
 

Παρασκευή,  26  Mαΐου  2017 

 
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) 
 

    

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ ΣΕ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ» 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ, «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» , ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2017, ΣΤΙΣ 18:30 

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ 

ΠΕΙΡΑΪΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΟΦΕΙΛΩΝ 

 Ε.Β.Ε.Π.: «ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΚΟΛΟΣΣΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΣΕ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2017-2020» 

 ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ: «ΑΓΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΜΗΧΑΝΙΑ 

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΤΟΥ EUROGROUP» 

 ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ «ΠΥΡΡΙΧΙΟ ΠΕΤΑΓΜΑ» ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 Π.Σ.Ε.Π.Ε.: «ΠΙΑΝΕΙ ΞΑΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ 

ΠΛΟΙΩΝ 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥM: «ΙΝVEST EU: ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ 

ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ», ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2017, ΑΘΗΝΑ 

 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΣΤΗΝ Ε.Ε. 

 

mailto:studies@pcci.gr


 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ ΣΕ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ» 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, σας προσκαλούν 

την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017 και ώρα 18:00, στα 

Αποκαλυπτήρια των νέων Πινακίδων, οι οποίες έχουν 

τοποθετηθεί στη γωνία της πρόσοψης του κτιρίου του 

Επιμελητηρίου μετά την μετονομασία της οδού Λουδοβίκου σε «Γεώργιος Κασιμάτης». (Η 

τελετή θα λάβει χώρα πριν την έναρξη της Ημερίδας του Ε.Β.Ε.Π., με θέμα «Χαρτογράφηση των 

Ναυτιλιακών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά», η οποία 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Ημερών Θάλασσας 2017). ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Επιστροφή 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ, «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΑ» , ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2017, ΣΤΙΣ 18:30 

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, 

συμμετέχοντας ενεργά στον ετήσιο θεσμό για την πόλη 

του Πειραιά, «Ημέρες Θάλασσας», που διοργανώνει ο 

Δήμος Πειραιά, σας προσκαλεί στην ανοικτή εκδήλωση 

με θέμα την παρουσίαση Μελέτης του Ε.Β.Ε.Π., σε συνεργασία με το ΙΝ.ΕΜ.Υ της Ε.Σ.Ε.Ε., με 

τίτλο « Χαρτογράφηση των Ναυτιλιακών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων στην ευρύτερη 

περιοχή του Πειραιά », την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017, 18.00-21.00, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. 

(2ος όροφος, αίθουσα «Γεώργιος Κασιμάτης»). ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Επιστροφή 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΪΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ 

«Το Ε.Β.Ε.Π., έχοντας τη δυνατότητα, ευέλικτα και άμεσα, 

να αντιμετωπίσει τα πλείστα πρακτικά προβλήματα, τα 

οποία θα ανακύψουν κατά την εφαρμογή του Νόμου και 

προκειμένου να συμβάλει αποτελεσματικά στην 

εξυπηρέτηση, αλλά και στην υποστήριξη των επιχειρήσεων 

– μελών του, ιδιαίτερα των αδύναμων μικρομεσαίων 

http://pcci.gr/evepimages/press23052017_F31231.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PROSKLISIPROGRAMMA26052017_F15464.pdf


επιχειρήσεων, δημιουργεί helpdesk, εντός του χώρου του, ως σημείο υποδοχής των φακέλων, 

αλλά ταυτόχρονα και μία ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για την παροχή οδηγιών και 

συμβουλευτικών υπηρεσιών. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τον 

χρόνο που μεσολαβεί μέχρι την 4η Αυγούστου, οπότε και ξεκινά η λειτουργία της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας», δήλωσε  ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης. Περισσότερα… 

-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Επιστροφή 

 

Ε.Β.Ε.Π.: «ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΚΟΛΟΣΣΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΣΕ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2017-2020» 

«...Όλοι οι παραγωγικοί φορείς και τα Ελληνικά 

Επιμελητήρια οφείλουμε να συντονιστούμε με το "Enterprise 

Greece" και να  συνεργαστούμε με το "Silk Road Chamber of 

International Commerce" (SRCIC), το οποίο έχει συσταθεί για 

την προώθηση των συνεργασιών, μεταξύ των επιχειρήσεων 

που μετέχουν στη στρατηγική Β&R. Οι τομείς των 

μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών είναι 

στην πρώτη γραμμή της συνεργασίας Κίνας-Ελλάδας, ενώ ακολουθούν το εμπόριο, ο τουρισμός, 

οι υπηρεσίες υγείας, οι κατασκευές, το real estate, τα τρόφιμα, τα μεταλλεύματα και οι 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Η Ελλάδα μπορεί τα επόμενα χρόνια, υλοποιώντας το 

συγκεκριμένο Action Plan, να αποκομίσει προστιθέμενη αξία και να  αναδειχθεί σε στρατηγικό 

σύμμαχο της Κίνας, ως χώρα κρίκος σε βασικούς τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας...» 

επεσήμανε ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης. Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ: «ΑΓΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ 

ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΤΟΥ EUROGROUP» 

«…Το ζήτημα της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους που 

τέθηκε επισήμως στη κρίσιμη συνάντηση των Υπουργών 

Οικονομικών της Ευρωζώνης δεν κατέληξε πουθενά, ούτε 

φαίνεται ότι μπορεί να βρεθεί συμβιβαστική πρόταση για 

συμφωνία που να ικανοποιεί όλες τις πλευρές πριν τη λήξη 

του τρέχοντος προγράμματος στήριξης ή στη καλύτερη 

περίπτωση τον Σεπτέμβριο, μετά τις εκλογές στη Γερμανία. Ερωτηματικό εξακολουθεί να 

παραμένει, εάν τελικά πεισθεί το ΔΝΤ να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, καθώς έχει θέσει ως 

απαραίτητο όρο την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Οι Αξιωματούχοι της Ευρωζώνης 

http://pcci.gr/evepimages/press250517_F17718.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/noteDS052017_F14110.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/noteDS052017_F14110.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ENDIAFERONKINEZIKON_F24204.pdf


ουσιαστικά, δήλωσαν την αδυναμία τους, αφού η έκθεση συμμόρφωσης της Ελλάδας στα 

«προαπαιτούμενα» ήταν θετική, παραδέχθηκαν ότι η Ελλάδα έχει κάνει πρόοδο, αλλά τελικά 

συμφωνία μεταξύ τους δεν προέκυψε. Για άλλη μια φορά, μαλώνουν τα βουβάλια (Γερμανία-

ΔΝΤ) και τη πληρώνουν τα βατράχια (Έλληνες). Άλλο ένα Eurogroup έφυγε, η συμφωνία δεν 

ήρθε, τα μέτρα όμως, έμειναν». Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ «ΠΥΡΡΙΧΙΟ ΠΕΤΑΓΜΑ» ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Γενοκτονίας των 

Ελλήνων του Πόντου, που το  φιλοτέχνησε ο εικαστικός 

Παναγιώτης Τανιμανίδης, πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 

21 Μαΐου, στην πλατεία Αλεξάνδρας στον Πειραιά. Τα 

αποκαλυπτήρια εντάσσονται στο πλαίσιο του εορτασμού 

που διοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής και η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος για την Ημέρα 

Μνήμης Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Το Μνημείο, όπως και η ανακατασκευή της 

Πλατείας Αλεξάνδρας που το φιλοξενεί, είναι δωρεά του Προέδρου της «Π.Α.Ε. Ολυμπιακός» και 

πρώτου Δημοτικού Συμβούλου Πειραιά, κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, καθώς επίσης και μία 

πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά. Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, απέστειλε 

συγχαρητήριες επιστολές γι’ αυτή τη σημαντική απόφαση στο Δήμαρχο Πειραιά, κ. Γ. Μώραλη 

και στον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Ε. Μαρινάκη. Περισσότερα… 

 Επιστροφή 

 

Π.Σ.Ε.Π.Ε.: «ΠΙΑΝΕΙ ΞΑΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

Η Ελλάδα επελέγη, ως χώρος 

διεξαγωγής του 62ου Συνεδρίου της 

Διεθνούς Ένωσης Εφοδιαστών Πλοίων 

(ISSA), για το 2017, από τις περίπου 

2.000 επιχειρήσεις-μέλη της. Το σημαντικό αυτό παγκόσμιο Συνέδριο, επιστρέφει στην Ελλάδα 

για πρώτη φορά μετά το 2004 των Ολυμπιακών Αγώνων και επιχειρεί να σηματοδοτήσει άλλη 

μια κρίσιμη καμπή για τη χώρα, στην προσπάθεια εξόδου της οικονομίας από την κρίση, 

ιδιαίτερα από την αξιοποίηση της προοπτικής της, ως ναυτιλιακό και διαμετακομιστικό κέντρο 

εμπορίου. Το 62ο Συνέδριο της ISSA θα διεξαχθεί τον προσεχή Νοέμβριο στο ξενοδοχείο Divani 

Caravel Hotel και αναμένεται, εκτός από την προσέλκυση μεγάλου αριθμού διεθνών συνέδρων, 

να αναδείξει τις προκλήσεις του Εφοδιασμού Πλοίων, αλλά και συνολικά της ναυτιλίας και του 

διεθνούς εμπορίου για τα επόμενα χρόνια. Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/ADIEXODOEUROGROUP_F24507.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/MnimeioGenoktoniasPontion_F24791.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PSEPE-PIANEIXANAELLINIKOLIMANI_F25993.pdf


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥM: «ΙΝVEST EU: ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ 

ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ», ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2017, ΑΘΗΝΑ 

Στο πλαίσιο των ενημερωτικών δραστηριοτήτων της 

επενδυτικής πρωτοβουλίας Α - Energy Investments, 

διοργανώνεται επενδυτικό φόρουμ, με θέμα: «ΙΝVEST EU: 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την  ερχόμενη 

Τετάρτη, 31 Μαΐου,  στην Αθήνα (ξενοδοχείο Divani Caravel) με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών 

τραπεζών, μεγάλων οργανισμών, δήμων και επενδυτών. Όπως αναφέρεται στη σχετική 

ανακοίνωση, τα επίκαιρα ερωτήματα που θα επιχειρήσει να απαντήσει η εκδήλωση, είναι: 

«ποιες οι βασικές προϋποθέσεις για μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη 

έργων και επενδύσεων υψηλής ποιότητας στη χώρα μας; Που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, 

ποια χρηματοδοτικά και θεσμικά εργαλεία θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και 

ποια είναι η επόμενη γενιά έργων, που θα πραγματοποιηθεί με Συμπράξεις»; Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για νέους και 

αποτελεσματικούς κανόνες, ως προς την επίλυση των 

προβλημάτων διπλής φορολογίας. Η Επιτροπή εξέφρασε την 

ικανοποίησή της για τη συμφωνία που επετεύχθη πρόσφατα 

από τα κράτη μέλη, σχετικά με νέα μέτρα για την επίλυση των 

προβλημάτων διπλής φορολόγησης για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Ε.Ε. Οι 

προτεινόμενοι από την Επιτροπή  νέοι κανόνες θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις και τους 

πολίτες να μειώσουν τη διπλή φορολογία, ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στη λειτουργία της 

ενιαίας αγοράς. Η διπλή φορολογία συμβαίνει, όταν το ίδιο εισόδημα φορολογείται από δύο ή 

περισσότερα κράτη μέλη, δημιουργώντας αβεβαιότητα, περιττά προβλήματα και προβλήματα 

ταμειακής ροής για τους φορολογούμενους. Μόλις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατυπώσει τη 

γνώμη του, οι νέοι κανόνες θα εγκριθούν τυπικά από το Συμβούλιο και θα εφαρμόζονται στις 

διαφορές διπλής φορολογίας από την 1η Ιουλίου 2019. Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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