
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

▪ Το Ε.Β.Ε.Π. προτείνει 11 βήματα για την «ανάσταση» της οικονομικής ζωής 

▪ COVID-19 Alert: Ενημέρωση για Έλληνες Εξαγωγείς 

▪ Ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. με οδηγίες της Ε.Ε. και συμβουλές του Ε.Φ.Ε.Τ. σε εμπόρους και 

καταναλωτές για τα τρόφιμα 

▪ Είκοσι  πληροφορίες του Ε.Β.Ε.Π. σε εμπόρους και καταναλωτές για την εφοδιαστική 

αλυσίδα τροφίμων στην Ε.Ε. και Ελλάδα 

▪ Ο κάθε πολίτης θα έχει τη δική του ψηφιακή θυρίδα στα ΚΕΠ 

▪ Το Ε.Β.Ε.Π. στηρίζει και ευχαριστεί 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

▪ Επτά παρεμβάσεις στα μέτρα στήριξης ανακοίνωσε το ΥΠΟΙΚ 

▪ Πώς θα συμψηφιστεί η έκπτωση 25% στον ΦΠΑ 

▪ Ποιους αφορά η παράταση για τις οφειλές Μαρτίου στην Εφορία 

▪ Γρηγορότερα οι επιστροφές φόρου - Οδηγίες ΑΑΔΕ 

▪ Ηλεκτρονικά η χορήγηση κλειδάριθμου από την εφορία 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ &  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

  

 

Παρασκευή, 24 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
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΑΝ. 

▪ Από τις 15 Απριλίου ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για επιδότηση τόκων 

δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

▪ Κατευθυντήριες οδηγίες για την παραγωγή μασκών προστασίας ΜΑΠ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

▪ Ταμεία: Αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης για επαγγελματίες έως 31 

Αυγούστου 

▪ Οδηγίες του e-ΕΦΚΑ σχετικά με τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές Φεβρουαρίου και 

Μαρτίου 

▪ Τι ισχύει με τις εισφορές των μελών Δ.Σ. ανωνύμων εταιρειών 

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

▪ «Κάντε το όπως η Ελλάδα» 

▪ «Η επόμενη μέρα με αύξηση ρευστότητας και μείωση φόρων» 

▪ «Ο άγνωστος λογαριασμός ενός αόρατου πολέμου σε κοινωνία και οικονομία» 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ 

▪ Παρουσιάστηκε η μελέτη της XRTC για την ακτοπλοΐα 

▪ Απαλλάσσονται του ΦΠΑ τροφοεφοδιασμοί 

▪ Προστασία της Δημόσιας Υγείας (καραντίνα πλοίων άμα κατάπλου από λιμένα εξωτερικού) 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   10 – 23 Απριλίου 2020 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η 

 

Μέχρι Δευτέρα 4 Μαΐου 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
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Το Ε.Β.Ε.Π. προτείνει 11 βήματα για την «ανάσταση» της οικονομικής ζωής 

 Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς 

κατέθεσε μια δέσμη προτάσεων για την διαδρομή 

επιστροφής στην κανονικότητα και την «ανάσταση» 

της οικονομικής ζωής του τόπου. Το Δ.Σ. του 

Ε.Β.Ε.Π. έχει κάνει σαφές πως υποστηρίζει όλα τα μέτρα 

της Κυβέρνησης για την προστασία της υγείας, ως 

προτεραιότητα. Άλλωστε, η επιτυχής αντιμετώπιση της πανδημίας δίνει σήμερα στον 

επιχειρηματικό κόσμο τη δυνατότητα σχεδιασμού για το μέλλον και την έγκαιρη αντιμετώπιση 

των σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων. Η επόμενη μέρα του κορονοϊού απαιτεί ένα 

χρονοδιάγραμμα ενεργειών και η επανεκκίνηση της οικονομίας χρειάζεται ένα σαφές σχέδιο 

εξόδου με σταθερά βήματα που θα πρέπει να εφαρμοστεί με απόλυτη επιτυχία. Το «11 

Steps Exit Plan» που συνέταξε το τμήμα Μελετών του Ε.Β.Ε.Π. για την EuroCommerce, 

κοινοποιήθηκε στους αρμόδιους Υπουργούς της Κυβέρνησης και ζήτησε να εξεταστεί, ώστε να 

ενσωματωθεί στις τελικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Αναλυτικά, όλο το σχέδιο εξόδου 

που προτείνει το Ε.Β.Ε.Π. επισυνάπτεται, ενώ, επιγραμματικά, περιέχει τα ακόλουθα 11 

βήματα: 

Περισσότερα 

Προτάσεις 

Επιστροφή 

 

COVID-19 Alert: Ενημέρωση για Έλληνες Εξαγωγείς 

 Η Enterprise Greece σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Εξωτερικών και τα Γραφεία Οικονομικών και 

Εμπορικών Υποθέσεων, επιθυμώντας να συμβάλλει 

στην άμβλυνση των συνεπειών της πανδημίας στην 

εγχώρια οικονομία και στην ενημέρωση των εξαγωγικών 

επιχειρήσεων για τις εξελίξεις σε αγορές ενδιαφέροντος, 

συλλέγει και παρέχει στους ενδιαφερόμενους σταθερή και έγκυρη ροή πληροφοριών. Οι 

διαθέσιμες πληροφορίες αφορούν σε:  

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. με οδηγίες της Ε.Ε. και συμβουλές του Ε.Φ.Ε.Τ. σε εμπόρους και 

καταναλωτές για τα τρόφιμα 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς κοινοποίησε 

έναν χρήσιμο οδηγό που εξέδωσε ο Ε.Φ.Ε.Τ. και επισυνάπτεται 

συνημμένα με 12 ερωτήσεις και απαντήσεις πάνω σε απορίες που 

υπάρχουν αναφορικά με τον κορονοϊό και εάν μπορεί να μεταδοθεί 

μέσω τροφίμων, κατεψυγμένων ή νωπών και συσκευασιών. Ο 

οδηγός δίνει χρήσιμες συμβουλές ακόμη για το εάν πρέπει να 

πλένονται οι συσκευασίες των τροφίμων, πώς να τηρούνται οι 

απαραίτητες συνθήκες υγιεινής, τόσο στο σπίτι, όσο και στα ψώνια στα σούπερ μάρκετ και τα 

http://www.pcci.gr/evepimages/01press_F28575.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/01press_F28575.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/01Prot_F28669.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/02CovidExp_F17455.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/02CovidExp_F17455.pdf


καταστήματα τροφίμων. Επίσης το Ε.Β.Ε.Π. επισυνάπτει όλες τις οδηγίες που απευθύνει η 

Ε.Ε. με συγκεκριμένες συστάσεις προς του επαγγελματίες της αλυσίδας τροφίμων και τους 

καταναλωτές αναφορικά με τον Covid-19. Αναλυτικά παρέχονται οδηγίες και συμβουλές για 

τους ελάχιστους κινδύνους μόλυνσης από τα τρόφιμα στα καταστήματα και το σπίτι, την 

παραγωγή, την αποθήκευση και την διανομή τροφίμων, εάν ακολουθούνται προσεκτικά οι 

σχετικές συμβουλές των ειδικών. 

Περισσότερα 

Επισυναπτόμενα έγγραφα 

Επιστροφή 

 

Είκοσι  πληροφορίες του Ε.Β.Ε.Π. σε εμπόρους και καταναλωτές για την εφοδιαστική 

αλυσίδα τροφίμων στην Ε.Ε. και Ελλάδα 

     Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει με 20 σημαντικές πληροφορίες από τις 27 χώρες 

της ΕΕ για τη σημερινή κατάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

τροφίμων, αναφορικά με τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην 

Ευρώπη από τις επιπτώσεις του κορονοϊού, και αναλύονται, ως 

ακόλούθως: 

• Δεν προβλέπεται έλλειψη προμηθειών τροφίμων, εάν διατηρηθούν οι διακρατικές ροές. Η ΕΕ-

27 εξάγει 895 δις ευρώ και εισάγει 863 δις ευρώ αγροτικών προϊόντων ετησίως. • Ανάγκη 

διατήρησης της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων για την εξασφάλιση των 

προμηθειών μεταξύ των χωρών-μελών της ΕΕ. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Ο κάθε πολίτης θα έχει τη δική του ψηφιακή θυρίδα στα ΚΕΠ 

Ο κάθε πολίτης μπορεί να έχει και τη δική του ψηφιακή θυρίδα όπου 

θα καταχωρούνται κατευθείαν ψηφιακά τα πιστοποιητικά και 

έγγραφα που έχει αιτηθεί από το ΚΕΠ. Στις επόμενες μέρες τα 

ψηφιακά ΚΕΠ με νέες αναβαθμισμένες υπηρεσίες θα εξυπηρετούν τις 

ανάγκες των πολιτών χωρίς ταλαιπωρία, γρήγορα και χωρίς καν να 

βγούνε από το σπίτι τους. Ειδικότερα, το υπουργείο Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης έχει σχεδιάσει τη νέα εποχή των ΚΕΠ εμπλουτίζοντάς τα με δυο νέους τρόπους 

αποστολής των εγγράφων που αιτείται ο πολίτης: Θα γίνεται είτε με mail είτε μέσα από την 

ψηφιακή θυρίδα του. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. στηρίζει και ευχαριστεί  

Το Επιμελητήριό μας προχώρησε στην αγορά ειδών 

προσωπικής υγιεινής, που διανεμήθηκαν δωρεάν στις εν 

λειτουργία επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πειραιά, Νήσων 

και Δυτικής Αττικής, και συγκεκριμένα σε επιχειρήσεις-μέλη 

μας στους κλάδους του χονδρεμπορίου, μεταποίησης, 

βιομηχανίας, ναυτιλιακών υπηρεσιών, σε μηχανουργεία και ναυπηγεία, σε αποθήκες εφοδιασμού 

http://www.pcci.gr/evepimages/03Press_F18503.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/03s_F18552.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/04EfAl_F19689.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/04EfAl_F19689.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/10KEP_F23167.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/10KEP_F23167.pdf


πλοίων, μεταφορών και logistics. Σε αυτές τις «κρίσιμες ώρες» για τη δημόσια υγεία το Δ.Σ. του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά προέβη σε μια συμβολικού χαρακτήρα 

κίνηση, για να ανταποδώσει τη στήριξή του στις επιχειρήσεις που κρατούν τις μηχανές της 

πραγματικής οικονομίας σε λειτουργία με μεγάλο κόστος. Επίσης, το Επιμελητήριό μας με 

επιστολή του εξέφρασε την μεγάλη ευγνωμοσύνη του για την ανταπόκριση της Α.Ε. 

Πρέσβεως της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, κας Zhang Qiyue, στο 

αίτημά του Ε.Β.Ε.Π. να βοηθήσει στην αγορά, από το Επιμελητήριο, υγειονομικού 

προστατευτικού υλικού, ώστε να σταθεί, όσο μπορεί, δίπλα στα μέλη του σ’ αυτή τη δύσκολη 

μάχη κατά της πανδημίας. Η Πρέσβης εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή της, 

προσφέροντάς μας, και μάλιστα δωρεάν, 10.000 μάσκες, αποτελεί ένδειξη ύψιστης κοινωνικής 

αλληλεγγύης και επιβεβαιώνει, για άλλη μια φορά, την μέχρι σήμερα συμβολή της στην 

ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Κίνας. Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, 

όπου η πανδημία δοκιμάζει τις οικονομικές και κοινωνικές αντοχές σε παγκόσμια κλίμακα, η 

φιλία των δύο λαών χαλυβδώθηκε χάρη στην προσφορά του Κινεζικού λαού προς τον Ελληνικό. 

Επιστροφή 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

Επτά παρεμβάσεις στα μέτρα στήριξης ανακοίνωσε το ΥΠΟΙΚ 

Σε επτά πρόσθετες παρεμβάσεις στο πλαίσιο των μέτρων για την 

αντιμετώπιση της κρίσης από την πανδημία, προχώρησε, μετά 

από επεξεργασία ερωτημάτων πολιτών και φορέων, το 

υπουργείο Οικονομικών. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Πώς θα συμψηφιστεί η έκπτωση 25% στον ΦΠΑ 

Σε εφαρμογή μπαίνει η εξαγγελία συμψηφισμού με μελλοντικές 

-από την 1η Μαΐου και μετά-φορολογικές υποχρεώσεις του 25% 

εμπρόθεσμης καταβολής ΦΠΑ πληρωτέου στις 30 Απριλίου. Η 

σχετική διάταξη περιλαμβάνεται στη νέα Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Ποιους αφορά η παράταση για τις οφειλές Μαρτίου στην Εφορία 

Με αποφάσεις του υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου 

Βεσυρόπουλου, οι οποίες  εκδόθηκαν κατόπιν εισήγησης του διοικητή 

της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή και με σκοπό να δοθεί στους πολίτες και 

στις επιχειρήσεις ικανός χρόνος για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις 

τους με ασφάλεια, παρατείνονται οι κάτωθι προθεσμίες: 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/YPOIK7Par_F7657.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/YPOIK7Par_F7657.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/06s1_F20949.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EkptFPA_F8169.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EkptFPA_F8169.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/06s2_F20989.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/YPOIKParOf_F9890.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/YPOIKParOf_F9890.pdf


 

Γρηγορότερα οι επιστροφές φόρου - Οδηγίες ΑΑΔΕ 

Στην περαιτέρω επίσπευση της διαδικασίας αίτησης των 

επιστροφών φόρου, για τη δραστική μείωση των επισκέψεων στις 

Δ.Ο.Υ., προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με 

οδηγίες, που απέστειλε ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε., Γιώργος 

Πιτσιλής, δίνεται η δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να 

αποστέλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες μέσω e-mail. Η διαδικασία 

είναι απλή και έχει ως εξής: 

Περισσότερα  

Επιστροφή 

 

Ηλεκτρονικά η χορήγηση κλειδάριθμου από την εφορία 

Τη δυνατότητα να συνδεθούν με το kleidarithmos.gov.gr και να λάβουν 

ηλεκτρονικά κλειδάριθμο κατόπιν πιστοποίησης (από την τράπεζα ή τον 

πάροχο κινητής τηλεφωνίας τους) ότι είναι κάτοχοι του αριθμού κινητού 

τηλεφώνου που θα δηλώνουν, έχουν από σήμερα το πρωί οι 

φορολογούμενοι όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Εσόδων. Με τον τρόπο αυτόν ένας μεγάλος αριθμός φορολογούμενων δεν 

χρειάζεται να επισκεφθεί τη ΔΟΥ. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΑΝ. 

Από τις 15 Απριλίου ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για επιδότηση τόκων 

δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η πρόσκληση για την «Επιδότηση Τόκων 

Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων 

από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19». Η 

συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης που αφορά στην κάλυψη των 

τόκων των επιχειρηματικών δανείων για τρεις μήνες, ανέρχεται σε 750 εκατ. ευρώ. Η 

ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα 

Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis ) ορίζεται η 15η Απριλίου 2020 

και ώρα 12.00 και λήξης η 30η Ιουνίου 2020 και ώρα 17:00. Σημειώνεται ότι, όπως έχει 

ανακοινωθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προβλέπεται η δυνατότητα 

παράτασης του χρονικού διαστήματος για επιπλέον δύο μήνες εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Κατευθυντήριες οδηγίες για την παραγωγή μασκών προστασίας ΜΑΠ 

Κατευθυντήριες οδηγίες σε σχέση με την παραγωγή μασκών 

προστασίας γνωστοποίησε η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στο σχετικό έγγραφο γίνεται αναφορά 

στο  κανονιστικό  πλαίσιο για τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τα ευρωπαϊκά  
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πρότυπα και τις κατηγορίες μασκών, τις απαιτήσεις των κανονισμών της ΕΕ για διάθεση μασκών 

προστασίας  στην αγορά αλλά και στις πρώτες ύλες για την κατασκευή τους. 

Σχετικά έγγραφα 

Επιστροφή 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ταμεία: Αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης για επαγγελματίες έως 31 

Αυγούστου 

Αναστέλλονται τα  αναγκαστικά μέτρα είσπραξης οφειλών βάζει η 

κυβέρνηση για 5 μήνες σε ότι αφορά τα χρέη ελευθέρων 

επαγγελματιών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό προβλέπει 

εγκύκλιος της συντονίστριας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών 

Οφειλών (ΚΕΑΟ), κα Βέρας Χατζηευσταθιάδου. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Οδηγίες του e-ΕΦΚΑ σχετικά με τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές Φεβρουαρίου 

και Μαρτίου 

Εγκύκλιο, με θέμα τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές μηνών 

Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 για ελεύθερους επαγγελματίες και 

αυτοαπασχολούμενους, εξέδωσε ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας 

Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Τι ισχύει με τις εισφορές των μελών Δ.Σ. ανωνύμων εταιρειών 

Στο νέο καθεστώς υπολογισμού των ημερών ασφάλισης των 

μελών διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών αναφέρεται 

εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, σε εφαρμογή του 

πρόσφατου νόμου Βρούτση. Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι δεν 

υπάρχουν αλλαγές στην ασφάλιση των μη μισθωτών, οι οποίοι 

εξακολουθούν να καταβάλλουν για την κύρια σύνταξη εισφορά ύψους 20% (6,67% για τον 

ασφαλισμένο και 13,33% για τον εργοδότη).  

Επιστροφή 

 

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

«Κάντε το όπως η Ελλάδα» 

Η ελληνική κοινωνία προσπαθεί να φτάσει νωρίτερα με υγεία και 

ασφάλεια στην επόμενη μέρα και η πραγματική οικονομία σχεδιάζει 

και ελπίζει να ανακάμψει ταχύτερα. Μπορεί να μην γνωρίζουμε 

ακόμα πόσο πίσω στο χρόνο θα γυρίσουμε και πόσο πολύ θα πρέπει 

να ξαναπροσπαθήσουμε, αλλά οι άνθρωποι της αγοράς 

αισθανόμαστε, ότι οι μέχρι σήμερα χειρισμοί της Κυβέρνησης προσπαθούν να περιορίσουν τις 
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επιπτώσεις και να μην επιτρέψουν στον άγνωστο λογαριασμό του αόρατου πολέμου να πάρει μη 

αντιμετωπίσιμες διαστάσεις. Σαφώς και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την αλήθεια πως η 

επόμενη μέρα θα είναι μεγάλη και δύσκολη.  

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

«Η επόμενη μέρα με αύξηση ρευστότητας και μείωση φόρων» 

Το Ε.Β.Ε.Π. αναφορικά με τις επιπτώσεις του κορονοιού έχει 

καταθέσει στη Κυβέρνηση δύο συγκεκριμένες προτάσεις για την 

επόμενη μέρα και την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας. 

Πρώτον τα διαθέσιμα κονδύλια του ΕΣΠΑ να χρησιμοποιηθούν 

για κεφάλαιο κίνησης ΜμΕ, όπως παλαιότερα με τις εγγυήσεις 

του ΤΕΜΠΜΕ και του ΕΤΕΑΝ, αλλά αυτή τη φορά μέσω ειδικών εξωλογιστικών λογαριασμών, 

που θα ελέγχουν τη ροή και τη διάθεση τους, αφού χωρίς επιχειρήσεις, δεν υπάρχει ανάπτυξη. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

«Ο άγνωστος λογαριασμός ενός αόρατου πολέμου σε κοινωνία και οικονομία» 

Η ελληνική κοινωνία προσπαθεί να φτάσει νωρίτερα στην 

επόμενη μέρα και η πραγματική οικονομία ελπίζει να ανακάμψει 

ταχύτερα. Η επέλαση του κορονοϊού βρήκε την οικονομία της 

χώρας στην πλέον κρίσιμη φάση, που τα πρώτα σημάδια 

ανάκαμψής, χάρη στις επίπονες προσπάθειες μας, μετά από μια 

δεκαετή περίοδο κρίσης, ήταν ορατά. Στην παρούσα φάση ίσως θα ήταν παρακινδυνευμένο να 

επιχειρηθεί μια πρώτη αποτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων που θα προκαλέσει η περίοδος 

της πανδημίας στην ελληνική οικονομία. Δεν γνωρίζουμε ακόμα πόσο πίσω έχουμε γυρίσει και 

ενδεχομένως θα γυρίσουμε ακόμα, αλλά οι άνθρωποι της αγοράς αισθανόμαστε ότι οι μέχρι 

σήμερα χειρισμοί της Κυβέρνησης προσπαθούν να περιορίσουν τις επιπτώσεις και να μην 

επιτρέψουν στον άγνωστο λογαριασμό του αόρατου πολέμου να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ 

Παρουσιάστηκε η μελέτη της XRTC για την ακτοπλοΐα  

Προκειμένου να επιβιώσει η ελληνική ακτοπλοΐα θα πρέπει να 

στηριχθεί από το κράτος με ένα ποσό μεταξύ 22-30 εκατ. ευρώ το 

μήνα για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση. Αυτό αναφέρει ως 

συμπέρασμα μελέτη της XRTC για την ακτοπλοΐα. Όπως αναφέρει 

στα συμπεράσματα της η μελέτη της XRTC, ο ακτοπλοϊκός κλάδος 

έχει βρεθεί και αυτός όπως και αρκετοί άλλοι κλάδοι της Ελληνικής οικονομίας αντιμέτωπος με 

ένα νέο κύμα οικονομικών δυσκολιών το οποία μπορούμε να αποκαλέσουμε ως FREAK WAVE. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του νέου κύματος είναι η απότομη παύση των εργασιών των 

εταιρειών σε επίπεδα που προσεγγίζουν το 70% και η αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρκεια της 

κρίσης. Το βασικό ερώτημα που καλούνται οι εμπλεκόμενοι φορείς να  απαντήσουν  είναι  πώς ο  
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κλάδος θα μπορέσει σε πρώτη φάση να επιβιώσει με τις μικρότερες δυνατές απώλειες και σε 

δεύτερη εξίσου σημαντική όπως η πρώτη να καταφέρει να σταθεί πάλι στα πόδια του σε βάθος 

χρόνου. 

Μελέτη 

Επιστροφή 

 

Απαλλάσσονται του ΦΠΑ τροφοεφοδιασμοί 

Με την υπ αριθ. Α 1040/2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών 

και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αντικαθίσταται το άρθρο 7 

(μεταβατικές διατάξεις) της αριθ. ΠΟΛ 1177/2028 ΚΥΑ για την 

απαλλαγή από ΦΠΑ των πράξεων εφοδιασμού πλοίων που 

εκτελούν πλόες στην ανοιχτή θάλασσα. Με την αντικατάσταση 

αυτή για το διάστημα από 1/4/2018 έως 31/12/2019, τα πλοία που εμπίπτουν στην περίπτωση Ι 

της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/00 θεωρούνται ως πλοία που 

διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα. 

Περισσότερα 

ΦΕΚ 

Επιστροφή 

 

Προστασία της Δημόσιας Υγείας (καραντίνα πλοίων άμα κατάπλου από λιμένα 

εξωτερικού) 

Από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΝΝΠ έγιναν γνωστά τα ακόλουθα: 

«Κατόπιν οδηγιών απο την Διεύθυνση Υγειονομικού Έλέγχου και 

Περιβαλλοντικής Υγιεινής- Περιφερειακής ενότητας Πειραιά, σας 

γνωρίζουμε ότι τα πλοία που καταπλέουν  προερχόμενα απο 

λιμένες εξωτερικού οφείλου, απαρέγκλειτα, όπως παραμέινουν σε 

καραντίνα για δεκατέσσερεις  ημέρες (απαγόρευση εισόδου- εξόδου ατόμων απο το πλοίο), 

λόγω των επιβεβλημένων μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Σε περίπτωση που 

υπάρχει παραμονή του πλοίου σε ενδιάμεσο λιμένα εσωτερικού για την συμπλήρωση των 

δεκατεσσάρων ημερών, ωστε να επιτραπεί η είσοδος στομ πλοίο ατόμων και εργαζόμενων 

εξωτερικών συνεργείων, εφόσον το πλοίο διαθέτει αρνητική Ναυτιλιακή Δήλωση Υγείας. 

Ειδικότερα για θέματα εισόδου στα πλοία των εργαζόμενων  σε εξωτερικά συνεργεία, οι 

ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να  απευθυνθούν στην  Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και 

Περιβαλλοντικής Υγιεινής - Περιφερειακής ενότητας Πειραιά, για περαιτέρω οδηγίες». 

Επιστροφή 
 

Επιστροφή 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

10 – 23 Απριλίου 2020 

Ενημέρωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. προς EuroCommerce: 

▪ «Satisfactory funds from individual euro-tools but without groundbreaking decisions and common 

EU solutions» 

▪ Πίνακας Ε.Β.Ε.Π. «Τo χρονοδιάγραμμα των μέτρων της Ελληνικής κυβέρνησης» 

Δ.Τ. EuroCommerce: Η ανάκαμψη από τον Covid-19 χρειάζεται ελεύθερο εμπόριο και όχι 

προστατευτισμό 

Κοινή Δήλωση: «COVID-19 crisis: we need a strong Europe» 
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