ΕΜΠΟΡΙΚΟ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020

Αγαπητό Μέλος,
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Το Ε.Β.Ε.Π. ζητά με το νέο ασφαλιστικό να ενεργοποιηθεί το Λευκό Μητρώο
Επιχειρήσεων
Το Ε.Β.Ε.Π. ζητά από τον Υπουργό Εργασίας, μεταξύ των
βασικών προτεραιοτήτων, να ενεργοποιήσει, με τη ψήφιση του νέου
ασφαλιστικό,

την

Επιχειρήσεων»

στο

πρωτοβουλία
οποίο

θα

του

«Λευκού

εντάσσονται

Μητρώου

επιχειρήσεις

με

αποδεδειγμένα υποδειγματική συμπεριφορά ως προς τις υποχρεώσεις τους στους εργαζομένους
και την πολιτεία. Οι συνεπείς επιχειρήσεις πρέπει επιτέλους να αναγνωρίζονται και να
επιβραβεύονται, τυπικά και ουσιαστικά με το μέτρο «Περσέας» το οποίο, αν και ψηφίστηκε το
2014, δεν εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα. Όσοι μάλιστα πληρούν τα κριτήρια που θα θεσπιστούν,
θα πρέπει να απολαμβάνουν μία επιπλέον μείωση του μη μισθολογικού κόστους, καθώς και
άλλες διοικητικές και φορολογικές διευκολύνσεις.
Περισσότερα
Επιστροφή
Η «δεύτερη ευκαιρία» ακούγεται δελεαστική αλλά καμία πτώχευση δεν είναι εύκολη
ούτε ευνοϊκή
Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει πως, ένα νέο πλαίσιο διευθέτησης των
ληξιπρόθεσμων οφειλών σε δημόσιο, ΔΕΚΟ και τράπεζες, για τους
πολίτες, σχεδιάζεται από το ΥΠ.ΟΙΚ. για να εφαρμοστεί από τον
Μάιο. Με το που θα εκπνεύσει η προθεσμία υπαγωγής στην
πλατφόρμα για τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια, τον Απρίλιο, θα
ενεργοποιηθεί το σύστημα της «ατομικής πτώχευσης», το
οποίο θα δίνει «δεύτερη ευκαιρία» σε όσους θέλουν να απαλλαγούν από τα βάρη του
παρελθόντος. Ουσιαστικά, οι οφειλέτες θα μπορούν να απαλλαγούν από όλα τα χρέη, αν δεν
θέλουν ή δεν μπορούν να τα ρυθμίσουν, όμως, θα υποστούν τη πλήρη ρευστοποίηση των
περιουσιακών τους στοιχείων. Η «δεύτερη ευκαιρία» συνίσταται στο ότι ο οφειλέτης, μετά τη
διαγραφή των χρεών του θα μπορεί να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, απαλλαγμένος από τα βάρη του
παρελθόντος.
Περισσότερα
Επιστροφή
Συζητήθηκε στο Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. μελέτη της KPMG για τις οικογενειακές επιχειρήσεις
«Η επιτυχία των οικογενειακών επιχειρήσεων» ήταν το
θέμα μελέτης της KPMG, τους βασικούς άξονες αλλά
και

τα

συμπεράσματα

της

οποίας

ανέλυσαν,

στη

συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ε.Β.Ε.Π. στις 24-02-2020,
σύμβουλοι Οικογενειακών Επιχειρήσεων της KPMG. Τα
πορίσματα αποτέλεσαν αντικείμενο γόνιμου διαλόγου μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και των
συμβούλων της KPMG από τον οποίο εξήχθησαν πολύτιμα συμπεράσματα. Όπως αναφέρθηκε οι
οικογενειακές επιχειρήσεις είναι μοναδικές. Στο επίκεντρο αυτής της μοναδικότητας είναι η
δυναμική της οικογένειας, η οποία εκτείνεται από την οικογένεια έως την επιχείρηση και την

ιδιοκτησία, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στη λήψη των αποφάσεων και δημιουργώντας
τόσο ευκαιρίες όσο και προκλήσεις. Η ανάπτυξη και η βιωσιμότητα μιας οικογενειακής
επιχείρησης βασίζονται στη λεπτή ισορροπία μεταξύ των αναγκών της επιχείρησης και των
προσδοκιών των μελών της οικογένειας. Στη συζήτηση που εξελίχθηκε έγινε κατανοητό ότι,
όπως η οικογένειά σας, έτσι και η επιχείρηση δεν παραμένει στάσιμη, αλλά εξελίσσεται. Οι
σύμβουλοι Οικογενειακών Επιχειρήσεων της KPMG, με βάση τη γνώση και την εμπειρία που
έχουν αποκομίσει μέσω της συνεργασίας με οικογενειακές επιχειρήσεις ανά τον κόσμο,
εντόπισαν έξι βασικούς τομείς όπου θα πρέπει να επικεντρωθούν οι οικογενειακές επιχειρήσεις,
προκειμένου να υπηρετήσουν τα συμφέροντα της οικογένειας και της επιχείρησής τους με τον
καλύτερο τρόπο.
Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση http://www.kpmg.com/gr/el/familybusiness
Επιστροφή
Ξεκίνησε η αυτόματη καταχώριση πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ.
Επτά είδη πράξεων δημοσιότητας θα μπορούν πλέον οι
επιχειρήσεις να καταχωρίζουν αυτομάτως στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο,

εξοικονομώντας

έτσι

χρόνο

και

χρήμα.

Η

μεταρρύθμιση αυτή προβλεπόταν στο άρθρο 102 του νόμου
4635/2019, τον περίφημο αναπτυξιακό νόμο του υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και ξεκινά να τίθεται τώρα σε
εφαρμογή. Τούτο γίνεται σε συνεργασία με την Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης και
Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΕΜΗ και Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ) της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων Ελλάδας. Οι αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις αφορούν πράξεις και στοιχεία
εταιρειών που απαιτούν δημοσιότητα, χωρίς ωστόσο να υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας.
Περισσότερα
Επιστροφή
Σε επίπεδο ρεκόρ οι ελληνικές εξαγωγές το 2019
Μικρή αύξηση και νέο ιστορικό ρεκόρ καταγράφουν οι
εξαγωγικές επιδόσεις της χώρας κατά το 2019. Η άνοδος αυτή
οφείλεται στις αυξητικές τάσεις που καταγράφονται

στις

ελληνικές εξαγωγές προς την ΕΕ ενώ μειωμένες είναι οι
εξαγωγικές επιδόσεις προς τις Τρίτες Χώρες. Συγκεκριμένα, η
αύξηση προς την ΕΕ, είναι στο 6,9%, ενώ η μείωση προς Τρίτες Χώρες είναι της τάξης του 5,8%. Οι εξαγωγές που κατευθύνονται προς χώρες της ΕΕ είναι πλέον το 55,5% του συνόλου
των ελληνικών εξαγωγών, έναντι 44,5% που κατευθύνονται προς Τρίτες Χώρες.
Περισσότερα
Επιστροφή

Δήλωση του Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη, στην ΕΡΤ για πιθανές ελλείψεις
στην Ευρωπαϊκή αγορά από τον κοροναϊό
Αρχή όλων η ψυχραιμία, γιατί ο πανικός δεν είναι ποτέ ο
καλύτερος σύμβουλος. Τα μείζονα θέματα που έχουμε να
αντιμετωπίσουμε είναι βεβαίως οι χιλιάδες θάνατοι και η
εξάπλωση

των

κρουσμάτων

του

ιού

στην

Ευρώπη.

Τα

ελάσσονα θέματα, αλλά επίσης ανησυχητικά, τα βλέπουμε
στην συμπεριφορά της παγκόσμιας οικονομίας. Στα δικά μας
τώρα σενάρια έκτακτης ανάγκης για το ενδεχόμενο εξάπλωσης του κορονοϊού, η χώρα μας έχει
επεξεργαστεί και είναι έτοιμη να θέσει σε εφαρμογή σχέδιο αντιμετώπισης με το Υπουργείο
Υγείας και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Περισσότερα
Επιστροφή
Οι επιπτώσεις σε εμπόριο, ναυτιλία και τουρισμό από τον «κοροναϊό»
«Ο πανικός και η προχειρότητα όσον αφορά στα στοιχεία
έχουν κατηγορηθεί πολλάκις ως εκ των βασικών αιτίων
εξαγωγής εσφαλμένων συμπερασμάτων. Φοβούμαι ότι το ίδιο
μπορεί

να

συμβεί

και

στην

προκείμενη

περίπτωση

της

αξιολόγησης των επιπτώσεων από την επέλαση του Covid 19
τόσο στη παγκόσμια οικονομία όσο και στην ελληνική. Ωστόσο
από τις πρώτες ψύχραιμες και εν πολλοίς ρεαλιστικές αναλύσεις διαφαίνεται ότι το πρώτο
τρίμηνο του τρέχοντος έτους θα καταγραφούν αρνητικές συνέπειες για την παγκόσμια
οικονομία, αν και είναι πολύ νωρίς να μετρηθούν, όπως σημείωσε πρόσφατα σχετικά και η
γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Στο σημείο αυτό σπεύδω να σημειώσω
ότι πλέον η οικονομία υπακούει στους παγκοσμιοποιημένους κανόνες και στην αλληλουχία των
συστημάτων που, όπως στην περίπτωση της εξάπλωσης του κοροναϊού από ανθρώπου σε
άνθρωπο, έτσι η όποια κρίση μεταδίδεται και στα οικονομικά συστήματα…», ανέφερε ο
Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π.,Β. Κορκίδης σε πρόσφατο άρθρο του.
Περισσότερα
Επιστροφή
Ημέρες καριέρας ΟΑΕΔ
Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει ότι στις 7-3-2020 θα πραγματοποιηθεί σειρά
εκδηλώσεων με τίτλο "Ημέρες Καριέρας ΟΑΕΔ". Ο κύκλος των
εκδηλώσεων

ξεκινά

απο

τον

Πειραιά

και

η

πρώτη

είναι

προσδιορισμένη να γίνει στο ΣΕΦ. Στόχος των εκδηλώσεων είναι η
αντιστοίχηση των αναγκών της αγοράς εργασίας μςε τις δεξιότητες
του εργατικού δυναμικού της χώρας. Στην εν λόγω διοργάνωση ο ΟΑΕΔ θα διαθέσει χώρους για
τα desk την ενδιαφερόμενων να συμμετασχουν εργοδοτών, θα διοργανώσει workshops ενώ θα
παράσχει και περιεκτική πληροφορήση για τα προγράμματα απασχόλησης, εκπαίδευσης,
μαθητείας και κατάρτισης του Οργανισμού. Μετά το πέρας της εκδήλωσης ο Οργανισμός θα

συλλεξει και επεξεργαστεί τα δεδομένα με στόχο τη βελτίωση - αναβάθμιση των παρεχόμενων
υπηρεσιών.
Επιστροφή
Οδηγός επιχειρείν για την Αίγυπτο 2020
Η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Κάιρο διαβίβασε, με σκοπό την
ενημέρωση
έκδοση

των

ελληνικών

επιχειρήσεων,

Οδηγού

Επιχειρείν

για

την

επικαιροποιημένη

Αίγυπτο,

ο

οποίςο

περιλαμβνάνει πληροφορίες για το επιχειρηματικό περιβάλλον,
το εταιρικό και επενδυτικό θεσμικό πλαίσιο, τη φορολογία, το
δασμολογικό καθεστώς, τα εμπορικά εμπόδια και τις διαδικασίες εισαγωγών, καθώς και το
εργασιακό καθεστώς, το καθεστώς ιδιοκτησίας και τη στρατηγική εισόδου στην αγορά. Ο
Οδηγός επισυνάπτεται...
Περισσότερα
Επιστροφή
Απόπειρες

εξαπάτησης

Ελλήνων

ιδιωτών

και

επιχειρηματιών

απο

πρόσωπα

με

φερόμενη έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο
Η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Λονδίνο με έγγραφό της προς
τα συναρμόδια υπουργεία και την Ελληνική Αστυνομία
εφιστά την προσοχή για απόπειρες εξαπάτησης Ελλήνων
ιδιωτών και επιχειρηματιών απο πρόσωπα με φερόμενη έδρα
το Ηνωμένο Βασίλειο. Ειδικότερα στο σχετικό έγγραφο που
επισυνάπτεται αναφέρονται τα ακόλουθα:
Περισσότερα
Επιστροφή
Ξεκινά το νέο σύστημα ηλεκτρονικών βιβλίων
Στην

ενεργοποίηση

των

ηλεκτρονικών

βιβλίων,

που

θα

συμβάλουν στον περιορισμό της φοροδιαφυγής, αλλά και στη
μείωση
βελτίωση

του
της

διοικητικού
αξιοπιστίας

κόστους
των

των

επιχειρήσεων

συναλλαγών,

προχωρά

και
το

υπουργείο Οικονομικών με σχετική απόφαση που υπέγραψε ο
υφυπουργός

Οικονομικών,

Απόστολος

Βεσυρόπουλος.

Η

απόφαση καθορίζει τις υποχρεώσεις των παρόχων (των εταιρειών που δημιουργούν το
λογισμικό μετάδοσης δεδομένων) ηλεκτρονικής τιμολόγησης και τις διαδικασίες ελέγχου των
τιμολογίων και στοιχείων λιανικής πώλησης.
Περισσότερα
Επιστροφή

Εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης τετραγωνικών ακινήτων
Η εφαρμογή αναπτύχθηκε από την ΚΕΔΕ, με τη
συνεργασία
Ψηφιακής

και

την

υποστήριξη

Διακυβέρνησης

και

του

Υπουργείου

του

Υπουργείου

Εσωτερικών, για την ηλεκτρονική υποβολή αρχικής ή
διορθωτικής δήλωσης της επιφάνειας ακινήτων στους
δήμους της χώρας. Μέσω της εφαρμογής παρέχεται η πληροφόρηση για τα στοιχεία των
ακινήτων, όπως είναι καταχωρημένα στην εφαρμογή Περιουσιολογίου (Ε9) της ΑΑΔΕ.
https://tetragonika.govapp.gr/
Περισσότερα
Επιστροφή

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ
Παρέμβαση του “MARITIME HELLAS” για την ηλεκτρονική πλατφόρμα HPCS
Σε

κλίμα

συνεννόησης

πραγματοποιήθηκε,

στην

και

συνεργασίας,

Επιχειρηματική

Λέσχη

του

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς
(Ε.Β.Ε.Π.), συνάντηση των εκπροσώπων του Maritime
Hellas

(Ένωσις

Επιμελητήριο

Ελλήνων

Ελλάδος,

Εφοπλιστών,

Εμπορικό

και

Ναυτικό

Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Πειραιώς), με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννη
Πλακιωτάκη, την Πρέσβη της Κίνας κα Zhang Qiyue, τον Πρόεδρο της Ο.Λ.Π. Α.Ε., Mr. Yu
Zenggang, και τον εκπρόσωπο του Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο Ο.Λ.Π., κ.
Αθανάσιο

Λιάγκο.

Στο

γεύμα

εργασίας

συμμετείχαν,

επίσης,

ο

Πρόεδρος

Ναυτικού

Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γ. Πατέρας, ο Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδης, ο Αντιπρόεδρος
Ε.Β.Ε.Π., Κ. Αχλαδίτης, ο Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και Οικον. Επόπτης Ε.Β.Ε.Π.,
Ν. Μανεσιώτης και ο Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων και Υπεύθυνος
Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, Ν. Μαυρίκος. Μεταξύ άλλων, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε
στις ενστάσεις που έχουν εγείρει, αναφορικά με το νέο λιμενικό προϊόν «Hellenic Port
Community System» (HPCS) της θυγατρικής της Cosco, Σ.Ε.Π. Α.Ε. και κυρίως, την
υποχρεωτικότητα εγγραφής όλων των χρηστών στη συγκεκριμένη πλατφόρμα πληροφοριών, η
πλειονότητα των χρηστών του λιμανιού, με επικεφαλής το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τη
Διεθνή Ναυτική Ένωση και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, καθώς και
ζητήματα που σχετίζονται με τον ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα.
Περισσότερα
Επιστροφή

Έναρξη εργασιών για το έργο «Επέκταση Επιβατικού Λιμένα»
Πραγματοποιήθηκετην

Τρίτη

25/2/2020

στον

λιμένα

κρουαζιέρας στον Πειραιά η τελετή έναρξης των εργασιών για
το έργο «Επέκταση Επιβατικού Λιμένα». Πρόκειται για ένα
έργο αρχικού προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 7 του ΠΕΠ
Αττικής 2014-2020. Η νότια επέκταση του επιβατικού λιμένα
Πειραιά θα δημιουργήσει 2 θέσεις για πρόσδεση κρουαζιερόπλοιων «νέας γενιάς» μήκους
μεγαλύτερου των 280μ. με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 32 μήνες. Το συγκεκριμένο έργο θα
συμβάλλει ιδιαίτερα στην αύξηση της δυναμικότητας του λιμένος Πειραιώς ώστε να υποδέχεται
τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια νέας γενιάς και συνεπακόλουθα στην αύξηση του homeporting
(εκκίνηση / τερματισμός ταξιδιών κρουαζιέρας από το λιμάνι του Πειραιά), που συνεπάγεται και
περισσότερα έσοδα για την τοπική οικονομία.
Περισσότερα
Επιστροφή

Οι 7 προτάσεις του Ε.Β.Ε.Π. για την κρουαζιέρα με την ευκαιρία της έναρξης των
εργασιών για την «Επέκταση Επιβατικού Λιμένα» στον ΟΛΠ
Πραγματοποιήθηκε

στον

λιμένα

κρουαζιέρας

στον

Πειραιά η τελετή έναρξης των εργασιών για το έργο
«Επέκταση Επιβατικού Λιμένα». Πρόκειται για ένα έργο
αρχικού

προϋπολογισμού

120

εκατ.

ευρώ

το

οποίο

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 7 του ΠΕΠ Αττικής
2014-2020. Η νότια επέκταση του επιβατικού λιμένα Πειραιά θα δημιουργήσει 2 θέσεις για
πρόσδεση κρουαζιερόπλοιων «νέας γενιάς» μήκους μεγαλύτερου των 280μ. με χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης 32 μήνες.
Περισσότερα
Επιστροφή
BIMCO: Ο κοροναϊός δείχνει την εξάρτηση της ναυτιλίας από την κινεζική οικονομία
Σε ένα δελτίο που κυκλοφόρησε την Παρασκευή, η ναυτιλιακή
ένωση BIMCO προειδοποίησε ότι ο αντίκτυπος της επιδημίας
κοροναϊών στην Κίνα είναι ήδη σοβαρός και θα μπορούσε να
επιδεινωθεί εάν διατηρηθούν αυστηρά μέτρα δημόσιας υγείας
για

παρατεταμένο

χρονικό

διάστημα.

Τα

αρνητικά

αποτελέσματα είναι ήδη ορατά. Εκτιμάται ότι 1,7 εκατομμύρια
TEU εξαγωγικής ικανότητας από την Κίνα έχουν ακυρωθεί από τα τέλη Ιανουαρίου, ενώ από
ανεπίσημες αναφορές προκύπτει ότι πολλές από τις υπόλοιπες αναχωρήσεις πλοίων ταξιδεύουν
με λιγότερο από πλήρες φορτίο. Τα πρακτορεία και οι μεταφορείς των πλοίων ανέφεραν ότι η

έλλειψη φορτηγών είναι ένας σοβαρός παράγοντας και το BIMCO δείχνει ότι σε μερικές
επαρχίες, μέχρι και τα δύο τρίτα του εργατικού δυναμικού του δεν έχει παρουσιαστεί για
εργασία.
Περισσότερα
Επιστροφή
Νέα βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για την ΟΛΠ Α.Ε.
Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα 2019
σύμφωνα με τα οποία: Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €
149,2 εκατ. έναντι € 132,9

εκατ. της χρήσης 2018,

παρουσιάζοντας αύξηση ποσού € 16,3 εκατ. η ποσοστό
12,3 %. H μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην σημαντική
αύξηση των εσόδων από το αντάλλαγμα παραχώρησης της ΣΕΠ
κατά 17,1% ή κατά € 9,6 εκατ. Επιπλέον αύξηση εσόδων σημειώθηκε στους τομείς
ναυπηγοεπισκευής και κρουαζιέρας κατά 25,3% και 18,3% ή ποσού € 2,4 εκατ. και € 1,9 εκατ.
αντίστοιχα. Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε € 47,6 εκατ. έναντι € 42,3

εκατ. της

χρήσης 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 12.5% και το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται
βελτιωμένο κατά 27 % σε € 35,4 εκατ. έναντι € 27,9 εκατ. της χρήσης 2018.
Περισσότερα
Επιστροφή

