
 

  

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

▪ Πίνακας Ε.Β.Ε.Π. με χρονοδιάγραμμα μέτρων-διαδικασιών-προθεσμιών και αίτημα για 

παράταση ένταξης των επιχειρήσεων στα μέτρα 

▪ Καθοριστική θεωρεί το Ε.Β.Ε.Π. τη στήριξη στην πληττόμενη οικονομία με το Ταμείο 

Εγγυοδοσίας και την προκαταβολή ρευστότητας στις επιχειρήσεις 

▪ Άρθρο του Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π Βασίλη Κορκίδη: Ο ευρωπαικός λογαριασμός του 

κορονοϊού χρειάζεται «λευκή επιταγή» της ΕΕ με ανοιχτή ημερομηνία 

▪ Διευκρινίσεις ΥΠΟΙΚ: Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται την Επιστρεπτέα Προκαταβολή - Τι 

προβλέπει το ΦΕΚ 

▪ Παράταση προθεσμιών πληρωμής φόρων και εισφορών - Μέσω του TAXISnet η 

πληροφόρηση για τις επιστροφές φόρου 

▪ Επεκτείνεται η έκπτωση 40% στα ενοίκια επιχειρήσεων- εργαζομένων που πλήττονται 

▪ Η Κομισιόν ενέκρινε το ελληνικό μέτρο παροχής εγγυήσεων 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη 

επιχειρήσεων - Η απόφαση 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ &  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

  

 

Παρασκευή, 10 Απριλίου 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) 

mailto:studies@pcci.gr
mailto:president@pcci.gr


▪ Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας για διόρθωση στις δηλώσεις εργοδοτών - εργαζομένων για την 

αποζημίωση των 800 ευρώ - Πίνακας Γ. Βρούτση 

▪ Απαλλαγή Τελών και Οικονομικές διευκολύνσεις σε Δημότες και Επαγγελματίες από τον 

Δήμο Πειραιά 

▪ Εθελοντική αιμοδοσία στο Σ.Ε.Φ. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  03 – 09 Απριλίου 2020 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  03 – 09 Απριλίου 2020 

 



 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η 

 

Μέχρι 27 Απριλίου 2020 

το Επιμελητήριό μας προσαρμόζει τον τρόπο λειτουργίας του  

λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού 

 

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΑΣ 

ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ 

 

▪ Το Ε.Β.Ε.Π. θα λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας από τις 08:00 έως τις 14:00, 

Δευτέρα - Παρασκευή. 

▪ Θα εξυπηρετούνται ΜΟΝΟ με διαδικτυακές υπηρεσίες οι συναλλαγές των 

επιχειρήσεων. 

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

▪ Η είσοδος του Επιμελητηρίου μας θα είναι κλειστή για το κοινό και θα ανοίγει 

ΜΟΝΟ για επείγουσες διεκπεραιώσεις. 

▪ Θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε ένα συναλλασσόμενο τη φορά, για να 

παραλάβει έγγραφα. 

▪ Θα παρακαλούσαμε κάθε μορφή πληρωμής να γίνεται με κάρτες και με 

κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. 

▪ Το κτίριο του Επιμελητηρίου θα λειτουργεί με φυσική παρουσία λιγότερη των 5 

ατόμων ανά τμήμα και όροφο. 

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ-ΓΕΜΗ 
 

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων του Ε.Β.Ε.Π. για την προστασία της δημόσιας 

υγείας παρακαλούμε τις επιχειρήσεις-μέλη μας 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 

 

Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας  

Ο Προέδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης 

 

 

 

 

  

https://echamber.pcci.gr/eChamber/login.php
https://services.businessportal.gr/
https://services.businessportal.gr/
mailto:registry@pcci.gr
https://echamber.pcci.gr/eChamber/login.php
https://echamber.pcci.gr/eChamber/login.php
mailto:yms@pcci.gr
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Πίνακας Ε.Β.Ε.Π. με χρονοδιάγραμμα μέτρων-διαδικασιών-προθεσμιών και αίτημα για 

παράταση ένταξης των επιχειρήσεων στα μέτρα 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά 

διαβίβασε στα μέλη του, καθώς και στα Επιμελητήρια 

της Αττικής μέλη του Π.Ε.Σ.Α., έναν πλήρη πίνακα με 

το χρονοδιάγραμμα όλων των μέτρων που έχουν 

ληφθεί μέχρι τώρα για τη στήριξη των 

επιχειρήσεων, ώστε να προβούν οι επιχειρήσεις 

εγκαίρως, στις απαραίτητες διαδικτυακές ενέργειες 

προς τις ενδεδειγμένες διευθύνσεις των αρμόδιων 

Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και την 

ΑΑΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό, το Ε.Β.Ε.Π. ανταποκρίθηκε στα αιτήματα των επιχειρήσεων, παράλληλα 

με την παράταση της προθεσμίας προσωρινής απαγόρευσης κυκλοφορίας και λειτουργίας 

ιδιωτικών επιχειρήσεων, έως τις 27 Απριλίου 2020, και αιτήθηκε από τα αρμόδια υπουργεία 

την ανάγκη να παραταθούν αντίστοιχα, όλες οι προθεσμίες ένταξης των επιχειρήσεων στα 

μέτρα στήριξης της Κυβέρνησης. Ιδιαίτερα, κρίνεται επιβεβλημένη η παράταση προθεσμίας για 

ένταξη στο μέτρο της «επιστρεπτέας προκαταβολής» πέραν της 10/04/2020, για ένα  εύλογο 

χρονικό διάστημα, ώστε να μπορούν οι λογιστές να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα αιτούμενα 

οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων. 

Περισσότερα 

Χρονοδιάγραμμα μέτρων 

Επιστροφή 

 

Καθοριστική θεωρεί το Ε.Β.Ε.Π. τη στήριξη στην πληττόμενη οικονομία με το Ταμείο 

Εγγυοδοσίας και την προκαταβολή ρευστότητας στις επιχειρήσεις 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς 

θεωρεί καθοριστικό το σχέδιο της κυβέρνησης για 

επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, το οποίο για αρχή 

περιλαμβάνει την «επιστρεπτέα προκαταβολή», με 

«ζεστό χρήμα» ενός δις ευρώ, που θα μπορούν να πάρουν 

μέσω Taxis οι επιχειρήσεις. Η «προκαταβολή» 

ρευστότητας, στον αγώνα επιβίωσης των επιχειρήσεων εν μέσω κορωνοϊού, θα ενεργοποιηθεί 

σταδιακά από τη Μεγάλη Δευτέρα, 13 Απριλίου έως και τις 30 Απριλίου. Στη συνέχεια, θα 

ακολουθήσει το ολοκληρωμένο πακέτο στοχευμένων παρεμβάσεων με μείωση φόρων και 

εισφορών για τη στήριξη όλων των κλάδων και επιχειρήσεων, που θα συνδέονται με τον 

απαράβατο όρο να μην προχωρήσουν οι δικαιούχοι σε καμία απόλυση από την ημέρα που 

ανακοινώθηκαν τα έκτακτα μέτρα. Συγκεκριμένα, για να «ξανασταθούν οι επιχειρήσεις στα 

πόδια τους», σχεδιάζεται να διατεθούν τον Μάιο και τον Ιούνιο επιπρόσθετα 1 δις ευρώ από τον 

προϋπολογισμό και, επιπλέον, 3 δις ευρώ από τα αναπτυξιακά εργαλεία και τα ευρωπαϊκά ταμεία. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/pressXronodiagramma_F20271.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/pressXronodiagramma_F20271.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/Xronodiagram_F7942.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/press060420_F21614.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/press060420_F21614.pdf


Άρθρο του Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π Βασίλη Κορκίδη: Ο ευρωπαικός λογαριασμός του 

κορονοϊού χρειάζεται «λευκή επιταγή» της ΕΕ με ανοιχτή ημερομηνία 

Ο οικονομικός αντίκτυπος στην παγκόσμια, την ευρωπαϊκή 

και κατά συνέπεια την ελληνική οικονομία, δύσκολα μπορεί 

στη παρούσα φάση να κοστολογηθεί, αφού εξαρτάται από 

την τελική έκβαση της μάχης με τον κορονοϊό, αλλά και τον 

χρόνο που θα λάβει τέλος. Η πανδημία του κορωνοϊού 

ελπίζουμε κάποια στιγμή να τελειώσει, με την ανακάλυψη 

του φαρμάκου θεραπείας και του εμβολίου, που είναι άλλωστε κάτι που εύχεται όλος ο κόσμος. 

Όμως, η κατάσταση της «επόμενης μέρας» θα είναι χαμηλών προσδοκιών, υπό πρωτόγνωρες 

συνθήκες, καθώς θα συνεχίσει να έχει ως βάση σύγκρισης τους αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης 

με τις οικονομίες να παράγουν λιγότερα εισοδήματα για να εξυπηρετήσουν δυσθεώρητα και μη 

βιώσιμα 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Διευκρινίσεις ΥΠΟΙΚ: Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται την Επιστρεπτέα Προκαταβολή - Τι 

προβλέπει το ΦΕΚ  

Διευκρινίσεις για το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής φόρου, 

στο πλαίσιο της προσπάθειας στήριξης των επιχειρήσεων που 

πλήττονται από τον κορωνοϊό, παρέχει το υπουργείο Οικονομικών. 

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχες επιχειρήσεις θα πρέπει να 

συγκεντρώνουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: να είναι ιδιωτικές 

επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των 

ατομικών, οι οποίες απασχολούν από 1 έως 500 εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη 

εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 

κορωνοϊού. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Παράταση προθεσμιών πληρωμής φόρων και εισφορών-Μέσω του TAXISnet η 

πληροφόρηση για τις επιστροφές φόρου 

Παρατείνονται με κοινή υπουργική απόφαση οι προθεσμίες για 

φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που 

πλήττονται από την πανδημία. Σύμφωνα με την απόφαση, οι 

τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης 

Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 για το διάστημα έως την απαγόρευση 

λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων 

εργασίας, μπορούν να καταβληθούν έως 30/9/2020 και έως 31/10/2020 αντιστοίχως, χωρίς τον 

υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό των τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης 

καταβολής. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/PresArtKor_F20669.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PresArtKor_F20669.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/YpoikEpixProk_F20585.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/YpoikEpixProk_F20585.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ParatProthforon_F20392.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ParatProthforon_F20392.pdf


 

Επεκτείνεται η έκπτωση 40% στα ενοίκια επιχειρήσεων- εργαζομένων που πλήττονται 

Η έκπτωση του 40% παρέχεται και στα ενοίκια που καταβάλλουν οι 

επιχειρήσεις που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοιού 

καθώς και στους εργαζόμενους σε αυτές. Αυτό προβλέπει 

τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών με την οποία επεκτείνεται 

η μείωση του μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και 

μισθώσεων κύριας κατοικίας κατά 40% για τον μήνα Απρίλιο, ώστε να καλυφθούν και οι 

επιχειρήσεις που έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία, καθώς και οι εργαζόμενοι σε αυτές. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Η Κομισιόν ενέκρινε το ελληνικό μέτρο παροχής εγγυήσεων 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη 

επιχειρήσεων - Η απόφαση 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το  ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων 

ύψους 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας στο 

πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει 

του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων με σκοπό να 

στηριχθεί η οικονομία στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19, το οποίο εγκρίθηκε από την 

Επιτροπή στις 19 Μαρτίου 2020. Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια 

για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε τα εξής: «Το ελληνικό καθεστώς ύψους 2 δισ. ευρώ που 

εγκρίναμε σήμερα επιτρέπει τη χορήγηση εγγυήσεων δανείων για κεφάλαια κίνησης τα οποία θα 

βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους σε κεφάλαια κίνησης 

και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους σ' αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Εξακολουθούμε 

να συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη μέλη για να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή εθνικών μέτρων 

στήριξης με συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ.»  

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας για διόρθωση στις δηλώσεις εργοδοτών - εργαζομένων για την 

αποζημίωση των 800 ευρώ - Πίνακας Γ. Βρούτση 

Τη δυνατότητα διόρθωσης των δηλώσεων των οποίων έχουν κάνει 

ή θα κάνουν πληττόμενοι εργοδότες και εργαζόμενοι των οποίων οι 

συμβάσεις τέθηκαν σε αναστολή, προκειμένου οι τελευταίοι να 

λάβουν την ειδική αποζημίωση των 800 ευρώ προβλέπει εγκύκλιος 

του Υπ. Εργασίας, κου Γιάννη Βρούτση. Αναλυτικά, η εγκύκλιος αυτή 

προβλέπει:  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων για υποκατάστημα/τα με ΚΑΔ κύριας 

επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής και 

μεταβολές αρχικών δηλώσεων 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/EkptEnoik_F20500.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EkptEnoik_F20500.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/KomisEgg_F20431.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/KomisEgg_F20431.pdf
https://www.capital.gr/oikonomia/3443749/olo-to-xronodiagramma-gia-tin-kataboli-ton-800-euro-se-upo-anastoli-ergazomenous-xekinoun-14-apriliou
http://www.pcci.gr/evepimages/EgkYpErg_F20555.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EgkYpErg_F20555.pdf


 

 

Απαλλαγή Τελών και Οικονομικές διευκολύνσεις σε Δημότες και Επαγγελματίες από τον 

Δήμο Πειραιά 

Ο Δήμος Πειραιά, κατανοώντας τις δύσκολες συνθήκες που έχουν 

διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού και λαμβάνοντας υπόψη 

τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, αποφάσισε τη λήψη σημαντικών  

κοινωνικών μέτρων, για τη στήριξη  και τη διευκόλυνση των δημοτών που 

διαβιούν και ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα στον Δήμο. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Εθελοντική αιμοδοσία στο Σ.Ε.Φ. 

Το Σαββατοκύριακο 11 και 12 Απριλίου από τις 09:00 

έως 14:00 θα πραγματοποιηθεί στο Σ.Ε.Φ., η εθελοντική 

αιμοδοσία, για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών 

σε αίµα, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Το Σ.Ε.Φ. 

παίρνει τη «σκυτάλη» για τη διοργάνωση της συγκεκριμένης 

δράσης, η οποία αποτελεί πρωτοβουλία της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού, σε συνεργασία µε το Υπουργείο 

Υγείας και τον Οργανισµό «Χαμόγελο του Παιδιού». Με 

αρωγούς στην προσπάθεια αυτή και τους Δήµους Πειραιά, 

Νίκαιας- Ρέντη, Κορυδαλλού, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, 

Περάµατος, Σαλαµίνας, Νέας Σµύρνης, Καλλιθέας, 

Μοσχάτου-Ταύρου, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου, Π. Φαλήρου και 

Γλυφάδας. Άλλωστε, η αυξημένη ανάγκη για αίµα, η οποία 

γίνεται ακόµα πιο επιτακτική σ’ αυτόν τον αγώνα ενάντια 

στον κορωνοϊό, εντάχθηκε ως προτεραιότητα στη θεματολογία της διαδικτυακής καµπάνιας «Ζήσε 

Αθλητικά» του Υφυπουργείου Αθλητισμού. Προτεραιότητα για την εντατικοποίηση δράσεων 

αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς της αθλητικής οικογένειας της χώρας, που αναδεικνύουν 

τις βασικές αξίες οι οποίες διέπουν τον αθλητισµό ως κοινωνική έκφραση. Όσοι ενδιαφέρονται 

και επιθυµούν, παρακαλούµε να καλέσουν στο 210-4893344 και 210-4893345 (07:30-

15:00) για να προγραμματίσουν το ραντεβού τους, προκειμένου να αποφευχθεί ο 

συνωστισμός και η ταυτόχρονη παρουσία πολλών εθελοντών. 

Επιστροφή 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/DimPirApal_F20627.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/DimPirApal_F20627.pdf


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

03 – 09 Απριλίου 2020 

▪ Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κου Β. Κορκίδη, για την Ascame, 08.04.20 

Επιστροφή 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

03 – 09 Απριλίου 2020 

▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce: «Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο στην Ε.Ε.» και σχετική δήλωση 

Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κου Β. Κορκίδη, 09.04.2020 

▪ Ενημέρωση Προέδρου  Ε.Β.Ε.Π., κου Β. Κορκίδη, στην  EuroCommerce, 06.04.2020 

▪ Ερώτημα Ελληνικής Αντιπροσωπείας, προς την Ε.Ε. για τις ΜμΕ, 07.04.2020 

▪ EuroCommerce: The Impact Of Covid19 Crisis On European Retail & Wholesale 

▪ Αναφορά του World Retail Congress με θέμα: “the Retail World 2020: Retailing in a time of 

crisis”, Τεύχος 1 

▪ Η  EuroCommerce καταγράφει τις δράσεις των μελών της ενάντια στην πανδημία COVID-19 

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/Asc0101_F21486.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F22191.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0101_F22191.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0201_F22230.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0301_F22270.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0401_F22302.pdf
https://www.worldretailcongress.com/__media/files/Congress-content/Issue-1---Retail-Year-2020_FINAL.pdf
https://www.worldretailcongress.com/__media/files/Congress-content/Issue-1---Retail-Year-2020_FINAL.pdf
http://www.retail4consumers.com/covid19response

