
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

▪ Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει για τη νέα δέσμη των οικονομικών μέτρων του Μαΐου 

▪ Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει και συνιστά την αυστηρή τήρηση των 7 σταδίων επανεκκίνησης 

της οικονομικής ζωής 

▪ Προσκλητήριο Ε.Β.Ε.Π. για δυναμική επανεκκίνηση της επιχειρηματικής ζωής του Πειραιά 

▪ 7 χρήσιμες συμβουλές – συστάσεις για τα καταστήματα λιανικού εμπορίου 

▪ Η Ε.Ε. ζητά από τα κράτη μέλη συντονισμένο σχέδιο εξόδου από τη καραντίνα 

▪ Δηλώσεις Πρόεδρου Ε.Β.Ε.Π. για την άκαρπη Σύνοδο Κορυφής: «Η Ευρώπη, για να 

νικήσει τον κορονοϊό, πρέπει να κάνει πολλά και γρήγορα» 

▪ Δήμος Πειραιά: Διάθεση υφασμάτινων μασκών για τη στήριξη κοινωνικών δομών και 

νοσοκομείων 

▪ ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ: Έρευνα για τις οικονομικές επιπτώσεις του COVID – 19 στις εμπορικές 

επιχειρήσεις και για τα μέτρα αντιμετώπισής τους 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

▪ Παράταση ζητά το Ε.Β.Ε.Π. για την υποχρεωτική αλλαγή των ταμειακών μηχανών 

▪ Εννέα σημεία SOS για την έκπτωση 25% στον ΦΠΑ - Αναλυτικές οδηγίες και 

παραδείγματα από την ΑΑΔΕ 

▪ ΑΑΔΕ: Ποιες επιχειρήσεις παίρνουν και ποιες χάνουν τα 800 ευρώ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΑΝ. 

▪ Σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης περιοριστικών μέτρων 

▪ Στη διάθεση των επιχειρήσεων, το νέο πρόγραμμα παροχής κεφαλαίων κίνησης με πλήρη 

επιδότηση επιτοκίου 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ &  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

  

 

                              Δευτέρα, 4 Μαΐου 2020  

 

Αγαπητό Μέλος, 

Το e-Ενημέρωση συντάσσεται, κάθε εβδομάδα, με τη δημοσιογραφική επιμέλεια  

του Ε.Β.Ε.Π. (επικοινωνία: τηλ. 210 4170529, e-mail: studies@pcci.gr) 

Mε συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Βασίλης Κορκίδης 

Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π. (president@pcci.gr) 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

▪ Διευκολύνσεις στους επαγγελματίες για τις εισφορές 

▪ Διευκρινίσεις του e-ΕΦΚΑ για τη ρύθμιση οφειλών 

▪ ΕΦΚΑ: Οι 9 συναλλαγές στις οποίες χρειάζεται ασφαλιστική ενημερότητα 

▪ Μέχρι τις 31/5 η αναστολή των εργοδοτικών υποχρεώσεων στο “Εργάνη” 

▪ Επέκταση άδειας ειδικού σκοπού, επιδόματος 800 ευρώ, παράταση επιδόματος ανεργίας 

▪ Παράταση στην υποβολή ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου Μαρτίου 

▪ Παρατείνεται έως τις 10 Μαΐου η άδεια ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους στον 

ιδιωτικό τομέα 

 

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

▪ «Πως αλλάζει τον κόσμο ο κλάδος του ηλεκτρονικού εμπορίου και αντίστροφα» 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ 

▪ Ως τις 31 Ιουλίου παρατείνεται η πιλοτική εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου στα 

καύσιμα 

▪ ΥΝΝΠ: Σημαντική ρευστότητα ύψους 33,7 εκατ. Ευρώ σε ακτοπλοΐα και νησιωτικές 

επιχειρήσεις 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 24 – 29 Απριλίου 2020 

 

  



 

 

 

 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η 
 

το Επιμελητήριό μας έχει προσαρμόσει τον τρόπο λειτουργίας του λόγω της πανδημίας 

του κορωνοϊού 
 

Μ Ε Ν Ο Υ Μ Ε  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Σ  
 

▪ Το Ε.Β.Ε.Π. λειτουργεί με ασφάλεια από τις 07:00 έως τις 15:00, Δευτέρα - Παρασκευή. 

▪ Οι συναλλαγές θα εξυπηρετούνται διαδικτυακά και με ραντεβού. 

▪ Πληροφορίες για τις επιχειρήσεις θα παρέχονται τηλεφωνικά και με e-mail. 

▪ Η είσοδος του Επιμελητηρίου θα επιτρέπεται για το κοινό σε όσους φέρουν μάσκα και γάντια. 

▪ Θα επιτρέπεται η είσοδος για παραλαβή εγγράφων σε όσους τηρούν τις γενικές οδηγίες και 

αυστηρά τις αποστάσεις ασφαλείας. 

▪ Θα παρακαλούσαμε κάθε μορφή πληρωμής να γίνεται με κάρτες και με κατάθεση σε τραπεζικό 

λογαριασμό. 

▪ Το κτίριο του Επιμελητηρίου θα λειτουργεί με φυσική παρουσία ανά τμήμα και όροφο, ενός 

ατόμου ανά 10 τ.μ. και σε απόσταση 2 μέτρων. 

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ-ΓΕΜΗ 
 

Το Ε.Β.Ε.Π. ακολουθεί πιστά τα μέτρα πρόληψης για την προστασία της δημόσιας υγείας και 

παρακαλεί τις επιχειρήσεις-μέλη του να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 

Επιμελητηρίου (Web Ε.Β.Ε.Π.)  και  

τον ιστότοπο  του Γ.Ε.Μ.Η. (https://services.businessportal.gr/) 
 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Θέματα Μητρώου-ΓΕΜΗ 

E-mail: registry@pcci.gr, τηλέφωνα: 2104177241-5 επιλογή 1, 2104129395 

Για Πιστοποιητικά Εγγραφής, Πληρωμές Συνδρομών, Προεγγραφές-Εγγραφές Ατομικών 

Επιχειρήσεων  μέσω του  Web Ε.Β.Ε.Π.: https://echamber.pcci.gr/ 
 

Θέματα ΥΜΣ (Υπηρεσία Μιας Στάσης)  

E-mail: yms@pcci.gr, τηλ. 2104178638 

Ιστοσελίδα Ε.Β.Ε.Π.: www.pcci.gr  
 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

(Πιστοποιητικά Καταγωγής και λοιπές θεωρήσεις) 
 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Τηλ.:    210 4177241-5 (εσωτ. 232, 213) και 210 4223364 

E-mail: commerce@pcci.gr 
 

Ο Προέδρος του Ε.Β.Ε.Π.  

Βασίλης Κορκίδης 

 

https://echamber.pcci.gr/eChamber/login.php
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Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει για τη νέα δέσμη των οικονομικών μέτρων του Μαΐου  

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ. Αττικής, 

Βασίλης Κορκίδης, πιστεύει πως το οικονομικό 

επιτελείο της Κυβέρνησης, με τη νέα δέσμη 

μέτρων του Μαΐου, διαθέτει, την κατάλληλη 

στιγμή, όλο το υφιστάμενο καύσιμο των 17,5 δις 

ευρώ της δεξαμενής των συνολικά 24 δις ευρώ 

στην οικονομία και τη κοινωνία. Δηλώνει πως η 

ελληνική Κυβέρνηση αντιμετωπίζει επιθετικά την 

κρίση και κινείται γρήγορα, μεθοδικά απέναντι στο 

πρόβλημα, αντί να κρατά στάση αναμονής περιμένοντας το ευρωπαϊκό πακέτο βοήθειας μετά τη 

1η Ιουνίου. Θεωρεί πως το ΥΠΟΙΚ και ΥΠΑΝ επιστρατεύουν κάθε χρηματοδοτικό μέσο για την 

απαιτούμενη ρευστότητα στην αγορά με εγγυοδοτικούς μηχανισμούς, επιδοτήσεις επιτοκίου και 

κεφάλαια κίνησης, τονίζοντας τη δυναμική προσέγγιση της δέσμης μέτρων που στηρίζει όλους 

τους πληττόμενους, χωρίς να αδικεί τους συνεπείς. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει και συνιστά την αυστηρή τήρηση των 7 σταδίων 

επανεκκίνησης της οικονομικής ζωής 

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προς 

ικανοποίηση όλων των Ελλήνων, ανακοίνωσε την 

πολυπόθητη σταδιακή χαλάρωση των μέτρων. 

Μετά από συσκέψεις, εισηγήσεις και διαβουλεύσεις, 

ανακοινώθηκε το σχέδιο σταδιακής μετάβασης στη 

«νέα κανονικότητα» και της μεθοδικής άρσης των 

περιοριστικών μέτρων. Στόχος του επιχειρησιακού 

σχεδίου και των παραμέτρων σταδιακής άρσης των 

αυστηρών μέτρων είναι η επιστροφή των πολιτών στη καθημερινότητα με ασφάλεια και η 

επανεκκίνηση της οικονομίας. Ο “οδικός χάρτης εξόδου” από την καραντίνα έχει δύο φάσεις, με 

χρονική απόσταση δύο μηνών και η «γέφυρα ασφαλείας» της 2ης φάσης ακολουθεί μια 

διαδρομή επτά σταδίων: 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

  

Προσκλητήριο Ε.Β.Ε.Π. για δυναμική επανεκκίνηση της επιχειρηματικής ζωής του 

Πειραιά 

Η επόμενη του lockdown για την οικονομία και το επιχειρείν αποτέλεσε 

αντικείμενο μέσω τηλεδιάσκεψης της διεξαχθείσας μηνιαίας συνεδρίασης 

του Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Κατά 

τη διάρκειά της, εξετάστηκε  μία σειρά παραμέτρων που επηρεάζουν 

γενικά την οικονομία και ειδικά την τοπική επιχειρηματικότητα και τα 

κρίσιμα θέματα που προσδιορίζουν τα στάδια της επανόδου στην 

http://www.pcci.gr/evepimages/01DesmiMetron_F8607.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/01DesmiMetron_F8607.pdf
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http://www.pcci.gr/evepimages/press290420_F17513.pdf


κανονικότητα. Η επανεκκίνηση της επιχειρηματικής ζωής του μεγάλου λιμανιού αποτελεί άμεση 

προτεραιότητα και το μεγάλο στοίχημα του Ε.Β.Ε.Π. είναι να εξαργυρώσει θετικά την επιτυχή 

αντιμετώπιση της πανδημίας από τη χώρα μας, αναδεικνύοντας τον Πειραιά ως το πλέον 

ασφαλές υγειονομικά λιμάνι στη Μεσόγειο. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

7 χρήσιμες συμβουλές – συστάσεις για τα καταστήματα λιανικού εμπορίου 

Εργοδότες, εργαζόμενοι και πελάτες  έρχονται 

αντιμέτωποι με μια πρωτόγνωρη νέα 

πραγματικότητα στην οποία καλούνται όλοι να 

ανταποκριθούν. Τα καταστήματα λιανικού 

εμπορίου και υπηρεσιών πρέπει να 

προμηθευτούν με μάσκες, γάντια και 

αντισηπτικά. Να δέχονται τόσους πελάτες 

όσους έχουν καθοριστεί με βάση τα 

τετραγωνικά του μαγαζιού. Πολλοί καταστηματάρχες προαιρετικά, έχουν αγοράσει σίδερο ή 

βούρτσα που ψεκάζει με ατμό τα ρούχα, ώστε να απολυμαίνονται και να καθαρίζονται προτού, 

αλλά και αφότου δοκιμαστούν από τους πελάτες και πριν κρεμαστούν. Συγκεκριμένα, μετά την 

είσοδό μας στο κατάστημα προτείνεται να ακολουθούμε 7 βασικές συμβουλές: 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Η Ε.Ε. ζητά από τα κράτη μέλη συντονισμένο σχέδιο εξόδου από τη καραντίνα 

Η Επιτροπή ζητά από τα κράτη μέλη να συνεργαστούν 

για την ελάφρυνση των περιοριστικών μέτρων 

αντιμετώπισης του κορονοϊού. Σύμφωνα με τις 

διαφορετικές εθνικές απαντήσεις στη κρίση COVID-19, 

δεν υπάρχει κοινή λύση για όλα τα μεγέθη. Η Πρόεδρος 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, αποκάλυψε έναν οδικό χάρτη για την άρση 

των περιορισμών του κοροναϊού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σε ένα έγγραφο 14 σελίδων εξέθεσε 

τις ιδέες της, διατυπώνοντας ότι, αν και είναι σαφές ότι η πορεία προς την ομαλότητα θα 

διαρκέσει πολύ, είναι επίσης προφανές ότι δεν μπορούμε να διατηρήσουμε αυτούς τους 

εξαιρετικούς περιορισμούς επ 'αόριστον. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Δηλώσεις Πρόεδρου Ε.Β.Ε.Π. για την άκαρπη Σύνοδο Κορυφής: «Η Ευρώπη, για να 

νικήσει τον κορονοϊό, πρέπει να κάνει πολλά και γρήγορα» 

Προκειμένου να ξεπεραστούν οι πρωτόγνωρες προκλήσεις που έχει 

προκαλέσει η πανδημία, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποδείξει ότι 

μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από το άθροισμα των μελών της. 

Πολλά κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υπό την πίεση του 

επείγοντα χαρακτήρα, μάταια πρωτοστάτησαν τις τελευταίες εβδομάδες, 

http://www.pcci.gr/evepimages/press280420_F3158.pdf
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για να αποτρέψουν να μην οδηγηθεί η ΕΕ σε ένα διάσπαρτο τοπίο δύο στρατοπέδων με αδύναμα 

μέτρα για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων. Άλλωστε, για την ανάκαμψη από μια 

τόσο μεγάλη κρίση, μόνο μια κοινή ευρωπαϊκή λύση μπορεί να λειτουργήσει, θέτοντας την 

ενιαία αγορά στο επίκεντρο των τελικών αποφάσεων. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Δήμος Πειραιά: Διάθεση υφασμάτινων μασκών για τη στήριξη κοινωνικών δομών και 

νοσοκομείων  

Σε συνεργασία με τα τρία Επιμελητήρια και τον Εμπορικό 

Σύλλογο της πόλης, ο Δήμος Πειραιά θα προχωρήσει σε μαζική 

παραγωγή υφασμάτινων μασκών, τις οποίες θα διαθέσει στην 

αγορά της πόλης σε εξαιρετικά χαμηλό κόστος, ενώ όλα τα έσοδα 

θα διατεθούν σε κοινωνικές δομές και στα νοσοκομεία του 

Πειραιά, για την ενίσχυση του πολύπλευρου έργου τους. 

Συγκεκριμένα βιοτεχνίες της πόλης του Πειραιά θα παράξουν σε πρώτη φάση 10.000 

υφασμάτινες μάσκες και σε ημερήσια βάση θα κατασκευάζουν 2.000. Το κόστος παραγωγής θα 

καλυφθεί από τα τρία Επιμελητήρια του Πειραιά. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ: Έρευνα για τις οικονομικές επιπτώσεις του COVID – 19 στις εμπορικές 

επιχειρήσεις και για τα μέτρα αντιμετώπισής τους  

Α. «Πληττόμενες & κλειστές εμπορικές επιχειρήσεις»  

Β. «Οι επιχειρήσεις τροφίμων πλην σουπερμάρκετ»  

Οι οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία, τόσο στο σύνολο 

της οικονομίας όσο και στην επιχειρηματικότητα, είναι δύσκολο να προσδιοριστούν με ακρίβεια 

καθώς το φαινόμενο είναι ακόμη σε εξέλιξη. Οι εκτιμήσεις των διεθνών και εγχώριων 

οργανισμών και θεσμών ποικίλουν και εξαρτώνται αφενός  από τη διάρκεια της κρίσης  και 

αφετέρου από τη δομή της οικονομικής δραστηριότητας, την ταχύτητα λήψης των μέτρων, την 

εύρεση τρόπου αντιμετώπισης του ιού κλπ.   

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Παράταση ζητά το Ε.Β.Ε.Π. για την υποχρεωτική αλλαγή των ταμειακών μηχανών   

Παράταση έως το τέλος του χρόνου στην υποχρεωτική 

αντικατάσταση των ταμειακών μηχανών ζήτησε με επιστολή που 

απέστειλε στον υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, και τον 

επικεφαλής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή, ο Πρόεδρος του Εμπορικού 

και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (Ε.Β.Ε.Π.) Πειραιά, Βασίλη 

Κορκίδης. Η αντικατάσταση των παλαιών ταμειακών μηχανών είναι 

http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F10281.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F10281.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F10310.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0501_F10310.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F10343.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0601_F10343.pdf


υποχρεωτική για χιλιάδες επιχειρήσεις έως τις 31 Μαΐου ενώ από 1η Ιουνίου όσοι δεν έχουν 

προβεί στην αλλαγή τους θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμο ύψους 500 ευρώ. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Εννέα σημεία SOS για την έκπτωση 25% στον ΦΠΑ  -Αναλυτικές οδηγίες και 

παραδείγματα από την ΑΑΔΕ  

Αναλυτικές οδηγίες για το μέτρο του συμψηφισμού του 25% του 

ΦΠΑ με άλλες οφειλές, το οποίο αφορά επιχειρήσεις, 

επαγγελματίες κα αυτοπασχολούμενους, δίνει με εγκύκλιό της η 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Με αίτηση, που θα 

υποβάλλουν μέσω email στην αρμόδια ΔΟΥ, οι επαγγελματίες, οι 

επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμψηφίσουν το 25% του 

ποσού του ΦΠΑ που θα εξοφλήσουν έως τις 30 Απριλίου με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων 

οι οποίες έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από την 1η Μαΐου και μετά. Σε περίπτωση που δεν 

υποβληθεί ηλεκτρονικά αίτηση ο συμψηφισμός θα γίνει αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. 

Όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο, το 25% του ΦΠΑ δεν συμψηφίζεται με οφειλές ή δόσεις 

ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής πριν την 1η Μαΐου 2020. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

ΑΑΔΕ: Ποιες επιχειρήσεις παίρνουν και ποιες χάνουν τα 800 ευρώ 

Μόνο σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που είναι 

φορολογικά συνεπείς και δήλωσαν έστω και ελάχιστα έσοδα θα 

καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ, 

διευκρινίζει η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ. Οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα 

τσεκάρουν τους χρόνους υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος και περιοδικών 

δηλώσεων ΦΠΑ, αλλά και το περιεχόμενό τους, ώστε να επιλεγούν οι λήπτες των 800 ευρώ. 

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι επιχειρήσεις οι οποίες από τον Απρίλιο του 2019 

ήταν σε αδράνεια, μόνο για κάποιο διάστημα ή κατά διαστήματα, αλλά σήμερα είναι ενεργές 

δικαιούνται τη λήψη του επιδόματος. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΑΝ. 

 

Σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης περιοριστικών μέτρων 

Τον οδικό χάρτη επανεκκίνησης της οικονομίας, που 

ξεκινά από Δευτέρα, 4 Μαΐου, και θα γίνει σε επτά 

στάδια, παρουσίασε ο υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος 

για θέματα Βιομηχανίας και Εμπορίου, Νίκος 

Παπαθανάσης, στο πλαίσιο της εξειδίκευσης της 

κυβερνητικής πολιτικής για την επόμενη μέρα. 

* Στο πρώτο στάδιο που τοποθετείται στις 4 Μαΐου 
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επανεκκινούν κάποιες εταιρείες λιανικού εμπορίου (βιβλιοπωλεία οπτικά, αθλητικός εξοπλισμός, 

πώλησης φυτών, αγορές καταναλωτών και απελευθερώνεται η μετακίνηση παραγωγών για τις 

λαϊκές αγορές μεταξύ περιφερειών) και παροχής υπηρεσιών (κομμωτήρια, κουρεία κέντρα 

αισθητικής και ΚΤΕΟ). Οι κωδικοί που επανεκκινούν είναι οι 4741, 4742, 4761, 4762, 4764, 

4776, 7120, 9602. Εφαρμόζονται περιορισμοί στην είσοδο ατόμων. 

Περισσότερα 

Σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης 

Επιστροφή 

 

Στη διάθεση των επιχειρήσεων, το νέο πρόγραμμα παροχής κεφαλαίων κίνησης με 

πλήρη επιδότηση επιτοκίου  

Ενεργοποιήθηκε  από τις  28 Απριλίου 2020, προς όφελος των 

επιχειρήσεων που έχουν υποστεί αναστολή ή περιορισμό της 

λειτουργίας τους εξαιτίας της πανδημίας CoViD-19, το δικαίωμα 

υποβολής αίτησης χορήγησης δανείου για κεφάλαιο κίνησης, με 

επιτόκιο πλήρως επιδοτούμενο από την Ελληνική Αναπτυξιακή 

Τράπεζα. Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση, μακρόχρονη και 

ουσιαστική υποστήριξη της χρηματοδοτικής ρευστότητας των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί 

από την πανδημία. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Διευκολύνσεις στους επαγγελματίες για τις εισφορές 

Παρατείνεται, κατά δύο μήνες, η διάρκεια της τακτικής επιδότησης 

ανεργίας, του επιδόματος των μακροχρονίως ανέργων και του 

βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων 

- ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, καθώς και για όσους δικαιούχους έληξε 

ή θα λήξει εντός Απριλίου 2020. Επεκτείνονται σε όλους τους 

ελεύθερους επαγγελματίες οι διευκολύνσεις καταβολής εισφορών με τροπολογία που 

κατατέθηκε στη Βουλή, καθώς δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις και 

ελεύθεροι επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων που δεν 

ανήκουν σε ΚΑΔ που πλήττονται. 

Επιστροφή 

 
Διευκρινίσεις του e-ΕΦΚΑ για τη ρύθμιση οφειλών 

Εγκύκλιο εξέδωσε ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), σύμφωνα 

με την οποία για οφειλές που καθίστανται απαιτητές, από τις 29 Φεβρουαρίου 2020 και εφεξής, 

είναι δυνατή η υπαγωγή τους σε παράλληλη ρύθμιση 12 δόσεων, διατηρώντας σε ισχύ την 

ευνοϊκή ρύθμιση των νόμων 4321/2015 και 4305/2014. 

Επιστροφή 

 
ΕΦΚΑ: Οι 9 συναλλαγές στις οποίες χρειάζεται ασφαλιστική ενημερότητα 

Τις πράξεις και τις συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η ασφαλιστική ενημερότητα περιγράφει 

εγκύκλιος την οποία εξέδωσε ο υπουργός Εργασίας, κ. Γιάννης Βρούτσης. Αναλυτικά, αυτή 
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προβλέπει πως η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας e-Ε.Φ.Κ.Α. απαιτείται 

στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

Επιστροφή 

 

Μέχρι τις 31/5 η αναστολή των εργοδοτικών υποχρεώσεων στο “Εργάνη” 

Δυνατότητα αναστολής των υποχρεώσεων των εργοδοτών προς το 

πληροφοριακό σύστημα “Εργάνη” αλλά και της τηλεργασίας έως τις 

31/5 προβλέπει Υπουργική Απόφαση του υπουργού Εργασίας, κ. 

Γιάννη Βρούτση.  

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Επέκταση άδειας ειδικού σκοπού, επιδόματος 800 ευρώ, παράταση επιδόματος 

ανεργίας  

 Στο ΦΕΚ 75Α, δημοσιεύθηκε, ως νόμος 4684/2020, το 

Νομοσχέδιο «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα 

αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις», που περιέχει, μεταξύ άλλων, τις 

τροπολογίες για:  

την επέκταση της άδειας ειδικού σκοπού σε δημόσιο υπάλληλο με σύζυγο άνεργο/η και είναι 

άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) άνω του 67% ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από ΟΠΕΚΑ (άρθρο 2) 

την επέκταση αποζημίωσης των 800 ευρώ σε επιχειρήσεις με 20 εργαζομένους (άρθρο 4)  

την παράταση του επιδόματος ανεργίας για τους μακροχρόνια ανέργους (άρθρο 9). 

Επιστροφή 

 

Παράταση στην υποβολή ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου Μαρτίου 

Έως τις 15.05.2020 η προθεσμία υποβολής της Αναλυτικής 

Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) μισθολογικής περιόδου απασχόλησης 

Μαρτίου 2020, ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων. Η παράταση αυτή αφορά αποκλειστικά 

και μόνο στις επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων, είτε είχε 

ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητα με εντολή δημόσιας  αρχής, είτε πλήττονται 

σημαντικά, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας, όπως ορίζονται από το 

υπουργείο Οικονομικών. 

Επιστροφή 

 

Παρατείνεται έως τις 10 Μαΐου η άδεια ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους στον 

ιδιωτικό τομέα 

Παρατείνεται έως τις 10 Μαΐου η άδεια ειδικού σκοπού για τους 

εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, με Κοινή Υπουργική Απόφαση 

(ΚΥΑ), την οποία υπογράφουν ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών  

Υποθέσεων,  Γιάννης  Βρούτσης,  ο  υπουργός Υγείας, Βασίλης 

Κικίλιας και, ο υφυπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης. Μεταξύ άλλων, η ΚΥΑ 

προβλέπει ότι η χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και 

προσωρινό μέτρο με την παρ. 3 του άρθρου 4 της, από 11.03.2020, Πράξης Νομοθετικού 
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Περιεχομένου (ΠΝΠ) "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του" (Α' 55), 

ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται, μέχρι και τις 

10 Μαΐου 2020. 

Επιστροφή 

 

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

 

«Πως αλλάζει τον κόσμο ο κλάδος του ηλεκτρονικού εμπορίου και αντίστροφα» 

Συνηθίζουμε να λέμε ότι «η κρίση γεννά ευκαιρίες», αλλά αυτό δεν 

φτάνει, γιατί πρέπει αφένος να ξεπεράσουμε τη κρίση και αφετέρου 

να τις δούμε έγκαιρα και να τις αξιοποιήσουμε. Εν προκειμένω το 

ηλεκτρονικό εμπόριο, η σημασία του οποίου αναδείχθηκε και 

αναδύθηκε αν θέλουμε, την περίοδο της πανδημίας και των μέτρων 

για την ανάσχεσή της. Το e-εμπόριο δεν είναι ανακάλυψη που συνέβη την εποχή της 

πανδημίας. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Όμως για το ελληνικό εμπόριο ήταν μία «αποκάλυψη» 

καθώς ο περιορισμός της μετακίνησης των πολιτών επηρέασε αρχικά θετικά την επισκεψιμότητα 

των ηλεκτρονικών καταστημάτων στους περισσότερους κλάδους του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Και αυτό πρέπει να είναι το «στοίχημα της επόμενης μέρας» για το παραδοσιακό εμπόριο. Δεν 

θα κουραστώ να τονίζω τη σημασία της εξωστρεφούς πολιτικής 

που τόσο έχουν ανάγκη οι εμπορικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους μέσα από την 

αξιοποίηση και της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

     

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ 

 

Ως τις 31 Ιουλίου παρατείνεται η πιλοτική εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου 

στα καύσιμα 

Παρατείνεται ως τις 31 Ιουλίου του 2020 η πιλοτική εφαρμογή του 

Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ. Ι.) στα καύσιμα. Σύμφωνα με απόφαση 

του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ιωάννη 

Πλακιωτάκη, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

τονίζονται τα εξής: «Η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μ.Ι. στα 

καύσιμα, που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4551/2018 (Α’ 116), η οποία 

παρατάθηκε έως τις 30 Απριλίου 2020 με το άρθρο 52 του ν. 4676/2020 (Α’ 67), παρατείνεται 

έως τις 31 Ιουλίου 2020». 

Επιστροφή 

 

ΥΝΝΠ: Σημαντική ρευστότητα ύψους 33,7 εκατ. Ευρώ σε ακτοπλοΐα και νησιωτικές 

επιχειρήσεις  

Σημαντική ρευστότητα ύψους άνω των 33,7 εκατ. Ευρώ διασφάλισε 

το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αποφάσεις του 

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Γιάννη 

Πλακιωτάκη, προς την ακτοπλοΐα, αλλά και τη νησιωτική 

επιχειρηματικότητα, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχουν 
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αναληφθεί για την ανακούφιση κλάδων που έχουν επηρεαστεί από την πανδημία του κορωνοϊου 

COVID-19.  

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Επιστροφή 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

24 – 29 Απριλίου 2020 

Δ.Τ. EuroCommerce: «Greener, Fairer and Simpler VAT and Excise duties - and zero VAT and 

customs duties for protective equipment during COVID-19 crisis» 

EuroCommerce quoted in major Politico article on 'the world after coronavirus' 

Roadmap for Recovery: Towards a more resilient, sustainable and fair Europe, 21-04-2020 
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