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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) 

 

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 Στο επίκεντρο της Eurocommerce «Η σημαντική συμβολή του χονδρικού εμπορίου στην 

ευρωπαϊκή οικονομία» 

 Συγχαρητήρια Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, σε όλους τους επανεκλεγέντες και 

νεοεκλεγέντες Δημάρχους και Περιφερειάρχες - Ανακοινώσεις Σ.Β.Α.Π. και Ε.Σ.Π. 

 Απόψεις Eurocommerce στο Δ.Σ. του Ελσίνκι: «Προοπτικές της ΕΕ, εκλογές για το ΕΚ και 

νέα Επιτροπή» 

 Γνωστοποίηση παραπλανητικών ενεργειών εταιρείας με έδρα το Αμβούργο 

 Πως ορίζεται η μεσαία τάξη σε Ελλάδα και άλλες χώρες της Ε.Ε. 

 EUIPO: Έως 60 δισ. ευρώ χάνονται κάθε χρόνο στην ΕΕ λόγω απομιμήσεων σε 11 

βασικούς τομείς της οικονομίας 

 Το Ε.Β.Ε.Π. χαιρετίζει την έναρξη της 33ης Έκθεσης Βιβλίου στο Πασαλιμάνι 

 

NΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 Η Ε.Ε.Ε.  χαιρετίζει την πρόοδο που σημειώθηκε στην Επιτροπή του IMO για τα 

ναυτιλιακά καύσιμα 
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Στο επίκεντρο της Eurocommerce «Η σημαντική συμβολή του χονδρικού εμπορίου στην 

ευρωπαϊκή οικονομία» 
 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης και μέλος του Δ.Σ. της 

EuroCommerce επισημαίνει: 

«...Στην Ελλάδα, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα ευρωπαϊκά βήματα 

εκσυγχρονισμού του χονδρικού εμπορίου, το οποίο μπορεί να 

προσδώσει προστιθέμενη αξία και να συμβάλει σημαντικά στην 

ελληνική οικονομία. Σαφέστατα, δεν είμαστε μία βιομηχανική χώρα και 

έχουμε την ανάγκη της συστηματικής εφαρμογής της χονδρεμπορικής «εμβέλειας», καθώς και μεγαλύτερης 

επιλογής εμπορικών εταίρων σε περισσότερες χώρες. Η Ελλάδα, με την μεγάλη ανάπτυξη του λιμανιού του 

Πειραιά, έχει τις δυνατότητες να γίνει το μεγαλύτερο χονδρεμπορικό κέντρο της Ν.Α. Ευρώπης. Αξίζει να το 

προσπαθήσουμε!..». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Συγχαρητήρια Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, σε όλους τους επανεκλεγέντες και 

νεοεκλεγέντες Δημάρχους και Περιφερειάρχες - Ανακοινώσεις Σ.Β.Α.Π. και Ε.Σ.Π. 
 

«Πιστεύω πως, στις περιοχές ευθύνης του Ε.Β.Ε.Π. και των άλλων 

μεγάλων Επιμελητηρίων της Αττικής, εξελέγησαν οι καλύτεροι και 

αυτοί που μας παρουσίασαν ρεαλιστικά και άρτια προγράμματα. 

Ελπίζω, μάλιστα, πως μετεκλογικά, θα εφαρμόσουν στα δημοτικά τους 

συμβούλια τα απαραίτητα «7 Σ» της τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε 

με συναίνεση, σύνεση, συνέργειες, συνεργασία, συνεννόηση και 

συμφωνίες που επιβάλλει ο Κλεισθένης αλλά, κυρίως, για το συμφέρον της Αττικής γενικότερα και του 

Πειραιά ειδικότερα, να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους χωρίς παρεκκλίσεις και καθυστερήσεις. Εύχομαι σε 

νικητές και ηττημένους, συλλογική, υπεύθυνη και ποιοτική δουλειά στη τοπική αυτοδιοίκηση. Περιμένουμε 

πολλά από όλους!». 

-Δ.Τ. Σ.Β.Α.Π.: «Οι Περιφερειάρχες και οι Δήμαρχοι οφείλουν να κατανοήσουν την σημασία 

αλλαγής του μείγματος της οικονομικής πολιτικής» 

-Δ.Τ. Ε.Σ.Π.: «Αισιοδοξία και αλλαγή σελίδας» 

Επιστροφή 

 

Απόψεις Eurocommerce στο Δ.Σ. του Ελσίνκι: «Προοπτικές της ΕΕ, εκλογές για το ΕΚ και νέα 

Επιτροπή» 

O Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, συμμετείχε στο Δ.Σ. της 

Eurocommerce, που πραγματοποιήθηκε στις 3-4 Ιουνίου 2019, στο 

Ελσίνκι. Σύμφωνα με τις απόψεις που διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια 

της συνεδρίασης: «Εκτός από το συνεχές έπος του Brexit, με τη 

συνεχιζόμενη αβεβαιότητά του, τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών 

εκλογών στις 23-26 Μαΐου δημιούργησαν ένα κοινοβούλιο με μεγαλύτερο 

αριθμό λαϊκιστών βουλευτών. Αυτό αναπόφευκτα θα καταστήσει δυσκολότερη την πρόοδο, για παράδειγμα, 

τα ζητήματα της ενιαίας αγοράς και των διμερών εμπορικών συμφωνιών, και θα παρουσιάσει προκλήσεις για 

την επίτευξη αλληλοεπικαλυπτόμενων μηνυμάτων…». 

http://www.pcci.gr/evepimages/Press06062019_F27372.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/svap03062019_F11750.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/svap03062019_F11750.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/esp06062019_F12554.pdf


Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

 

Γνωστοποίηση παραπλανητικών ενεργειών εταιρείας με έδρα το Αμβούργο 

Σας ενημερώνουμε με έγγραφο, της Β8 Διεύθυνσης Επιχειρηματικής 

Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών, που αφορά στη 

γνωστοποίηση παραπλανητικών ενεργειών εταιρείας με έδρα το 

Αμβούργο Γερμανίας. Συνημμένα τα σχετικά έγγραφα, του Γραφείου 

Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, της Πρεσβείας της Ελλάδος 

στo Βερολίνο. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Πως ορίζεται η μεσαία τάξη σε Ελλάδα και άλλες χώρες της Ε.Ε. 

 

Αναζητώντας τον ορισμό της μεσαίας τάξης και τι είναι η μεσαία τάξη, 

θα βρούμε  τόσους πολλούς ορισμούς, που ουσιαστικά είναι σαν να 

μην υπάρχει κανένας. Το τι αποτελεί τη μεσαία τάξη είναι σχετικό, 

υποκειμενικό και ορίζεται δύσκολα. Κοινά αποδεκτός επιστημονικός 

ορισμός ή έστω επίσημος ορισμός στις στατιστικές δεν υπάρχει. 

Ωστόσο, όλοι γνωρίζουμε ή νομίζουμε ότι γνωρίζουμε για ποιό πράγμα 

μιλάμε, όταν αναφερόμαστε στη μεσαία τάξη της Χώρας μας. Στο 

σημερινό δημόσιο διάλογο, ο ταυτολογικός ορισμός της μεσαίας τάξης 

είναι όσοι έχουν «μεσαία εισοδήματα». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

 

EUIPO: Έως 60 δισ. ευρώ χάνονται κάθε χρόνο στην ΕΕ λόγω απομιμήσεων σε 11 βασικούς 

τομείς της οικονομίας 

             Οι ετήσιες απώλειες λόγω παραποίησης/απομίμησης και πειρατείας σε 

11 βασικούς τομείς της οικονομίας στην ΕΕ αγγίζουν τα 60 δισ. ευρώ 

ετησίως και σε ό,τι αφορά στη χώρα μας οι απώλειες σε πωλήσεις 

εκτιμώνται σε 1,3 δισ. ευρώ,  ποσό που ισοδυναμεί με το 12,3 % των πωλήσεων και στους 11 τομείς και η 

συνολική αξία των απωλειών σε πωλήσεις στην Ελλάδα αντιστοιχεί σε 123 ευρώ ανά Έλληνα πολίτη ετησίως, 

σύμφωνα με την ανάλυση. Αυτό προκύπτει από τη νέα μελέτη για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 

(ΔΔΙ) του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) που εκπονήθηκε σε 

συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ).  

Επιστροφή 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/eu06062019_F11417.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/amvourgofinal_F14915.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/MC_F23683.pdf


 

Το Ε.Β.Ε.Π. χαιρετίζει την έναρξη της 33ης Έκθεσης Βιβλίου στο Πασαλιμάνι  

 

Η 33η Έκθεση Βιβλίου στο Πασαλιμάνι, που διοργανώνει ο 

Σύλλογος Βιβλιοχαρτοπωλών και Εκδοτών Πειραιά, ανοίγει τις 

πύλες της την Παρασκευή 7 Ιουνίου και σας περιμένει να την 

επισκεφτείτε μέχρι και την Κυριακή 23 Ιουνίου. «Το Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς και το Περιφερειακό 

Επιμελητηριακό Συμβούλιο Αττικής, χαιρετίζουν την 33η Έκθεση 

Βιβλίου, ένα σπουδαίο πολιτιστικό και πνευματικό γεγονός της περιοχής, και ευρύτερα του τόπου μας, καθώς 

συμμετέχουν σε αυτήν, εκδοτικοί οίκοι από όλη την Ελλάδα και, αναμφίβολα, κατά τη διάρκειά της, το 

Πασαλιμάνι γίνεται πόλος έλξης για τους φίλους του βιβλίου από όλη την περιφέρεια Αττικής. Μία Έκθεση 

βιβλίου δεν μπορεί παρά να θέτει ερωτήματα, όπως ακριβώς ερωτήματα θέτουν και τα βιβλία, αναζητώντας 

τις απαντήσεις ή, ακόμα καλύτερα, καλλιεργώντας το κριτήριο του αναγνώστη, ώστε να τις αναζητήσει ο 

ίδιος» υπογράμμισε ο κ. Β. Κορκίδης! 

Επιστροφή 

 

 

NΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 

Η Ε.Ε.Ε.  χαιρετίζει την πρόοδο που σημειώθηκε στην Επιτροπή του IMO για τα ναυτιλιακά 

καύσιμα 

Η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) εκφράζει την ικανοποίησή 

της για τη σημαντική πρόοδο που σημείωσε η Επιτροπή 

Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (MEPC 74) (Λονδίνο, 13-

17 Μαΐου 2019) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού των 

Ηνωμένων Εθνών (UN IMO), σχετικά με τα εκκρεμή ζητήματα που 

σχετίζονται με τις προκλήσεις που απορρέουν από την εφαρμογή 

του νέου ορίου περιεκτικότητας σε θείο 0,5% στα ναυτιλιακά 

καύσιμα. «Εκφράζουμε, επίσης, την ικανοποίησή μας καθώς, όσον αφορά το ζήτημα της μείωσης των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αναγνωρίζεται πλέον σε μεγάλο βαθμό ότι ο τρόπος λειτουργίας της 

ναυτιλίας bulk/tramp απαιτεί τη θέσπιση βραχυπρόθεσμων κανονιστικών μέτρων υποχρεωτικού χαρακτήρα 

(prescriptive measures), ώστε να εμπλέκονται σημαντικά και οι ναυλωτές. Η πρόταση που υπέβαλε η Ελλάδα 

και υποστηρίζει πλήρως η ΕΕΕ, αποτελεί πλέον μέρος του καταλόγου των βραχυπρόθεσμων μέτρων του ΙΜΟ 

προς περαιτέρω εξέταση», δήλωσε ο κ. Βενιάμης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/EEF_F15251.pdf

