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Κομβική η θέση του λιμανιού του Πειραιά για το θαλάσσιο «Δρόμο του Μεταξιού» 

Οι προκλήσεις, η μεγάλη συνεισφορά και τα επόμενα 

βήματα της πεντάχρονης πρωτοβουλίας της Κίνας «Ο νέος 

Δρόμος του Μεταξιού - Belt and Road Initiative (BRI)», 

αποτέλεσαν τους κεντρικούς άξονες συζήτησης στην 

εκδήλωση, που συνδιοργάνωσαν το Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς και η Κινεζική Πρεσβεία 

στην Ελλάδα, τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018, στο Μέγαρο 

του Ε.Β.Ε.Π., παρουσία της Α.Ε. Πρέσβη της Κίνας, κας Zhang Qiyue. Επισημαίνεται ότι, το BRI, το οποίο 

προτάθηκε από τον Κινέζο Πρόεδρο Xi Jinping το 2013, ως μια εξελιγμένη μορφή του παλιού «Δρόμου του 

Μεταξιού», έχει λάβει την θετική ανταπόκριση περισσοτέρων από 80 κρατών και διεθνών οργανισμών τα 

τελευταία πέντε χρόνια, επηρεάζοντας πάνω από 106 χώρες και περίπου τρία δισεκατομμύρια ανθρώπους. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

To E.B.E.Π. ενημερώνει για τις τρείς, νέες δράσεις του ΕΣΠΑ, που αφορούν στις 

Μ.μ.Ε. 

Σειρά προγραμμάτων ΕΣΠΑ με σκοπό την ενίσχυση των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων ξεκινά να «τρέχει» το Υπουργείο 

Οικονομίας και Ανάπτυξης το επόμενο διάστημα. Τα συγκεκριμένα 

αφορούν πολλές τέτοιου μεγέθους επιχειρήσεις και καλύπτουν 

αρκετά μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, μέσα στην 

επόμενη εβδομάδα αναμένεται να προκηρυχθεί το Πρόγραμμα 

«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων», το οποίο θα επιχορηγεί 

επενδυτικά σχέδια ύψους 20.000 έως 200.000 ευρώ. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 450 εκατ. ευρώ και 

συνιστά τη μεγαλύτερη δράση από άποψη χρημάτων, που έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Παράταση ενός έτους στον Εξωδικαστικό: «Παράθυρο» για ένταξη χρεών του 2018 

και «Πακέτο» βελτιώσεων ένταξης 

 

Για έναν χρόνο, και συγκεκριμένα έως τις 31/12/2019 (αντί για τις 

31/12/2018 που αρχικά έληγε), παρατείνεται η ισχύς του εξωδικαστικού 

μηχανισμού (νόμος 4469/2017). Η σχετική τροπολογία έχει ήδη αποσταλεί 

στη Βουλή και αναμένεται να ενσωματωθεί σε νομοσχέδιο και να ψηφιστεί 

έως τις 20 Δεκεμβρίου. Μαζί με την παράταση έρχεται και πακέτο 

βελτιώσεων, στην κατεύθυνση απλοποίησης των διαδικασιών, ωστόσο αυτές θα έχουν προσδιοριστεί έως 

το τέλος του μήνα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι, η κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εντάξει 

στον εξωδικαστικό, μετά την παράτασή του, και τα «κόκκινα» χρέη προς τράπεζες, Δημόσιο και 

ασφαλιστικά ταμεία των επιχειρήσεων, των ελευθέρων επαγγελματιών και των αγροτών, που 

δημιουργήθηκαν εντός του 2018. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/press111218_F5634.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/3ESPA_F29115.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EXODIKASTIKOS_F29360.pdf


Άρθρο Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλη Κορκίδη: «Ελληνική οικονομία και ανάπτυξη: 

Κίνδυνοι και προοπτικές» 

«Η ελληνική οικονομία ενισχύεται σταδιακά αλλά αργά, ενώ χρειάζεται 

περαιτέρω ώθηση και μεγαλύτερη επιτάχυνση ώστε να προχωρήσει σε ένα 

παραγωγικό μετασχηματισμό και να περιορίσει τις ετήσιες εποχικές 

αυξομειώσεις. Είναι γεγονός πως, η χώρα μας επιχειρεί διακαώς να αφήσει 

οριστικά πίσω της μια πρωτοφανή σε διάρκεια και ένταση οικονομική κρίση. Η 

ελληνική οικονομία μπορεί να επέστρεψε ξανά σε θετικούς ρυθμούς 

ανάπτυξης, με την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος στήριξης, τον 

Αύγουστο του 2018, αλλά η θετική πορεία καταγράφεται χωρίς ιδιαίτερη 

δυναμική και ισχυρή προοπτική. Η έναρξη μιας νέας αλλά εξίσου δύσκολης 

μεταμνημονιακής περιόδου για την Ελλάδα, χαρακτηρίζεται από μία ρηχή οικονομία, αδύναμες τράπεζες και 

τον κίνδυνο ενός παρατεταμένου αποκλεισμού από τις αγορές…». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Υπ. Οικονομίας: Τροπολογίες για τις ιδιωτικές επενδύσεις και τις άδειες πωλητών 

υπαίθριου εμπορίου 

Με τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

διευκολύνεται η ολοκλήρωση επενδύσεων που υπήχθησαν σε 

προηγούμενους επενδυτικούς νόμους και χορηγείται νέα παράταση της 

προθεσμίας ολοκλήρωσης για επενδυτικά σχέδια που υπήχθησαν στους 

ν.3299/2004 (Α' 261) και 3908/2011. Με άλλη τροπολογία 

αντιμετωπίζεται το πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι δραστηριοποιούμενοι στο υπαίθριο εμπόριο για την 

ανανέωση των αδειών τους. 

Επιστροφή 

 

Κατατέθηκε η τροπολογία για την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο 

κρασί 

Τροπολογία, μέσω της οποίας καταργείται ο Ειδικός Φόρος 

Κατανάλωσης στο κρασί, κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του 

υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης. Σύμφωνα με την εν λόγω τροπολογία, «με τις 

προτεινόμενες διατάξεις του πρώτου άρθρου αντικαθίστανται τα 

άρθρα 91 και 93 του Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα (ν.2960/2001, 

Α' 265) και καταργείται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) με συντελεστή είκοσι (20) ευρώ ανά 

εκατόλιτρο τελικού προϊόντος, που επιβάλλεται στα προϊόντα του άρθρου 90 του Εθνικού Τελωνειακού 

Κώδικα, ήτοι στο κρασί». 

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/ARTHRO14DEC_F29795.pdf


 

Έρχονται τέσσερις παρεμβάσεις για τη λειτουργία του εμπορίου 

Τη δημιουργία μητρώου επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου, 

παρατηρητηρίου επιχειρηματικότητας, Κώδικα Δεοντολογίας και τη 

ριζική αναθεώρηση των διατάξεων περί τιμολόγησης αγαθών και 

συναλλακτικών σχέσεων εξήγγειλε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή Δημήτρης Αυλωνίτης, μιλώντας στο 3ο 

Συνέδριο της «Ναυτεμπορικής» για τα καταναλωτικά αγαθά και το 

λιανεμπόριο, με τίτλο «Facelift στο λιανεμπόριο». Αναλυτικότερα, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας, κ. Δ. Αυλωνίτης, αναφερόμενος στο e-μητρώο, 

τόνισε ότι, μέσω αυτού, όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα, θα είναι 

πιστοποιημένες και θα φέρουν ειδικό σήμα, κάτι το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα τη διασφάλιση των 

δικαιωμάτων επιχειρήσεων και καταναλωτών και συνεπώς την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας 

στη συγκεκριμένη κατηγορία εμπορίου, που αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς. 

Επιστροφή 

 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 

Ικανοποίηση στην ελληνόκτητη ποντοπόρο για τις νέες αποφάσεις του IMO για τα 

ναυτιλιακά καύσιμα 

Η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών χαιρετίζει θερμά την 

απόφαση της 100ης  Συνόδου της Επιτροπής Ναυτικής 

Ασφάλειας (Maritime Safety Committee - MSC 100) του 

Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών 

(UN IMO) να επιβεβαιώσει την αποκλειστική αρμοδιότητά 

της στα ζητήματα ασφάλειας των καυσίμων των πλοίων 

και να δρομολογήσει ενέργειες που στοχεύουν στην αντιμετώπισή τους, καθώς αυτά 

αναμένεται να γίνουν πιο έντονα από 1.1.2020 μετά την εφαρμογή του νέου, παγκόσμιου 

ορίου του θείου στα ναυτιλιακά καύσιμα.«Ευελπιστούμε ότι, τόσο τα υπάρχοντα προβλήματα, 

όσο και όποια τυχόν προκύψουν από τα νέα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο ναυτιλιακά 

καύσιμα, αυτά που θα παραχθούν κυρίως μέσω ανάμειξης (fuel blends), θα αντιμετωπιστούν 

κατάλληλα και αποτελεσματικά, στο πλαίσιο της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του ΙΜΟ», 

επεσήμανε ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε., κ. Θεόδωρος Βενιάμης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/DTEEE_F30683.pdf

