
 
Παρασκευή,  3 Φεβρουαρίου 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 ΣΕ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΛΟΙΟΥ, ΔΕΥΤΕΡΑ 6/02/17, ΣΤΙΣ 15:00 

• Η Ε.Σ.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕΣΩΝ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ 

• ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.Ε. ΣΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 17 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

• ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Σ.Ε.Ε. & Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ: «ΤΗΝ ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ 

ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΕΚΦΡΑΖΕΙ Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» 

• ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Σ.Ε.Ε. & Ε.Β.Ε.Π., κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΡΚΙΔΗ: «ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΑ 

EUROGROUP ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΜΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ & ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟ Δ.Ν.Τ.» 

• ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Σ.Β.Α.Π., κ. Δ. ΜΑΘΙΟΥ : «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 

ΒΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ Η ΑΜΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» 

• Γ.Γ.Ε.Π.Κ.: «ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΑ- ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ 

ΣΗΜΑΤΑ» 

• ΤΟ "POSIDONIA SEA TOURISM FORUM 2017" ΔΙΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΛΟΙΟΥ, ΔΕΥΤΕΡΑ 6/02/17, ΣΤΙΣ 15:00 

Η κατασκευάστρια εταιρεία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ» 

και η πλοιοκτήτρια εταιρεία «ΘΕΟΣΙΠ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδίων 

συμφερόντων, έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην τελετή 

ενεργοποίησης του νεοκατασκευασθέντος πλοίου «ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ 

V», που θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο του πλοίου, κ. Β. Κορκίδη, Πρόεδρο της Ε.Σ.Ε.Ε. & 

του Ε.Β.Ε.Π., τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 15:00. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την 

παρουσία τους ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Π. Κουρουμπλής, ο 

Βουλευτής Λασιθίου και Τομεάρχης Ναυτιλίας της Ν.Δ., κ. Λ. Αυγενάκης, ενώ έχουν προσκληθεί 

Βουλευτές Α΄ και Β΄ Πειραιά, καθώς επίσης και παραγωγικοί φορείς του Πειραιά. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Επιστροφή 

 

Η Ε.Σ.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕΣΩΝ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ 

Ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, κ. Β. Κορκίδης, δήλωσε: «εφιστώ την 

προσοχή στους συναδέλφους μου, να επιλέγουν παρόχους πληρωμών 

και μηχανημάτων POS από την ελληνική αγορά και να μην πιστεύουν 

τους καλοθελητές και τους επιτηδείους, που τους δελεάζουν να 

απευθυνθούν σε ξένες Τράπεζες για εκκαθάριση των ηλεκτρονικών συναλλαγών τους εκτός της 

χώρας.  Οι πρακτικές αυτές παρακάμπτουν τα "capital controls" και άρα είναι παράνομες, 

φέρνοντας τις επιχειρήσεις αντιμέτωπες με εξοντωτικά πρόστιμα, πολλαπλάσια του 

πρόσκαιρου οφέλους που μπορεί να έχουν από τη χρήση των «POS αλλοδαπής προέλευσης». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.Ε. ΣΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 17 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Η Ε.Σ.Ε.Ε., ενόψει της συνεργασίας που έχει εγκαινιάσει με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Εσόδων, απέστειλε προς τον Διοικητή της Αρχής υπόμνημα με τις 

θέσεις και προτάσεις της για το γενικότερο φορολογικό σύστημα, 

εστιάζοντας, αφενός στην πολυπλοκότητα του συστήματος και αφετέρου στην 

ευμεταβλητότητά του, που έχει σαν απότοκο την αυξημένη ανασφάλεια για την 

επιχειρηματικότητα εν γένει. Οι προτάσεις της Ε.Σ.Ε.Ε. αποσκοπούν στην προάσπιση των 

συμφερόντων του  εμπορικού κόσμου, προτάσσοντας, όμως, ταυτόχρονα τη δίκαιη κατανομή 

των βαρών μεταξύ των φορολογουμένων και τη διαμόρφωση ενός πλαισίου φιλικού προς το 

επιχειρείν με έντονα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. Περισσότερα… 

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/invGlikofilousa_F30828.pdf
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http://www.pcci.gr/evepimages/ypTaxESEE_F30570.pdf


 

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Σ.Ε.Ε. & Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ: «ΤΗΝ ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ 

ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚΦΡΑΖΕΙ Ο 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» 

 «Η παρούσα κατάσταση στο δημοσιονομικό περιβάλλον, το 

τελευταίο που χρειάζεται είναι θεωρίες "Grexit". Αντίθετα, 

επιβάλλεται βελτίωση των δεικτών εμπιστοσύνης, επιτάχυνση της 

αξιολόγησης, εξυπηρέτηση και διαχείριση των δανείων, πρόσβαση 

στη χρηματοδότηση και βελτίωση της ρευστότητας και, τέλος, συμμετοχή, το συντομότερο 

δυνατόν, στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης». Αυτό επισημαίνει σε άρθρο του, ο Πρόεδρος 

της Ε.Σ.Ε.Ε. & του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, μεταφέροντας την έντονη ανησυχία του εμπορικού 

κόσμου «από τα συμπτώματα του παρελθόντος στην πραγματική οικονομία», όπως τονίζει 

χαρακτηριστικά. Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Σ.Ε.Ε. & Ε.Β.Ε.Π., κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΡΚΙΔΗ: «ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΑ 

EUROGROUP ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΜΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ & ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟ Δ.Ν.Τ.» 

«Όλα τα σενάρια της δεύτερης αξιολόγησης μετατίθενται για το 

Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου», αναφέρει σε δήλωσή του ο 

Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε. και του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης. 

Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των ευρωπαϊκών θεσμών, το Δ.Ν.Τ. 

«αδιαμφισβήτητα» παραμένει με τον ίδιο «απαραίτητο» ρόλο στο παρόν ελληνικό πρόγραμμα. 

Σε ό, τι μάλιστα αφορά στα ανοιχτά ζητήματα, η σοβαρή διαφωνία είναι ότι το Δ.Ν.Τ. ζητά την 

προκαταβολική νομοθέτηση υπερβολικών και ίσως αχρείαστων μέτρων για τη διετία 2018-19, 

τόνισε ο ίδιος. Την ίδια ώρα, επισημαίνει ότι στη διάθεση των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου του Δ.Ν.Τ., βρίσκονται «οι δυο εκθέσεις που αφορούν στην Ελλάδα και οι οποίες θα 

συζητηθούν σε ειδική συνεδρίαση του Ταμείου στις 6 Φεβρουαρίου. Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Σ.Β.Α.Π., κ. Δ. ΜΑΘΙΟΥ: «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.  

ΒΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ Η ΑΜΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» 

«Ανεξάρτητα από τις θετικές και αρνητικές εξελίξεις με την αξιολόγηση, 

που βεβαίως και αποτελεί κορμό για την παραπέρα πορεία της οικονομίας, 

ζητούμενο παραμένει και για το 2017 ότι, χωρίς τη βοήθεια του κράτους 

και των Τραπεζών, η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα θα σβήσει. Αν  

μεγάλες επιχειρήσεις και μικρομεσαίοι δεν αποκτήσουν στηρίγματα σ’ 

http://www.pcci.gr/evepimages/artPres020217_F30642.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/press27012017_F2828.pdf


αυτή τη δύσκολη εποχή, τότε το μέλλον είναι δυσοίωνο» υπογράμμισε ο Πρόεδρος του 

Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής – Πειραιώς, κ. Δ. Μαθιός. Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Γ.Γ.Ε.Π.Κ.: «ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΑ- ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ 

ΣΗΜΑΤΑ» 

Παραπλανητικές επιστολές, σχετικά με τη δημοσίευση εμπορικών 

σημάτων εντόπισε στην αγορά η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας. Στην 

ηλεκτρονική σελίδα της γραμματείας αναφέρεται ότι: «διάφορα 

ιδιωτικά γραφεία με έδρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, στέλνουν επιστολές σε καταθέτες 

εθνικών και διεθνών σημάτων, καθώς και σημάτων της Ε.Ε., καλώντας τους να καταβάλουν 

τέλη, προκειμένου να δημοσιεύσουν τα σήματά τους και να τα καταχωρήσουν στο μητρώο τους, 

δημιουργώντας την πεπλανημένη εντύπωση ότι, πρόκειται για την επίσημη εθνική, διεθνή ή 

ευρωπαϊκή υπηρεσία. Κάποια από τα εν λόγω γραφεία κάνουν χρήση παρομοίων λογοτύπων με 

αυτά του EUIPO και του WIPO, κατά τρόπο που παραπλανούν το κοινό, ως προς την ακριβή 

προέλευσή τους. Η υπηρεσία ενημερώνει τους χρήστες, ότι τέτοιες ενέργειες δεν έχουν νομική 

υπόσταση για την καταχώριση των σημάτων τους σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο. 

Επιστροφή 

 

ΤΟ "POSIDONIA SEA TOURISM FORUM 2017" ΔΙΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η παγκόσμια βιομηχανία της κρουαζιέρας συνεχίζει και το 2017 

να παρουσιάζει δυναμική αναπτυξιακή πορεία, ωστόσο οι 

τρέχουσες γεωπολιτικές εντάσεις έχουν επηρεάσει αρνητικά την 

Ανατολική Μεσόγειο, ως προορισμό θαλάσσιου τουρισμού. Σε μία 

προσπάθεια αντιστροφής της τάσης αυτής, κορυφαία στελέχη 

του εξειδικευμένου αυτού κλάδου θα συναντηθούν φέτος την άνοιξη στο Posidonia Sea Tourism 

Forum (23-24 Μαΐου στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών), προκειμένου η περιοχή 

μας να μπορέσει να επωφεληθεί από τη συνεχιζόμενη άνθηση της βιομηχανίας κρουαζιέρας. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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