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            ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
                         ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 
                     Rue des Petits Carmes 6, 1000 Bruxelles 
                    Τηλ. : 00 32 2 545 55 06-7 
                    Φαξ : 00 32 2 545 55 08 
              Email : ecocom-brussels@mfa.gr   
 Βρυξέλλες, 19/10/2016 
 Α.Π.: Φ. 3070/ 439 

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
   
ΚΟΙΝ: - Διπλ. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μάρδα 
             - Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δ.Ο.Σ. & Α.Σ 
             - Γραφείο κ.  Β’ Γενικού Διευθυντού 
             - Β4, Β8  Διεύθυνσεις 
 
Ε.Δ.:    -Πρεσβεία Βρυξελλών 
            -Γραφείο Τύπου  
            -Γραφείο ΕΟΤ  
 
 
ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Βελγίου-Γραφείο 

ΟΕΥ Βρυξελλών.   
   

                    Σας αποστέλλουμε συνημμένα σε ηλεκτρονική μορφή δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών 
εξελίξεων από το Βέλγιο που συνέταξε το Γραφείο μας για την περίοδο 4/10/2016 έως 
18/10/2016.  

       
 
 
      Ο Προϊστάμενος 

 
       Αναστάσιος Παπαθωμάς  

                                                                 Σύμβουλος Ο.Ε.Υ.  Β΄ 
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                                   ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. 
E-mail:info@enterprisegreece.gov.gr  
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕ)      
E-mail: pse@otenet.gr   
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒΕ)  
E-mail:info@seve.gr    
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ  
E-mail:info@crete-exporters.com 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ) 
E-mail:info@sev.org.gr 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ) 
E-mail:info@sbbe.gr, secretariat@sbbe.gr 
 
ΠΑΣΕΓΕΣ  
E-mail:info@paseges.gr  proedros@paseges.gr  
 
ΠΑΣΕΓΕΣ (Θεσσαλονίκης)   
E-mail:kekpasth@otenet.gr  
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΩΝ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ 
(ΠΕΜΕΤΕ)   
E-mail:info@pemete.gr  
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (ΣΕΒΙΤΕΛ)  
E-mail:sevitel@oliveoil.gr  
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ-INCOFRUIT HELLAS   
E-mail:incofrut@acci.gr  incofruit@incofruit.gr   
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ) 
E-mail: keeuhcci@otenet.gr     
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
E-mail: info@acci.gr     
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
E-mail: info@acsmi.gr                                       

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
E-mail: root@ebeth.gr  
 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
E-mail: info@veth.gov.gr  
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
E-mail: epepthe@otenet.gr   
 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
E-mail: evep@pcci.gr  

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
E-mail: info@bep.gr  
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 E-mail: eepir@otenet.gr  
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ)  
E-mail: info@sate.gr,   
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΕΑΤ) 
E-mail: info@steat.gr,   
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΗΕ-HELAS)  
E-mail: n.chatziargiriou@dei.com.gr 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  
E-mail: hba@hba.gr   
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
E-mail: oee@oe-e.gr  
 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
E-mail: administration@esee.gr  
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΣΜΑ) 
E-mail: sesma@hol.gr 
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) 
E-mail: eede@eede.gr   
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΕΒΤ) 
E-mail: sevt@sevt.gr 
 
ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ (ΕΔΟΑΟ) 
info@newwinesofgreece.com 
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟIΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
keosoe@otenet.gr   
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ & ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΣΕΑΟΠ) 
seaop@hol.gr  
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ (ΣΕΟ) 
seo@wine.org.gr    
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ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ  
efrainein@efrainein.gr,   
 
OINOI ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΒΕ)- ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ του ΑΜΠΕΛΩΝΑ της BOΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑΔΑΣ– ΕΝΟΑΒΕ ΑΕ (ΕΝΟΑΒΕ). 
info@wineroads.gr    
 
ΕΝΩΣΗ ΖΥΘΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
r._vassilopoulou@heineken.com   
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 
seva@sevt.gr 

mailto:efrainein@efrainein.gr
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Διεύθυνση: Rue des Petits Carmes 6, B-1000, Bruxelles 

Τηλέφωνο: +322-5455507, Fax: +322-5455508, e-mail: ecocom-brussels@mfa.gr  
 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ   
4/10/2016-18/10/2016 

 
Αφιέρωμα στην εφημερίδα L'echo σε ένθετο (έκδοση Σαββατοκύριακου 15-
16.10.2016) σε οίνους από την Κρήτη.   

Το αφιέρωμα στην εφημερίδα L'echo με τίτλο “Η δυνατότητα ενός νησιού” στο ένθετο 
με την ονομασία “Sabato” ξεκινά: ξεχνάμε τις παραλίες με τους τουρίστες, η Κρήτη 
αποβλέπει στην ποιότητα της αμπελουργίας. Συνεχίζοντας επισημαίνει ότι ενώ 
η Ελληνική οικονομία μπορεί να αντιμετωπίζει προβλήματα, όμως οι επιχείρησεις 
παραγωγής οίνου ανθούν περισσότερο από ποτέ. Περιέργως επισημαίνει, ένας από 
τους πρωτοπόρους της παραγωγής ποιοτικών κρασιών είναι ο κλασικός τουριστικός 
προορισμός της Κρήτης  

Στο άρθρο αναφέρεται ότι μιά νέα γενιά καλλιεργητών αποβλέπει στην παραγωγή 
ποιοτικού οίνου και αναφέρεται στον κ. Στέλιο Ζαχαριουδάκη, από τα κτήματα 
Ζαχαριουδάκη “Domaine Zacharioudakis”, ο οποίος κάνει λόγο για την παράδοση που 
έχει ο οίνος και η οινοποία στην χώρα μας, και την κ. Μαρία Ταμιολάκη από τα 
κτήματα Rhous Tamiolakis Winery,  η οποία επισημαίνει την ποικιλία οίνων που 
μπορούν να παράγουν τα εδάφη της Κρήτης. Η ίδια αναφέρει ότι υπάρχει περιθώριο 
ανάπτυξης, σε ότι αφορά την ανάπτυξη των τοπικών ποικιλιών, οι οποίες είναι 
άγνωστες στο ευρύ κοινό. Χαρακτηριστικά κάνει λόγο για τις  ποικιλίες μαντηλάρι, 
κοτσιφάλι και  λιάτικο από  ποικιλίες ερυθρού οίνου ενώ προσθέτει τις ποικιλίες 
βιδιανό και   βηλάνα από τις ποικιλίες λευκού.  

Παράλληλα ο κ. Ζαχαριουδάκης αναφέρεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
οινοποιία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα στο επιπλέον  φόρο της τάξης των 20 λεπτών 
του ευρώ, που επιβλήθηκε στον οίνο ανά λίτρο, καθώς και στην έλλειψη 
χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα για αγορά και ανανέωση εξοπλισμού. Το 
δισέλιδο προτείνει τρείς ετικέτες κρασιών από τους δύο παραπάνω παραγωγούς :  

Vidiano – Domaine Zacharioudakis  

Skipper White-Rhous Winery  

mailto:ecocom-brussels@mfa.gr
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Skipper Red-Rhous Winery  

H L'echo είναι οικονομική εφημερίδα με υψηλού επιπέδου αναγνωστικό κοινό.   

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιχειρηματιών  (Βρυξέλλες 13.10.2016) – Ελληνική 
συμμετοχή.  

Το 4ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιχειρηματιών Ευρωεπιμελητηρίων, διεξήχθη  στις 
Βρυξέλλες, την  Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016 από την Ένωση Ευρωπαϊκών 
Επιμελητηρίων.  
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιχειρήσεων – ΕΚΕ διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια και 
συγκεντρώνει περισσότερους από 800 επιχειρηματίες, από 45 Ευρωπαϊκές χώρες και 
από όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Πραγματοποιείται δε στο χώρο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, με σκοπό οι συμμετέχοντες να 
λειτουργήσουν ως Ευρωβουλευτές για μία ημέρα και να συζητήσουν και να ψηφίσουν 
επί των κρίσιμων ζητημάτων πολιτικής που βρίσκονται στο επίκεντρο της οικονομικής 
και πολιτικής ζωής της Ευρώπης. Η φετινή εκδήλωση είναι εστιασμένη στην 
επιχειρηματική ανάπτυξη και οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν 
τις προσδοκίες  τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος των εργασιών του ΕΚΕ είναι η 
δημιουργία – παραγωγή πολιτικής για την άμεση και ολοκληρωμένη ανατροφοδότηση 
της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επηρεάζει την επιχειρηματική κοινότητα. 
Στα θέματα συζήτησης περιλαμβάνεται το εμπόριο εντός και εκτός Ε.Ε., η ενέργεια, το 
περιβάλλον, οι δεξιότητες και η μετανάστευση. 

Στο πλαίσιο της Ελληνικής παρουσίας  συμμετείχε αντιπροσωπεία δέκα  προέδρων 
τοπικών  Επιμελητηρίων, συνοδευόμενοι από τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, 
κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο.  Συμμετείχαν στην εκδήλωση : Martin Schulz – Πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ – Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
Jean – Claude Juncker – Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Ιβάν Korcok – 
Υφυπουργός και Πληρεξούσιος της Κυβέρνησης για την Σλοβακική προεδρία της Ε.Ε. . 

Επίσκεψη του Ιταλικού Συνδέσμου  νέων επιχειρηματιών του τομέα Τροφίμων και 
Ποτών στις Βρυξέλλες.  
 
Ο Ιταλικός Συνδέσμος  νέων επιχειρηματιών του τομέα Τροφίμων και Ποτών 
επισκέφτηκε τις Βρυξέλλες,  με σκοπό την ενημέρωση των νέων επιχειρηματιών του 
τομέα διατροφής, ως προς τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η ΕΕ μέσω των 
προγραμμάτων για τους νέους επιχειρηματίες,  
 
Στα πλάισια της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου εκδήλωση στην 
Ιταλική Πρεσβεία με προσκεκλημένους τοπικούς φορείς και Πρεσβείες με σκοπό την 
δικτύωση των νέων επιχειρηματιών με μέλη αντιπροσωπειών και θεσμικών φορέων  
που εδρεύουν στις Βρυξέλλες.  
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Ο Ιταλικός Σύνδεσμος αποτελεί μέρος της Ιταλικής Συνομοσπονδίας Βιομηχανιών 
Τροφίμων και Ποτών του οποίου ο πρόεδρος, κος Luigi Scordamaglia, παρέστη στην 
εκδήλωση. Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Ιταλικής Συνομοσπονδίας τόνισε ότι ο 
Σύνδεσμος υποβοηθεί τις δραστηριότητες της Ιταλικής βιομηχανίας και την δικτύωσή 
της στην Ευρωπαική Ένωση ενώ παράλληλα στοχεύει συντονισμένα το άνοιγμα  νέων 
αγορών για τις ιταλικές επιχειρήσεις. Αυτή την εποχή το βάρος έχει δοθεί στην περιοχή 
της Νοτιανατολικής Ασίας (Βιετνάμ, Ταιλάνδη, Φιλιππίνες κλπ) όπου αναπτύσονται 
ταχύτατα και όλο και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού μπορεί να αγοράσει “ποιοτικά 
ιταλικά τρόφιμα” όπως ανέφερε.   
         
Προυπολογισμός   
 
H τρέχουσα συζήτηση για τον προυπολογισμό του 2017,  μετά τον συμβιβασμό μεταξύ 
των εταίρων για τα μέτρα του προϋπολογισμού,  απομάκρυνε προσωρινά την 
πιθανότητα κατάρρευσης της κυβέρνησης, με τα σημαντικότερα θέματα διαφωνίας να 
παραμένουν και απλά να έχουν μετατεθεί για το μέλλον, όπως εκτιμούν τα μέσα 
ενημέρωσης. Η βελγική οικονομία  εξακολουθεί να έχει προβλήματα τα  οποία 
συνοψίζονται στα εξής: (α) το μεγάλο δημόσιο χρέος, (περίπου 105% του ΑΕΠ) (β) το 
ύψος του δημοσιονομικού ελλείμματος που αναμένεται να ξεπεράσει το 3%, ενώ (γ) οι 
προσπάθειες της χώρας να διορθώσει τις δημοσιονομικές της ανισορροπίες κρίνονται 
μέχρι σήμερα ανεπαρκείς και αναποτελεσματικές.   
 
Φορολόγηση των κέρδών από την πώληση μετοχών. 
 
Στα πλαίσια της συζήτησης στη βελγική βουλή για τον προϋπολογισμό του ερχόμενου 
έτους ακανθώδες αποδείκτηκε το θέμα της εισαγωγής φόρου επί των κερδών από την 
πώληση μετοχών και ακινήτων. Το θέμα έχει αποτελέσει αντικείμενο διαμάχης μιάς 
και  δεν συμφωνούσαν οι κυριότεροι κυβερνητικοί εταίροι. Τα επιχειρήματα που 
προέβαλαν οι υπέρμαχοι, του να αποφευχθεί αυτός ο φόρος, είναι ότι η μέχρι τώρα 
μηδενική φορολόγηση των κερδών αποτελούσε ένα πλεονέκτημα της χώρας έναντι 
γειτονικών χωρών όπως η Γαλλία. Ενώ αντίθετα σε περίπτωση επιβολής του φόρου, το 
Λουξεμβούργο, (που δεν φορολογεί τα κέρδη από την πώληση μετοχών), αναμένεται 
να προσελκύσει νέα κεφαλαια.  
Η απόφαση για το θέμα της φορολογίας αναβλήθηκε, μετά από απόφαση του  
πρωθυπουργού Michel να παραπέμψει τα φλέγοντα θέματα που διχάζουν τον 
κυβερνητικό συνασπισμό στο μέλλον.  Βέβαια η αναζήτηση επιπλέον εσόδων για την 
μείωση του δημοσιονομικού ελλείματος παραμένει πρόβλημα.  
Το Βέλγιο παραμένει μία από ελάχιστες τις χώρες στην Ευρώπη που δεν φορολογεί τα 
κέρδη από την πώληση μετοχών.  
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