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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 συναδελφ ικούς χαιρετισμούς, 
Βασίλης Κορκίδης 

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

Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Σας προσκαλούμε στην τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019, 

στις 16:00, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π., όπου θα παρευρεθούν o Σεβασμιότατος Μητροπολίτης 

Πειραιά, κ. κ. Σεραφείμ, ο Δήμαρχος Πειραιά, κ. Γιάννης Μώραλης και ο Πρόεδρος της ΠΑΕ 

Ολυμπιακός, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης. 

 

Θα ακολουθήσει συζήτηση, σχετικά με τις προτάσεις για την ανάπτυξη του Πειραιά. 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κου Β. Κορκίδη, για την υπερψήφιση του νόμου: 
«Καλοδεχούμενα τα μέτρα, αλλά δεν λύνουν τα προβλήματα των επιχειρήσεων» 

 Οδηγίες Ε.Β.Ε.Π. και προγνωστικά Eurocommerce για τις Ευρωεκλογές 2019 

 Η σημασία των Ευρωεκλογών και οι 12 προτεραιότητες του ΕΛΚ συζητήθηκαν 
κατά την επίσκεψη του Μ. Κεφαλογιάννη στο ΕΒΕΠ 

 Ε.Β.Ε.Π.: «Η Σύνοδος κορυφής της Ε.Ε. με τις δέκα δεσμεύσεις για το μέλλον 
της Ευρώπης και οι τελευταίες οικονομικές προβλέψεις για υποχώρηση της 
ανάπτυξης στην Ε.Ε. το 2019» 

 Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. Β. Κορκίδη: «Η κλιμάκωση του 
εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας δεν τρομάζει τις τράπεζες, που βλέπουν 
σύντομα τελική συμφωνία» 

 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 Παράταση για την εγγραφή στο «e-Μητρώο Πλοίων» 
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 Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κου Β. Κορκίδη, για την υπερψήφιση του νόμου: «Καλοδεχούμενα 

τα μέτρα, αλλά δεν λύνουν τα προβλήματα των επιχειρήσεων» 

«...Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη Βουλή, επιβεβαιώνει τη μεγάλη 

ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας για μέτρα ελάφρυνσης. 

Παρά τα ευνοϊκά μέτρα, η υπερφορολόγηση νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων δεν έπαψε να υφίσταται και, δικαιολογημένα, οι 

μικρομεσαίοι της αγοράς αισθάνονται ότι αδικούνται από τον αριθμό των 

24, για τακτικές, και των 36 δόσεων, για έκτακτες φορολογικές οφειλές. 

Παρά τις τροπολογίες της τελευταίας στιγμής για αύξηση των δόσεων, η 

ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών νομικών προσώπων στο Δημόσιο, 

σε αντίθεση με αυτή στα Ασφαλιστικά Ταμεία, αφενός δεν ικανοποιεί τις επιχειρήσεις και, αφετέρου, απέχει 

πολύ από την εξαγγελία της ρύθμισης σε έως 120 δόσεις, που όμως ορθώς ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα…». 

Περισσότερα… 
Επιστροφή 

 

Οδηγίες Ε.Β.Ε.Π. και προγνωστικά Eurocommerce για τις Ευρωεκλογές 2019 

O Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. Β. Κορκίδης, 

επισημαίνει: «...Όταν όλοι ψηφίζουν, όλοι κερδίζουν. Είναι γεγονός 

πως, η Ευρώπη σήμερα δείχνει δύο όψεις, αυτή που οραματιζόμαστε 

και αυτή που βιώνουμε. Είναι, επίσης, γεγονός ότι, υπάρχουν 

αρκετές αποκλίσεις, μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων κρατών-
μελών, καθώς και μεγάλες αποστάσεις στο εισόδημα, τη φορολογία, 

τη τραπεζική ρευστότητα, τις επενδύσεις και την απασχόληση στην Ευρωζώνη. Παρά ταύτα, το όφελος της 

ενιαίας αγοράς δεν αμφισβητείται, όπως δεν πρέπει να αμφισβητείται ποτέ από κανέναν εταίρο μας, ότι η 

Ελλάδα είναι Ευρώπη και οι Έλληνες είμαστε Ευρωπαίοι. Επειδή σε εθνικό επίπεδο και πάλι διαφαίνονται 

Ευρωεκλογές, με καθόλου ή ολίγη Ευρώπη, οι Έλληνες πολίτες πρέπει αυτή τη φορά να ψηφίσουμε δυναμικά 

και να επιλέξουμε το ευρωπαϊκό μέλλον μας...». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
Η σημασία των Ευρωεκλογών και οι 12 προτεραιότητες του ΕΛΚ συζητήθηκαν κατά 

την επίσκεψη του Μ. Κεφαλογιάννη στο ΕΒΕΠ 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά 

επισκέφτηκε ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ Μανώλης 

Κεφαλογιάννης και συζήτησε με μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου για το διακύβευμα των Ευρωεκλογών, αφού 

με την ψήφο μας θα αποφασίσουμε, τι είδους Ευρώπη 

θα έχουμε τα επόμενα χρόνια. Ανέλυσε τις 12 
προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και 

επισήμανε ότι, οι ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 θα έχουν 

άμεσο αντίκτυπο στη ζωή όλων. Θα καθορίσουν τον 

τρόπο με τον οποίο θα δράσει η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια για να αντιμετωπίσει τους προβληματισμούς του 

http://www.pcci.gr/evepimages/Press16052019_F25247.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/Press15052019_F5240.pdf


επιχειρηματικού κόσμου, σχετικά με την οικονομία, τις θέσεις εργασίας, τις επιχειρήσεις, τις επενδύσεις, την 

ασφάλεια, την ενέργεια και τη κλιματική αλλαγή. Η Ευρώπη ανήκει σε όλους εμάς και θα πρέπει να πάρουμε 

τις αποφάσεις αυτές όλοι μαζί, γι’ αυτό πρέπει να ψηφίσουμε τους καλύτερους στις Ευρωεκλογές. 

-Our 12 priorities 

Επιστροφή 

 

 
Ε.Β.Ε.Π.: «Η Σύνοδος κορυφής της Ε.Ε. με τις δέκα δεσμεύσεις για το μέλλον της 

Ευρώπης και οι τελευταίες οικονομικές προβλέψεις για υποχώρηση της ανάπτυξης 

στην Ε.Ε. το 2019» 

Την περασμένη εβδομάδα οι αρχηγοί κρατών συζήτησαν στο 

Σίμπιου (Ρουμανία) μια στρατηγική ατζέντα για το μέλλον της 

Ε.Ε., επικεντρώνοντας: 1) στην προστασία των πολιτών και 

των ελευθεριών, 2) στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού μοντέλου 

για τη μελλοντική οικονομική βάση, 3) στην οικοδόμηση μιας 

πιο πράσινης, και περισσότερο μέλλον, χωρίς αποκλεισμούς, 4) 
Προώθηση των ευρωπαϊκών συμφερόντων και αξιών στον κόσμο. Η ημερήσια διάταξη επανέλαβε, μεταξύ 

άλλων, την υπεράσπιση του κράτους δικαίου, την εμβάθυνση και ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, τη 

διασφάλιση δίκαιου ανταγωνισμού, την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης. Στη δήλωση του Sibiu, τα κράτη 

μέλη υιοθέτησαν 10 δεσμεύσεις πολύ ευρείας διατύπωσης, οι οποίες ανταποκρίνονται στην ημερήσια 

διάταξη, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για την Ε.Ε. και συνεργαζόμενες, αφήνοντας όμως να 

αναπτυχθούν λεπτομέρειες στο επόμενο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής πλησιέστερα στο τέλος του 

έτους.  

Περισσότερα… 
Επιστροφή 

 

 

Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. Β. Κορκίδη: «Η κλιμάκωση του 

εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας δεν τρομάζει τις τράπεζες, που βλέπουν σύντομα 

τελική συμφωνία» 

«Η ενεργοποίηση από τις ΗΠΑ της αύξησης στους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα 

αξίας 200 δις $ σε 25% από 10% και η πρόθεση του Πεκίνου να υιοθετήσει 

αντίμετρα, δεν τρομάζει τις μεγάλες διεθνείς τράπεζες. Σε συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας 
ποντάρουν οι επενδυτές, παρά τη κλιμάκωση της έντασης, όσο οι σινοαμερικανικές 

διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, ενώ βλέπουν ότι, θα βρεθεί μια τελική συμφωνία, 

μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2019. Στο αρνητικό σενάριο της περαιτέρω 

κλιμάκωσης του εμπορικού πολέμου, οι ειδικοί αναμένουν απώλειες 15%-20% στις 

αγορές και αυξημένους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία…». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

Παράταση για την εγγραφή στο «e-Μητρώο Πλοίων» 

Με αφορμή τη  λήξη στις 15 Μαΐου της προθεσμίας για την εγγραφή των 

ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των επαγγελματικών τουριστικών 

ημερόπλοιων, και των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής στο Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Πλοίων («e-Μητρώο Πλοίων»), το Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνει ότι μέχρι τις 13 Μαΐου 2019,  είχαν  
εγγραφεί στο e-μητρώο 3.379 επαγγελματικά σκάφη σε σύνολο περίπου 

πέντε χιλιάδων διακοσίων (5.200). Επίσης, εγγραφεί  270 ημερόπλοια σε σύνολο περίπου επτακοσίων (700).  

Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Ναυτιλίας έχει προωθήσει στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης 

τροπολογία, για να δοθεί παράταση της συγκεκριμένης προθεσμίας. Με σχετική Υπουργική Απόφαση θα 

προσδιοριστεί ο χρόνος της παράτασης. Συναφώς αποστέλλεται αναλυτικός πίνακας με τις εγγραφές των 

πλοίων που έγιναν από το Νοέμβριο του 2018, έως τις 10 Μαΐου 2019.  

-Πίνακας 

Επιστροφή 
 

 

 

Επιστροφή 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ EUROCOMMERCE (10 – 16 Μαϊου 2019) 
 

1. Ενημερωτικό Δελτίο της EuroCommerce  - Τεύχος 169 
EuroCommerce InBrief, Issue 169, 14 May 2019 

2. Δελτίο Τύπου με θέμα: « Οι έμποροι λιανικής και οι χονδρέμποροι επικροτούν τη δράση της Επιτροπής για 
την AB InBev» 
Retailers and wholesalers commend Commission action on AB InBev 

3. Δελτίο Τύπου με θέμα: « H EuroCommerce στο Παγκόσμιο Συνέδριο για το Λιανικό Εμπόριο: 
“Συνεργαστείτε με τους πολιτικούς και συνεχίστε να ζητάτε ανοικτές αγορές”» 
EuroCommerce at World Retail Congress: 'Engage with politicians and keep asking for open markets 

4. Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: « Αντιμονοπωλιακό δίκαιο: Η Επιτροπή επιβάλλει 
πρόστιμο στην AB InBev ύψους 200 εκατ. Ευρώ για τον περιορισμό των διασυνοριακών πωλήσεων 
μπύρας» 
Antitrust: Commission fines AB InBev €200 million for restricting crossborder sales of beer 
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