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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 
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Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 

 

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο της τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, που θα πραγματοποιηθεί 

τ η ν  Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019, σ τ ι ς  1 7:0 0,  σ τ ο  Μ έ γ α ρ ο  τ ο υ   Ε. Β. Ε. Π., 

 

θα παρευρεθούν ο Ειδικός  Γραμματέας του Σώματος  Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), 

 κ. Σταύρος Θωμαδάκης και 

ο Γεν. Αστυνομικός Διευθυντής Πειραιά, Ταξίαρχος,  

κ. Γιώργος Παππάς. 

 

Θα ακολουθήσει συζήτηση. 

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. Β. Κορκίδη: «Η σημασία της συνταγματικής 

αναθεώρησης» 

 Συνάντηση εφ’ όλης της ύλης, Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. Β. Κορκίδη, με Γεν. 

Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Δ. Αυλωνίτη 

 Το Ε.Β.Ε.Π. καταθέτει προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κενών και 

εγκαταλελειμμένων κτηρίων του Πειραιά 

 Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. Β. Κορκίδη: «Η χειμερινή αποτίμηση της 

ελληνικής οικονομίας» 

 Κ.Ε.Ε.Ε.: «Οι κανόνες δημοσιότητας κατά το νέο Δίκαιο των Ανωνύμων Εταιρειών» 

 Γ.Γ.Ε.: «Χρηματοδότηση δαπάνης για την κατοχύρωση εμπορικού σήματος στο πλαίσιο της 

Πρόσκλησης του ΕΠΑΝΕΚ» 

 Ψήφισμα έκτακτης συνέλευσης των παραγωγικών φορέων που δραστηριοποιούνται στη Δ. 

Αττική 

 Olympic Diagnostic: Η νέα επένδυση στον τομέα της υγείας στα Μανιάτικα του Πειραιά 

 Λίστα Εκδηλώσεων Υποψηφίων Περιφερειαρχών και Δημάρχων στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 Υ.ΝΑ.Ν.Π.: " Ενθαρρυντικά τα στοιχεία  από την ποντοπόρο ναυτιλία στη χώρα μας" 
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Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. Β. Κορκίδη: «Η σημασία της συνταγματικής 

αναθεώρησης» 

«Η Συνταγματική Αναθεώρηση, εκτός από κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, είναι 

μία πρόκληση για το μέλλον, που όμως απαιτεί σύνεση και συναίνεση. Η αναθεώρηση 

του Συντάγματος του 1975 μπορεί να θεραπεύσει παθογένειες και να ενισχύσει την 

ελληνική κοινωνία. Πολλά άρθρα του Συντάγματος δεν καλύπτουν πλέον πολλές 

εκφάνσεις της σημερινής ζωής μας, γι’αυτό απαιτούνται τολμηρές αλλαγές, ανοικτά 

μυαλά και οραματική διάθεση. Η διάκριση των εξουσιών, η ενίσχυση του κύρους των 

θεσμών, η αξιοκρατία, η προτεραιότητα στη θρησκεία και την παιδεία, η ενότητα της 

κοινωνίας και η αναγέννηση της οικονομίας είναι τα πρωτεύοντα θέματα και τα σημεία αναφοράς μιας 

ορθολογικής αναθεώρησης. Για να προκύψει το επιθυμητό αποτέλεσμα απαιτείται μία διαδικασία χωρίς κομματική 

πειθαρχία, χωρίς πολιτική πόλωση και ένα κλίμα νηνεμίας στη διακυβέρνηση της Χώρας. Δυστυχώς, όμως, το 

πολιτικό περιβάλλον δεν διαθέτει αυτά τα στοιχεία και οι προεκλογικές συνθήκες δεν ευνοούν μία ρηξικέλευθη 

αναθεώρηση του Συντάγματος, σύμφωνα με τις σημερινές μας ανάγκες, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μετά από 

δέκα χρόνια πρωτοφανούς κοινωνικής και οικονομικής κρίσης.» 

Επιστροφή 

 

Συνάντηση εφ’ όλης της ύλης, Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. Β. Κορκίδη, με Γεν. 

Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Δ. Αυλωνίτη 

Ο κ. Β. Κορκίδης, δήλωσε: «Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει ήδη τις επιχειρήσεις-μέλη του, 

σχετικά με τη διαδικασία κατοχύρωσης των εμπορικών  σημάτων, σε εθνικό, κοινοτικό 

και διεθνές επίπεδο και αναλαμβάνει τη λειτουργία helpdesk για όλες τις επιχειρήσεις, 

ώστε να διευκολυνθούν, προωθώντας τα σχετικά αιτήματά τους στην Γ.Γ.Ε. Με αυτόν 

τον τρόπο, αντιμετωπίζουμε από κοινού τα προβλήματα, στο πλαίσιο της αγαστής μας 

συνεργασίας. Επίσης, απώτερος στόχος μας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου 

πλαισίου λειτουργίας του Επιμελητηριακού Θεσμού, που θα επιτρέψει στις ελληνικές 

επιχειρήσεις  να στηρίξουν την αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

  

Το Ε.Β.Ε.Π. καταθέτει προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κενών και 

εγκαταλελειμμένων κτηρίων του Πειραιά  

Το Ε.Β.Ε.Π. επισημαίνει ότι στον Πειραιά, σύμφωνα με μελέτες, εκτιμάται ότι το 

60% των κτηρίων είναι κατασκευασμένα πριν από το 1970. Επίσης το 55% των 

κτηρίων ανήκουν, κατά μέσο όρο, σε πάνω από 10 ιδιοκτήτες, ενώ στα μεγάλα 

κτήρια το φαινόμενο της συνιδιοκτησίας φτάνει σε αδιέξοδες καταστάσεις. Οι 

συνέπειες είναι ότι πάνω από το 30% των γραφείων και καταστημάτων στον 

Πειραιά παραμένουν κλειστά, ότι παλαιά κτήρια δεν ανακαινίζονται και ότι η ποιότητα του κτηριακού δυναμικού 

χειροτερεύει διαρκώς.  

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/Press14022019_F32180.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/press120219_F13574.pdf


Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. Β. Κορκίδη: «Η χειμερινή αποτίμηση της ελληνικής 

οικονομίας» 

 «Οι προκλήσεις για την ελληνική οικονομία αυξάνονται, καθώς η χώρα έχει 

εισέλθει σε μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Η άνοδος της 

καταναλωτικής εμπιστοσύνης ευνοεί τις εξελίξεις στο λιανικό εμπόριο και 

αποτυπώνει τις συνθήκες αύξησης της απασχόλησης και των μισθών, αν 

και, σε κάποιο βαθμό, σχετίζεται και με τις προσδοκίες που δημιουργούν οι 

προεκλογικές παροχές, όπως συμβαίνει κάθε φορά που γίνονται εθνικές 

εκλογές. Οι τριπλές εκλογικές αναμετρήσεις το 2019 κρατούν σε στάση αναμονής τους επενδυτές, γεγονός που, 

σε συνδυασμό με την αυξανόμενη αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον, δεν ευνοεί την εισροή κεφαλαίων για 

πραγματοποίηση επενδύσεων…». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Κ.Ε.Ε.Ε.: «Οι κανόνες δημοσιότητας κατά το νέο Δίκαιο των Ανωνύμων Εταιρειών» 

«Ο πρόσφατα (από την 1ην Ιανουαρίου 2019) τεθείς σε ισχύ νέος νόμος για τις 

Ανώνυμες Εταιρείες με αριθμό 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των 

Ανωνύμων Εταιρειών» (Φ.Ε.Κ. Α/104/13-6-2018) εισήγαγε και αυτός κανόνες 

για το καθεστώς δημοσιότητας, δηλαδή για την κατάσταση εκείνη, που επιβάλλεται να γνωρίζουν οι τρίτοι και 

κάθε συναλλασσόμενος με την Ανώνυμη Εταιρεία, προκειμένου να διασφαλισθεί η ακεραιότητα και η συνέπεια 

των συναλλαγών. Κατά τον καθηγητή Ευάγγελο Περάκη, η δημοσιότητα ορισμένων στοιχείων της Ανώνυμης 

Εταιρείας συμβάλλει, πρωτίστως, στην ενημέρωση των συναλλασσομένων με την Ανώνυμη Εταιρεία και των 

υφιστάμενων ή μελλοντικών μετόχων και επενδυτών, αλλά και στη διαφάνεια του εταιρικού βίου. Αυτή είναι η 

πληροφοριακή λειτουργία, είναι η λειτουργία της ενημέρωσης…». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Γ.Γ.Ε.: «Χρηματοδότηση δαπάνης για την κατοχύρωση εμπορικού σήματος στο πλαίσιο της 

Πρόσκλησης του ΕΠΑΝΕΚ» 

Σύμφωνα με ενημερωτικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή: "…Προδιαγράφεται η δυνατότητα στην Πρόσκληση 

υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση 

«Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» 

του ΕΠΑνΕΚ όπως ισχύει (http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=42&cs), σχετικά με την 

επιλεξιμότητα της δαπάνης για την κατοχύρωση Κοινοτικού Σήματος. Ειδικότερα, προσδιορίζεται ότι: «Το μέγιστο 

επιλέξιμο κόστος ενεργειών (τέλη, παράβολα, νομικές –συμβουλευτικές υπηρεσίες) για: κατοχύρωση Κοινοτικού 

Σήματος είναι 8.000€»  και το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για «υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού brand 

(σήμα, λογότυπο) είναι 2.000€». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Ψήφισμα έκτακτης συνέλευσης των παραγωγικών φορέων που δραστηριοποιούνται στη Δ. Αττική 

"Μετά την τοποθέτηση των απαγορευτικών πινακίδων διέλευσης των 

Φορτηγών Δημοσίας και Ιδιωτικής Χρήσης άνω των 3,5 τόνων σε όλο το 

Θριάσιο Πεδίο και τον αποκλεισμό της ελεύθερης πρόσβασης σε όλους τους 

χώρους της επιχειρηματικής δραστηριότητας αποφασίστηκε έκτακτη 

http://www.pcci.gr/evepimages/CHEIMERINIAPOTIMISI_F27307.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/DIMOSIOTITAAE_F27565.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/CHRIMATODOTISIKATOCHYROSIEMPSIMATOS_F27849.pdf


συνέλευση των παραγωγικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο του Θριάσιου Πεδίου. Όλοι 

οι συμμετέχοντες στην Συνέλευση καταδίκασαν την ενέργεια της Περιφέρειας να τοποθετήσει πινακίδες 

απαγόρευσης κυκλοφορίας σε όλο το Θριάσιο που είναι εγκατεστημένες και δραστηριοποιούνται το 90% των 

αποθηκώνLogistics, το 80% των συνεργείων όλων των κατηγοριών που μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο για την 

αποσυμφόρηση της Αθήνας και χιλιάδες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις όλων των ιδιοτήτων...". 

-Ψήφισμα 

-Δελτίο Τύπου ΣΒΑΠ 

Επιστροφή 

 

Olympic Diagnostic: Η νέα επένδυση στον τομέα της υγείας στα Μανιάτικα του Πειραιά 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Διαγνωστικού Κέντρου, "OLYMPIC 

DIAGNOSTICS", το οποίο εδρεύει επί της οδού Ασκληπιού 38, στην Αγία Σοφία, στον 

Πειραιά: «Το κέντρο μας έχει κατασκευαστεί με σχέδια διάσημων αρχιτεκτόνων και 

αποτελεί κτιριακό κόσμημα στον Δήμο Πειραιά. Η κατασκευή του έχει γίνει με τα 

πλέον σύγχρονα υλικά, είναι βιοκλιματικό κτίριο και όλες οι εγκαταστάσεις του έχουν 

γίνει με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας. Τα ιατρικά μηχανήματα που έχουν 

επιλεχθεί είναι τα πλέον σύγχρονα παγκοσμίως και όλα είναι καινουργή παραγωγής 

2018». 

-Παρουσίαση 

Επιστροφή 

 

Λίστα Εκδηλώσεων Υποψηφίων Περιφερειαρχών και Δημάρχων στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π.  

 Γιάννης Σγουρός, Υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής, Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019, στις 

12:00, Πρόσκληση 

 Νίκος Βλαχάκος, Υποψήφιος Δήμαρχος Πειραιά, Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου, στις 19:00, 

Πρόσκληση 

 Νίκος Μπελαβίλας, Υποψήφιος Δήμαρχος Πειραιά, Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου, στις 16:00 

 Λευτέρης Κεχαγιόγλου, Υποψήφιος Δήμαρχος Ύδρας, Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019, στις 

17:00 

Επιστροφή 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

Υ.ΝΑ.Ν.Π.: " Ενθαρρυντικά τα στοιχεία  από την ποντοπόρο ναυτιλία στη χώρα μας"  

“Αύξηση κατά 6,04% του συνολικού ποσοστού συναλλάγματος από τα 

εγκατεστημένα ναυτιλιακά γραφεία του Ν. 25/75 για το έτος 2017 (2,98 δισ. 

δολάρια) σε σχέση με το 2016 (2,81 δισ. δολάρια), καταγράφηκε σύμφωνα με τα 

στατιστικά στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στα συγκεκριμένα γραφεία, το 2017, 

καταγράφηκε αύξηση 3,63% σε σχέση με το 2016 του απασχολούμενου προσωπικού. Παράλληλα, το ποσοστό 

της ελληνικής σημαίας (20,54%) επί του συνόλου του διαχειριζόμενου στόλου, με κριτήριο τη χωρητικότητα, 

εξακολούθησε και το 2017 να είναι υψηλότερο από τα αντίστοιχα ποσοστά των πλοίων που φέρουν άλλες 

σημαίες…". 

-Δελτίο Τύπου ΥΝΑΝΠ 

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/PSIFISMA_F28146.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/SVAP14022019_F28538.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/OLYMPICDIAGNOSTICS_F28783.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PROSKLISISGOUROU_F30011.JPG
http://www.pcci.gr/evepimages/PROSKLISIVLACHAKOS_F29596.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/YNANP_F29266.pdf

