
 
Παρασκευή,  13  Ιανουαρίου 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)  
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ΑΓΙΑΣΜΟΣ, BΡΑΒΕΥΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ 

ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ  ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Π. 

Σε κλίμα ενότητας και αισιοδοξίας πραγματοποιήθηκε, τη 

Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017, στo Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π., η κοινή 

εκδήλωση των παραγωγικών φορέων του Πειραιά, για τον 

ετήσιο Αγιασμό και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας την 

οποία ευλόγησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς & 

Φαλήρου, κ. κ. Σεραφείμ. Για τέταρτη, συνεχή χρονιά και έπειτα από πρωτοβουλία του 

Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλη Κορκίδη, αποφασίστηκε η εκδήλωση του Επιμελητηρίου να 

είναι κοινή και με άλλους παραγωγικούς φορείς του Πειραιά. Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Ε.Ε.Ε -Ν.Ε.Ε.-Ε.Β.Ε.Π..: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ CLUSTER ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

Παρουσιάστηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία μπορούν να 

εγγραφούν ναυτιλιακές και παραναυτιλιακές επιχειρήσεις που 

μπορούν να συνθέσουν ένα cluster δραστηριοτήτων συναφών με τη 

ναυτιλία. Η δημιουργία του ιστότοπου υποστηρίζεται ενεργά από την 

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς. Ο αρμόδιος για θέματα Ναυτιλίας της Ν.Δ., Βουλευτής κ. 

Γιάννης Πλακιωτάκης, εξήρε τη σημασία του cluster και απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση στη 

ναυτιλιακή κοινότητα σημειώνοντας την αναγκαιότητα διεξαγωγής ενός εθνικού διαλόγου προς 

όφελος της ανάπτυξης της ναυτιλίας και των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων της χώρας. Σε αυτό 

το πλαίσιο, σας προσκαλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 

23 Ιανουαρίου 2017, στις 17:00, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π., όπου ο ειδικός ναυτιλιακός 

σύμβουλος του Ν.Ε.Ε., κ. Μ. Σαρλής, πρόκειται να παρουσιάσει τον εν λόγω ιστότοπο. Επίσης, 

έχουν προσκληθεί οι ενώσεις "HEMEXPO" και "WIMA". 

Επιστροφή 

 

TO E.B.E.Π. ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΗ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 

Σε δήλωσή του, ο κ. Β. Κορκίδης, επισήμανε: «…ως γνωστόν, τα 

Επιμελητήρια, με τη μοναδική δυναμική που διαθέτουν μπορούν 

να αποτελέσουν δομές, ικανές να ενισχύσουν σοβαρές 

προσπάθειες για τον περιορισμό του κόστους και την εξάλειψη καθυστερήσεων και 

γραφειοκρατικών αγκυλώσεων που, για σειρά ετών, ταλαιπωρούν την επιχειρηματικότητα. Σε 

αυτό το πλαίσιο, το Επιμελητήριό μας, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του εν λόγω 
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εγχειρήματος και την αποτελεσματικότητα που μπορεί να έχει για την επιχειρηματική 

κοινότητα και προκειμένου να συμβάλλει στη σημαντική αυτή προσπάθεια που καταβάλλεται 

και στην  επίτευξη συνεργειών για την Πολιτεία  πρότεινε να διαθέσει δωρεάν χώρο για τη 

λειτουργία του ΚΕ.Υ.Δ. Πειραιά, στο κτίριό του για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων της 

ευρύτερης περιοχής  του Πειραιά…». Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

«ΠΑΓΩΣΑΝ» ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

O Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Βασίλης Κορκίδης, προέβη στην 

ακόλουθη δήλωση:«ελπίζουμε πως οι 50 ημέρες των χειμερινών 

εκπτώσεων με συνολικό τζίρο 5,4 δις ευρώ, που έχουν ήδη 

ξεκινήσει, θα μπορέσουν να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος του 

χαμένου τζίρου από τα 4 δις ευρώ, των 15 ημερών της εορταστικής περιόδου, που δυστυχώς δε 

δικαίωσε, για άλλη μία χρονιά, τις αρχικές προσδοκίες του εμπορικού κόσμου. Το 2017 ξεκίνησε 

με αντιφατικές συνθήκες, δεδομένα προβλήματα και 17 μεγάλες αλλαγές σε φορολογικό & 

ασφαλιστικό που επηρεάζουν την καθημερινότητα χιλιάδων συναδέλφων μας. Ωστόσο, 

ευελπιστούμε πως, ο δυναμικός χαρακτήρας της ελληνικής αγοράς, η ευελιξία των Ελλήνων 

εμπόρων και το πνεύμα συνεργασίας, μεταξύ των επιχειρήσεων και των καταναλωτών θα 

αποτελέσουν τα απαραίτητα εχέγγυα για την αναστροφή της υφιστάμενης αρνητικής 

συγκυρίας». Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

ΟΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΕΜΙΕΡΑ 

ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

Η Ε.Σ.Ε..Ε ενημερώνει για τις χειμερινές εκπτώσεις του 2017, τον 

καθορισμό της πρώτης Κυριακής των εκπτώσεων και τη νέα υποχρέωση 

των εμπορικών καταστημάτων για αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4177/2013, οι χειμερινές εκπτώσεις 

για το 2017 άρχισαν τη Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου και θα λήξουν την Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017. 

Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας 

μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η 

αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ REX ΑΠΟ 01-01-17 

Σας κοινοποιούμε την αριθ ΔΔΘΤΟΚΒ1176336 01-12-2016 2016 ΑΥΟ ΦΕΚ 

4119 Β 21/12/16 και την αριθ. ΔΔΘΤΟΚΒ1189833 29.12.2016 ΕΔΥΟ με 
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την οποία καθορίζεται η Τελωνειακή Περιφέρεια ως αρμόδια αρχή για την αποδοχή των 

αιτήσεων και τη χορήγηση άδειας εγγεγραμμένου εξαγωγέα. Σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα ο Εγγεγραμμένος Εξαγωγέας έχει τη 

δυνατότητα να συντάσσει ο ίδιος βεβαιώσεις προτιμησιακής καταγωγής σύμφωνα με τους 

κανόνες του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων για εμπορεύματα αξίας άνω των 6.000 € 

αντί του πιστοποιητικού form A. 

Για την απόκτηση αυτής της άδειας πρέπει να υποβληθεί αίτηση σύμφωνα με το έντυπο που 

περιλαμβάνεται στο παράρτημα 22-06 του Εκτελεστικού Κανονισμού 2015/2447 στην 

Τελωνειακή Περιφέρεια της έδρας της επιχείρησης. 

- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

- Φ.Ε.Κ. 

Επιστροφή 

 

Δ.Ε.Η. : NEEΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΕΩΣ 1.000 ΕΥΡΩ 

Διευκολύνσεις και κίνητρα για ρύθμιση οφειλών των καταναλωτών που 

χρωστούν έως 1000 ευρώ από ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς ρεύματος σε 

24 δόσεις, χωρίς προκαταβολή, αλλά και δόσεις για μεγαλύτερες οφειλές με 

προκαταβολή, αποφάσισε η Δ.Ε.Η. Παράλληλα, δίνεται και η δυνατότητα 

αναβίωσης της ρύθμισης των 36 δόσεων για όσους την έχασαν. Με επιπλέον μπόνους θα 

επιβραβεύονται όσοι προπληρώνουν τους λογαριασμούς ενός έτους. Για οφειλές άνω των 1.000 

ευρώ, προβλέπονται δύο επιλογές: Άμεση καταβολή του 10% της συνολικής οφειλής και 

ρύθμιση του υπόλοιπου χρέους σε 18 μηνιαίες δόσεις, ή προκαταβολή του 20% της συνολικής 

οφειλής και ρύθμιση του υπόλοιπου χρέους σε 36 μηνιαίες δόσεις. Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν 

τόσο για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, όσο και 

για τα νοικοκυριά. Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΕΟΤΕΥΚΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ  Ε/Γ-Ο/Γ "ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ V" 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, δέχτηκε την 

πρόσκληση της οικογένειας Θεοδωρόπουλου να γίνει «νονός» 

στην καθέλκυση του νεότευκτου πλοίου τους "ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ 

5" στα ιδιόκτητα Ναυπηγεία τους στο Αμπελάκι της Σαλαμίνος, 

στις 5 Ιανουαρίου 2016. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 

δήλωσε: «Η οικογένεια του πατέρα Παναγιώτη και του υιού 

Γιάννη Θεοδωρόπουλου, μου έκανε τη μεγάλη τιμή να γίνω "νονός" στη καθέλκυση του 

νεότευκτου πλοίου τους "ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ 5" στα ιδιόκτητα Ναυπηγεία τους στο Αμπελάκι της 

Σαλαμίνος. Είναι μοναδική εμπειρία να βλέπεις ένα πλοίο να χτίζεται από μια λαμαρίνα και να 
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γίνεται ένα πλωτό στολίδι όπως το Ε/Γ-Ο/Γ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ V, μήκους 108 m και 

χωρητικότητας 250 οχημάτων…». Περισσότερα…  

Επιστροφή 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "EUROPE vs CHINA: WHAT ARE THE MAIN DIFFERENCES IN IP 

PROTECTION?" (18/01/2017, 11:00-12:00 π. μ. ΩΕ) 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Πεκίνο: «στις 

18 τρέχοντος, το Παράρτημα Κίνας του Γραφείου Στήριξης Μικρών και 

Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), για 

θέματα Προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας (IPR SME Helpdesk), διοργανώνει το εν θέματι 

σεμινάριο, στόχος του οποίου είναι η παροχή πρακτικών συμβουλών για την προστασία της 

Διανοητικής Ιδιοκτησίας των ΜΜΕ, στην Κίνα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, τυχόν 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του σεμιναρίου, http://www.china-

iprhelpdesk.eu/content/europe-vs-china-what-are-main-differences-ip-protection. 

 Τονίζεται πως, η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι ελεύθερη. Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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