
 

 

 
 

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, 18 Δεκεμβρίου 2020 
 

 

 

«Αναγκαία η στήριξη της κοινωνίας, της αγοράς και της επιχειρηματικότητας» - Υπέρ του 

εμβολιασμού το Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. 

Στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο του 2020, τα μέλη του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς αποφάσισαν να προτείνουν στην κυβέρνηση 

μέτρα για τη στήριξη της κοινωνίας, της αγοράς και της επιχειρηματικότητας, υπό 

το κράτος εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών. Το κύριο χαρακτηριστικό των 

τεκμηριωμένων προτάσεων είναι η πραγματική πρόκληση για στήριξη την επόμενη 

μέρα της πανδημίας η οποία, αργά ή γρήγορα, θα έρθει εντός του επόμενου 

έτους… Περισσότερα…  

 

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μείωση ενοικίου 80% για λιανεμπόριο και εστίαση 

Την μείωση κατά 80% των ενοικίων των επιχειρήσεων λιανεμπορίου και 

εστίασης για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, ως πρόσθετο μέτρο για 

τον περιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού και 

του νέου lockdown, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά 

την ομιλία του στην συζήτηση στην Βουλή για τον προϋπολογισμό… Περισσότερα… 

http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F13423.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F13452.pdf


 

Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη, για την εξαγγελθείσα από τον Πρωθυπουργό,  

μείωση των ενοικίων  

 «Η μείωση των ενοικίων το επόμενο δίμηνο κατά 80%, που εξαγγέλθηκε από 

τον πρωθυπουργό, για τα καταστήματα που παραμένουν κλειστά με κρατική 

εντολή, αλλά και εκείνων που λειτουργούν με click away δεν μπορεί παρά να 

μας βρίσκει σύμφωνους. Και τούτο γιατί η εν λόγω ρύθμιση, σε συνδυασμό με 

το ελάχιστο τα 1.000 € στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 τον Ιανουάριο, 

έρχεται σε μία εξαιρετικά δύσκολη χρονική στιγμή, όπου οι υποχρεώσεις των 

επιχειρήσεων «τρέχουν», ενώ ο τζίρος τους είναι ελάχιστος ή μηδενικός… Περισσότερα… 

 

Πρόταση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ. Αττικής, Βασίλη Κορκίδη, στην Γ.Σ. της Κ.Ε.Ε.Ε. :Το 

«εμβόλιο» για την αγορά είναι ένα «μορατόριουμ» οφειλών και πληρωμών 

Με επιστολή του προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον Πρόεδρο 

της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και κοινοποίηση στα  

Επιμελητήρια της Χώρας, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Πειραιώς και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου 

Αττικής, κ. Βασίλης Κορκίδης, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης… Περισσότερα… 

 

Πρόταση τριών πρόσθετων μέτρων για όσες επιχειρήσεις δεν λειτουργήσουν τις ημέρες των 

εορτών 

Σε αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων, το ΕΒΕΠ πρότεινε στη κυβέρνηση τρία 

πρόσθετα μέτρα για την οικονομική ανακούφιση των εμπόρων, επαγγελματιών και 

κυρίως όσων επιχειρήσεων τελικώς δεν ανοίξουν τις ημέρες των εορτών: 1. Ένταξη 

των φυσικών προσώπων μελών εταιρειών στα μέτρα προστασίας και στήριξης με 

αναστολές πληρωμών δόσεων, ευνοϊκής αντιμετώπισης από τα τραπεζικά ιδρύματα, 

εκπτώσεις ενοικίων… Περισσότερα… 

 

Πώς θα καταβληθεί στις 21 Δεκεμβρίου το Δώρο Χριστουγέννων από τις επιχειρήσεις 

Το βασικό ποσό του Δώρου Χριστουγέννων, του γνωστού 13ου μισθού θα 

δοθεί στους εργαζόμενους έως τις 21 Δεκεμβρίου από εργοδότες και κράτος, 

ενώ ένα μικρό τμήμα θα δοθεί τον Ιανουάριο. Ειδικότερα: 1. Εως τις 21 

Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το σύνολο του Δώρου που αναλογεί στις… 

Περισσότερα… 

 

Ικανοποιήθηκε αίτημα του Ε.Β.Ε.Π. για ένταξη Κωδικών Δραστηριότητας στην πρόσκληση 

«Ενίσχυση ΠΜΜΕ που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Αττική» 

 Ύστερα από παρέμβαση του Ε.Β.Ε.Π. η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας 

Αττικής ενημέρωσε το Επιμελητήριο ότι ικανοποιήθηκε αίτημα του για πρόσθεση 

Κωδικού Δραστηριότητας στην πρόσκληση «Ενίσχυση ΠΜΜΕ που επλήγησαν από 

την πανδημία COVID-19 στην Αττική». Στο σχετικό έγγραφο αναφέρονται τα 

ακόλουθα… Περισσότερα… 

 

Click away: Ηλεκτρονικές πληρωμές χωρίς χρήση ασύρματου POS 

Ηλεκτρονικές πληρωμές στην click away περίοδο ακόμη και αν μια επιχείρηση 

δεν διαθέτει e-shop ή ασύρματο POS, εξασφαλίζουν οι τράπεζες Alpha Bank, 

http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F13485.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F13520.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F13550.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F13707.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0701_F13736.pdf


 

Eurobank και Εθνική μέσω αντίστοιχων υπηρεσιών όπως το Alpha e-Commerce, το Eurobank Payment 

Link και το Key2Pay… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Άνοιξε η πλατφόρμα για επανένταξη στη ρύθμιση των 100 και 120 δόσεων 

Ξεκίνησε η λειτουργία της νέας πλατφόρμας για τους πληγέντες από την 

πανδημία, που έχασαν τη ρύθμιση των 100 και 120 δόσεων, από τον Μάρτιο 

έως και τον Νοέμβριο. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, μέσω 

του myBusinessSupport, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν 

ηλεκτρονικά αίτηση επανένταξής… Περισσότερα…   

 

Απρίλιο του 2021 η εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών 

 Στις αρχές Απριλίου αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή ο εξωδικαστικός 

μηχανισμός ρύθμισης οφειλών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που προβλέπεται 

στον νέο κώδικα φερεγγυότητας και παροχής δεύτερης ευκαιρίας, δηλαδή στον 

νέο πτωχευτικό νόμο. Ο νόμος τίθεται σε ισχύ από τις αρχές του 2021 και ένα 

από τα βασικά εργαλεία που εισάγει για την πρόληψη της πτώχευσης… 

Περισσότερα… 

 

Επιταγές: Παράταση 75 ημερών και στις επιχειρήσεις με μείωση τζίρου άνω του 50% για το 

δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 

Και οι επιχειρήσεις οι οποίες καταγράφουν μείωση τζίρου σε ποσοστό 

μεγαλύτερο του 50% το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου θα μπορούν να 

ενταχθούν στο μέτρο της παράτασης κατά 75 ημέρες των επιταγών που 

λήγουν. Σύμφωνα με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, οι επιχειρήσεις που εμφανίζουν 

μειωμένο κύκλο εργασιών άνω του 50% το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2020 

σε σχέση… Περισσότερα… 

 

Προς διαγραφή τα πρόστιμα των (ΜΥΦ) συγκεντρωτικών καταστάσεων του 2014 

Στη διαγραφή των προστίμων για την εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών 

καταστάσεων πελατών – προμηθευτών, των γνωστών Μ.Υ.Φ, του έτους 2014 

προχωρά το υπουργείο Οικονομικών με κατάθεση σχετική τροπολογίας. 

Ταυτόχρονα λαμβάνεται μέριμνα για τους λογιστές-φοροτεχνικούς που 

αποδεδειγμένα νοσούν από την νόσο του COVID  έτσι ώστε να μετατίθενται οι 

ημερομηνίες υποβολής των υποχρεώσεων των πελατών τους. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Επεκτείνεται και τον Ιανουάριο ο μηχανισμός "Συν-Εργασία" 

Παράταση για επιπλέον έναν μήνα θα λάβει η ισχύς του μηχανισμού "Συν-

Εργασία". Ειδικότερα, η "Συν-Εργασία" θα ισχύσει και για το διάστημα μεταξύ 

1ης και 31ης Ιανουαρίου 2021. Υπενθυμίζεται πως με βάση το υφιστάμενο 

θεσμικό πλαίσιο η ισχύς του εν λόγω μηχανισμού λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 

2020 αλλά η συνεχιζόμενη διπλή, υγειονομική και οικονομική κρίση, λόγω της 

πανδημίας έχει οδηγήσει στο Υπ. Εργασίας στην απόφαση… Περισσότερα…  

 

http://www.pcci.gr/evepimages/0801_F13762.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901_F13798.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1001_F13834.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1101_F14941.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1201_F14990.pdf


 

Υπουργική απόφαση για τις εισφορές επιδοτούμενων θέσεων εργασίας 

Τη διαδικασία προσδιορισμού των εισφορών για τις 100.000 θέσεις εργασίας 

που επιδοτούνται από το κράτος προσδιορίζει Υπουργική Απόφαση του Γ. 

Βρούτση. Αναλυτικά, προβλέπει πως: "Για τις επιχειρήσεις - εργοδότες του 

ιδιωτικού τομέα που εντάσσονται στο ανοικτό πρόγραμμα εκατό χιλιάδων 

(100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α' 181) επιδοτείται… 

Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΝ. 

 

Άδωνις Γεωργιάδης: Ανοικτό το ενδεχόμενο να μην επιστραφεί μέρος της Επιστρεπτέας 

Προκαταβολής 1, 2 και 3 

 «Το ηλεκτρονικό εμπόριο ήρθε για να μείνει», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό, κι 

αναφερόμενος στο click away, υπογράμμισε πως είναι δεδομένο ότι η 

λειτουργία αυτή δεν μπορεί να αποκαταστήσει την κανονική λειτουργία των 

καταστημάτων αλλά σε κάθε περίπτωση ακόμη κι ένας ελάχιστος τζίρος είναι προτιμότερος από τον 

μηδενικό… Περισσότερα… 

 

Λιανεμπόριο μόνο με click away- Τι θα ισχύσει μέχρι 7 Ιανουαρίου- Σε ισχύ και τον Δεκέμβριο 

τα μέτρα στήριξης 

Ανακοινώθηκαν τα μέτρα που θα ισχύουν στη διάρκεια των εορτών μέχρι τις 7 

Ιανουαρίου από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Στ. Πέτσα και τον υπουργό 

Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Αδ Γεωργιάδη. Ειδικότερα προβλέπεται: 1. 

Διατήρηση αναστολής λειτουργίας λιανεμπορίου σε όλη τη χώρα. Κατ' 

εξαίρεση, από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου έως την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου θα επιτρέπεται η μετάβαση του 

πελάτη στα καταστήματα για παραλαβή προϊόντων (click away)… Περισσότερα… 

 

e-katanalotis: Δωρεάν τα sms για καταστήματα χωρίς e-shop  

Δωρεάν θα είναι τα μηνύματα για τους καταστηματάρχες που δεν έχουν 

ηλεκτρονικό κατάστημα, μέσω της πλατφόρμας e-katanalotis της γενικής 

γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Αυτό ανακοίνωσε ο 

γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτης 

Σταμπουλίδης σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό εξηγώντας τη 

λειτουργία… Περισσότερα…  

 

ΕΣΠΑ: Επιδότηση για δημιουργία e-shop 

Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΠΑ, το οποίο θα δίνει επιδότηση 

για τη δημιουργία e-shop για τα καταστήματα λιανικής πώλησης, αναμένεται 

στο τέλος της χρονιάς με προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο 

υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης.Το πρόγραμμα, θα 

χρηματοδοτεί 100% τη δαπάνη για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος 

και… Περισσότερα… 

 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/1301_F15023.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1401_F15055.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1501_F15091.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1601_F15127.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1701_F15176.pdf


 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

«Όλες οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 120 δόσεις» 

Η κυβέρνηση θα πρέπει να σχεδιάσει με το οικονομικό επιτελείο, μια νέα 

«ειδική ρύθμιση» για την εξόφληση όλων των χρεών, όλων των οφειλετών σε 

120 δόσεις μετά τη πανδημία, αφού έχει διαπιστωθεί πως οι ρυθμίσεις σε 12 ή 

24 δόσεις δεν επαρκούν για να αποπληρωθούν χρέη και παράλληλα να 

εξυπηρετούνται οι τρέχουσες υποχρεώσεις… Περισσότερα… 

 

Άρθρο προέδρου Ε.Β.Ε.Π. στην POLITICAL: «Παρηγοριά στον άρρωστο η μέθοδος παράδοσης 

εκτός καταστήματος» 

Απογοήτευση, απελπισία, αγανάκτηση και ανεπίλυτα προβλήματα προκάλεσε η 

αρνητική εξέλιξη με την αναγκαστική απόφαση να μην ανοίξει το λιανεμπόριο 

στις γιορτές. Η συγκρατημένη αισιοδοξία εξανεμίστηκε και η απειλή του 

αδιεξόδου εμφανίζεται περισσότερο απειλητική από ποτέ. Η λειτουργία της 

αγοράς τις τελευταίες ημέρες του χρόνου, ήταν θέμα επιβίωσης… 

Περισσότερα… 

 

«Η επιχειρηματικότητα θα αυτορυθμιστεί στις προκλήσεις και θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες 

της επόμενης μέρας» 

Η επόμενη μέρα της πανδημίας μας περιμένει με πολλές προκλήσεις και 

προσδοκίες, αλλά κυρίως γερούς και δυνατούς, ώστε να επιστρέψουμε σταδιακά 

στην επιχειρηματική μας κανονικότητα. Σε λίγους μήνες θα έχουμε στη διάθεση 

μας το εμβόλιο και τη δυνατότητα να πάρουμε πίσω την κοινωνική και 

οικονομική μας ζωή. Η οικονομία της χώρας μας έχει επίσης ανάγκη από ένα 

ανάλογο «εμβόλιο ανάκαμψης», ικανό να θεραπεύσει αποτελεσματικά τις 

επιπτώσεις από… Περισσότερα… 

 

Το ΕΒΕΠ στηρίζει τον μεγάλο «Ραδιομαραθώνιο κατά της φτώχειας» που διοργανώνει η 

Πειραϊκή Εκκλησία  

Την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, το ΕΒΕΠ στηρίζει έμπρακτα 

τον μεγάλο «Ραδιομαραθώνιο κατά της φτώχειας» που 

διοργανώνει η Πειραϊκή Εκκλησία στον ραδιοφωνικό 

σταθμό της 91.2 FM. Μέσα από σειρά δράσεων για την 

προβολή και στήριξη κοινωνικών ενεργειών που 

συμβάλλουν στην βοήθεια ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων, στεκόμαστε αυτά τα δύσκολα Χριστούγεννα 

αρωγός στην προσπάθεια της Πειραϊκής Εκκλησίας να ενισχύσει τους συνανθρώπους μας οι οποίοι 

στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα και αναγκαία… Περισσότερα… 

 

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

Τι κλείνει (15.12.20) - Σχέδιο Ανάκαμψης (15.12.20) – Ενοίκια (15.12.20) 

▪ Ενημερωτικό EuroCommerce: Non-food E-news, Δεκέμβριος 2020 

▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce: “ A properly working single market for sourcing consumer products 

would save consumers €14 billion”, 11.12.2020 

http://www.pcci.gr/evepimages/1801_F15219.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/1901_F15251.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2001_F15287.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/2101_F15692.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0101_F27371.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0102_F27407.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0103_F27446.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0201_F27479.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0301_F27511.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0301_F27511.pdf


 

 

 

 

 

▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce: “With omnichannel the new reality, rules need to foster competitive EU 

ecosystems ”, 15.12.2020 

▪ Οι επιπτώσεις της πανδημίας στη χονδρική και το λιανεμπόριο: 6th edition of the Covid-19 Factbook 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
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▪ Ενημερωτικό Δελτίο ASCAME 

http://www.pcci.gr/evepimages/EC0401_F27541.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0401_F27541.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EC0501_F27580.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ASC0101_F28285.pdf

