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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 συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
Βασίλης Κορκίδης 

Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π. (president@pcci.gr) 
20 Ιουλίου 2018 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 Το Ε.Β.Ε.Π. στην 83η ΔΕΘ προβάλλει τη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα του Πειραιά με 

τη συμμετοχή φορέων και επιχειρήσεων – μελών του 

 Επιστολή Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, με Υπόμνημα 3 παρεμβάσεων στον 

Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας 

 Συλληπητήρια επιστολή Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, για την απώλεια του 

Σωκράτη Σ. Κόκκαλη 

 H ΕΣΕΕ απαντά στο πως, πόσα και πότε θα πληρώσουμε έξι φόρους σε έξι μήνες 

 Α.Α.Δ.Ε.: "Οδηγός με τις αλλαγές στη ρύθμιση των 120 δόσεων για επαγγελματίες και 

επιχειρήσεις'' 

 Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει για τις διαδικασίες κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων 

 Συμμετοχή Ε.Β.Ε.Π. στην Ημερίδα του Γραφείου Πληροφόρησης και Προώθησης 

Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου, με θέμα «Συνεργασία για την Εργασία» 

 
 
 

 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 
 

 Τα 2 εκατ. εμπορευματοκιβώτια ξεπέρασε η Cosco στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ 

στο εξάμηνο. Στο +18,4% 
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Το Ε.Β.Ε.Π. στην 83η ΔΕΘ προβάλλει τη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα του Πειραιά 

με τη συμμετοχή φορέων και επιχειρήσεων – μελών του 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, 
συμμετέχει και φέτος στην 83η Δ.Ε.Θ., που 
πραγματοποιείται από τις 8 έως τις 16 Σεπτεμβρίου. 

Με ιδιαίτερο χώρο, που παραχωρείται από την Κ.Ε.Ε.Ε., το Ε.Β.Ε.Π. διαθέτει προνομιακά, 90 

συνολικά τ.μ., σε φορείς και επιχειρήσεις – μέλη του,  προσφέροντας την ευκαιρία παρουσίας 

τους, σε ένα μοναδικό εκθεσιακό περιβάλλον. 
 
Στη φετινή Δ.Ε.Θ., που έχει ως τιμώμενη Χώρα τις Η.Π.Α., το Ε.Β.Ε.Π., θα δώσει, για ακόμη 

μια φορά, ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ελληνικής ναυτιλίας απευθύνοντας 

πρόσκληση συμμετοχής σε εκπροσώπους της εν γένει ναυτιλιακής δραστηριότητας του 

Πειραιά, με τα πολλαπλά οφέλη προβολής, εξωστρέφειας και ανάπτυξης συνεργασιών και 

επενδύσεων, που αυτή προσφέρει. 

-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΛΗ 
-ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Επιστροφή 
 

 

 

Επιστολή Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, με Υπόμνημα 3 παρεμβάσεων στον 

Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας 

Σε συνέχεια της σύσκεψης εργασίας, με θέμα: «Οι εξελίξεις 

στην οικονομία και ο μεταρρυθμιστικός ρόλος των 

Επιμελητηρίων», που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στα 

γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. 

Κορκίδης, απέστειλε στον Πρόεδρο της Ν.Δ., κ. Κ. Μητσοτάκη, 

Υπόμνημα με τις τρεις εξειδικευμένες παρεμβάσεις του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, οι οποίες αφορούν: 

Α. Την επιβολή Φ.Π.Α. σε υπηρεσίες της Ναυτιλίας και της Ναυπηγοεπισκευής,  

Β. Τις παρατηρήσεις και προτάσεις του Επιμελητηρίου για το Μεταφορικό Ισοδύναμο  
Γ. Την ανάγκη δημιουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την έκδοση ηλεκτρονικής άδειας 

επισκευής, συντήρησης και εφοδιασμού πλοίων. 

Στο τέλος της επιστολής, αναφέρεται: «Ευελπιστώντας ότι, θα έχουμε την πολύτιμη στήριξή 

σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε κοινή ενέργεια συμβάλλει στη δημιουργία 

ενός ευνοϊκότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος προς όφελος της εθνικής μας οικονομίας». 

-ΥΠΟΜΝΗΜΑ Ε.Β.Ε.Π. 

Επιστροφή 

 

 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/invDET_F19083.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/RfDET_F18661.doc
http://www.pcci.gr/evepimages/IpomnEVEP_F17574.pdf


Συλληπητήρια επιστολή Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, για την απώλεια του 

Σωκράτη Σ. Κόκκαλη 

Συλληπητήρια επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της 

«ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ» για τον αδόκητο θάνατο του Β΄ 

Αντιπροέδρου του, Σωκράτη Σ. Κόκκαλη, απέστειλε ο κ. Β. 

Κορκίδης, σύμφωνα με την οποία: «Εκ μέρους του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Πειραιώς, θα ήθελα να σας εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια για την 

απώλεια του Β΄ Αντιπροέδρου της «ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ», Σωκράτη Σ. Κόκκαλη. Οπωσδήποτε, 

ο χαμός ενός νέου, ικανού ανθρώπου, μας γεμίζει με θλίψη. Γνωρίζοντας το μεγάλο κενό και 

την έκταση της οδύνης που καταλείπουν τέτοιου είδους θλιβερά γεγονότα, εύχομαι ολόψυχα 

στην οικογένειά του δύναμη και καρτερία». 

Επιστροφή 
 

 

 

H ΕΣΕΕ απαντά στο πως, πόσα και πότε θα πληρώσουμε έξι φόρους σε έξι μήνες 

ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ και του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β.Κορκίδης, 

επισημαίνει σχετικά: «... Οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές από 

φόρους στο α’ πεντάμηνο του 2018 ανέρχονται σε  περίπου 

4,8 δις ευρώ και, ως εκ τούτου, τα ερωτήματα που 

παραμένουν είναι δύο, αφενός κατά πόσο τα νοικοκυριά 

διαθέτουν τα χρήματα για να πληρώσουν και αφετέρου, εάν 

οι επιχειρήσεις έχουν εισπράξει, αυτά που τους οφείλονται, ώστε να καταβάλουν εγκαίρως 

τους φετινούς φόρους τους. Για άλλη μία φορά επιβεβαιώνεται ότι, η υπερφορολόγηση δεν 

“σκοτώνει” μόνο την οικονομία, αλλά και τους ίδιους τους φόρους...». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
 

 

 

Α.Α.Δ.Ε.: "Οδηγός με τις αλλαγές στη ρύθμιση των 120 δόσεων για επαγγελματίες και 

επιχειρήσεις'' 

Οδηγό με όλες τις αλλαγές, που έγιναν στη ρύθμιση των 120 

δόσεων για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις δίνει η 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στη ρύθμιση μπορούν 

πλέον να ενταχθούν ελεύθεροι επαγγελματίες με οφειλές άνω 

των 50.000 ευρώ, ενώ ρυθμίζονται και οφειλές που 

δημιουργήθηκαν το 2017. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι, 

ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις, χωρίς πτωχευτική ικανότητα με οφειλές προς την 

εφορία, έως 125.000 ευρώ μπορούν να επιτύχουν τη ρύθμιση των οφειλών τους σε 120 

μηνιαίες δόσεις με την αυτοματοποιημένη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού. 

-ΟΔΗΓΟΣ Α.Α.Δ.Ε. 

Επιστροφή 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/pressESEE170718_F17727.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/GuideAADE_F17528.pdf


 

Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει για τις διαδικασίες κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων 

Θεωρείται σήμα κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, 

ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας 

επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Μπορούν να 

αποτελέσουν σήμα ιδίως οι λέξεις, τα ονόματα φυσικών ή 

νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, οι 

ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή της 

συσκευασίας του. Ως σήμα θεωρείται και ο τίτλος εφημερίδας ή περιοδικού. Η Δ/νση 

Εμπορικής Ιδιοκτησίας της Γεν.Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή είναι 

αρμόδια για την εφαρμογή των άρθρων 121-183 Ν. 4072/2012 για τα σήματα (ΦΕΚ 86/Α/11-

04-2012) με τον οποίο παρέχεται προστασία σε εθνικό επίπεδο του σήματος των προϊόντων ή 

και υπηρεσιών των επιχειρήσεων. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 
 
Συμμετοχή Ε.Β.Ε.Π. στην Ημερίδα του Γραφείου Πληροφόρησης και Προώθησης 

Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου, με θέμα «Συνεργασία για την Εργασία» 

Το Ε.Β.Ε.Π. συμμετείχε στην Ημερίδα, με θέμα «Συνεργασία για την 

Εργασία», που διοργάνωσε το Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης 

Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου στις 11 Ιουλίου 2018. Στόχος 

της δράσης ήταν η διασύνδεση των αναγκών των τοπικών εταιρειών 

με τις δεξιότητες και τα προσόντα των εργαζομένων, αλλά και των 

ανέργων της περιοχής. Στην εν λόγω Ημερίδα, χαιρετισμό απήυθυνε, 

μεταξύ άλλων, το Επίτιμο Μέλος του Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς & Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής-Πειραιώς, κ. Ν.Καραγεωργίου. 

-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ κ. Ν. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  

Επιστροφή 

 
 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 
 
Τα 2 εκατ. εμπορευματοκιβώτια ξεπέρασε η Cosco στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ στο 

εξάμηνο. Στο +18,4% 

Αυξητικούς ρυθμούς παρουσιάζει το εμπορευματικό έργο 

στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ, που διαχειρίζεται η κινεζική 

Cosco (ΣΕΠ), στο Ικόνιο.Σύμφωνα με στοιχεία που 

δημοσιοποίησε η μητρική εταιρεία "Cosco Shipping Ports 

Limited", η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στους δύο 

προβλήτες της ΣΕΠ, τον μήνα Ιούνιο, αυξήθηκε κατά 18,9% και ανήλθε στις 374 χιλιάδες. To 

πρώτο εξάμηνο, η διακίνηση containers αυξήθηκε κατά 18,4%, με τα διακινούμενα 

εμπορευματοκιβώτια να φτάνουν τα 2,07 εκατ. TEUs. Για το 2018, ο κινεζικός ναυτιλιακός 

κολοσσός έχει θέσει, ως στόχο τη διακίνηση συνολικά 4 εκατ. εμπορευματοκιβωτίων στους 

προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ, έναντι 3,7 εκατ. το 2017, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 10%. 

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/KatoxEmpSim_F17610.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/pressAspr_F17656.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/XairAntSVAP_F17757.pdf
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