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Το e-Ενημέρωση συντάσσεται, κάθε εβδομάδα, με τη δημοσιογραφική επιμέλεια  
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Mε συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Βασίλης Κορκίδης 
Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π. (president@pcci.gr) 

 

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 Β. Κορκίδης: «Η Μ. Βρετανία παίζει με το ρολόϊ για παράταση του Brexit» 

 Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. Β. Κορκίδη: «Το Εurogroup της 
Καθαρής Δευτέρας δεν “καθάρισε” την εκταμίευση» 

 Πρόσκληση σε εκδήλωση: « “Φωτίζοντας” το νέο νόμο για τις Α.Ε. - Business 
opportunity ή ένας ακόμη πονοκέφαλος» ; 

 Δομές στήριξης επιχειρήσεων δημιουργούνται στα Επιμελητήρια της χώρας 

 Νέα εποχή στα Επιχειρηματικά Πάρκα για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική 

 Διαθέσιμη και για τη σύσταση Ε.Π.Ε., η πλατφόρμα της e-Υ.Μ.Σ. 

 Παρουσιάστηκε η "Lotify", η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αντιμετώπιση 
του λαθρεμοπορίου ποτών 

 Πρόσκληση σε Ημερίδα στο πλαίσιο του "2019 EU INDUSTRY DAYS", Τρίτη 19 
Μαρτίου 2019, Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π. 

 

Ναυτιλιακά νέα 

 Μεταφορικό Ισοδύναμο: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις επιχειρήσεις όλης της 
Νησιωτικής  Ελλάδας 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EuroCommerce 
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Β. Κορκίδης: «Η Μ. Βρετανία παίζει με το ρολόϊ για παράταση του Brexit» 
«Οι Βρετανοί κοινοβουλευτικοί καταψήφισαν την Δευτέρα, με 
πλειοψηφία 391 ψήφους κατά και 242 ψήφους υπέρ, τις 
τροποποιήσεις της συμφωνίας, ενώ απομένουν πλέον σχεδόν δύο 
εβδομάδες έως την ημέρα που θεωρητικά το Brexit έχει 
προγραμματιστεί. Μετά την διπλή ήττα της Πρωθυπουργού Τερέζα 
Μέι στις ψηφοφορίες, η Βουλή των Κοινοτήτων εξέτασε άλλες δύο 

προτάσεις, για το εάν το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να αποχωρήσει από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία 
και την για το εάν θα πρέπει να παραταθούν οι διαπραγματεύσεις. Οι Βρετανοί βουλευτές 
απέρριψαν ένα Brexit χωρίς συμφωνία, εγκρίνοντας τροπολογία που κατέθεσε η βρετανική 
κυβέρνηση, αποκλείοντας την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς μια 
συμφωνία. Στην ψηφοφορία που διενεργήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 312 βουλευτές έναντι 
308 απέρριψαν την πρόταση για Brexit χωρίς συμφωνία. Η ψηφοφορία της Πέμπτης ήταν υπέρ 
της παράτασης του BREXIT. Ο γενικός εισαγγελέας, που επέχει ρόλο νομικού συμβούλου της 
κυβέρνησης, εξέτασε το νέο κείμενο και αποφάνθηκε ότι δεν αλλάζει την πρότερη θέση του, 
δηλαδή πως το “backstop” θα μπορούσε να παγιδεύσει το Ηνωμένο Βασίλειο μόνιμα….»  
Περισσότερα… 
-Βrexit: η Ελλάδα προετοιμάζεται 

Επιστροφή 

 

Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. Β. Κορκίδη: «Το Εurogroup της 
Καθαρής Δευτέρας δεν “καθάρισε” την εκταμίευση» 

«Το Eurogroup δεν αποφάσισε την εκταμίευση και η Ευρωζώνη 
αντιμετωπίζει με προβληματισμό τις εξελίξεις στην ελληνική 
οικονομία, τονίζοντας ό,τι, συνολικά παρουσιάζει μία “μεικτή” εικόνα. 
Η 2η έκθεση της ΕΕ για την Ελλάδα στο πλαίσιο της μετα-
μνημονιακής εποπτείας αποτύπωσε ελλιπή πρόοδο στην εκπλήρωση 
των μεταρρυθμιστικών προαπαιτούμενων. Το Eurogroup της 
“Καθαρής Δευτέρας” τελικά δεν “καθάρισε” την εκταμίευση του 
σχεδόν ενός δις ευρώ των κερδών της ΕΚΤ από τα ANFAs και SMPs, 

αφού δύο τουλάχιστον σημεία παραμένουν ανοικτά και εφόσον ολοκληρωθούν, τότε θα εγκριθεί...». 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Πρόσκληση σε εκδήλωση: « “Φωτίζοντας” το νέο νόμο για τις Α.Ε. - Business 
opportunity ή ένας ακόμη πονοκέφαλος» ; 

Το Ε.Β.Ε.Π.,ο Σ.Β.Α.Π., ο Ε.Σ.Π., ο Π.Σ.Ε.Π.Ε. και ο Σ.Ε.Α.Π. διοργανώνουν 
δωρεάν σεμινάριο, με θέμα:  «“Φωτίζοντας” το νέο νόμο για τις Α.Ε. - 
Business opportunity ή ένας ακόμη πονοκέφαλος;», τη Δευτέρα, 18 
Μαρτίου 2019 και ώρα 17.30, στην αίθουσα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ» του 
Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (Γ. Κασιμάτη 1, Πλ. 
Οδησσού, 2ος όροφος), με ομιλητές τους κ.κ. : Σταύρο Κουμεντάκη, 

νομικό σύμβουλο Τραπεζών και επιχειρήσεων, ιδρυτή και Διευθύνοντα Εταίρο της εταιρείας «Κουμεντάκης & 
Συνεργάτες» και Παναγιώτη Παπασπύρου, οικονομολόγο, Πρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
εταιρείας «Financial Management Consultants A.E.». 
-Πρόσκληση 

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/PresBrexit_F28245.pdf
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http://www.pcci.gr/evepimages/EVEP-ESP-PSEPE-SVAP-SEAP_F6803.pdf


Δομές στήριξης επιχειρήσεων δημιουργούνται στα Επιμελητήρια της χώρας 
Το ΕΒΕΠ ενημερώνει σχετικά με την πρόβλεψη που υπάρχει σε 
σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας που κατατέθηκε στη 
Βουλή με θέμα την "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2016/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες 
διατάξεις". Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η δημιουργία Δομών 
Στήριξης Επιχειρήσεων (ΔΣΕ) στα κατά τόπους 59 Επιμελητήρια 
της χώρας. Ο ρόλος των Δομών αυτών είναι η υποστήριξη των 

επιχειρήσεων μέσω της παροχής συμβουλών και της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για 
πάσης φύσεως επιχειρηματικά θέματα που αφορούν την πραγματοποίηση και την περαιτέρω 
ανάπτυξη των επενδυτικών τους σχεδίων, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση. 
Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Νέα εποχή στα Επιχειρηματικά Πάρκα για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική 
Την πλήρη ανάπτυξη των Επιχειρηματικών Πάρκων που θα βάλει σε 
μια νέα εποχή τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική επιτυγχάνουν οι 
νέες σημαντικές διατάξεις βελτίωσης της νομοθεσίας για τα 

Επιχειρηματικά Πάρκα, που κατατέθηκαν στη Βουλή προς ψήφιση από τον αν. υπουργό Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, κ. Στέργιο Πιτσιόρλα. Ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, εξέφρασε 
την πλήρη ικανοποίησή του για τη βελτίωση της νομοθεσίας, υπενθυμίζοντας ότι, τα ίδια θέματα έχουν 
διατυπωθεί και διαβιβαστεί σε πλειάδα υπευθύνων και υπουργών, για σειρά ετών, με δεκάδες υπομνήματα 
και έγγραφα της ΚΕΕΕ, χωρίς αποτέλεσμα. 
-Δελτίο Τύπου ΚΕΕΕ 
Επιστροφή 

 

Διαθέσιμη και για τη σύσταση Ε.Π.Ε., η πλατφόρμα της e-Υ.Μ.Σ. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης: «Η 
πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), η οποία τέθηκε 
σε λειτουργία στις 22 Ιουλίου 2018, είναι, πλέον, διαθέσιμη από τη Δευτέρα 
04 Μαρτίου 2019 και για τη σύσταση Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.).Εντός του επόμενου μήνα, η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη και για τη 

σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.). Έτσι, θα ολοκληρωθεί η υλοποίηση της e-ΥΜΣ, καθώς θα είναι, 
πλέον, εφικτή η εξ αποστάσεως σύσταση με πρότυπο καταστατικό για όλες οι νομικές μορφές εταιρειών.Από 
την έως σήμερα λειτουργία της e-ΥΜΣ προκύπτει η θετική ανταπόκριση των ενδιαφερομένων να συστήσουν 
εταιρεία, με τον αριθμό των συστάσεων να αυξάνονται με ταχύ ρυθμό. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
έχουν συσταθεί:ΙΚΕ: 2093, ΟΕ: 184,ΕΕ: 134…». 
Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Παρουσιάστηκε η "Lotify", η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αντιμετώπιση του 
λαθρεμοπορίου ποτών 

Η νέα πλατφόρμα ιχνηλασιμότητας για την αντιμετώπιση 
του λαθρεμπορίου των αλκοολούχων ποτών, η οποία 
αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό όπλο στα χέρια των 
ελεγκτικών αρχών παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στο 

τελωνείο του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος». Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που φέρει 
το όνομα "Lotify" παραχωρήθηκε δωρεάν από την Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών 
και τον Σύνδεσμο Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων Αλκοολούχων Ποτών προς το 

http://www.pcci.gr/evepimages/DomesStirixis_F19071.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EpixParka_F28431.pdf
http://www.mindev.gov.gr/%CE%B7-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF-2/


υπουργείο Οικονομικών και αποτελεί ένα απλό στη χρήση του εργαλείο για τον εντοπισμό των 
ύποπτων για λαθρεμπόριο και παράνομα εισαχθέντων παρτίδων ποτών. 
-Δελτίο Τύπου Α.Α.Δ.Ε. 
Επιστροφή 

 

Πρόσκληση σε Ημερίδα στο πλαίσιο του "2019 EU INDUSTRY DAYS", Τρίτη 19 
Μαρτίου 2019, Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π. 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ) σε συνεργασία με 
τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), στο πλαίσιο του «2019 EU 
INDUSTRY DAYS», διοργανώνουν, ημερίδα – συζήτηση με αντικείμενο την 
ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου για τη μελλοντική πορεία της 
βιομηχανίας στην Ελλάδα και την εξαγωγή μέτρων βιομηχανικής πολιτικής. 
Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και 

Ανάπτυξης κ. Στ. Πιτσιόρλας, ο οποίος θα μιλήσει για τη νέα Βιομηχανική Πολιτική στη χώρα μας. 
Παρέμβαση, με θέμα το Ευρωπαϊκό πλαίσιο βιομηχανικής πολιτικής θα απευθύνει ο Επικεφαλής της 
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Γ. Μαρκοπουλιώτης, ενώ θα απευθύνει 
χαιρετισμό και ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης. 
-Πρόσκληση και Πρόγραμμα 

Επιστροφή 

 

 
Ναυτιλιακά νέα 
 

 
Μεταφορικό Ισοδύναμο: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις επιχειρήσεις όλης της 
Νησιωτικής  Ελλάδας 

Μετά την καθολική επέκταση του Μεταφορικού 
Ισοδύναμου, σε όλα τα νησιά της Ελλάδας, από  1η 
Ιανουαρίου 2019, άνοιξε η πλατφόρμα του μέτρου 
για την κατάθεση των παραστατικών μεταφοράς από 
όλες τις νησιωτικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να 

συλλεχθούν τα κατάλληλα στοιχεία, να υπολογιστεί το αντιστάθμισμα και να ξεκινήσει η 
κατάθεση των χρημάτων στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων. Αναλυτικότερα, όσες 
νησιωτικές επιχειρήσεις από το σύνολο των νησιών της χώρας, είναι κάτοχοι του Μοναδικού 
Αριθμού Νησιωτικής Επιχείρησης  (Μ.Α.Ν/Ε)  θα πρέπει να εισαχθούν στην πλατφόρμα του 
μέτρου, μέσω της ιστοσελίδας metaforikoisodynamo.gr, και με την εισαγωγή των κωδικών 
ΤAXISnet, μπορούν να υποβάλλουν τα στοιχεία των παραστατικών, που αφορούν στο 
μεταφορικό κόστος των  εμπορευμάτων, από και προς στα νησιά, που έχουν δαπανήσει για την 
περίοδο 01/01/2019 έως και την ημερομηνία οριστικής υποβολής της αίτησης. 
-Δελτίο Τύπου Υ.ΝΑ.Ν.Π. 

Επιστροφή 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EuroCommerce  2019 

 

1.  

EU Ecolabel 
Cosmetics 
team  
 

Πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία 
αναθεώρησης των ECOLABEL της ΕΕ 
σχετικά με τα προϊόντα RINSE-OFF 
COSMETIC  
Προθεσμία υποβολής ερωτηματολογίου: 
22 Μαρτίου 2019 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUEcolab
elCosmetics 

2.  Environmental 
Committee 

Πληροφορίες της DG Environment 
σχετικά με: 
 τη συσκευασία και βασικές απαιτήσεις 

(11 Μαρτίου 2019) 
 Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE) και 
μπαταρίες (12 Μαρτίου 2019) 

02DG Environment Workshop on 
Packaging_Essential Requirements and 
EPR_Background Paper_Final.docx 
 
02WEEE and Batteries EPR Workshop 
Background Paper – Final.docx 

3.  Non Food 
committee 

Η Επιτροπή επανεξέτασε το μέτρο σχετικά 
με την 14η τροποποίηση του κανονισμού 
CLP 

5 MAR 19 Annex to  CEC Draft Regulation 
amending, for the purposes of it.pdf 
 
5 MAR 19 CEC Draft Regulation amending, for 
the purposes of its adaptati.pdf 

4.  IMCO - Single 
Market  

1. Πρόσκληση συμμετοχής στο workshop 
για την Ενιαία Αγορά (Ολλανδία,Εσθονία)  
2. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο-EuroCommerce 
παρουσίασε θέματα ενιαίας αγοράς, 
ψηφιακών θεμάτων και περί 
καταναλωτών στην ομάδα εργασίας του 
Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας 
3. Νέες ενδιαφέρουσες μελέτες για τις 
υπηρεσίες και τη λιανική και χονδρική 
4. Σλοβακία - φόρος λιανικής και νόμος 
UTP 

 

5.  EuroCommerce 1η έκδοση του «Annual State of EU Retail 
2018» 

The_State_of_EU_Retail_in_2018_Country_Sections.pdf 
 
The_State_of_EU_Retail_in_2018_Main_EU_Report.pdf 

6.  Taxation 
Committee 

Στη συνάντηση του ECOFIN, στις 
Βρυξέλλες, οι υπουργοί οικονομικών της 
ΕΕ συζήτησαν για το λιανικό και το 
χονδρικό εμπόριο 

 

7.  DG Grow SME Envoys Network 
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-
friendly-environment/small-business-act/sme-
envoys_en 

8.  

Environment 
Committee,  
Energy 
Labelling 
Working 
Group, Energy 
Working 
Group 

Η Επιτροπή δημοσίευσε πράξεις σχετικά 
με την ενεργειακή σήμανση 6 κατηγοριών 
προϊόντων 

ANNEXES delegated act on energy labelling of 
electronic displays.pdf 
 
ANNEXES delegated act on energy labelling of 
household dishwashers.pdf 
 
ANNEXES delegated act on energy labelling of 
household washing machines and household 
washer-dryers.pdf 
 
ANNEXES delegated act on energy labelling of 
light sources.pdf 
 
ANNEXES delegated act on energy labelling of 
refrigerating appliances with a direct sales 
function.pdf 
 
ANNEXES delegated act on energy labelling of 
refrigerating appliances.pdf 
 
COMMISSION DELEGATED REGULATION with 
regard to energy labelling of electronic 
displays.pdf 
 
COMMISSION DELEGATED REGULATION with 
regard to energy labelling of household 
dishwashers.pdf 
 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUEcolabelCosmetics
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUEcolabelCosmetics
http://www.pcci.gr/evepimages/02DGEnvironmentWorkshop_F20583.docx
http://www.pcci.gr/evepimages/02DGEnvironmentWorkshop_F20583.docx
http://www.pcci.gr/evepimages/02DGEnvironmentWorkshop_F20583.docx
http://www.pcci.gr/evepimages/02WEEE_F20622.docx
http://www.pcci.gr/evepimages/02WEEE_F20622.docx
http://www.pcci.gr/evepimages/03_5MAR19Annex_F20802.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/03_5MAR19Annex_F20802.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/03_5MAR19CECDraft_F20942.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/03_5MAR19CECDraft_F20942.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/05CountrySections_F21079.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/05MainEUReport_F21151.pdf
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/sme-envoys_en
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/sme-envoys_en
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/sme-envoys_en
http://www.pcci.gr/evepimages/0801ANNEXESdelegatedactonenergylabellingofelectronicdisplays_F22941.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0801ANNEXESdelegatedactonenergylabellingofelectronicdisplays_F22941.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0802ANNEXESdelegatedactonenergylabellingofhouseholddishwashers_F22990.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0802ANNEXESdelegatedactonenergylabellingofhouseholddishwashers_F22990.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0803ANNEXES_F25312.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0803ANNEXES_F25312.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0803ANNEXES_F25312.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0804ANNEXES_F25370.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0804ANNEXES_F25370.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0805ANNEXES_F25459.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0805ANNEXES_F25459.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0805ANNEXES_F25459.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0806ANNEXES_F25534.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0806ANNEXES_F25534.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0807COMMISSION_F25592.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0807COMMISSION_F25592.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0807COMMISSION_F25592.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0808COMMISSION_F25661.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0808COMMISSION_F25661.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0808COMMISSION_F25661.pdf


 

Επιστροφή 

 

0809COMMISSION DELEGATED REGULATION 
with regard to energy labelling of household 
washing machines and household washer-
dryers.pdf 
 
COMMISSION DELEGATED REGULATION with 
regard to energy labelling of light sources.pdf 
 
COMMISSION DELEGATED REGULATION with 
regard to energy labelling of refrigerating 
appliances.pdf 
 
COMMISSION DELEGATED REGULATION with 
regard to energy labelling of refrigerating 
appliances with a direct sales function.pdf 

9.  
International 
Trade 
Committee 

Συνάντηση Trade Contact Group (TCG): 
 
• Επισκόπηση βασικών πτυχών της 
λειτουργίας των τελωνειακών 
διαδικασιών της ΕΕ. 

• Παρουσίαση για το Brexit 
• Παραρτήματα (Ι και ΙΙ)  

1_Brexit guidance - customs procedures.pdf 
 
2_TCG 8 March 2019.pdf 
 
3α. ANNEX I Brexit Transit Business Scenarios - 
No deal - CTC final.docx 
 
3β. ANNEX II Brexit Export Business Scenarios - 
No deal_final.docx 
 

http://www.pcci.gr/evepimages/0809COMMISSION_F25704.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0809COMMISSION_F25704.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0809COMMISSION_F25704.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0809COMMISSION_F25704.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0810COMMISSION_F25746.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0810COMMISSION_F25746.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0811COMMISSION_F25782.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0811COMMISSION_F25782.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0811COMMISSION_F25782.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0812COMMISSION_F25824.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0812COMMISSION_F25824.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0812COMMISSION_F25824.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0901_F27304.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0902_F27333.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/0903_F27372.docx
http://www.pcci.gr/evepimages/0903_F27372.docx
http://www.pcci.gr/evepimages/0904_F27411.docx
http://www.pcci.gr/evepimages/0904_F27411.docx
http://www.pcci.gr/evepimages/0904_F27411.docx
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