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Παρασκευή, 11 Μαΐου 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



Ανοικτή επιστολή Προέδρου Π.Ε.Σ.Α., στον εμπορικό κόσμο της Αττικής για τη «νέα
επόμενη μέρα της αγοράς»



Υπόμνημα της Κ.Ε.Ε.Ε. για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας



«Στα κράτη-μέλη της ΕΕ η ζωή συνεχίζεται με έξοδο από τη καραντίνα»



Ημερίδα-Τηλεδιάσκεψη: «Βγαίνουμε μπροστά: Προετοιμάζοντας τους ανθρώπινους
πόρους για την επόμενη μέρα»



Enterprise Greece: Σειρά δράσεων για στήριξη επιχειρήσεων



Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης με επιδοτούμενο επιτόκιο για επιχειρήσεις



ΕΛΣΤΑΤ: Στα 5,3 δισ. το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το τρίμηνο ΙανουαρίουΜαρτίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.



Eπιστρεπτέα προκαταβολή - Έως 15 Μαΐου οι αιτήσεις



Δίμηνη αναβολή στην διασύνδεση των ταμειακών με το Taxis



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΑΝ.



Αλλάζει η νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ



Στο τέλος Μαΐου θα υποβληθούν στην «ΕΡΓΑΝΗ» οι μεταβολές στις συμβάσεις εργασίας



Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση για την ψηφιακή διαδικασία συντάξεων του
e-ΕΦΚΑ



Επίδομα 534 ευρώ για τους εργαζόμενους σε αναστολή και τον Μάιο



Ξεμπλοκάρονται χιλιάδες εκκρεμείς αιτήσεις για την καταβολή εφάπαξ



Πώς θα γίνει η υποβολή των ΑΠΔ για το μήνα Μάρτιο



Έως τις 15 Ιουνίου, η δήλωση των αδειών ειδικού σκοπού για Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο

ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.



«Στόχος η δυναμική και ασφαλής επανεκκίνηση του εμπορίου»



«Η συνέχεια της αγοράς με επιχειρήσεις τριών ταχυτήτων»



Ε.Β.Ε.Π.: «Ασφαλές λιμάνι για την παγκόσμια ναυτιλία ο Πειραιάς»

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ



Το Ε.Β.Ε.Π. στηρίζει τα μικρά ναυπηγεία και τάσσεται υπέρ των ελληνικών επιχειρήσεων
της ναυπηγοεπισκευής



Ευχαριστήρια επιστολή στον ΥΝΝΠ κ. Γιάννη Πλακιωτάκη

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

Ανοικτή επιστολή Προέδρου Π.Ε.Σ.Α., στον εμπορικό κόσμο της Αττικής για τη «νέα
επόμενη μέρα της αγοράς»
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου, ξεκινά
μια νέα επόμενη μέρα, αλλά και μια νέα καθημερινότητα, καθώς το
λιανικό εμπόριο επανεκκινεί και επιστρέφει στην ενεργό δράση μετά
το «lockdown» σχεδόν δύο μηνών. Η μετάβαση στην νέα τάξη
πραγμάτων πρέπει να μετατραπεί σε μία ευκαιρία ανάταξης της
μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, αφού θα

υπάρξουν

διαρκείς

αλλαγές τις οποίες πρέπει να εντοπίσουμε και να αξιοποιήσουμε
εγκαίρως. Η υπευθυνότητα και η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας είναι το
μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί. Οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους οφείλουν να
προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα που δημιούργησε η υγειονομική κρίση και ο επιχειρηματικό
κόσμος, που έχει αποδείξει ότι μπορεί να αντεπεξέλθει σε δύσκολες καταστάσεις να διαχειριστεί
τις αλλαγές στη καταναλωτική συμπεριφορά, που αναγκαστικά θα επέλθουν.
Περισσότερα
Επιστροφή
Υπόμνημα της Κ.Ε.Ε.Ε. για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας
Υπόμνημα

για

τις

"Μεταρρυθμίσεις

και

παρεμβάσεις

για

την

επανεκκίνηση της ελληνικής Οικονομίας, το οποίο περιλαμβάνει
προτάσεις πολιτικών και μέτρων ενίσχυσης των επιχειρήσεων για να
μπορέσουν να σταθούν και πάλι στα πόδια τους και να λειτουργήσουν
σε συνθήκες ομαλότητας υπέβαλε η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Ελλάδος στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Κ. Μητσοτάκη και το συναρμόδιο οικονομικό επιτελείο.
Στο υπόμνημα αναφέρονται τα ακόλουθα:
Υπόμνημα
Επιστροφή
«Στα κράτη-μέλη της ΕΕ η ζωή συνεχίζεται με έξοδο από τη καραντίνα»
Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει πως η ΕΕ ζήτησε από τα κράτη μέλη
να συνεργαστούν για την ελάφρυνση των περιοριστικών
μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού. Μετά τις διαφορετικές
εθνικές προσεγγίσεις στη κρίση της πανδημίας δεν μπορούσε
να υπάρξει κοινή λύση για όλα τα μεγέθη των ευρωπαϊκών
χωρών. Η ΕΕ στον οδικό χάρτη εξόδου που παρουσίασε για την άρση των περιορισμών του
κορονοϊού σε ολόκληρη την Ευρώπη, διατύπωσε πως η πορεία προς την ομαλότητα θα διαρκέσει
πολύ, καθώς επίσης πως οι εξαιρετικοί περιορισμοί δεν μπορούν να διατηρηθούν επ 'αόριστον. Τα
lockdown σε ολόκληρη την Ευρώπη αποδείχθηκαν αποτελεσματικά, αλλά προκάλεσαν επίσης ένα
τεράστιο οικονομικό σοκ και δημιούργησαν εικόνα κατάρρευσης στο οικονομικό κλίμα και την
καταναλωτική εμπιστοσύνη στην ΕΕ-27.
Περισσότερα
Επιστροφή

Ημερίδα-Τηλεδιάσκεψη: «Βγαίνουμε μπροστά: Προετοιμάζοντας τους ανθρώπινους
πόρους για την επόμενη μέρα»
Το «skywalker.gr» στο πλαίσιο της δέσμης πρωτοβουλιών του
«Βγαίνουμε μπροστά» διοργάνωσε την Πέμπτη 30 Απριλίου
2020 ημερίδα-τηλεδιάσκεψη με τίτλο «Προετοιμάζοντας τους
ανθρώπινους πόρους για την επόμενη μέρα». Στόχος ήταν να
ενεργοποιηθούν τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού στην
προετοιμασία των ελληνικών επιχειρήσεων, με όποιον τρόπο κι
αν αυτές πλήττονται, για την επόμενη μέρα μετά την πανδημία. Την τηλεδιάσκεψη συντόνισε η
Training & Business Development Director του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης «Ευρωπαϊκή Πρόοδος»
Μ. Γιαμπουλάκη. Η συζήτηση κινήθηκε σε δύο βασικούς άξονες:
1. Τα ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις
2. Ενδεχόμενες λύσεις αντιμετώπισης της επόμενης μέρας
Περισσότερα
Επιστροφή
Enterprise Greece: Σειρά δράσεων για στήριξη επιχειρήσεων
Σειρά δράσεων για την στήριξη και την έγκαιρη και έγκυρη
ενημέρωση των επιχειρήσεων σε θέματα που αφορούν την
προώθηση των ελληνικών εξαγωγών και την υποστήριξη των
υπαρχουσών

επενδύσεων

εν

μέσω

πανδημίας,

υλοποιεί

ο

Οργανισμός Enterprise Greece, συμβάλλοντας έτσι στην εθνική
προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κρίσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Οργανισμός
Enterprise Greece, συνεργάζεται με όλους τους αρμόδιους φορείς της κυβέρνησης, ώστε να
διασφαλιστεί ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις ενημερώνονται έγκαιρα για θέματα που τους
ενδιαφέρουν και για την κατάσταση που επικρατεί στις χώρες που εξάγουν ή συνδιαλέγονται.
Περισσότερα
Επιστροφή
Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης με επιδοτούμενο επιτόκιο για επιχειρήσεις
Οι συστημικές και συνεταιριστικές Τράπεζες ξεκίνησαν να στηρίξουν
τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς επιπτώσεις του
κορωνοϊού με το νέο πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ από την Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα. Σε αυτή τη προσπάθεια συμμετέχουν στο
πρόγραμμα

«Επιχειρηματική

Χρηματοδότηση

ΤΕΠΙΧ

ΙΙ

για

τη

χορήγηση κεφαλαίων κίνησης με επιτόκιο πλήρως επιδοτούμενο από
την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα». Τα εν λόγω δάνεια θα έχουν σταθερό επιτόκιο για τα 2
πρώτα έτη, 100% επιδοτούμενο από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), ενώ για την
υπόλοιπη διάρκειά τους, κυμαινόμενο, επιδοτούμενο κατά το 40%.
Περισσότερα
Επιστροφή

ΕΛΣΤΑΤ: Στα 5,3 δισ. το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου το τρίμηνο ΙανουαρίουΜαρτίου
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό
διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020 ανήλθε σε 5.375,3 εκατ.
ευρώ (5.856,6 εκατ. δολάρια) έναντι 5.621,8 εκατ. ευρώ
(6.312,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους
2019,

παρουσιάζοντας

μείωση,

σε

ευρώ,

4,4%,

όπως

ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς
τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 319,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,4% και το αντίστοιχο
μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 272,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή
6,4%. Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου
2020 ανήλθε στο ποσό των 13.357,3 εκατ. ευρώ (14.682,1 εκατ. δολάρια) έναντι 13.628,8 εκατ.
ευρώ (15.431,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση,
σε ευρώ 2,0%.
Περισσότερα
Επιστροφή
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ.
Eπιστρεπτέα προκαταβολή - Έως 15 Μαΐου οι αιτήσεις
Σας ενημερώνουμε, ότι δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η με αριθμ. ΓΔΟΥ
94/3-5-2020 Κ.Υ.Α. «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης
ενίσχυσης

με

τη

μορφή

επιστρεπτέας

προκαταβολής

σε

επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19.». Σύμφωνα με
την Κ.Υ.Α., οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας
προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» που αποτελεί εφαρμογή του
Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 15 Μαΐου 2020.
Περισσότερα
Επιστροφή
Δίμηνη αναβολή στην διασύνδεση των ταμειακών με το Taxis
Νέα προθεσμία μέχρι τις 31 Ιουλίου δίνει στις επιχειρήσεις η ΑΑΔΕ
προκειμένου να αποσύρουν τις ταμειακές μηχανές

που δεν

μπορούν να συνδεθούν online με το Taxis. Η αρχική προθεσμία για
την αντικατάσταση των παλαιού τύπου ταμειακών μηχανών με
καινούργιες έληγε στις 31 Μαΐου αλλά λόγω του κοροναϊού και του
lockdown ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
Γιώργος Πιτσιλής, υπέγραψε νέα απόφαση με την οποία δίνεται στις επιχειρήσεις χρονικό
περιθώριο μέχρι το τέλος Ιουλίου προκειμένου να αντικαταστήσουν τις παλαιές ταμειακές μηχανές
με σύγχρονες οι οποίες θα συνδέονται με την ΑΑΔΕ.
Περισσότερα
Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΑΝ.
Αλλάζει η νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις
Στη σύσταση κυβερνητικής επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις
έργων,

προμηθειών

αγαθών

και

υπηρεσιών

προχώρησε

η

κυβέρνηση. Στόχος είναι η αναμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός του
θεσμικού πλαισίου με την αλλαγή του νόμου 4412/2016 περί
δημοσίων συμβάσεων. Η επιτροπή, η οποία συστάθηκε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
Αρ. φύλλου 91 τεύχος Α), αναφέρεται ότι θα λειτουργεί ως Ομάδα Διαχείρισης Έργου, για τη
θέσπιση νέου πλαισίου για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την
προώθηση των απαραίτητων δράσεων για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού
πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών.
Περισσότερα
Επιστροφή
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στο τέλος Μαΐου θα υποβληθούν στην «ΕΡΓΑΝΗ» οι μεταβολές στις συμβάσεις εργασίας
Σε διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της ΠΝΠ 90/1.5.2020
και, συγκεκριμένα, των άρθρων 10, 11 και 13, προχώρησε το
υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ειδικότερα,
για την εφαρμογή της ΠΝΠ 90/1.5.2020 και, συγκεκριμένα, των
άρθρων 10, 11 και 13, που αναφέρονται:
α) στην παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας κατά το μήνα Μάιο για τις επιχειρήσειςεργοδότες που επαναλειτουργούν ή συνεχίζουν να πλήττονται σημαντικά,
β) στην οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που
επαναλειτουργούν ή συνεχίζουν να πλήττονται σημαντικά και
γ) στην προσαρμογή των ωραρίων εργασίας με τα ωράρια λειτουργίας των επιχειρήσεων,
αντίστοιχα, ανακοινώνεται ότι οι όποιες μεταβολές πραγματοποιηθούν και θα αφορούν την
εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων θα υποβληθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.)
«ΕΡΓΑΝΗ» συγκεντρωτικά στο τέλος του τρέχοντος μήνα.
Για τους λεπτομερείς όρους εφαρμογής, θα εκδοθούν σχετικές υπουργικές αποφάσεις.
Επιστροφή
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση για την ψηφιακή διαδικασία συντάξεων
του e-ΕΦΚΑ
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση που υπογράφει ο υπουργός
Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, για την ψηφιακή διαδικασία
απονομής συντάξεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Αναλυτικότερα, η υπουργική απόφαση
προβλέπει τα εξής:
Περισσότερα
Επιστροφή

Επίδομα 534 ευρώ για τους εργαζόμενους σε αναστολή και τον Μάιο
Επίδομα ύψους 534 ευρώ θα λάβουν για τον μήνα Μάιο, όσοι
εργαζόμενοι

παραμένουν

σε

αναστολή.

Οι

εργοδότες

των

επιχειρήσεων που έκλεισαν με κρατική εντολή ή πλήττονται
οικονομικά,

μπορούν

να

παρατείνουν

την

αναστολή

των

συμβάσεων, σε ποσοστό όμως όχι μεγαλύτερο του 60%, με το
επίδομα που θα λάβουν όσοι μείνουν εκτός εργασίας, να φτάνει στα 534 ευρώ. Ο εργοδότης
ωστόσο θα έχει την υποχρέωση να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας με τις υπάρχουσες συμβάσεις
που έχει με το προσωπικό που είναι σε αναστολή, ενώ αν μπει σε αναστολή περισσότερο
προσωπικό του 60%, τότε θα πρέπει να πληρώσει ο ίδιος το ποσό.
Περισσότερα
Επιστροφή
Ξεμπλοκάρονται χιλιάδες εκκρεμείς αιτήσεις για την καταβολή εφάπαξ
Την κατάργηση των ελάχιστων χρονικών προϋποθέσεων για τη
θεμελίωση του δικαιώματος καταβολής εφάπαξ προβλέπει η νέα
εγκύκλιος που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης.
Η νέα ρύθμιση έχει άμεση εφαρμογή και καλύπτει και τις εκκρεμείς
αιτήσεις. Με την υπογραφή της εγκυκλίου, υλοποιείται η ρύθμιση
του άρθρου 31 της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης του ν.4670/2020 που αφορά τις προϋποθέσεις
και τη διαδικασία χορήγησης της εφάπαξ παροχής σε όλους τους ασφαλισμένους. Ειδικότερα,
σύμφωνα με την παράγραφο 3, καταργούνται οι ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις για τη
θεμελίωση του δικαιώματος απονομής της εφάπαξ παροχής. Η εφάπαξ παροχή απονέμεται, πλέον,
χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση εφόσον ο ασφαλισμένος λάβει την κύρια σύνταξη του.
Περισσότερα
Επιστροφή
Πώς θα γίνει η υποβολή των ΑΠΔ για το μήνα Μάρτιο
Ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για το μήνα Μάρτιο
από τους εργοδότες και το κράτος για την υποβολή Αναλυτικής
Περιοδικής Δήλωσης περιγράφεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση των
υπουργών Οικονομικών και Εργασίας. Συγκεκριμένα η κοινή υπουργική
απόφαση αναφέρει τα εξής:
Περισσότερα
Επιστροφή
Έως τις 15 Ιουνίου, η δήλωση των αδειών ειδικού σκοπού για Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο
Μέχρι τις 15 Ιουνίου 2020 θα πρέπει να δηλωθούν οι άδειες
ειδικού σκοπού των εργαζομένων για τους μήνες Μάρτιο,
Απρίλιο και Μάιο, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, η οποία
δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Ειδικότερα, ο εργοδότης γνωστοποιεί
στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, όσους εργαζομένους έκαναν χρήση της άδειας της παρ. 3α του άρ. 4 της από

11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55). Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται, μέσω του
δημιουργούμενου- με την παρούσα απόφαση - προσωρινού εντύπου ειδικού σκοπού του Π.Σ.
«ΕΡΓΑΝΗ» «Έντυπο 11.1- Απολογιστικό Έντυπο Γνωστοποίησης Στοιχείων Λήψης 'Αδειας Ειδικού
Σκοπού και Συσχετιζόμενης Κανονικής 'Αδειας του άρθρου 4 παρ. 3στ της από 11.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55)», ειδικά για τους μήνες Μάρτιο 2020, Απρίλιο 2020 και Μάιο
2020 συνολικά κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου 2020.
Περισσότερα
Επιστροφή
ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
«Στόχος η δυναμική και ασφαλής επανεκκίνηση του εμπορίου»
Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα που
δημιούργησε η υγειονομική κρίση. Εξάλλου και στο παρελθόν οι Έλληνες
επιχειρηματίες, έχουν αποδείξει ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε δύσκολες
συνθήκες. Δυστυχώς, οι Έλληνες επιχειρηματίες καλούνται για άλλη μια
φορά, μετά από 10 σκληρά χρόνια οικονομικής κρίσης, να δοκιμάσουν τις
αντοχές τους, να επιβιώσουν και να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας. Το μεγάλο ζητούμενο για
να περιοριστούν οι απώλειες από τη νέα κρίση που πλήττει και την ελληνική οικονομία είναι να
αποκατασταθεί η καταναλωτική εμπιστοσύνη. Κυβέρνηση και επιχειρήσεις να συμφωνήσουν σε
μια γενναία δέσμη μέτρων μόνιμου χαρακτήρα. Οι πωλήσεις που χάθηκαν κατά τη διάρκεια της
περιόδου του lockdown είναι αδύνατον να αναπληρωθούν.
Περισσότερα
Επιστροφή
«Η συνέχεια της αγοράς με επιχειρήσεις τριών ταχυτήτων»
Επιχειρήσεις τουλάχιστον τριών ταχυτήτων, διαμορφώνονται το
επόμενο διάστημα και ειδικά κατά τη μεταβατική περίοδο ΜαίουΙουνίου, για χιλιάδες δραστηριότητες στην ελληνική αγορά. Μετά το
άνοιγμα των επιχειρήσεων από το lockdown, στόχος είναι η επιτάχυνση
της επανεκκίνησης όλων των κλάδων της οικονομίας. Σε αυτή τη
δύσκολη δεύτερη φάση αντιμετώπισης του κορονοϊού κι ενώ η λειτουργία της αγοράς
απελευθερώνεται σταδιακά, οι επιχειρήσεις προετοιμάζονται να αξιοποιήσουν τα εργαλεία
χρηματοδότησης, όχι μόνο για να επαναλειτουργήσουν, αλλά και για να επανασχεδιάσουν μια
μελλοντικά βιώσιμη λειτουργία.
Περισσότερα
Επιστροφή
Ε.Β.Ε.Π.: «Ασφαλές λιμάνι για την παγκόσμια ναυτιλία ο Πειραιάς»
Οι ναυτιλιακές δραστηριότητες του μεγάλου λιμανιού θα ξεπεράσουν
και αυτή τη «τρικυμία». Οι παρενέργειες του «lockdown» και η περίοδος
της καραντίνας έχουν οδηγήσει την ναυτιλιακή δραστηριότητα του
μεγάλου λιμανιού της χώρας σε προβληματισμό, αλλά και εγρήγορση
για να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις που έχουν υποστεί.
Ενδεχομένως ο Πειραιάς, όπως και τα λιμάνια όλου του κόσμου να

επηρεαστούν από μία τάση δομικής αποπαγκοσμιοποίησης, καθώς η πανδημική κρίση θα ωθήσει
πολλές χώρες στο να εξαρτώνται περισσότερο από την εθνική τους βιομηχανία και παραγωγή για
την κάλυψη των αναγκών τους.
Περισσότερα
Επιστροφή
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ
Το Ε.Β.Ε.Π. στηρίζει τα μικρά ναυπηγεία και τάσσεται υπέρ των ελληνικών επιχειρήσεων
της ναυπηγοεπισκευής
Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της ναυπηγοεπισκευής στον
ευρύτερο Πειραϊκό χώρο αποτελούσε και αποτελεί το ζητούμενο για το
σύνολο των επιχειρήσεων που ενυπάρχουν στο Επιμελητήριό μας,
αλλά και σε άλλους φορείς, που σχετίζονται με τις εξειδικευμένες
δραστηριότητες και δεξιότητες, οι οποίες αναπτύχθηκαν διαχρονικά στο λιμάνι του Πειραιά. Μετά
από πολύμηνες διαδικασίες και αφού είχε «χάσει» σε επίπεδο Περιφέρειας και Επιτροπών
Υπουργείου Ανάπτυξης, η ΟΛΠ ΑΕ προσέφυγε στο ΣτΕ, το οποίο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, με
την Απόφαση 766-29/4/2020 (Ε’ τμήμα επταμελούς σύνθεσης) έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης
για την υπόθεση άρνησης της Περιφέρειας χορήγησης άδειας εγκατάστασης ναυπηγείου.
Περισσότερα
Επιστροφή
Ευχαριστήρια επιστολή στον ΥΝΝΠ κ. Γιάννη Πλακιωτάκη
Ευχαριστήρια επιστολή προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη απέστειλε ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π.
κ. Βασίλης Κορκίδης για την διαρκή και αποτελεσματική στήριξή του
σε θέματα μείζονος σημασίας για τον επιχειρηματικό κόσμο του
Πειραιά. Στην εν λόγω επιστολή αναφέρονται τα ακόλουθα: «Με
την παρούσα και εκ μέρους των μελών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς
αλλά και εμού προσωπικά, επιθυμούμε να σας εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για την διαρκή και
αποτελεσματική στήριξή σας σε θέματα μείζονος σημασίας για τον επιχειρηματικό κόσμο του
Πειραιά. Η τήρηση της νομιμότητας και η υπεράσπιση του ελεύθερου αλλά θεμιτού ανταγωνισμού
ενυπάρχουν στις Επιμελητηριακές αρχές. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς,
μετά τις χθεσινές σας τοποθετήσεις στην διάρκεια της τηλε-συνέντευξης Τύπου, που
παραχωρήσατε σχετικά με το ζήτημα του Hellenic Port Community System της ΣΕΠ (COSCO),
αλλά και του ζητήματος που έχει ανακύψει αναφορικά με την ανάπτυξη ναυπηγείου εντός του
χώρου ευθύνης της ΟΛΠ-COSCO αισθάνεται δικαιωμένο, καθώς ευθύς εξ αρχής είχε θέσει προς
εξέταση τα εν λόγω θέματα, που απασχολούν μεγάλη μερίδα των μελών του…
Περισσότερα
Επιστροφή

