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Αγαπητό Μέλος, 

Το e-Ενημέρωση συντάσσεται, κάθε εβδομάδα, με τη δημοσιογραφική επιμέλεια 
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Βασίλης Κορκίδης 
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Ανακήρυξη του Βασίλη Κορκίδη σε επίτιμο Πρόεδρο της Ε.Σ.Ε.Ε.  

Η Ε.Σ.Ε.Ε., στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του 

2020, ομόφωνα αποφάσισε να ανακηρύξει επίτιμο 

Πρόεδρό της, τον Βασίλη Κορκίδη και να του απονείμει 

τιμητική πλακέτα για τις μακροχρόνιες και εξαιρετικές 

υπηρεσίες, που έχει προσφέρει στον εμπορικό κόσμο της 

χώρας, καθώς και την πολύπλευρη συνεισφορά και 

βοήθειά του στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. 

Ολόκληρος ο ευχαριστήριος χαιρετισμός του Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλη Κορκίδη, με την 

ευκαιρία της ανακήρυξής του σε επίτιμο πρόεδρο της Ε.Σ.Ε.Ε., είναι ο ακόλουθος: «Κατ´αρχάς, 

θα ήθελα, πριν σας ευχαριστήσω, να σας συγχαρώ για την επιτυχία του διήμερου συνεδρίου 

«Future of Retail», το οποίο ανέδειξε τις αλλαγές που επέρχονται στο εμπόριο και επιβεβαίωσε 

την ποιότητα των στελεχών μας. Συνεχίστε να διεκδικείτε, να ανασυγκροτείτε, να βελτιώνετε, 

να ισχυροποιείτε και να εδραιώνετε την Ε.Σ.Ε.Ε.. Τώρα, «Επίτιμος» είναι αυτός που αποκτά ένα 

«δια βίου τίτλο», ο οποίος του αποδίδεται τιμητικά, αλλά σοφά, χωρίς τα αντίστοιχα καθήκοντα 

ή δικαιώματα του εν ενεργεία μέλους. Είναι η μέγιστη ηθική επιβράβευση από έναν φορέα σε 

κάποιον πρώην πρόεδρο ή μέλος του, που τον υπηρέτησε, μάλλον με επιτυχία και σίγουρα με 

εντιμότητα, αφοσίωση και αυταπάρνηση…». 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. αναλύει  τις κινήσεις για τις επενδύσεις με ονοματεπώνυμο 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς 

επισημαίνει πως μπορεί να καταγράφεται μια επενδυτική 

κινητικότητα και να έχουν δοθεί κίνητρα που έχουν 

κινητοποιήσει το ενδιαφέρον επενδυτών, όμως τα 

στοιχεία δείχνουν πως το ποσοστό του ΑΕΠ που 

επενδύεται στην οικονομία, απέχει ακόμα πολύ από 

την έκρηξη επενδύσεων που επιδιώκουμε στη χώρα μας. Από τα 35 δις ευρώ προ κρίσης, 

στα επίπεδα των 10 δις ευρώ και στο μόλις 6% του ΑΕΠ, μπορεί κανείς να διαπιστώσει το 

μέγεθος του επενδυτικού χάσματος που δημιουργήθηκε τη τελευταία δεκαετία. Πρώτη κίνηση 

της κυβέρνησης ήταν η άμεση αύξηση του ΠΔΕ από τα 5 δις ευρώ στα 6,7 δις ευρώ το 2019 και 

αύξηση 0,5% του ΑΕΠ κάθε χρόνο από το 2020. Δεύτερη κίνηση, η μείωση της φορολογίας 

των επιχειρήσεων, επίσης από το 2020, και η διαμόρφωση ενός φιλικού επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος.  

Περισσότερα 

Επιστροφή 
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Σε θέση μάχης για το εμπόριο Μ. Βρετανία και ΕΕ και την αποφυγή δημιουργίας μιας 

«Σιγκαπούρης στον Τάμεση» 

Σκληρές διαπραγματεύσεις Βρετανίας - ΕΕ για μία Συμφωνία στα 

πρότυπα Καναδά ή Αυστραλίας επιδιώκει το Λονδίνο. Σκληρή 

γλώσσα από τους Γάλλους που διαμηνύουν πως εάν η Βρετανία 

θέλει να γίνει Σιγκαπούρη στον Τάμεση, θα μας βρει ενάντιους. 

Η Βρετανία πάντως μετά το Brexit είναι όπως η Βρετανία πριν 

από το Brexit: διχασμένη. Εκείνοι που ήθελαν την αποχώρηση από την ΕΕ έκαναν πάρτι, ενώ οι 

φιλοευρωπαίοι έκαναν ολονυχτίες και ανησυχούν για τα όσα θα φέρει το μέλλον. Στη μία 

πλευρά του Λονδίνου οι πρωτεργάτες του Brexit, πανηγυρίζουν λέγοντας: «Ο πόλεμος 

τελείωσε, νικήσαμε». Στην άλλη μεριά, διαπιστώνουν πως κάποιοι έχουν λόγους να χαίρονται 

και άλλοι, να αισθάνονται είναι βαθιά θλίψη. Η επόμενη μέρα βρίσκεται στο μυαλό όλων, με τη 

πιθανότητα η επόμενη μάχη να καταλήξει σε ήττα. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

‘Αρθρο Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π.: Η πρόληψη, στόχος του νέου νόμου για την 

αναδιάρθρωση της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

Την ελπίδα ότι οι ελλείψεις και οι αρρυθμίες που υπήρξαν, τόσο 

στις πλημμύρες στη Μάνδρα, όσο και στη φωτιά στο Μάτι, που 

στοίχισαν τη ζωή σε πολλές δεκάδες συμπολίτες μας θα 

αποτελέσουν παρελθόν, εκφράζει ο επιχειρηματικός κόσμος της 

Αττικής, με αφορμή την ψήφιση στη Βουλή του σχεδίου νόμου για 

την αναδιάρθρωση της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η αναδιάρθρωση κρίνεται 

αναγκαία με μόνο γνώμονα την αξιοποίηση πολύτιμων συμπερασμάτων από τις αστοχίες του 

συστήματος που στο πρόσφατο παρελθόν οδήγησε στην καταστροφή περιουσιών και την 

ανεκτίμητη απώλεια ανθρώπινων ζωών. Όπως απορρέει από το σχετικό νομοσχέδιο για τον 

καλύτερο συντονισμό, δημιουργείται κάθετη δομή με έναν εθνικό διοικητή που επιλέγεται από 

τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και 13 περιφερειακούς διοικητές, που επιλέγονται 

από τους περιφερειάρχες, που θα έχουν την αποκλειστική ευθύνη ενεργοποίησης του 

μηχανισμού, εκτίμησης της κατάστασης, φάσης κινδύνου και κινητοποίησης, ανάθεσης 

επιχειρησιακού έργου και δράσεων, παρακολούθησης της υλοποίησής τους και αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων τους. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Ανά λεπτό της ώρας θα συνδέονται από τον Ιούνιο οι ταμειακές μηχανές με το Taxis  

Ακόμη και ανά λεπτό της ώρας θα μπορούν να συνδέονται από τον 

Ιούνιο οι ταμειακές μηχανές με το Taxis για να αποστέλλουν σε 

αυτό όλα τα δεδομένα των αποδείξεων που θα έχουν εκδοθεί. Με 

απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

http://www.pcci.gr/evepimages/GBvsEU_F18726.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/POL_F19115.PROSTASIA.pdf


Γιώργου Πιτσιλή καθορίζονται οι προυποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ταμειακές μηχανές και 

οι αντίστοιχοι φορολογικοί μηχανισμοί, προκειμένου να συνδεθούν με το taxis το αργότερο έως 

τις 6 Ιουνίου 2020. Επίσης, σ΄αυτήν προβλέπεται ότι κάθε εκδιδόμενη απόδειξη θα φέρει 

μοναδικό κωδικό απεικόνισης τύπου QR, που θα εξασφαλίζει την εγκυρότητα, τη μοναδικότητα 

αλλά και την προέλευση της. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

ΑΑΔΕ: Καθολική ψηφιοποίηση συναλλαγών για επιχειρήσεις και λιανική 

Ένα νέο στοιχείο εισάγεται στις αποδείξεις λιανικής, με το οποίο θα 

αποδεικνύεται η εγκυρότητά της.Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

(ΑΑΔΕ) προχώρησε σε ακόμα ένα μεγάλο βήμα προς την καθολική 

ψηφιοποίηση των καταχωρήσεων των συναλλαγών μεταξύ 

επιχειρήσεων, αλλά και στη λιανική, με απόφαση, την οποία υπέγραψε 

ο διοικητής της Γιώργος Πιτσιλής. Η απόφαση αναμένεται να 

δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με αυτή 

καθορίζονται οι προδιαγραφές για την αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών που θα 

διασυνδέονται online με το σύστημα TAXIS, ώστε να διαβιβάζουν στην πλατφόρμα myDATA των 

αποδείξεων λιανικής αναλυτικά ανά συναλλαγή (1 by 1). 

Περισσότερα  

Επιστροφή 

 

Ε.Β.Ε.Π.: «Η Οικονομία των αριθμών με στοιχεία Ιανουαρίου»   

Οι οικονομικές εξελίξεις, σημειώνουν μικρή κάμψη στο δείκτη 

οικονομικού κλίματος τον Ιανουάριο του 2020, παραμένοντας 

ωστόσο σε υψηλό επίπεδο των 108,4 μονάδων από τις 109,4 

τον προηγούμενο μήνα. Η πτώση αυτή οφείλεται κυρίως στην 

υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης -10 μονάδες 

από -6,2 τον Δεκέμβριο του 2019, η οποία συμπίπτει με το 

τέλος της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και ακολουθεί σε γενικές γραμμές την 

εποχικότητα των προηγούμενων ετών. Αντίθετα οι προσδοκίες στη βιομηχανία ενισχύθηκαν, 

κυρίως λόγω των θετικών εκτιμήσεων για την εξέλιξη της παραγωγής το επόμενο διάστημα. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Ενισχύεται η εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων στην ελληνική οικονομία 

Tην εμπιστοσύνη των στελεχών των ελληνικών επιχειρήσεων 

ενισχύουν η πολιτική σταθερότητα, η σχετικά αυξημένη εισροή 

ξένων επενδύσεων, η μείωση της ανεργίας, η βελτίωση των 

ισολογισμών των τραπεζών και η επιτυχής επιστροφή του 

ελληνικού κράτους στις αγορές κεφαλαίων, όπως προκύπτει 

http://www.pcci.gr/evepimages/tameiakesmhxanes_F19477.pdf
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http://www.pcci.gr/evepimages/numecon_F20290.pdf


από την τελευταία έκδοση του Global Capital Confidence Barometer της ΕΥ (Ernst & Young). 

Συγκεκριμένα, το 62% των Ελλήνων στελεχών προβλέπουν ανάπτυξη της παγκόσμιας 

οικονομίας, ενώ ένα ακόμη υψηλότερο ποσοστό, της τάξης του 73%, εκφράζουν αισιοδοξία για 

την ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας μέσα στο 2020. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Νέες παρεμβάσεις αναμένονται σε ΕΝΦΙΑ & Εισφορά Αλληλεγγύης σε Ελέγχους & 

Λαθρεμπόριο 

Φορολογικές ελαφρύνσεις, απλοποιήσεις διαδικασιών, αλλά 

και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της φορολογικής 

παραβατικότητας αναμένονται τους επόμενους μήνες του 

2020. Η διαδικασία για την αναμόρφωση των 

αντικειμενικών αξιών έχει ήδη ξεκινήσει με ορίζοντα την 

ολοκλήρωση της έως τον Μάιο. Οι πιστοποιημένοι 

εκτιμητές θα πρέπει να παραδώσουν τις προτάσεις τους έως τις 20 Μαρτίου ώστε να προχωρήσει 

στη συνέχεια το υπουργείο Οικονομικών και να λάβει τις οριστικές αποφάσεις. Στους 

σχεδιασμούς είναι η ένταξη άνω των 3.700 περιοχών που είναι εκτός αντικειμενικού 

προσδιορισμού, όπως περιοχές με μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, αλλά και ορισμένες περιοχές 

στην Αττική, όπου η αξία τους υπολογίζεται με βάση τα λεγόμενα συγκριτικά στοιχεία. Με βάση 

τις τιμές που θα προκύψουν θα υπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ για εφέτος, ενώ ανοιχτό παραμένει το 

ενδεχόμενο για τις μεταβιβάσεις οι νέες τιμές να ισχύσουν από το 2021. Παράλληλα, η 

κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να προχωρήσει σε περαιτέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ, 

μεσοσταθμικά κατά 8%, δίνοντας έμφαση στη μικρή και μεσαία ακίνητη περιουσία. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

«Το εμπόριο και το ραδιόφωνο» διατηρούν μία σχέση διαχρονική 

Για τη σχέση ραδιοφώνου και εμπορίου μίλησε στο Κανάλι Ένα 

90,4fm,στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας 

Ημέρας Ραδιοφώνου ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. κ. Βασίλης 

Κορκίδης .Στην ομιλία του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 

ανέφερε τα ακόλουθα: ««Το εμπόριο και το ραδιόφωνο» 

διατηρούν μία σχέση διαχρονική από της εμφανίσεως των 

ραδιοφωνικών σταθμών ενημέρωσης και των ραδιοφωνικών 

δεκτών τους οποίους οι ακροατές προμηθεύτηκαν από τους εμπόρους-εισαγωγείς. 

Ιστορικά  το ραδιόφωνο στην Ελλάδα εμφανίστηκε στη δεκαετία του 1920 με πειραματικές 

προσπάθειες μικρής κλίμακας από ιδιώτες και δημόσιους φορείς. Ο επίσημος φορέας συστήθηκε 

το 1938. Η εμφάνιση της τηλεόρασης τη δεκαετία του 1960 και η επικράτησή της δεν 

επηρέασαν σημαντικά τη σχέση του κοινού μαζί του.  

Περισσότερα 

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/trust_F20692.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/enfiachange_F21156.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/commerceradio_F21407.pdf


 

Προγράμματα εκπαίδευσης ΟΑΕΔ 

Από τον ΟΑΕΔ έγινε γνωστό ότι,  εντός δύο μηνών απο 

σήμερα, θα οριστικοποιηθούν οι δομές και ειδικότητες στις 

σχολές Μαθητείας, ΙΕΚ,ΚΕΚ του ΟΑΕΔ για το επόμενο 

σχολικό έτος. Πέραν των προσφερόμενων ειδικοτήτων στα 

ΚΕΚ, υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας εξειδικευμένων 

προγραμμάτων κατα περίπτωση βάσει των αναγκών. Επίσης 

στα ΙΕΚ για κάποιες εκ των ειδικοτήτων ενδέχεται να απαιτηθεί κάποιος χρόνος για τη 

λειτουργία τους, προκειμένου να δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές. Οι προσφερόμενες 

ειδικότητες είναι οι κάτωθι: 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση με προτάσεις της ΕΕΤΤ για το φάσμα του 5G 

 Μία δημοπρασία για όλες τις φασματικές περιοχές του 

5G (700 MHz, 2 GHz, 3400 – 3800 MHz και 26 GHz) 

προτείνει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στη δημόσια διαβούλευση που 

ξεκίνησε σηματοδοτώντας την έναρξη των διαδικασιών 

για την υλοποίηση της νέας γενιάς κινητής τηλεφωνίας 

στη χώρα μας. Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται 10 Μαρτίου 2020, χωρίς να αποκλείεται, 

λόγω της σοβαρότητας του θέματος, να δοθεί παράταση. Βάσει του έως τώρα προγραμματισμού 

η διαγωνιστική διαδικασία για τις συχνότητες του 5G θα γίνει εντός του έτους, το νωρίτερο στο 

τέταρτο τρίμηνο. Το φάσμα ενδεχομένως να παραχωρηθεί χωρίς να είναι όλα τα τμήματά του 

άμεσα διαθέσιμα γιατί ορισμένα χρησιμοποιούνται σήμερα για την κάλυψη διαφορετικών 

αναγκών. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και η Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής 

Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ για τρίτη συνεχή χρονιά 

«Συμπράττουν για την Υγεία» 

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και η Μη Κερδοσκοπική 

Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-

ΕΝΩΣΙΣ ανακοινώνουν τον τρίτο κύκλο του προγράμματος 

«Συμπράττουμε για την Υγεία» μέσω δημόσιας πρόσκλησης 

για χρηματοδότηση έργων μικρής και μεσαίας κλίμακας. Τα 

έργα αφορούν σε προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ή/και αναβάθμιση υποδομών, 

στοχεύοντας στην κάλυψη επιτακτικών αναγκών στον τομέα της Δημόσιας Υγείας. Ειδικότερα, ο 

http://www.pcci.gr/evepimages/OAED_F21603.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/5G_F21861.pdf


τρίτος κύκλος του προγράμματος απευθύνεται σε Γενικά Νοσοκομεία Παίδων, σε Γενικά και 

Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία με στόχο την αναβάθμιση των Παιδιατρικών 

Κλινικών/Τμημάτων/Μονάδων τους, σε Κέντρα Υγείας για την αναβάθμιση των Παιδιατρικών 

Ιατρείων τους καθώς και σε μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη στήριξη 

μονάδων παροχής υγείας που αντιμετωπίζουν αυξημένη επισκεψιμότητα ασυνόδευτων 

ανηλίκων. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Νέο ρεκόρ συμμετοχών στα Ποσειδώνια 2020 

Νέα ρεκόρ σε αριθμούς επισκεπτών και σε έκταση 

εκθεσιακού χώρου ετοιμάζεται να καταγράψει η 

έκθεση Ποσειδώνια 2020, το σημαντικότερο 

εμπορικό γεγονός της παγκόσμιας ναυτιλίας, που 

έχει συμπληρώσει πέντε δεκαετίες συνεχούς προσφοράς στην ελληνική ποντοπόρο ναυτιλιακή 

κοινότητα και συνολικά στη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία. Από την 1η έως τις 5 Ιουνίου, 

περισσότεροι από 2.000 εκθέτες από 90 χώρες και δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες από όλο 

τον κόσμο θα περιηγηθούν στα 50.000 τετραγωνικά μέτρα του εκθεσιακού κέντρου 

Metropolitan Expo, συγκεντρώνοντας στους χώρους της έκθεσης και των συνεδριακών 

αιθουσών τους κορυφαίους εκπροσώπους της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας. Αιχμή του 

δόρατος της συνεχούς επέκτασης των Ποσειδωνίων είναι τόσο η δυναμική ανάπτυξης της 

ελληνικής ναυτιλίας, όπως αποτυπώνεται στις τουλάχιστον 200 τρέχουσες παραγγελίες για νέες 

ναυπηγήσεις πλοίων, όσο και το αυξημένο ενδιαφέρον για τη συνεχή τεχνική και τεχνολογική 

αναβάθμιση του παγκόσμιου στόλου.     

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Γ. Πατούλης - Γιου Ζενγκάνγκ συζήτησαν την επέκταση του λιμανιού του Πειραιά 

Η επέκταση του επιβατικού λιμένα Πειραιά ώστε να 

δημιουργηθούν δύο θέσεις για πρόσδεση κρουαζιερόπλοιων 

«νέας γενιάς» μήκους πάνω από 280 μέτρα και δυναμικότητας 

2.500 επιβατών, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που 

είχε ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης με τον πρόεδρο της 

ΟΛΠ Α.Ε., Γιου Ζενγκάνγκ. Πρόκειται για έργο αρχικού 

προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 7 του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020. 

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, οι δύο πλευρές επαναεπιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να 

προχωρήσουν με ταχείς ρυθμούς στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου που 

δημιουργεί νέες προοπτικές σε ένα σημαντικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας όπως 

είναι η κρουαζιέρα. «Το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας μπορεί και πρέπει να αλλάξει όψη. 

Τοπική αυτοδιοίκηση και κεντρική διοίκηση συνεργαζόμαστε για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. 

http://www.pcci.gr/evepimages/syneosis_F22997.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/Posidonia2020_F23389.pdf


Όλοι μαζί θα δουλέψουμε για να φτιάξουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας», δήλωσε ο 

κ. Πατούλης. 

Επιστροφή 

 

 

Επιστροφή 

 

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

07 - 13 Φεβρουαρίου 2020 

▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce: «Retail and wholesale transforming fast to serve consumers’ 

changing needs» 

▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce: «EU-Vietnam deal: a long time coming, but still good news for 

consumers» 

▪ Contribution to the Commission Evaluation of the Horizontal Block Exemption Regulations and 

Guidelines 
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http://www.pcci.gr/evepimages/e1_F25100.pdf
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