ΕΜΠΟΡΙΚΟ &
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δευτέρα, 1η Ιουνίου 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)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



Δηλώσεις Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλη Κορκίδη, για το πακέτο ανάκαμψης που
ανακοίνωσε η Κομισιόν



Προσοχή να μην καταλήξουν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για ρευστότητα στα αζήτητα των
τραπεζών



Το

Ε.Β.Ε.Π.

προτείνει

η

2η

φάση

της

«Επιστρεπτέας

Προκαταβολής»

να

δώσει

προτεραιότητα στις ατομικές επιχειρήσεις



EuroCommerce: «Το εμπόριο είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομικής αναζωογόνησης και
ανάκαμψης της EE»



Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο εμπορικό κέντρο του Πειραιά



Το Ε.Β.Ε.Π. αναλύει τα οφέλη των επιχειρήσεων από την κάλυψη του μηχανισμού της
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ»



Συνεργασία Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς με Ιατρικό Σύλλογο για την
ανάδειξη του Πειραιά σε υγειονομικά ασφαλή πόλη-λιμάνι



Πραγματικότητα και όχι κανονικότητα αποδεικνύουν τα στοιχεία της έρευνας του Ε.Σ.Π.



To Womanitee με το Womanitee Toolkit στο πλευρό των γυναικών του επιχειρείν που
πλήττονται από τον Covid-19



Πλαστικό χρήμα: Πώς το χρησιμοποίησαν οι Έλληνες στο lockdown

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.



Κρατικό δάνειο έχουν λάβει 47.532 επιχειρήσεις



Ενεργοποιείται η έκπτωση 25% του ΦΠΑ



Τον Ιούνιο θα ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος της "επιστρεπτέας προκαταβολής" στις
επιχειρήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ



Πώς θα εφαρμοστούν οι αναστολές συμβάσεων εργασίας έως και τον Ιούλιο



Ξεκινά, από την 1η Ιουνίου 2020, η εφαρμογή του μέτρου της μείωσης των ασφαλιστικών
εισφορών



Από την 1η Ιουνίου η υποβολή δηλώσεων των εργοδοτών στο σύστημα «Εργάνη»

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ



Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π.: «Πρέπει να “ξεδιπλωθούν” σε όλο το μήκος κύματος οι
ναυτιλιακές δραστηριότητες»



Τα αποτελέσματα χρήσης 2019 της ΟΛΠ Α.Ε. παρουσιάστηκαν

στην Ένωση Θεσμικών

Επενδυτών



Παρέμβαση Ε.Β.Ε.Π. για χώρους εναπόθεσης φρούτων στον ΟΛΠ



Σύσκεψη για τη ναυπηγοεπισκευή συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

25 - 29 ΜΑΪΟΥ 2020

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

ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ
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

Δηλώσεις Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλη Κορκίδη, για το πακέτο ανάκαμψης
που ανακοίνωσε η Κομισιόν
«Ο κοροναϊός είτε θα σκοτώσει, είτε θα θεραπεύσει την ΕΕ. Μπορεί
να είναι νωρίς για την εκτίμηση των πολιτικών επιπτώσεων της
πανδημίας στην Ευρώπη, αλλά οι αποφάσεις που λαμβάνονται έχουν
πλέον βαθύ αντίκτυπο σε πολίτες και κράτη μέλη. Η αναθεωρημένη
διπλή πρόταση της Κομισιόν για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο
2021-2027 και το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι καθοριστικής σημασίας,
φαίνεται ικανοποιητική, αλλά παραμένει άγνωστο εάν επαρκεί για την επόμενη μέρα. Η ΕΕ,
μέχρι σήμερα, απέτυχε να παρουσιάσει ένα κοινό όραμα και να αναλάβει μια γενναία πολιτική
δέσμευση, ώστε να διαβεβαιώσει έμπρακτα στους ευρωπαίους πολίτες, ότι είναι εκεί για αυτούς.
Συγκεκριμένα, η πρόσφατη έρευνα για το ΕΚ δείχνει πως οι 7 στους 10 ευρωπαίους πολίτες
θέλουν την ΕΕ να έχει ισχυρότερο ρόλο στην αντιμετώπιση κρίσεων.
Περισσότερα
Επιστροφή
Προσοχή να μην καταλήξουν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για ρευστότητα στα
αζήτητα των τραπεζών
Η ρευστότητα που θα διατεθεί τους επόμενους μήνες στην ελληνική
αγορά για την επούλωση των πληγών που αφήνει στην πραγματική
οικονομία η κρίση του κορωνοϊού είναι καθοριστική για την
βιωσιμότητα πολλών επιχειρήσεων. Οι διαθέσιμοι πόροι μέσω των
κρατικών προγραμμάτων επιδότησης και εγγυοδοσίας δανείων
δημιουργούν ένα «οπλοστάσιο» ύψους περίπου 13 δις ευρώ, μαζί με τις αναστολές δόσεων
υφιστάμενων δανείων. Ωστόσο υπάρχει αμφιβολία για το κατά πόσο οι επιχειρήσεις πληρούν
εύκολα τους όρους και τις προϋποθέσεις, ώστε να μπορούν να απορροφήσουν το σύνολο αυτής
της προσφοράς «φθηνού χρήματος». Αυτό δείχνουν τουλάχιστον οι αιτήσεις που έχουν
υποβληθεί έως σήμερα, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί, καθώς και η κακή οικονομική κατάσταση
των επιχειρήσεων, όσων θεωρητικά εντάσσονται στους δικαιούχους των σχετικών δράσεων.
Περισσότερα
Επιστροφή
Το Ε.Β.Ε.Π. προτείνει η 2η φάση της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής» να δώσει
προτεραιότητα στις ατομικές επιχειρήσεις
Η «επανεκκίνηση» της πραγματικής οικονομίας ανέδειξε με τον πιο
χαρακτηριστικό τρόπο το πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζει
η

πλειονότητα

των

επιχειρήσεων.

Μικρές,

μεσαίες

αλλά

και

μεγαλύτερες εμπορικές, μεταποιητικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις
«κουβαλούν» χρέη του παρελθόντος που καλούνται να πληρώνουν
σε μηνιαία βάση. Η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών δεν εμφανίζει ιδιαίτερη βελτίωση, με
αποτέλεσμα και η κατανάλωση να μην βοηθάει με αξιοσημείωτες μεταβολές την αγορά.
Μάλιστα, έχει τεράστιο ενδιαφέρον ότι εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης αναδεικνύονται και
στην χώρα μας νέες καταναλωτικές τάσεις. Στην πλειονότητά τους οι καταναλωτές είτε
περικόπτουν τις αγορές τους λόγω έλλειψης διαθέσιμου εισοδήματος, είτε αγοράζουν τα

απολύτως απαραίτητα φοβούμενοι μια πιθανή νέα έξαρση της πανδημίας το ερχόμενο
φθινόπωρο.
Περισσότερα
Επιστροφή
EuroCommerce:

«Το

εμπόριο

είναι

η

κινητήρια

δύναμη

της

οικονομικής

αναζωογόνησης και ανάκαμψης της EE»
Μετά τη παρουσίαση του Προγράμματος Ανάκαμψης της
Επιτροπής «Next Generation EU» από την Πρόεδρο της
ΕΕ, η EuroCommerce ανακοίνωσε: Μας ενθαρρύνει η
θετική και φιλόδοξη προσέγγιση της Επιτροπής για να
κινηθεί ξανά η ευρωπαϊκή οικονομία μετά τις τεράστιες
ζημίες που προκλήθηκαν από τον COVID-19. Οι λιανοπωλητές εκτός των τροφίμων και πολλοί
χονδρέμποροι έχουν πληγεί σοβαρά κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Με καταστήματα,
εστιατόρια ή εργοτάξια κλειστά για πολλές εβδομάδες και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε
χαμηλό όλων των εποχών, θα υπάρξουν σημαντικές απώλειες και πολύ αργή ανάκαμψη. Μόνο
σε καταστήματα λιανικής εκτός τροφίμων, για την ΕΕ, αναμένουμε απώλειες τουλάχιστον 300
δις ευρώ για το 2020. Πολλές επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες δεν θα ξανανοίξουν. Μόνο στη
Γερμανία, 50.000 επιχειρήσεις λιανικής ενδέχεται να χρεοκοπήσουν.
Περισσότερα
Επιστροφή
Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο εμπορικό κέντρο του Πειραιά
Με μεγάλη έκπληξη και ιδιαίτερη χαρά υποδέχθηκαν την Δευτέρα
25 Μαΐου τον Πρωθυπουργό κ. Κ. Μητσοτάκη οι καταστηματάρχες
του

Πειραιά,

με

επαναλειτουργίας

την

ευκαιρία

των

και

καταστημάτων

της

πρώτης

της

ημέρας

εστίασης.

Ο

Πρωθυπουργός περιηγήθηκε σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους
του

Πειραιά,

επισκέφθηκε

καταστήματα

της

εργαζόμενους, δείχνοντας ενδιαφέρον για την

πόλης

και

συνομίλησε

με

εμπόρους

και

κατάσταση στην αγορά μετά την σταδιακή

επιστροφή στην κανονικότητα και ενημερώθηκε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν λόγω των
επιπτώσεων της πανδημίας. Τον Πρωθυπουργό συνόδευσε ο Πρόεδρος του Εμπορικού
Συλλόγου Πειραιώς κ. Νίκος Μανεσιώτης, ενώ είχαν μια σύντομη συνάντηση μαζί του ο
Δήμαρχος Πειραιά κ. Γ. Μώραλης και ο Πρόεδρος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Πειραιώς κ. Β. Κορκίδης.
Επιστροφή
Το Ε.Β.Ε.Π. αναλύει τα οφέλη των επιχειρήσεων από την κάλυψη του μηχανισμού της
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά θεωρεί πως το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την σταδιακή
επανεκκίνηση των επιχειρήσεων, κινήθηκε άμεσα προς την σωστή
κατεύθυνση στον τομέα της προστασίας της οικονομίας και της
διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής, καθώς έλαβε μέτρα που

στήριξαν

ταυτόχρονα

τις

επιχειρήσεις

και

τους

εργαζόμενους,

απλώνοντας

ένα

δίχτυ

προστασίας. Η δημιουργία του μηχανισμού «Συν-Εργασία» παρέχει την δυνατότητα ενίσχυσης
του εισοδήματος των εργαζόμενων, όπου και αν αυτό καταστεί αναγκαίο, ανακουφίζοντας
παράλληλα τις επιχειρήσεις από ένα σημαντικό μέρος του μισθολογικού κόστους με κοινό
παρονομαστή τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Ο μηχανισμός επιτρέπει στον εργοδότη να
μειώσει στο 50% το χρόνο εργασίας για μισθωτό πλήρους απασχόλησης με το κράτος να
αναπληρώνει το 60% του μισθού που χάνεται, γεγονός που αποτρέπει τη μείωση των θέσεων
εργασίας.
Περισσότερα
Επιστροφή
Συνεργασία Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς με Ιατρικό Σύλλογο
για την ανάδειξη του Πειραιά σε υγειονομικά ασφαλή πόλη-λιμάνι
Το Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π., στη συνεδρίαση της 18ης Μαΐου 2020,
αποφάσισε ομόφωνα την αποστολή στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά
επιστολής, στο πλαίσιο της οποίας πρότεινε συνεργασία με την
ιατρική κοινότητα, αναφορικά με την από κοινού πραγματοποίηση
μιας σειράς ενεργειών. Η πρόταση του Ε.Β.Ε.Π., έγινε ομόφωνα
αποδεκτή από το Δ.Σ. του Ι.Σ.Π., με αποτέλεσμα, στις 25 Μαΐου 2020, να υπογραφεί, επί των
συμπεφωνημένων, σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας.
Περισσότερα
Μνημόνιο
Επιστροφή

Πραγματικότητα και όχι κανονικότητα

αποδεικνύουν τα στοιχεία της έρευνας του

Ε.Σ.Π.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, με αφορμή την συμπλήρωση των τριών
πρώτων

εβδομάδων

επαναλειτουργίας

των

εμπορικών

καταστημάτων

πραγματοποίησε έρευνα αποτίμησης της εμπορικής κίνησης της πειραϊκής
αγοράς, τα αποτελέσματα της οποίας δυστυχώς επιβεβαίωσαν τις δυσοίωνες
προβλέψεις μας.

Παρά τον αρχικό ενθουσιασμό επαναλειτουργίας των

επιχειρήσεων, αλλά και της διάθεσης των καταναλωτών να επιστρέψουν στην κανονικότητα, οι
τζίροι των καταστημάτων αγγίζουν και πολλές φορές ξεπερνούν το μείον 30% έως μείον 50%
σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, βάσει της εκτίμησης του 52% των ερωτηθέντων.
Ειδικότερα, το 70% των καταστημάτων κατέγραψε χειρότερα αποτελέσματα σε σχέση με την
αντίστοιχη περυσινή περίοδο, 20% κινήθηκε στα ίδια επίπεδα, ενώ μόνο το 10% κατέγραψε
αυξητικές τάσεις τζίρου σε ποσοστό 10-20%.
Περισσότερα
Επιστροφή

To Womanitee με το Womanitee Toolkit στο πλευρό των γυναικών του επιχειρείν που
πλήττονται από τον Covid-19
Στην

πρώτη

καμπή

της

πανδημικής

κρίσης

οι

επιχειρηματίες

καλούνται να αντιμετωπίσουν τις ζημίες ενός πρωτόγνωρου lock
down, να περιορίσουν τις απώλειες, να διεκδικήσουν ευκαιρίες που
θα εμφανιστούν την «επόμενη ημέρα» αλλά και να προετοιμαστούν
για το ενδεχόμενο ενός νέου, ακόμη πιο σφοδρού χτυπήματος με τον
ερχομό του χειμώνα. Η κατάσταση είναι ακόμη πιο περίπλοκη για τις γυναίκες του επιχειρείν, τις
ελεύθερες επαγγελματίες, τις ιδιοκτήτριες αλλά και τις εργαζόμενες εμπορικών καταστημάτων.
Πολλές από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 πλήττουν δυσανάλογα τις γυναίκες.
Περισσότερα
Toolkit
Επιστροφή
Πλαστικό χρήμα: Πώς το χρησιμοποίησαν οι Έλληνες στο lockdown
Ενδιαφέροντα στοιχεία παράλληλα αναδεικνύονται σε ότι αφορά
την οικονομική συμπεριφορά των καταναλωτών. Στις ηλεκτρονικές
συναλλαγές, αναφορικά με τον όγκο, προκύπτει μεσοσταθμική
αύξηση της τάξεως του 8% σε σχέση με πέρυσι για το διάστημα
από 1 Μαρτίου μέχρι 12 Μαΐου, ενώ το τρίμηνο Μαρτίου-ΑπριλίουΜαΐου καταγράφεται αύξηση 9,7% σε σχέση με πέρυσι. Μόνο για τον Μάιο μέχρι στιγμής η
αύξηση διαμορφώνεται στο 19%. Η αύξηση στον όγκο των ηλεκτρονικών συναλλαγών
συνοδεύτηκε με μείωση στην αξία τους. Συγκεκριμένα, η αξία μειώθηκε κατά 0,1%, γεγονός
που φαίνεται πως εξηγείται από τη στροφή του πληθυσμού σε είδη α’ ανάγκης, τρόφιμα,
μαναβική κ.λπ. και φυσικά τη μείωση στην κινητικότητα που απέτρεψε μαζικές μετακινήσεις
πληθυσμών την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδας.
Περισσότερα
Επιστροφή
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
Κρατικό δάνειο έχουν λάβει 47.532 επιχειρήσεις
Πιστώθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς 13.474 δικαιούχων της
επιστρεπτέας προκαταβολής ποσό συνολικού ύψους 235,4 εκατ.
ευρώ. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων που έχουν λάβει
την επιστρεπτέα προκαταβολή μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 47.532,
στους οποίους έχει καταβληθεί άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση
συνολικού ύψους 468,7 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων

(ΑΑΔΕ),

53.351

επιχειρήσεις

οριστικοποίησαν,

μέσω

της

πλατφόρμας

myBusinessSupport (www.aade.gr/mybusinesssupport), την αίτηση χορήγησης της ενίσχυσης.
Οι πληρωμές για το υπόλοιπο 10% των δικαιούχων θα ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό,
έπειτα από έλεγχο.
Περισσότερα
Επιστροφή

Ενεργοποιείται η έκπτωση 25% του ΦΠΑ
Ενεργοποιείται από τον μήνα αυτό η έκπτωση 25% του ΦΠΑ για
όσους εξόφλησαν τον οφειλόμενο φόρο μέχρι τις 30 Απριλίου. Για
παράδειγμα, όσοι έχουν φορολογικές υποχρεώσεις εντός του
μήνα,

θα

καταβάλουν

μειωμένο

φόρο,

καθώς

θα

γίνει

ο

συμψηφισμός του 25% του καταβληθέντος ΦΠΑ. Ο συμψηφισμός
πραγματοποιείται είτε με αίτημα που υποβάλλεται μέσω email από τον δικαιούχο στην αρμόδια
για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εφορία είτε με αυτεπάγγελτο
συμψηφισμό (χωρίς να ζητηθεί από τον υπόχρεο) από τις αρμόδιες εφορίες με άλλες οφειλές ή
δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη φορολογική διοίκηση, οι οποίες
έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά την 1η Μαΐου 2020, εφόσον δεν υποβληθεί
αίτημα από τον φορολογούμενο για συμψηφισμό με άλλες οφειλές.
Περισσότερα
Επιστροφή
Τον Ιούνιο θα ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος της "επιστρεπτέας προκαταβολής" στις
επιχειρήσεις
Τον Ιούνιο θα ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος της "επιστρεπτέας
προκαταβολής" στις επιχειρήσεις, ενώ σημαντικά αυξημένο θα είναι
το

ποσό

που

θα

διατεθεί

μέσω

αυτής.

Σύμφωνα

με

τους

σχεδιασμούς του υπουργείου Οικονομικών στόχος είναι κατά τον
δεύτερο γύρο της "επιστρεπτέας προκαταβολής" να διατεθεί ποσό
τουλάχιστον 1,4 δισ. ευρώ και σε διευρυμένο αριθμό δικαιούχων, αφού μέσω των αλλαγών που
εξετάζονται να γίνουν θα δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους να υποβάλλουν αίτηση.
Περισσότερα
Επιστροφή
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πώς θα εφαρμοστούν οι αναστολές συμβάσεων εργασίας έως και τον Ιούλιο
Για τον τρέχοντα μήνα αλλά και για τους δυο επόμενους θα ισχύει
το μέτρο της αναστολής συμβάσεων εργασίας. Σημειώνεται πως ο
τρέχον μήνας είναι ο τελευταίος μήνας κατά τον οποίο το εν λόγω
μέτρο ισχύει οριζόντια για όλες τις πληττόμενες επιχειρήσεις. Τον
Ιούνιο θα αφορά μόνο όσες επιχειρήσεις παραμείνουν κλειστές (δηλαδή βγαίνουν από το
"κάδρο" οι επιχειρήσεις του ευρύτερου εμπορίου) αλλά και τις επιχειρήσεις της εστίασης (καφέ,
εστιατόρια κλπ), του τουρισμού (καταλύματα, κλπ), του αθλητισμού και του πολιτισμού. Τον
Ιούλιο δικαιούχες θα είναι αποκλειστικά και μόνο οι επιχειρήσεις εστίασης (καφέ, εστιατόρια
κλπ), του τουρισμού (καταλύματα, κλπ), του αθλητισμού και του πολιτισμού. Συνεπώς, με βάση
τα παραπάνω, από τον Αύγουστο καμία επιχείρηση δεν θα έχει δικαίωμα να θέσει σε αναστολή
το προσωπικό της.
Περισσότερα
Επιστροφή

Ξεκινά, από την 1η Ιουνίου 2020, η εφαρμογή του μέτρου της μείωσης των
ασφαλιστικών εισφορών
Ξεκινά, από σήμερα, 1η Ιουνίου 2020, η εφαρμογή του μέτρου της
μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες
στη μισθωτή εργασία, μόνο για τις θέσεις πλήρους απασχόλησης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, το μέτρο έρχεται ως εφαρμογή της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης 4670/2020, που
ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2020 και θα βοηθήσει σημαντικά, συνδυαστικά με τις άλλες
νομοθετικές πρωτοβουλίες, στην επανάκαμψη της απασχόλησης και, συγκεκριμένα, στην
αύξηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Περισσότερα
Επιστροφή
Από την 1η Ιουνίου η υποβολή δηλώσεων των εργοδοτών στο σύστημα «Εργάνη»
Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού
ετοιμάζονται να υποβάλλουν από σήμερα Δευτέρα 1η Ιουνίου έως
και την Κυριακή 7 Ιουνίου τις δηλώσεις με τους εργαζόμενους τους
που τέθηκαν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους και το μήνα
Μάιο. Πρόκειται για επιχειρήσεις - εργοδότες που είτε επαναλειτούργησαν εντός του Μαΐου με
μέρος του προσωπικού τους ή θεωρούνται πληττόμενοι βάσει των ΚΑΔ. Οι δηλώσεις των
εργοδοτών αφορούν την χρήση του μέτρου της παράτασης της αναστολής συμβάσεων εργασίας
και είναι απαραίτητες, προκειμένου ο μισθωτός να λάβει την ειδική αποζημίωση έως και 534
ευρώ για τον Μάιο. Οι εργοδότες πρέπει να συμφωνήσουν με τα στοιχεία των δηλώσεών τους,
όπως αυτά αντλούνται αυτόματα από το σύστημα “Εργάνη.”
Επιστροφή
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ
Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π.: «Πρέπει να “ξεδιπλωθούν” σε όλο το μήκος κύματος οι
ναυτιλιακές δραστηριότητες»
Σε μια εποχή που η χώρα έχει εισέλθει, παρά την πανδημία, σε τροχιά
επανεκκίνησης της οικονομίας, η εξεύρεση κοινής γραμμής πλεύσης
για την ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης πρέπει να
αποτελέσει το επίκεντρο, ώστε οι όποιες επενδύσεις, ναι μεν να
διατηρήσουν

τη

βιωσιμότητά

τους,

αλλά

και

οι

ελληνικές

ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις και τα μικρά ναυπηγεία να έχουν «ανοικτή πρόσβαση»
στην

αποκλειστική

δραστηριότητά

τους.

Η

ανάπτυξη

των

δραστηριοτήτων

της

ναυπηγοεπισκευής στον ευρύτερο Πειραϊκό χώρο αποτελούσε και αποτελεί το ζητούμενο για το
σύνολο των επιχειρήσεων που ενυπάρχουν στο Ε.Β.Ε.Π, αλλά και σε άλλους φορείς που
σχετίζονται με τις εξειδικευμένες δραστηριότητες και δεξιότητες, οι οποίες αναπτύχθηκαν
διαχρονικά στο λιμάνι του Πειραιά.
Περισσότερα
Επιστροφή

Τα αποτελέσματα χρήσης 2019 της ΟΛΠ Α.Ε. παρουσιάστηκαν στην Ένωση Θεσμικών
Επενδυτών
Πραγματοποιήθηκε

μέσω

ενημέρωση

της

οικονομικά

αποτελέσματα

Διευθύνοντος
Chengqiu,

Ένωσης

Συμβούλου

του

κ.

teleconference
Θεσμικών
χρήσης
της

Άγγελου

η

Επενδυτών
2019

ΟΛΠ

για

παρουσία

Α.Ε.

Καρακώστα,

ετήσια

Captain

τα
του
Fu

Αναπληρωτή

Διευθύνοντος Συμβούλου και του κ.Tian Chao, Επίκουρο Διευθύνοντος Συμβούλου & CFO της
Εταιρείας. Τα πιο σημαντικά οικονομικά μεγέθη του 2019 συνοψίζονται ως έξης:
 Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 149,2 εκατ. έναντι € 132,9 εκατ. της χρήσης 2018,
παρουσιάζοντας αύξηση 12,3 %.
 Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε € 47,6 εκατ. έναντι € 42,3

εκατ. της χρήσης 2018

παρουσιάζοντας αύξηση 12,5%.
 Το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 27 % σε € 35,4 εκατ. έναντι € 27,9
εκατ. της χρήσης 2018.
 Η ΟΛΠ Α.Ε. θα καταβάλλει € 5,4 εκατ. ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο
για τη χρήση 2019 έναντι € 4,8 εκατ. το 2018.
 Τα διαθέσιμα ανήλθαν σε € 106,7 εκατ. έναντι € 80,9 εκατ. το 2018.
 Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε € 0,5388 από € 0,424 το 2018 (αύξηση
27%).
Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Captain Fu Chengqiu: “Το 2019 ήταν η
πιο επιτυχής χρονιά από άποψη κερδοφορίας. Η επιτυχημένη οικονομική διαχείριση δημιουργεί
και πρόσθετα έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο λόγω της αύξησης του ανταλλάγματος
παραχώρησης, των μερισμάτων, των φόρων κλπ. και συμβάλλει στην ευημερία των τοπικών
κοινωνιών”. Τέλος, σημειώνεται ότι το 2019 συνολικά και οι τρεις προβλήτες του ΣΕΜΠΟ
πέτυχαν νέο ρεκόρ διακίνησης containers εξυπηρετώντας 5,65 εκατ. TEU, φέρνοντας τον
Πειραιά στην πρώτη θέση στη Μεσόγειο.
Επιστροφή
Παρέμβαση Ε.Β.Ε.Π. για χώρους εναπόθεσης φρούτων στον ΟΛΠ
Με παρέμβασή του προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΛΠ το Ε.Β.Ε.Π,
γνωστοποίησε

αίτημα

του

Συνδέσμου

μπανανών

και

εμπόρων

μπανανών Ελλάδος για την εξεύρεση χώρων εναπόθεσης στο λιμάνι του
Πειραιά. Στο σχετικό έγγραφο αναφέρονται τα ακόλουθα: «Σε γνώση
των

αρμοδίων

υπηρεσιών

του

Εμπορικού

και

Βιομηχανικού

Επιμελητηρίου Πειραιώς έχει περιέλθει το ενδιαφέρον του Συνδέσμου
μπανανών και εμπόρων μπανανών Ελλάδος, να κάνει χρήση χώρων
εναπόθεσης εντός του λιμένος, προκειμένου να διακινούνται μπανάνες προς την Κεντρική
Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τις Ανατολικές χώρες, δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε
ενδιάμεσο σταθμό μεταξύ Ευρώπης, Βαλκανίων και Ανατολικών Χωρών, σε ότι αφορά τη
διακίνηση συναφών προϊόντων.
Περισσότερα
Επιστροφή

Σύσκεψη για τη ναυπηγοεπισκευή συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης
Ο

Περιφερειάρχης

σύσκεψη

με

Αττικής

Γ.

Πατούλης

εκπροσώπους

συγκάλεσε

ευρεία

επιχειρήσεων

της

ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, της Ναυπηγικής Βιομηχανίας και
των ναυπηγείων Περάματος, στα γραφεία της Περιφέρειας. Στη
σύσκεψη, η οποία είχε ως αντικείμενο ζητήματα που σχετίζονται
με

τη

λειτουργικότητα

και

τις

προοπτικές

ανάπτυξης

των

ναυπηγικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά,
μετείχαν επίσης η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιώς, Σ. Αντωνάκου, και υπηρεσιακά στελέχη της
Περιφέρειας.
Περισσότερα
Απόφαση ΣτΕ
Επιστροφή
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 Οι

επιπτώσεις

25 - 29 ΜΑΪΟΥ 2020
της

πανδημίας

στο

ευρωπαϊκό

λιανεμπόριο

και

την

χονδρική

(αναθεωρημένη έκδοση)
 Δελτίο Τύπου EuroCommerce: “Recovery after COVID needs retail and wholesale as
driver of economic revival”, 27/05/2020
 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ανάκαμψης και προϋπολογισμός – Περίληψη των κύριων
στοιχείων και επιπτώσεων για λιανικό και χονδρικό εμπόριο, 28/05/2020
 Η αποκλιμάκωση των προστατευτικών μέτρων ενάντια στον COVID-19 με μία ματιά
Επιστροφή

