
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

▪ Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται από την 

εξάπλωση του κορονοϊού (επικαιροποιημένη λίστα – με κόκκινο χρώμα 

επισημαίνονται οι κατηγορίες που προστίθενται) 
▪ Οριζόντια μέτρα για στήριξη επιχειρήσεων με επιπλέον ΚΑΔ ζητά το Ε.Β.Ε.Π. 
▪ Το Ε.Β.Ε.Π. ζητά από τις «Υγιείς» επιχειρήσεις «Οικονομικό Πατριωτισμό» και από 

την κυβέρνηση μόνιμα μέτρα για την επόμενη ημέρα 
▪ Προσφορά στήριξης του Ε.Β.Ε.Π. στο Υπουργείο Υγείας 
▪ ΑΑΔΕ: Δεν υπάγονται στα μέτρα στήριξης όσοι άλλαξαν ΚΑΔ μετά τις 20 Μαρτίου 
▪ Επιστολή Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π στον Πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη με δύο 

προτάσεις και μια λίστα 200 ΚΑΔ της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Πειραιά 
▪ Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π.: Η «μάχη» της δημόσιας υγείας αναδεικνύει την ανάγκη 

ψηφιοποίησης του δημόσιου τομέα #gov.gr# 
▪ Τι ισχύει για το προσωπικό των επιχειρήσεων που τελούν σε αναστολή, λόγω του 

κορονοϊού- Ενημέρωση του «ΕΡΓΑΝΗ» 
▪ Αναστολή καταβολής ΦΠΑ και βεβαιωμένων οφειλών των επιχειρήσεων που 

επλήγησαν απο τον κορονοιό 
▪ Ποιες συναλλαγές δεν θα διενεργούνται μέσω των τραπεζικών καταστημάτων από 

24η  Μαρτίου 
▪ Εγκύκλιος με την οποία δίνονται οδηγίες για ηλεκτρονική έκδοση της άδειας 

παράδοσης εισαγομένων και εξαγομένων εμπορευμάτων 
▪ Δωρεάν πάγιο, εκπτώσεις και καλύτερη εξυπηρέτηση στα νέα μέτρα ελάφρυνσης της 

ΔΕΗ 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

▪ Ευχαριστήρια επιστολή Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. στην Α.Ε. Πρέσβη της Κίνας 
▪ Συνέντευξη του Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. για τα ναυτιλιακά νέα του«REPORTER.GR» 
▪ Αρωγή της ναυτιλίας στη μάχη εναντίον της πανδημίας 
▪ ΚΥΑ προσωρινών περιορισμών μετακινήσεων με πλοία 
▪ Ενέργειες ΥΝΑΝΠ για πρόληψη, προστασία και περιορισμό της διάδοσης του COVID-

19 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16 - 26 Μαρτίου 2020 

 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ &  

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

  
 

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 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 τη Δευτέρα 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 

Το Επιμελητήριό μας προσαρμόζει τον τρόπο λειτουργίας του λόγω της πανδημίας 

του κορωνοϊού για το επόμενο διάστημα μέχρι 27/3/2020. 

 

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΑΣ 

ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ 

 

▪ Το Επιμελητήριό μας 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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Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων 

που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού 

(επικαιροποιημένη λίστα – με κόκκινο χρώμα 

επισημαίνονται οι κατηγορίες που προστίθενται) 

Επιστροφή 

 

Οριζόντια μέτρα για στήριξη επιχειρήσεων με επιπλέον ΚΑΔ ζητά το Ε.Β.Ε.Π. 

Επιστολή προς τους Υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης, Εργασίας 

και Επικρατείας απέστειλε το Ε.Β.Ε.Π. με την οποία ζητά τη λήψη 

επιπρόσθετων μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων 

προτείνοντας την προσθήκη 72 ΚΑΔ στα επικείμενα νέα μέτρα. 

Ειδικότερα, στην επιστολή αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Περισσότερα 

Πίνακας ΚΑΔ 

Επιστροφή 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. ζητά από τις «Υγιείς» επιχειρήσεις «Οικονομικό Πατριωτισμό» και από την 

κυβέρνηση μόνιμα μέτρα για την επόμενη ημέρα 

Το Ε.Β.Ε.Π. ζήτησε από την Κυβέρνηση οριζόντια και 

αναλογικά μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας για την 

επόμενη ημέρα του κορονοϊού, αφού δύσκολα βρίσκει 

κανείς ΚΑΔ κάποιου επιχειρηματικού κλάδου που δεν 

πλήττεται από τις επιπτώσεις της κρίσης. Ζητά όμως, 

ταυτόχρονα, από τις «υγιείς» επιχειρήσεις να 

επιδείξουν, στα δύσκολα για μία ακόμα φορά, «οικονομικό πατριωτισμό». Η 

συγκεκριμένη μορφή «οικονομικού πατριωτισμού» δεν έχει καμία σχέση με τον 

«οικονομικό εθνικισμό». Δεν σχετίζεται με όποια συντονισμένη και προωθούμενη 

συμπεριφορά καταναλωτών ή επιχειρήσεων με την ευνοϊκή μεταχείριση εμπορευμάτων ή 

υπηρεσιών που παράγονται στη χώρα μας ή σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες της ΕΕ, ούτε με την 

τόνωση της ζήτησης αγαθών μέσω προστατευτισμού της εγχώριας αγοράς από τον ξένο 

ανταγωνισμό με δασμούς και ποσοστώσεις. Ούτε, βεβαίως, αναφέρεται κατά των εξαγορών από 

επενδυτές των εγχώριων ιδιωτικών ή δημόσιων εταιρειών. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Προσφορά στήριξης του Ε.Β.Ε.Π. στο Υπουργείο Υγείας 

Επιστολή στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας με την οποία 

γνωστοποιείται η διάθεση ποσού 20.000 ευρώ για αγορά 

υγειονομικού υλικού ή όποια άλλη ανάγκη κρίνεται  

απαραίτητη απέστειλε το Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Πειραιά. Στην επιστολή αναφέρονται τα 

ακόλουθα: 

http://www.pcci.gr/evepimages/01ListaKAD270320_F13602.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/01ListaKAD270320_F13602.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/01ListaKAD270320_F13602.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/01ListaKAD270320_F13602.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/02PresLetterToYpOIk_F13847.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/02ListaKAD_F13693.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/press260320_F11799.pdf


«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,  

Με την παρούσα, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για τη δύσκολη μάχη 

που δίνεται και να σας συγχαρούμε για τις προσπάθειες που καταβάλετε καθημερινά στον 

περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού.  Σε αναγνώριση του δύσκολου έργου σας, η 

Διοίκηση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς αποφάσισε 

ομόφωνα να συνδράμει στις προσπάθειες της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού 

και να διαθέσει στο Υπουργείο Υγείας το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €), 

για αγορά υγειονομικού υλικού ή όποια άλλη ανάγκη κρίνεται απαραίτητη. Επίσης σας 

γνωρίζουμε ότι το Ε.Β.Ε.Π. προχωρά στην αγορά και δωρεάν διανομή 50.000 μασκών μιας 

χρήσης, σε εργαζόμενους επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιοχή ευθύνης του, την 

ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, τη Λαυρεωτική και τη Δυτική Αττική, στο πλαίσιο της 

πρόσκλησής μας σε όλους να επιδείξουμε «οικονομικό πατριωτισμό» και να στηρίξουμε το 

δημόσιο σύστημα υγείας. Με την προσδοκία για σύντομη αναστροφή του κλίματος και την 

επιστροφή της ζωής μας στην κανονικότητα, παρακαλούμε για την αποδοχή της προσφοράς μας 

και την υπόδειξη αρμόδιου προσώπου επικοινωνίας, προκειμένου να προχωρήσουμε άμεσα, στις 

απαραίτητες ενέργειες και εκταμίευσης του ποσού. Παραμένω στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε 

περαιτέρω ενέργεια».       

Επιστροφή 

 

ΑΑΔΕ: Δεν υπάγονται στα μέτρα στήριξης όσοι άλλαξαν ΚΑΔ μετά τις 20 Μαρτίου 

Με αφορμή ερωτήματα λογιστών - φοροτεχνικών, ελευθέρων 

επαγγελματιών και επιχειρήσεων σχετικά με τους Κωδικούς 

Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που υπάγονται στην παράταση 

καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και ΦΠΑ, η Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζει τα εξής: Πρόκειται για τους ΚΑΔ, 

οι οποίοι ήταν κύριοι και ενεργοί στις 20 Μαρτίου 2020,όπως προβλέπονται στις υπουργικές 

αποφάσεις 1053/2020 (Β' 949) και 1054/2020 (Β' 950). Συνεπώς, οποιαδήποτε μεταβολή σε 

ΚΑΔ μετά τις 20 Μαρτίου 2020, για προγενέστερο χρονικό διάστημα, δεν λαμβάνεται υπόψη για 

την υπαγωγή στα μέτρα στήριξης.  

Επιστροφή 

 

Επιστολή Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π στον Πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη με δύο προτάσεις 

και μια λίστα 200 ΚΑΔ της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Πειραιά 

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς, Β. Κορκίδης, απέστειλε στον Έλληνα Πρωθυπουργό, 

Κ. Μητσοτάκη, καθώς και τους αρμόδιους Υπουργούς 

Οικονομικών, Χ. Σταϊκούρα, Ανάπτυξης, Α. Γεωργιάδη και, 

Εργασίας, Ι. Βρούτση, επιστολή με δύο προτάσεις για την 

υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και απασχόλησης την επόμενη ημέρα της 

πανδημίας, καθώς και μία λίστα με περισσότερους από 200 ΚΑΔ, που δραστηριοποιούνται 

στην εφοδιαστική και ναυτιλιακή βιομηχανία της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά και πλήττονται 

εξίσου με πολλές άλλες επιχειρήσεις. Το ακριβές κείμενο της επιστολής του Επιμελητηρίου στον 

Πρωθυπουργό είναι το ακόλουθο: 



Περισσότερα 

Ανοίξτε το επισυναπτόμενο αρχείο 

Επιστροφή 

 

Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π.: Η «μάχη» της δημόσιας υγείας αναδεικνύει την ανάγκη 

ψηφιοποίησης του δημόσιου τομέα #gov.gr# 

 Η χώρα μας θα πρέπει να προχωρήσει με γοργά και αποφασιστικά 

βήματα, ίσως ανάλογα εκείνων που γίνονται στην «μάχη» κατά 

της εξάπλωσης του κοροναϊού για την ψηφιοποίηση του συνόλου 

των υπηρεσιών του Δημοσίου. Αν η ψηφιοποίηση αυτή είχε 

προχωρήσει, πολλές από τις δραστηριότητες που αναγκαστικά οι 

πολίτες θα πρέπει να διεκπεραιώσουν με αυτοπρόσωπη επαφή 

τους με φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου θα μπορούσαν να γίνουν μέσω των υπολογιστών 

και κατά αναλογία όπως συμβαίνει με τις Δ.Ο.Υ., τις Τράπεζες και τα Επιμελητήρια. Οι κρίσεις 

και τα πολύτιμα συμπεράσματά τους θα πρέπει να αξιοποιηθούν με λιγότερες αυτοπρόσωπες 

επαφές των πολιτών με τους κρατικούς φορείς, λιγότερη ταλαιπωρία, αξιοποίηση χρόνου και 

συνακόλουθα κόστους από χαμένες ανθρωποώρες στην αναζήτηση και ανταλλαγή περιττών 

εγγράφων. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Τι ισχύει για το προσωπικό των επιχειρήσεων που τελούν σε αναστολή, λόγω του 

κορονοϊού- Ενημέρωση του «ΕΡΓΑΝΗ» 

Να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των 

συμβάσεων εργασίας υποχρεούνται οι επιχειρήσεις-εργοδότες 

που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής 

δραστηριότητάς τους, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής - και για 

όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του 

κορονοϊού COVID-19. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες. 

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. Αυτό προβλέπει, μεταξύ άλλων, 

η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με θέμα «κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας 

διοίκησης». 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Αναστολή καταβολής ΦΠΑ και βεβαιωμένων οφειλών των επιχειρήσεων που 

επλήγησαν απο τον κορονοιό 

Άμεσα προχωρά η υλοποίηση του πακέτου μέτρων για την 

ουσιαστική στήριξη της ελληνικής οικονομίας το οποίο ανακοίνωσε 

η κυβέρνηση και στο πλαίσιο αυτό ο υφυπουργός Οικονομικών, 

Απόστολος Βεσυρόπουλος, κατόπιν εισήγησης του διοικητή της 

http://www.pcci.gr/evepimages/PresLettPrimeMin_F13845.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/Lista200KAD_F13702.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PresArtAxiaNews_F13796.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ProsEpixAnast_F13920.pdf


ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, υπέγραψε δύο υπουργικές αποφάσεις αναστολής στην καταβολή του 

ΦΠΑ και βεβαιωμένων οφειλών των επιχειρήσεων που πλήττονται απο την πανδημία. Με τις 

αποφάσεις αναστέλλεται η είσπραξη και δίνεται παράταση των προθεσμιών καταβολής των 

βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και των βεβαιωμένων οφειλών από χρεωστικές δηλώσεις Φ.Π.Α., 

στις επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού 

(COVID-19). 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Ποιες συναλλαγές δεν θα διενεργούνται μέσω των τραπεζικών καταστημάτων από 24η  

Μαρτίου 

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, με ανακοίνωση της, ενημερώνει 

τους συναλλασσόμενους για τις συναλλαγές που δεν θα μπορούν 

να διενεργούν στα τραπεζικά καταστήματα από την Τρίτη, 24 

Μαρτίου μετά την επιβολή του μέτρου του προσωρινού 

περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση 

του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Οι 

τράπεζες μέλη της ΕΕΤ, εντείνουν ακόμη περισσότερο τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων 

και των συναλλασσομένων, μετά την επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της 

κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19». Για το λόγο αυτό, από σήμερα Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020, δεν θα πραγματοποιούνται στα 

καταστήματα, με φυσική παρουσία, οι ακόλουθες συναλλαγές: 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Εγκύκλιος με την οποία δίνονται οδηγίες για ηλεκτρονική έκδοση της άδειας 

παράδοσης εισαγομένων και εξαγομένων εμπορευμάτων 

Κοινοποιούμε την αριθ. Ε. 2033/19-3-2020 εγκύκλιο με την οποία 

δίνονται οδηγίες για ηλεκτρονική έκδοση της άδειας παράδοσης 

εισαγομένων και εξαγομένων εμπορευμάτων, ανάλογα με το χώρο 

στον οποίο είναι αποθηκευμένα και την τελωνειακή διαδικασία που 

εφαρμόζεται: Η φυσική παρουσία στο χώρο του τελωνείου 

περιορίζεται μόνο κατά τη διενέργεια φυσικού ελέγχου. Η άδεια παράδοσης εμπορευμάτων 

εκδίδεται ηλεκτρονικά ως εξής:  

Α. Εισαγωγή 

1. Για τα εμπορεύματα που είναι αποθηκευμένα σε ιδιωτική αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης 

ή προσωρινής εναπόθεσης ως άδεια παράδοσης θεωρείται το μήνυμα ID29A εφόσον η πληρωμή 

γίνεται εντός του ωραρίου ή ID80 εφόσον η πληρωμή γίνεται εκτός ωραρίου. 

2. Για τα εμπορεύματα που είναι αποθηκευμένα σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης θα 

αποστέλλεται ηλεκτρονικά από το τελωνείο η άδεια παράδοσης στο e-mail του εισαγωγέα με 

κοινοποίηση στο e-mail του διαχειριστή της αποθήκης (θέση 30 ή 49 ΕΔΕ) 

http://www.pcci.gr/evepimages/AnastFPA_F13558.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/SynTrapezon_F14018.pdf


3. Για τα εμπορεύματα που είναι αποθηκευμένα σε δημόσια αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης 

θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά  από το τελωνείο η άδεια παράδοσης στο e-mail του εισαγωγέα με 

κοινοποίηση στο e-mail του διαχειριστή της αποθήκης (θέση 30 ή 49 ΕΔΕ)  

4. Για τα εμπορεύματα που είναι αποθηκευμένα σε ελεύθερη ζώνη θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά 

στο e-mail του διαχειριστή εμπορευματων της ελεύθερης ζώνης. 

 

Β. Εξαγωγή 

Για τα εξαγόμενα εμπορεύματα, κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων κατά της διασποράς του 

κορωνοϊού, όταν η έξοδος πραγματοποιείται από τελωνείο εντός της ελληνικής επικράτειας, ως 

άδεια παράδοσης θα εκτυπώνεται το μήνυμα ΙΕ529 το οποίο θα αναγράφεται στο status της 

διασάφησης εξαγωγής. 

Σε περιπτώσεις που η έξοδος πραγματοποιείται από τελωνείο άλλου κράτους μέλους της ΕΕ θα 

εκτυπώνεται το Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής από το τελωνείο για να προσκομισθεί στο 

τελωνείο εξόδου. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Δωρεάν πάγιο, εκπτώσεις και καλύτερη εξυπηρέτηση στα νέα μέτρα ελάφρυνσης της 

ΔΕΗ 

Κατάργηση της πάγιας χρέωσης για όλους τους καταναλωτές, 

έκπτωση 5 ευρώ για όσους λαμβάνουν ηλεκτρονικό λογαριασμό 

και επιπλέον 8% για τους ευάλωτους πελάτες και για 

καταναλώσεις πάνω από 2.000 κιλοβατώρες, θέτει σε εφαρμογή η 

ΔΕΗ από τις 26 Μαρτίου και για τρεις μήνες. Συγκεκριμένα, 

όπως ανακοινώθηκε τα έκτακτα μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης των πελατών της επιχείρησης 

είναι: 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 

Ευχαριστήρια επιστολή Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. στην Α.Ε. Πρέσβη της Κίνας 

“Your Excellency,  

The cornerstone of the relations between the two countries, 

Greece and China, is summed up in two words: "mutual 

respect", which derives from their historical heritage and 

strong commercial cooperation. This "mutual respect" during 

these crucial times of our common struggle against the "common enemy", the new 

coronavirus, was confirmed by the recent offering - donation of medical equipment. Through 

you, your Excellency, our Chamber expresses, to the Chinese Government and the people of 

China, the gratitude of the Piraeus business community and its solidarity. 

Greece supports China even now that the pandemic is testing Greek people, as it has done 

with the Chinese as well, in the fight against the new coronavirus. Our thoughts, from the very 

http://www.pcci.gr/evepimages/AADE_F13502.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/DoreanPagio_F13604.pdf


first moment, were next to the Chinese people, especially those who were hit harder in Hubei 

and in Wuhan. 

The outbreak of the epidemia is an issue that needs global attention and requires deepening 

international cooperation at all fronts in order to halt the new coronavirus and safeguard public 

health. 

We are convinced that China's response to this challenge has been decisive and that, with the 

cooperation of both countries also at the scientific level, these efforts in the fight against the 

new coronavirus will soon have results. 

We are convinced that through this ordeal, the relations between the two people were 

strengthened.  

Yours sincerely,  

Vassilis Korkidis” 

Επιστροφή 

 

Συνέντευξη του Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. για τα ναυτιλιακά νέα του«REPORTER.GR»  

Ασφυκτικές πιέσεις ασκεί ο κορονοϊός στη ναυτιλιακή 

βιομηχανία, καθώς τα εμπορεύματα που προέρχονται από 

την Κίνα και διακινούνται προς την Ευρώπη περιορίστηκαν 

δραστικά, με αποτέλεσμα να αδειάσουν τα ευρωπαϊκά λιμάνια 

από φορτηγά πλοία και containers. «Η ναυτιλιακή αγορά έχει 

να αντιμετωπίσει πρόσθετα προβλήματα από τη μεταφορά 

της πανδημίας από τη Κίνα στην Ευρώπη και την Αμερική. Τα μεγάλα εμπορικά λιμάνια είναι σε 

"αρρυθμία", αφού η ζήτηση για προϊόντα που μεταφέρονται δια θαλάσσης έχει περιοριστεί 

σημαντικά» επισημαίνει, μιλώντας στο Reporter, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Πειραιά (Ε.Β.Ε.Π.), Βασίλης Κορκίδης. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Αρωγή της ναυτιλίας στη μάχη εναντίον της πανδημίας  

Στην πρωτόγνωρη αυτή δοκιμασία που βιώνει η πατρίδα μας μαζί 

με ολόκληρο τον πλανήτη, βαλλόμενη από την πανδημία του 

κορονοϊού, η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), μέσω του 

συλλογικού της οργάνου, την Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς του 

Ελληνικού Εφοπλισμού «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ» και παράλληλα με την 

ιδιωτική πρωτοβουλία, ξεκίνησε εκστρατεία ειδικού σκοπού συγκέντρωσης χρημάτων για την 

ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας με αναγκαίο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και 

αναλώσιμα προϊόντα. Ο Πρόεδρος της ΕΕΕ και της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, κ. Θ. Βενιάμης, δήλωσε: «Σε 

στενή συνεργασία με την ελληνική πολιτεία, η ελληνική ναυτιλιακή οικογένεια δηλώνει παρούσα 

να ενισχύσει με εφόδια το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας μας που βρίσκεται με 

αυταπάρνηση στην πρώτη γραμμή της μάχης με την πανδημία. Ενδεικτικά, ήδη προσφέρθηκαν 

105 αναπνευστήρες ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ…»  

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/Pres2Reporter_F13744.pdf


ΚΥΑ προσωρινών περιορισμών μετακινήσεων με πλοία 

Εκδόθηκε η ΚΥΑ για τον προσωρινό περιορισμό μετακινήσεων 

επιβατών εντός της ελληνικής επικράτειας με πλοία και σκάφη 

κάθε τύπου προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού 

CΟVID-19. 

 

Ανοίξτε το επισυναπτόμενο αρχείο 

Επιστροφή 

 

Ενέργειες ΥΝΑΝΠ για πρόληψη, προστασία και περιορισμό της διάδοσης του COVID-19 

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από τις πρώτες 

κιόλας μέρες εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού, με εντολή του 

Υπουργού κ. Γιάννη Πλακιωτάκη προχώρησε στις απαραίτητες 

ενέργειες, αρχικά της καταγραφής των αποθεμάτων αλλά και της 

χαρτογράφησης των αναγκών υγειονομικού υλικού σε όλο το 

πεδίο ευθύνης του και εν συνεχεία στην κάλυψή τους, σε τρεις φάσεις. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Επιστροφή 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

16 - 26 Μαρτίου 2020 

▪ Ενημέρωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κου Β. Κορκίδη, στην EuroCommerce για τον Κορονοϊό 

▪ Διαμαρτυρία Ε.Β.Ε.Π. προς την EuroCommerce 

▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce: “Δήλωση Γενικού Διευθυντή  EuroCommerce, κου Christian 

Verschueren, για τον Κορονοϊό» 

▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce: “Coronavirus: Non-food retailers face major crisis” 

▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce: “Coronavirus: κοινή δήλωση Copa-Cogeca, 

FoodDrinkEurope, EuroCommerce” 
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