πελάτες μπορούν να 

“επισκέπτονται” από οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης στο 

internet από το κινητό ή τον φορητό υπολογιστή τους… Περισσότερα… 

 

Στ. Πέτσας: Δεν θα πάμε σε άνοιγμα όπως είχαν φανταστεί πολλοί 

«Είναι βέβαιο ότι δε θα πάμε σε άνοιγμα όπως πολλοί το είχαν φανταστεί» 

ξεκαθάρισε, μιλώντας στον Alpha, ο Στέλιος Πέτσας, επικαλούμενος και τις 

εικόνες συνωστισμού στη Βρετανία στα Harrods. Για το τι ακριβώς θα γίνει 

σε λιανεμπόριο, εκκλησίες και κομμωτήρια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 

παρέπεμψε σε ανακοινώσεις σήμερα Παρασκευή. «Είναι πολύ υψηλό το 

επιδημιολογικό φορτίο, δεν πέφτουν ακόμα τα κρούσματα, δεν αποσυμφορούνται οι ΜΕΘ με το βαθμό που 

θα θέλαμε, οι επιστήμονες είναι πολύ επιφυλακτικοί για οποιοδήποτε περαιτέρω άνοιγμα» τόνισε ο κ. 

Πέτσας. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Επιστρεπτέα προκαταβολή : Έρχεται ο 5ος κύκλος και 6ος κύκλος 

«Ανάσα» στις επιχειρήσεις πρόκειται να δώσει η κυβέρνηση ρίχνοντας στη 

μάχη την επιστρεπτέα προκαταβολή καθώς θα υπάρξουν ακόμη δύο κύκλοι. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουν οι επιχειρήσεις τη μη επιστρεπτέα 

ενίσχυση από την επιστρεπτέα προκαταβολή Νο5 είναι να διατηρήσουν το 

ίδιο επίπεδο απασχόλησης μέχρι τον Ιούνιο του 2021, ώστε να επιτευχθεί ο 

στόχος της στήριξης τόσο των επιχειρήσεων όσο και των εργαζομένων... Περισσότερα… 

 

ΑΑΔΕ: Παράταση για δηλώσεις μίσθωσης ακινήτων και δηλώσεις covid 

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, παρατείνεται μέχρι 

31 Ιανουαρίου 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 καταλαμβάνει και τις μισθώσεις που είχαν 

συναφθεί πριν την 01.01.2014... Περισσότερα… 
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Ψηφίσθηκε το ν/σ του ΥΠΟΙΚ για την πάταξη του λαθρεμπορίου και οι υπουργικές τροπολογίες 

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο του 

υπουργείου Οικονομικών για την «περιστολή του λαθρεμπορίου-Κύρωση 

του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, 

διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, 

διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την 

προσέλκυση φορολογικών κατοίκων». 

 

Φορολογική ενημερότητα με «ορίζοντα»  

Δυνατότητα χορήγησης φορολογικής ενημερότητας για συγκεκριμένη 

μελλοντική ημερομηνία παρέχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στις 

επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς. 

Σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή, ειδικά για τη 

συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, είναι δυνατόν μια επιχείρηση να 

ζητεί ενημερότητα για συγκεκριμένη ημερομηνία σε προγενέστερο χρόνο και 

μέχρι τρεις μήνες από την υποβολή της αίτησης... Περισσότερα… 

 

Με ΚΥΑ B2B πωλήσεις σε επαγγελματίες 

Δικαίωμα λειτουργίας των φυσικών καταστημάτων τους για την πώληση 

προϊόντων έχουν εξασφαλίσει σειρά λιανεμπορικών επιχειρήσεων, μέσω της 

τελευταίας ΚΥΑ, η οποία άφησε ανοιχτό παράθυρο για B2B πωλήσεις σε 

επαγγελματίες. Η όλη δε διαδικασία επιτρέπεται να γίνει με φυσική παρουσία των 

πελατών στα καταστήματα, παρά το γεγονός του ότι τα περιοριστικά μέτρα που 

παραμένουν σε ισχύ, δεν έχουν επιτρέψει την υβριδική λύση του click away για σειρά λιανεμπορικών 

επιχειρήσεων… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Στις 21/12 θα καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων από τις επιχειρήσεις και το κράτος - Τα 9 

μέτρα στήριξης για τον Δεκέμβριο  

Το δώρο των Χριστουγέννων θα  καταβληθεί στις 21 Δεκεμβρίου, όπως 

προβλέπει  υπουργική απόφαση που υπεγράφη την Τρίτη. Ο υπουργός 

Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, διευκρίνισε ότι το δώρο Χριστουγέννων θα 

καταβληθεί στις 21 Δεκεμβρίου, κανονικά για το τμήμα που αφορά τους 

πραγματικούς μισθούς που έχουν καταβάλει οι επιχειρήσεις - όπως την ίδια 

ημέρα θα καταβληθεί από το κράτος… Περισσότερα…  

 

ΕΦΚΑ: Παρατείνεται για ένα μήνα η προθεσμία καταβολής των δόσεων για ρυθμισμένες οφειλές 

Κατά ένα μήνα παρατείνεται η προθεσμία για την καταβολή των δόσεων 

των ενεργών ρυθμίσεων οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ για τους 

επιχειρηματίες που είναι κλειστοί με κρατική εντολή κατά το δεύτερο 

lockdown. Όπως ορίζει η νέα ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και 

Εργασίας οι εν λόγω επιχειρηματίες μπορούν να μεταχρονολογήσουν μια 

μηνιαία δόση της ασφαλιστικής ρύθμισής τους, ώστε να πληρώσουν την δόση Νοεμβρίου στα τέλη 

Δεκεμβρίου... Περισσότερα… 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F28415.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F28451.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901_F28594.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1001_F28627.pdf


 

ΚΥΑ για τις αναστολές εργασίας το Δεκέμβριο 

Την δυνατότητα στις πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει των ΚΑΔ να θέσουν 

τους εργαζομένους τους σε αναστολή για όλο τον Δεκέμβριο προβλέπει η 

Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας. Οι 

εργαζόμενοι που μπαίνουν σε αναστολή θα λάβουν αποζημίωση ειδικού 

σκοπού κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των 

συμβάσεων εργασίας τους, με βάση υπολογισμού το ποσό των 534 ευρώ 

που αντιστοιχεί σε 30 ημέρες... Περισσότερα… 

 

Υποβολή του εντύπου Ε13 από τους εργοδότες για κάθε μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα που 

χρησιμοποιείται από εργαζομένους τους για μεταφορά ή διανομή  

Το έντυπο Ε13 θα υποβάλει ο υπόχρεος εργοδότης για κάθε μοτοποδήλατο 

ή μοτοσυκλέτα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57), που θα χρησιμοποιείται από 

εργαζόμενό του, κατά την εκτέλεση της εργασίας του, για τη μεταφορά ή 

διανομή προϊόντων και αντικειμένων, έως και την ημερομηνία χρήσης 

του/της για πρώτη φορά και, σε κάθε περίπτωση, πριν από τη χρήση αυτή... Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ. 

 

Αυξάνονται τα κονδύλια για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στον 

αναπτυξιακό νόμο 

Αυξάνονται τα κονδύλια για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων των 

καθεστώτων ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 για το έτος 

2020. Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψαν ο αναπληρωτής 

υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης και ο 

αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, τα κονδύλια 

για το έτος 2020 αυξάνονται… Περισσότερα… 

 

Νέα προγράμματα για τη δημιουργία e-shop 

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για τη δημιουργία e-shop ανακοίνωσε ότι 

έρχονται ο Αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης. 

Συγκεκριμένα, ο κ. Παπαθανάσης δήλωσε ότι τα προγράμματα αυτά θα 

αφορούν τη δημιουργία e-shop για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις. «Κι έρχεται νέο πρόγραμμα με μεγαλύτερες ενισχύσεις. Θα 

λάβουν χρήματα για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος» είπε ο 

υφυπουργός ενώ τόνισε ότι η επιχορήγηση θα φτάνει έως τις 30.000 ευρώ. 

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

Να σχεδιάσουμε ένα ελληνικό «Μορατόριουμ» οφειλών της πανδημίας και πληρωμών 

υποχρεώσεων της αγοράς 

Απέναντι στη “σκληρή αλήθεια” των αριθμών αντιπαρατάσσουμε την ελπίδα 

του εμβολίου και της εξόδου από την ύφεση. Ελπίδα, ότι τελικά θα 

διαψευσθούν τα χειρότερα σενάρια και το μεγαλύτερο διάστημα της 

πτωτικής πορείας της οικονομίας της χώρας μας, θα περιοριστεί, ως επί το 

πλείστον, στο τρέχον έτος. Από τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που 

παρουσιάστηκαν για το γ´τρίμηνο, το ελπιδοφόρο στοιχείο είναι ότι… Περισσότερα… 
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«Τα 7 σημεία αναφοράς της Έκθεσης Πισσαρίδη για την εφοδιαστική αλυσίδα» 

Η περίοδος της πανδημίας, ανέδειξε με έντονο τρόπο τη μεγάλη σημασία της 

εφοδιαστικής αλυσίδας στην οικονομία και κοινωνία. Ταυτόχρονα όμως 

κατέδειξε και τα «αδύνατα σημεία» στην αντιμετώπισης μιας κατάστασης 

ανωτέρας βίας. Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη αναφέρεται σε πέντε βασικά 

και δύο συμπληρωματικά σημεία για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Συγκεκριμένα, η λειτουργία των υπηρεσιών διαχείρισης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας χαρακτηρίζεται από... Περισσότερα… 

 

Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδη, στην Political  

Παρά το γεγονός πως η λειτουργία της αγοράς τις τελευταίες 15 ημέρες του 

χρόνου, είναι θέμα επιβίωσης για τους περισσότερους στο λιανικό εμπόριο, 

παραμένει απόλυτη προτεραιότητα όλων η προστασία της δημόσιας υγείας 

και της ανθρώπινης ζωής. Είναι επίσης γεγονός, πως Κυβέρνηση και 

έμποροι βρισκόμαστε μπροστά στο δίλλημα να επιλέξουμε εάν θα πρέπει να 

ανοίξουμε με ασφάλεια και να μείνουμε ανοιχτά ή να ανοίξουμε βιαστικά 

και να «ανοιγοκλείνουμε»… Περισσότερα… 

 

Π ΡΟ ΣΚ ΛΗ ΣΕΙ Σ  

 

22ο ετήσιο Φόρουμ της Capital Link Invest in Greece 

«Ελλάδα - Κοιτώντας μπροστά με εμπιστοσύνη» 

 

 

 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΗ: http://forums.capitallink.com/greece/2020/newsletter/chamber-pir.html 
 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

4 - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce: “Benefit of Interchange Fee Regulation now nullified by fee increases ”, 

07.12.2020 

▪ Ενημερωτικό EuroCommerce: Τεύχος 202, 08.12.2020 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

4 - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

▪ Ενημερωτικό Δελτίο ASCAME 
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