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Αγαπητό Μέλος, 

Το e-Ενημέρωση συντάσσεται, κάθε εβδομάδα, με τη δημοσιογραφική επιμέλεια  
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Mε συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Βασίλης Κορκίδης 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 Πρόσκληση Συμμετοχής σε Επίσημη Επιχειρηματική Αποστολή από το Κόσοβο 

 Παρέμβαση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στην Eurocommerce για την 

προστασία των ελληνικών εμπορικών σημάτων με την "επωνυμία" Μακεδονία 

 Δηλώσεις Δημάρχου Πειραιά και Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. για την απόφαση του 

Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου 

 Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδη, σχετικά με την απόφαση του ΚΑΣ να 

κηρύξει το μεγαλύτερο τμήμα του Δήμου Πειραιά σε αρχαιολογικό χώρο 

 Παράταση μέχρι τις 30 Απριλίου 2019 της δήλωσης του επαγγελματικού 

λογαριασμού 

 Α.Α.Δ.Ε.: Ενημέρωση επιχειρηματικής κοινότητας για το BREXIT 

 Ενίσχυση του φιλανθρωπικού αγώνα του αθλητικού Ομίλου «ΦΑΡΟΣ» 

Κερατσινίου 

 

Ναυτιλιακά Νέα 

 Πέντε ταχύπλοα σκάφη, αξίας 2,4 εκατ. δολαρίων δώρισε η «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ» 

στο Λιμενικό 
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Πρόσκληση Συμμετοχής σε Επίσημη Επιχειρηματική Αποστολή από το Κόσοβο 

O Πρόεδρος, κ. Β. Κορκίδης, και τα μέλη της Διοικητικής 

Επιτροπής του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς, σας προσκαλούν να συμμετέχετε στo Οικονομικό 

Φόρουμ και τις Επιχειρηματικές Συναντήσεις που θα λάβουν χώρα 

τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 και ώρα 12.00 (2ος όροφος, αίθ. 

«Γεώργιος Κασιμάτης»),στο πλαίσιο της υποδοχής επίσημης 

Επιχειρηματικής Αποστολής από το Κόσοβο. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής, παρακαλούμε όπως 

αποστείλετε, το συντομότερο δυνατό, στο e-mail: studies@pcci.gr τη συνημμένη φόρμα, δεόντως 

συμπληρωμένη. 

-Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Παρέμβαση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, στην Eurocommerce για την προστασία 

των ελληνικών εμπορικών σημάτων με την "επωνυμία" Μακεδονία 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Eμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Πειραιώς, ως συνδεδεμένου μέλους, στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της Eurocommerce, που έλαβε χώρα στις 

2 και 3 Απριλίου 2019, στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος του 

Επιμελητηρίου, κ. Βασίλης Κορκίδης συναντήθηκε με τον 

Πρόεδρο του ευρωπαϊκού Οργανισμού, κ. Régis Degelcke, 

ζητώντας, εξαιτίας της ομοιότητας στη χρήση των όρων 

«Μακεδονία» και «Βόρεια Μακεδονία», την απαραίτητη και 

σημαντική παρέμβασή του, τόσο στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(EUIPO), όσο και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO), ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι, κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου που προβλέπει η Συμφωνία των 

Πρεσπών, θα επιλυθούν δίκαια τα θέματα χρήσης των εμπορικών σημάτων και θα 

προστατευτούν, όπως επιβάλλεται, οι επωνυμίες των ελληνικών εμπορικών προϊόντων, που 

περιλαμβάνουν όλα τα παράγωγα του όρου «Μακεδονία». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Δηλώσεις Δημάρχου Πειραιά και Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. για την απόφαση του Κεντρικού 

Αρχαιολογικού Συμβουλίου 

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, αναφερόμενος στην απόφαση 

του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, δήλωσε τα εξής: «…Ο 

χαρακτηρισμός της Α’ και Β’ Δημοτικής Κοινότητας  και μικρού  μέρους 

της Γ’ φαίνεται να μην αποτελεί ουσιαστική μεταβολή - κάτι το οποίο θα 

επεξεργαστούμε μόλις η γνωμοδοτική απόφαση του ΚΑΣ υπογραφεί  

από την αρμόδια Υπουργό - του σημερινού «status quo», αφού και 

σήμερα για κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό έργο, απαιτείται η διαδικασία 

έγκρισης από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων, καθώς στην περιοχή αυτή ανήκει το ιστορικό 

κέντρο της πόλης του Πειραιά, αλλά και η πλειοψηφία των αρχαιολογικών ευρημάτων…».  

- Δελτίο Τύπου Δήμου Πειραιά 

Επιστροφή 
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Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., Β. Κορκίδη, σχετικά με την απόφαση του ΚΑΣ να κηρύξει 

το μεγαλύτερο τμήμα του Δήμου Πειραιά σε αρχαιολογικό χώρο 

«Το ΚΑΣ αντί να μας δώσει την παράταση που ζητήσαμε, μας 

έκανε έκπτωση 50% κηρύσσοντας τελικά τον μισό και πλέον 

Πειραιά σε αρχαιολογικό χώρο. Το επενδυτικό μέλλον του 

Πειραιά πέρασε από την ΕΣΑΛ στο ΚΑΣ και “από τον Άννα στον 

Καϊάφα” πριν τη καταδίκη να περιέλθουν ιδιοκτήτες και 

επιχειρήσεις στον λαβύρινθο της αρχαιολογίας και της 

γραφειοκρατίας. ….. Δυστυχώς για άλλη μία φορά κάποιοι αποφάσισαν για εμάς, χωρίς εμάς.» 

Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. 

Επιστροφή 

 

Παράταση μέχρι τις 30 Απριλίου 2019 της δήλωσης του επαγγελματικού λογαριασμού 

Νέα προθεσμία μέχρι τις 30 Απριλίου έχουν οι επιχειρήσεις και οι 

επαγγελματίες, προκειμένου να δηλώσουν στην εφορία τον 

επαγγελματικό τους λογαριασμό μετά την παράταση που έδωσε το 

υπουργείο Οικονομικών. Επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό θα 

πρέπει να δηλώσουν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να αποδέχονται πληρωμές με κάρτα, εντολές 

άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές καθώς και συναλλαγές με μετρητά. Για όσους δεν 

δηλώσουν τον λογαριασμό προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης το 

πρόστιμο ανέρχεται σε 100 ευρώ. 

Επιστροφή 

 

Α.Α.Δ.Ε.: Ενημέρωση επιχειρηματικής κοινότητας για το BREXIT 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων: «Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Χώρας μας σε 

περίπτωση πιθανής αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ (από τα 

μεσάνυχτα της 12ης Απριλίου 2019 ώρας Βρυξελλών, εφόσον στο 

μεταξύ δεν υπάρξει επικυρωμένη συμφωνία αποχώρησης, η οποία να προβλέπει διαφορετική ημερομηνία), η 

Α.Α.Δ.Ε. προκειμένου να συμβάλει στην ενημέρωση και στην εξοικείωση της επιχειρηματικής κοινότητας και 

των επιχειρήσεων που έχουν εμπορικές συναλλαγές με εταιρείες στο ΗΒ, με τους κανόνες της ΕΕ που θα 

ισχύουν μετά το Brexit, καθώς και τους ταξιδιώτες από και προς το ΗΒ, έχει δημιουργήσει ειδική σελίδα στον 

ιστότοπό της ( www.aade.gr ) με ειδικές θεματικές που αφορούν οδηγίες σε επιχειρήσεις και πολίτες. 

-Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Ενίσχυση του φιλανθρωπικού αγώνα του αθλητικού Ομίλου «ΦΑΡΟΣ» Κερατσινίου 

O αθλητικός Όμιλος «ΦΑΡΟΣ» Κερατσινίου, ο οποίος έχει να επιδείξει πλούσια αθλητική 

και κοινωνική δράση στην σαρανταοχτάχρονη ιστορία του, διοργανώνει αγώνα 

καλαθοσφαίρισης με φιλανθρωπικό σκοπό, που θα διεξαχθεί στο γήπεδό του, το κλειστό 

γυμναστήριο Π.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ (Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου), την Τετάρτη 10 Απριλίου και 

ώρα 19.00. Σκοπός του είναι να συγκεντρώσουν τρόφιμα και είδη α΄ ανάγκης για τους 

απόρους, που φροντίζει η επιτροπή του Ιερού Ναού Αγίου Ευθυμίου Κερατσινίου. Όσοι 

επιθυμείτε να προσφέρετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο, κ. Πέτσα Νικόλαο (κιν. 

6972882111, 210 2104002567,  email: portopetsas@gmail.com).  

Επιστροφή 
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Ναυτιλιακά Νέα 

 

Πέντε ταχύπλοα σκάφη, αξίας 2,4 εκατ. δολαρίων δώρισε η «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ» στο 

Λιμενικό  

Πέντε υπερσύγχρονα ταχύπλοα σκάφη, αξίας 2,4 εκατομμυρίων 

δολαρίων, δωρεά της  καπνοβιομηχανίας «Παπαστράτος» (εταιρεία της 

Philip Morris International), παρέλαβε πρόσφατα το Λιμενικό Σώμα-

Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.). Η δωρεά πραγματοποιήθηκε σε 

αναγνώριση των επιτυχιών που σημειώνει το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη δίωξη του 

λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων, μετά τη συμμετοχή του μέσω της 

Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου στο παγκόσμιο 

πρόγραμμα PMI IMPACT της Philip Morris International, που έχει σκοπό την υποστήριξη δράσεων για την 

καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων και συναφών εγκλημάτων. Η τελετή παράδοσης των 

σκαφών έγινε στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, παρουσία του γ.γ. Λιμένων, Λιμενικής 

Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Χρήστου Λαμπρίδη, του γ.γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, 

Γιώργου Κασσάρα, και του αρχηγού του Σώματος, αντιναυάρχου Σταμάτιου Ράπτη. 

-Δελτίο Τύπου Υ.ΝΑ.Ν.Π. 

Επιστροφή 

 

 

Επιστροφή 

 

 

    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  EUROCOMMERCE   
    (29 ΜΑΡΤΊΟΥ – 4 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2019) 

 

EUROCOMMERCE 

1. Ενημερωτικό Δελτίο Τεύχος 166  
Ενημερωτικό Δελτίο EuroCommerce - Τεύχος 166.pdf 

2. Τα 12 σημεία της Agenda της Συνεδρίασης (2-3 Απριλίου 2019) του Δ.Σ. της EuroCommerce 
The 12 Αgenda points of EuroCommerce Board in Brussels.pdf 

FOOD COMMITTEE 

3. Πρακτικά συνάντησης της 21ης Μαρτίου της Επιτροπής Τροφίμων και σχετική παρουσίαση 
Actions Points - Meeting of 21st March.pdf 
EIT Food - EuroCommerce Presentation.pdf 

TAXATION COMMITTEE 

4. Εγκεκριμένο υπόμνημα με θέμα: “Towards a Taxation System of the Digitalised Economy” 

Position Paper Towards a Taxation System for the Digitalised Economy.pdf 

INTERNATIONAL TRADE COMMITTEE 

Προς ενημέρωση, για όποιον ενδιαφερόμενο (μη εγκεκριμένο): «EORI (Economic Operators Registration 
and Identification) guidelines»   
Doc DIH-19-005 EORI national.pdf 
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