
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

▪ Δημοσιεύτηκε επικαιροποιημένη λίστα ΚΑΔ 

▪ Νέα Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

διατάξεις (ΦΕΚ 75 Α΄30-03-2020) 

▪ Το Ε.Β.Ε.Π. συστρατεύεται με το Υπουργείο Υγείας και μαζί με τις επιχειρήσεις - μέλη 

του δίνει τη «μάχη» κατά του κορονοϊού 

▪ ΥΠΟΙΚ: Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων 

▪ Επεκτείνεται κατά 3 ημέρες ο χρόνος διαβίβασης των στοιχείων των επιταγών στις 

τράπεζες 

▪ Ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π.: Ρυθμίσεις για μεταχρονολογημένες επιταγές και μέριμνα για 

δευτερεύοντες ΚΑΔ επιχειρήσεων 

▪ Παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής τρεχουσών εισφορών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 

2020 

▪ Έως τις 10 Απριλίου, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης 

εργοδοτών στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» 

▪ Τηλεργασία: Ποιοι εργαζόμενοι μπορούν να λάβουν 800 ευρώ και μέρος του μισθού 

τους 

▪ Το Ε.Β.Ε.Π. αναλύει το 4ο συνεκτικό πακέτο του Απριλίου και αναμένει το 

ολοκληρωμένο πακέτο με μείωση φόρων και εισφορών - Απόφαση του Δ.Σ. για 

οικονομική στήριξη της Δημόσιας Υγείας 

▪ Β. Κορκίδης: Στην παρούσα έκτακτη κατάσταση καλύτερα μία εύλογη παράταση, παρά 

το σφράγισμα για μη εξόφληση επιταγής 

▪ Το Ε.Β.Ε.Π. επισημαίνει ότι η επόμενη μέρα της αγοράς εκτός από δάνεια απαιτεί 

μειώσεις φόρων και εισφορών 

▪ Όλο το Δημόσιο στην οθόνη του υπολογιστή μας μέσω του gov.gr 

▪ Χρήσιμες πληροφορίες από την πρεσβεία μας για τις ελληνικές επιχειρήσεις που εξάγουν 

στα ΗΑΕ 

▪ Ενημέρωση & οδηγίες Ε.Ε. σε εμπόρους και καταναλωτές για τα τρόφιμα 

▪ Άρθρο Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π: «Παρέα μαζί με τους ανθρώπους, παρά μόνοι με παρέα 

το διαδίκτυο» 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 
▪ «Αρρυθμία διαρκείας σε λιμάνια, εμπόριο και ναυτιλία από τη πανδημία - Πρύμναν 

ανέκρουσε και ο Πειραιάς» 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  27 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2020 
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ &  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

  

 

Παρασκευή, 3 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


 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η 

 

Από Δευτέρα 16 Μαρτίου 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 
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mailto:yms@pcci.gr
http://www.pcci.gr/
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Δημοσιεύτηκε επικαιροποιημένη λίστα ΚΑΔ  

Επικαιροποιημένη λίστα με τους ΚΑΔ του συνόλου των επιχειρήσεων, 

και όχι μόνο, ανακοίνωσε η Κυβέρνηση στο πλαίσιο των μέτρων 

στήριξης της οικονομίας εν μέσω πανδημίας απο τον κορωνοϊό.   

Επικαιροποιημένη λίστα ΚΑΔ 

Επιστροφή 

 

Νέα Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

διατάξεις (ΦΕΚ 75 Α΄30-03-2020) 

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ της 30ης Μαρτίου (Αρ. Φύλλου 75 Α΄) η Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις. Η ΠΝΠ περιλαμβάνει 

τις διατάξεις για την έκπτωση 25% στις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών 

επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων και για τον μήνα Απρίλιο, αλλά και την αναβολή 75 

ημερών που δίδεται για τις επιταγές. Θεσπίζεται επίσης το μέτρο της Επιστρεπτέας 

Προκαταβολής, οι λεπτομέρειες του οποίου θα ανακοινωθούν στη συνέχεια με υπουργική 

απόφαση.Επιπλέον, ορίζεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση του προσωπικού των νοσοκομείων, 

οι παρατάσεις πληρωμής φόρων και εισφορών, διευκολύνσεις για τη διαβίβαση στοιχείων 

δανειοληπτών ούτως ώστε να γίνουν οι ρυθμίσεις οφειλών. Εμπεριέχονται ειδικές διατάξεις για 

την ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, για τη λειτουργία υπεραγορών αλλά και για τους όρους 

καταβολής του επιδόματος Πάσχα.Περιλαμβάνεται και σειρά παρεμβάσεων για το ΕΣΠΑ. Με την 

ΠΝΠ "Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 

διατάξεις" ορίζεται το "Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 

προκαταβολής". Αναφέρεται πως σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 

εμφάνισης και διάδοσης του κορνοϊού COVID-19, δύναται να χορηγείται ενίσχυση "επιστρεπτέα, 

εν όλω ή εν μέρει", με τη μορφή της "επιστρεπτέας προκαταβολής". 

Ολόκληρο το ΦΕΚ εδώ 

Επιστροφή 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. συστρατεύεται με το Υπουργείο Υγείας και μαζί με τις επιχειρήσεις - μέλη 

του δίνει τη «μάχη» κατά του κορονοϊού 

Το Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. αποφάσισε την οικονομική στήριξη του 

ΕΟΔΥ με την κατάθεση του ανώτατου δυνατού ποσού στον ειδικό 

λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας για τη στήριξη της Δημόσιας 

Υγείας, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες ενέργειες σε 

γηροκομεία και ορφανοτροφεία της περιοχής ευθύνης του. Επιπροσθέτως, το Επιμελητήριο 

προχωρά στην αγορά ειδών προσωπικής υγιεινής, που θα διανεμηθούν δωρεάν στις εν 

λειτουργία επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πειραιά, Νήσων και Δυτικής Αττικής, σε 

επιχειρήσεις τροφίμων, χονδρεμπορίου και βιομηχανίες, σε μηχανουργεία και 

ναυπηγεία, σε αποθήκες εφοδιασμού πλοίων και logistics, αλλά και σε δημόσιες 

υπηρεσίες. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/EpPinKAD_F22940.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/FEK75A_2020_F28401.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/press020420_F8657.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/press020420_F8657.pdf


ΥΠΟΙΚ: Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων  

Σε παρατάσεις προθεσμιών υποβολής δηλώσεων προχώρησε το 

υπουργείο Οικονομικών, με απόφαση του υφυπουργού 

Απόστολου Βεσυρόπουλου και κατόπιν εισήγησης του διοικητή 

της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, και με στόχο, όπως αναφέρεται, την 

ανακούφιση των επιχειρήσεων και των λογιστών- 

φοροτεχνικών στην πρωτοφανή δοκιμασία που περνούν αυτήν την περίοδο, ώστε να 

επικεντρωθούν στην εκπλήρωση των δηλωτικών υποχρεώσεων οι οποίες είναι κρίσιμες για τη 

στήριξη της οικονομίας. Ειδικότερα, παρατείνονται οι εξής προθεσμίες υποβολής δηλώσεων: 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Επεκτείνεται κατά 3 ημέρες ο χρόνος διαβίβασης των στοιχείων των επιταγών στις 

τράπεζες 

Παράταση τριών ημερών στο χρόνο διαβίβασης των στοιχείων 

των επιταγών στις τράπεζες από τους εκδότες, αποδέκτες 

ή κομιστές δίνει το υπουργείο Οικονομικών. Αναλυτικότερα σε 

ανακοίνωσή του υπουργείου Οικονομικών διευκρινίζεται ότι: 

«Για τη διευκόλυνση των συναλλασσομένων, και ειδικότερα 

των εκδοτών, αποδεκτών και κομιστών αξιόγραφων (ιδίως μεταχρονολογημένων επιταγών), 

παρατείνονται κατά τρεις επιπλέον εργάσιμες ημέρες (γίνονται 6 συνολικά), οι προβλεπόμενες 

στην παρ. 1β της  ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου προθεσμίες των τριών εργασίμων 

ημερών για τη διαβίβαση των αξιόγραφων στο τραπεζικό σύστημα. Λεπτομέρειες για τον τρόπο 

διαβίβασης των επιταγών θα παράσχουν τα πιστωτικά ιδρύματα». 

Επιστροφή 

 

Ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π.: Ρυθμίσεις για μεταχρονολογημένες επιταγές και μέριμνα για 

δευτερεύοντες ΚΑΔ επιχειρήσεων 

Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει, ότι δόθηκε παράταση 2,5 μηνών στις 

μεταχρονολογημένες επιταγές που έχουν εκδοθεί από επιχειρήσεις 

που πλήττονται από τον κορονοϊό, σύμφωνα με απόφαση του 

ΥΠΟΙΚ από την έκδοση της ΠΝΠ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, 

«μετά από διαβούλευση με φορείς της αγοράς, την Τράπεζα της 

Ελλάδος και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, που έγινε από τον 

Υφυπουργό Δημοσιονομικής Πολιτικής, κατέληξε στις ακόλουθες ρυθμίσεις για το θέμα των 

μεταχρονολογημένων επιταγών, οι οποίες περιελήφθησαν σε Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου». Το βασικό στοιχείο των σχετικών ρυθμίσεων είναι η αναστολή των επιταγών 

που αφορούν πληττόμενες επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων και επιχειρήσεων που θα ενταχθούν 

στους πληττόμενους ΚΑΔ τον Απρίλιο, κατά 75 ημέρες. Οι σχετικές ρυθμίσεις έχουν ως 

ακολούθως: 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/ParatForolDil_F13714.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ParatForolDil_F13714.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EvepMetaxrEpit_F13782.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EvepMetaxrEpit_F13782.pdf


Παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής τρεχουσών εισφορών Φεβρουαρίου και 

Μαρτίου 2020 

Εγκύκλιο σε σχέση με το μέτρο της παράτασης προθεσμίας καταβολής 

τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 

2020 καθώς και δόσεων ρυθμίσεων εξέδωσε ο ΕΦΚΑ. Ο λόγος για ένα 

εκ των μέτρων τα οποία εξήγγειλε την περασμένη Τρίτη, ο Υπουργός 

Εργασίας, κος Γιάννης Βρούτσης σχετικά με τη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από 

τον κοροναϊό. Αναλυτικά, η εγκύκλιος προβλέπει πως: 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Έως τις 10 Απριλίου, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης 

εργοδοτών στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» 

Παρατείνεται, μέχρι και τις 10 Απριλίου 2020, η προθεσμία υποβολής 

της υπεύθυνης δήλωσης εργοδοτών στο πληροφοριακό σύστημα 

«ΕΡΓΑΝΗ», που η επιχειρηματική δραστηριότητά τους ανεστάλη, με 

εντολή δημόσιας αρχής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του 

υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία κανονικά θα 

έληγε 31 Μαρτίου 2020. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Τηλεργασία: Ποιοι εργαζόμενοι μπορούν να λάβουν 800 ευρώ και μέρος του μισθού 

τους 

Το επίδομα των 800 ευρώ αλλά και μέρος του μισθού τους μπορούν 

να λάβουν οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που πλήττονται από την 

πανδημία του κορονοϊού. Η κοινή υπουργική απόφαση που 

υπογράφουν οι υπουργοί  Οικονομικών και Εργασίας επιτρέπει τον 

συνδυασμό αναστολής συμβάσεων εργασίας και τηλεργασίας για τον ίδιο εργαζόμενο  κατόπιν 

συμφωνίας εργοδότη – εργαζόμενου. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται επιμίσθιο αναλογικό 

του μισθού. Σύμφωνα με την ΚΥΑ η αμοιβή θα πρέπει να δίνεται από τον εργοδότη επιπλέον 

των 800 ευρώ. Ο μηχανισμός αυτός μπαίνει σε εφαρμογή κατόπιν συμφωνίας με τον 

εργαζόμενο και αφού πρώτα αυτός έχει τεθεί σε αναστολή σύμβασης από τον εργοδότη, με 

αποτέλεσμα να έχει καταστεί δικαιούχος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. αναλύει το 4ο συνεκτικό πακέτο του Απριλίου και αναμένει το 

ολοκληρωμένο πακέτο με μείωση φόρων και εισφορών - Απόφαση του Δ.Σ. για 

οικονομική στήριξη της Δημόσιας Υγείας 

Το Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. εξέφρασε τη πεποίθησή του, πως η κυβέρνηση 

με όσα όπλα διαθέτει στη «φαρέτρα» της, σε εθνικό επίπεδο και όλα 

όσα διεκδικεί σε ευρωπαϊκό, προσπαθεί σταδιακά να εφαρμόσει ένα 

«πακέτο διάσωσης», το οποίο, την επόμενη μέρα της κρίσης, θα 

εξασφαλίζει μια δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας μας. Η Ελλάδα βιώνει σήμερα συνθήκες 

http://www.pcci.gr/evepimages/ParatEisf_F14096.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ParatEisf_F14096.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ParatErgani_F14031.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ParatErgani_F14031.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/TeleErgasia_F13746.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/TeleErgasia_F13746.pdf


ενός πρωτόγνωρου «lockdown», που την κάνει να «αιμορραγεί» οικονομικά και να την εξαντλεί 

κοινωνικά, κάθε μέρα που περνά. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό οι συνθήκες απαιτούν μια 

«οικονομία πολέμου», καθώς η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς εξαιρετικών περιστάσεων και η 

οικονομία σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ υφίσταται κάθε μήνα ύφεση 2% του ΑΕΠ ή απώλειες 5 δις 

ευρώ. Μέσα σε 15 ημέρες η πανδημία «εξαπλώθηκε» σε περισσότερες από 800.000 

επιχειρήσεις, 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες και 1,7 εκατομμύρια εργαζόμενους στον 

ιδιωτικό τομέα. Υπεγράφη μάλιστα η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επέκταση του 

μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 

συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας προς περιορισμό της διασποράς του 

κορονοϊού, για το χρονικό διάστημα από 28/3/2020 έως 11/4/2020. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Β. Κορκίδης: Στην παρούσα έκτακτη κατάσταση καλύτερα μία εύλογη παράταση, παρά 

το σφράγισμα για μη εξόφληση επιταγής 

 «Οι μεταχρονολογημένες επιταγές είναι ένας 'άτυπος δανεισμός' 

στο συναλλακτικό σύστημα των επιχειρήσεων, που ανακυκλώνουν 

ετησίως 100 δισ. ευρώ και αλλάζουν κατά μέσο όρο 5 φορές 

κάτοχο. Είναι προτιμότερη μία εύλογη παράταση, παρά το 

σφράγισμα για μη εξόφληση, με ντόμινο ρευστότητας». Αυτό 

σημείωσε ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης 

Κορκίδης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ανακοίνωση του Επιμελητηρίου, 

ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. επισημαίνει πως «η διαχείριση των μεταχρονολογημένων επιταγών 

απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, τόσο για τον εκδότη, όσο και τον τελικό παραλήπτη, αφού εκτιμάται 

πως κατά μέσο όρο οπισθογράφονται κατά μέσο όρο 5 φορές και ανακυκλώνουν ετησίως 

ρευστότητα 100 δισ. ευρώ στο συναλλακτικό σύστημα των επιχειρήσεων, στην ελληνική αγορά 

και αλλού. Η αδυναμία εξόφλησης δημιουργεί ένα ντόμινο προβλημάτων ρευστότητας, αφού σε 

αυτόν τον 'άτυπο δανεισμό' υπάρχουν δύο πλευρές που έχουν δίκιο. Όμως, στην παρούσα 

έκτακτη κατάσταση, καλύτερα μία εύλογη παράταση παρά το σφράγισμα για μη εξόφληση μιας 

επιταγής». 

Επιστροφή 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. επισημαίνει ότι η επόμενη μέρα της αγοράς εκτός από δάνεια απαιτεί 

μειώσεις φόρων και εισφορών 

Το Ε.Β.Ε.Π. εκφράζει τη πεποίθηση πως η κυβέρνηση με όσα όπλα 

διαθέτει στη «φαρέτρα» της, σε εθνικό επίπεδο και όλα όσα 

διεκδικεί σε ευρωπαϊκό, προσπαθεί σταδιακά να εφαρμόσει ένα 

«πακέτο διάσωσης», το οποίο την επόμενη μέρα της κρίσης θα 

εξασφαλίζει μια δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας μας. Η 

Ελλάδα βιώνει σήμερα πρωτόγνωρες συνθήκες ενός επώδυνου «lockdown», που την κάνει να 

«αιμορραγεί» οικονομικά και να την εξαντλεί κοινωνικά κάθε μέρα που περνάει. Σύμφωνα με 

τον Πρωθυπουργό οι συνθήκες απαιτούν μια «οικονομία πολέμου», καθώς η χώρα βρίσκεται σε 

καθεστώς εξαιρετικών περιστάσεων και η οικονομία σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ υφίσταται κάθε 
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μήνα ύφεση 2% του ΑΕΠ ή απώλειες 5 δις ευρώ. Μέσα σε 15 ημέρες η πανδημία «εξαπλώθηκε» 

σε περισσότερες από 600.000 επιχειρήσεις, 550.000 ελεύθερους επαγγελματίες με μηνιαίο τζίρο 

8,3 δις ευρώ και 1,4 εκατομμύρια εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Υπεγράφη μάλιστα η νέα 

Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επέκταση του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης 

λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της 

Επικράτειας προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού και ισχύει για το χρονικό διάστημα 

από 28/3/2020 έως 11/4/2020. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Όλο το Δημόσιο στην οθόνη του υπολογιστή μας μέσω του gov.gr  

Όλο το Δημόσιο χωρά στην οθόνη του υπολογιστή μας. Με ένα 

κλικ επισκεπτόμαστε 14 υπουργεία, 32 φορείς και οργανισμούς, 3 

Ανεξάρτητες Αρχές, υποβάλλουμε ηλεκτρονικά υπεύθυνη δήλωση 

και εξουσιοδότηση με τους κωδικούς του taxisnet, ενώ σε 

δοκιμαστική λειτουργία τέθηκε η άυλη συνταγογράφηση.Στα άμεσα 

σχέδια του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι να ενταχθούν επίσης στο gov.gr η 

τηλεσυμβουλευτική, όπου μπορεί κάποιος πολίτης με συμπτώματα κοροναϊού να 

παρακολουθείται μέσω της πλατφόρμας από πιστοποιημένο γιατρό του υπουργείου Υγείας, και 

θυρίδα online εξυπηρέτησης του πολίτη στα ΚΕΠ με κατάθεση αίτησης.  

Περισσότερα 

Επιστροφή  

 

Χρήσιμες πληροφορίες από την πρεσβεία μας για τις ελληνικές επιχειρήσεις που 

εξάγουν στα ΗΑΕ 

Χρήσιμες πληροφορίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις που εξάγουν 

στα ΗΑΕ, σχετικά με τα μέτρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων 

ΑΕ στον τομέα εμπορευματικών μεταφορών λόγω κορονοϊού, 

εξέδωσε το γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 

της Πρεσβείας μας στο Ντουμπάϊ. Στο σχετικό έγγραφο 

επισημαίνεται ότι οι Ελληνικές επιχειρήσεις που τυχόν αντιμετωπίζουν προβλήματα στην έκδοση 

έντυπων πρωτότυπων πιστοποιητικών, με αποτέλεσμα να εκκρεμεί η αποστολή εμπορευμάτων 

τους στο Ντουμπάϊ, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο ΟΕΥ Ντουμπάϊ. Αναλυτικά το 

ενημερωτικό έγγραφο αναφέρει τα εξής: 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Ενημέρωση & οδηγίες Ε.Ε. σε εμπόρους και καταναλωτές για τα τρόφιμα 

Με απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει 

ενημέρωση σε εμπόρους και καταναλωτές για τα τρόφιμα και τους 

κινδύνους από τον COVID-19. 

1. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 

1.1. Ποιος είναι  ο  κίνδυνος  μόλυνσης από τα προϊόντα διατροφής  
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του COVID-19; Παρά την κλίμακα της πανδημίας, δεν έχει υπάρξει καμία αναφορά για τη 

μετάδοση του COVID-19 μέσω κατανάλωσης τροφίμων μέχρι σήμερα. Συνεπώς, δεν υπάρχουν 

ενδείξεις ότι το τρόφιμο ενέχει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία σε σχέση με το COVID-19. Ο 

κύριος τρόπος μετάδοσης είναι από άτομο σε άτομο, κυρίως σταδιακά αναπνευστικά σταγονίδια 

που φτερνίζουν, βήχουν ή εκπνέουν. 

1.2. Ποιος είναι ο κίνδυνος να πάρει το COVID-19 από τη συσκευασία τροφίμων; Σύμφωνα με 

μια πρόσφατη μελέτη, ο αιτιώδης παράγοντας του COVID-19 είναι σε θέση να παραμείνει επί 24 

ώρες σε χαρτόνι, σε πειραματικές συνθήκες (π.χ. ελεγχόμενη σχετική υγρασία και 

θερμοκρασία). Και μέχρι 3 ημέρες σε πλαστικές επιφάνειες. Τα άτομα που χειρίζονται 

συσκευασίες θα πρέπει να τηρούν σχολαστικά την καθοδήγηση των αρχών δημόσιας υγείας 

σχετικά με τις καλές πρακτικές υγιεινής, συμπεριλαμβανομένου του τακτικού και σωστού 

πλυσίματος των χειρών. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Άρθρο Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π: «Παρέα μαζί με τους ανθρώπους, παρά μόνοι με παρέα 

το διαδίκτυο» 

Ο «κορονοϊός», πέραν όλων των άλλων δεινών, μας εξανάγκασε 

να αλλάξουμε τον τρόπο επικοινωνίας μας με τους ανθρώπους 

που αγαπάμε, αυτούς που συναναστρεφόμαστε, δουλεύουμε, 

συνεργαζόμαστε και φίλους που κάνουμε παρέα. Ο καθημερινός 

άνθρωπος, εδώ και χρόνια αναπτύσσει την «τηλε-διάσταση», ενώ 

παράλληλα προσπαθεί να αμυνθεί μπροστά στο φυσικό φαινόμενο, μονόπλευρης επικοινωνίας 

μέσω του Internet. Το όγδοο θαύμα μπορεί να άργησε, αλλά έχει ήδη συντελεσθεί από τον 

εικοστό αιώνα μετά από δουλειά αναρίθμητων ανθρωποετών και δεν είναι τίποτε άλλο παρά το 

πρωτόκολλο επικοινωνίας που προέκυψε μετά από κοινές προδιαγραφές μεταξύ των κρατών. 

Είναι γεγονός ότι πλέον έχουμε εισέλθει για τα καλά σε ένα νέο πληροφοριακό κόσμο, όπου 

όμως τα βασικά δομικά του στοιχεία είναι διαρκώς μεταβαλλόμενα με συνέπεια να δημιουργείται 

ένα απρόβλεπτο χάος από χρήσιμα προϊόντα και εφαρμογές. Έτσι δημιουργείται ένας 

απρόβλεπτος κόσμος γύρω από τον άνθρωπο, που συνεπάγεται απρόβλεπτες μεταλλάξεις για 

τον ίδιο προσωπικά και τον κοινωνικό του περίγυρο. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 
 

«Αρρυθμία διαρκείας σε λιμάνια, εμπόριο και ναυτιλία από τη πανδημία - Πρύμναν 

ανέκρουσε και ο Πειραιάς» 

Το Ε.Β.Ε.Π. επισημαίνει πως η πανδημία έπληξε καίρια ολόκληρο τον 

κλάδο της ναυτιλίας, καθώς τα εμπορεύματα που προέρχονται από 

την Κίνα περιορίστηκαν δραστικά να διακινούνται προς την Ευρώπη, 

με αποτέλεσμα να αδειάσουν τα ευρωπαϊκά λιμάνια από φορτηγά 

πλοία και κονταίνερς. Άμεσα αισθητός ήταν βεβαίως ο αντίκτυπος της 

υγειονομικής κρίσης στη Κίνα και στο λιμάνι του Πειραιά με μείωση κατά 46% των 
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προσεγγίσεων πλοίων και φορτίων. Επίσης μείωση από 20% έως 70% έχει καταγραφεί στην 

κίνηση όλων των μεγάλων λιμανιών σε Ευρώπη και ΗΠΑ για πλοία και εμπορεύματα από την 

Κίνα. Τεράστια προβλήματα με απαγόρευση προσέγγισης σε πολλά λιμάνια και μαζικών 

ακυρώσεων αντιμετωπίζει και ο κλάδος της κρουαζιέρας, από τον φόβο ότι ο ιός μπορεί να 

μεταφερθεί από τα πληρώματα και επιβάτες τους. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Επιστροφή 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

27 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2020 

▪ ASCAME: Επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τις εξελίξεις για τον Covid-19 

▪ Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κου Β. Κορκίδη, στην ιστοσελίδα της ASCAME σχετικά με τις 

τρέχουσες δράσεις της Ελληνικής κυβέρνησης στη μάχη εναντίον του Covid-19: 

http://www.ascame.org/en/covid-19-piraeus-chamber-commerce-industry-informs-updated-actions-

greece 

▪ Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. για την ASCAME: «European coronavirus account needs an EU 

'blank check' with open expire date» 
 

Επιστροφή 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

27 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2020 

▪ Ενημέρωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. στην EuroCommerce: «To Ε.Β.Ε.Π. αναλύει το συνεκτικό 

πακέτο του Απριλίου και αναμένει το ολοκληρωμένο πακέτο της επόμενης μέρας με μείωση 

φόρων και εισφορών»  

▪ Ενημέρωση Προέδρου ΕΒΕΠ στην EuroCommerce: Coronavirus - Useful EFET Guide:12+4 

Answers on Food and Covid-19 
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