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Το Ε.Β.Ε.Π χαρακτηρίζει τον προϋπολογισμό του 2020 «νοικοκυρεμένο» 

Αναφορικά με τη κατάθεση του προϋπολογισμού του 

2020 στη Βουλή, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης 

Κορκίδης, επισημαίνει πως αποτελεί έμπρακτη 

απόδειξη της κυβέρνησης και του οικονομικού 

επιτελείου να ακολουθήσει αναπτυξιακή πολιτική και 

να στηρίξει, αλλά και να στηριχθεί στην 

επιχειρηματικότητα. Το περιεχόμενο του φετινού 

προϋπολογισμού επιτέλους αναγνωρίζει, στις μικρές και μεγάλες, συνεπείς επιχειρήσεις του 

τόπου, τη σκληρή 10ετή δοκιμασία τους και το γεγονός ότι μπορούν να στηρίξουν, ακόμα και 

σε αντίξοο περιβάλλον, τα έσοδα της ελληνικής οικονομίας και την απασχόληση. Η απαιτητική 

πρόβλεψη επιτάχυνσης της ανάπτυξης στο 2,8% το 2020, από το 1,8% φέτος, μπορεί να 

αποτελεί ένα δύσκολο αλλά εφικτό στόχο, που βασίζεται στις επιχειρηματικές επιδόσεις του 

ιδιωτικού τομέα. Ο φετινός Προϋπολογισμός ουσιαστικά σηματοδοτεί την αλλαγή της 

οικονομικής πολιτικής του τόπου, αφού δίνει τέλος στην υπερφορολόγηση και την 

αποεπένδυση και ανοίγει το δρόμο στην ανάπτυξη, τη πρόοδο και την αύξηση των 

εισοδημάτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Στη κατεύθυνση αυτή αποδεικνύεται η 

συνέπεια της κυβέρνησης στις δεσμεύσεις για πολύ σημαντικές μειώσεις φόρων, ενώ 

επιταχύνονται όλες οι διαρθρωτικές αλλαγές, με σαφές μήνυμα στους επενδυτές, ότι η Ελλάδα 

είναι πλέον φιλική για επενδύσεις και επιχειρήσεις. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Ο Υπουργός Επικρατείας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Β.Ε.Π. για εμβληματικές 

παρεμβάσεις ανάπτυξης του ευρύτερου Πειραϊκού χώρου 

Τη δέσμευσή του για προώθηση, με διαδικασίες fast track, 

εμβληματικών παρεμβάσεων, που αφορούν στην ανάπτυξη 

του ευρύτερου Πειραϊκού χώρου, έδωσε ο Υπουργός 

Επικρατείας, κ. Γ. Γεραπετρίτης, ο οποίος έλαβε χθες μέρος 

στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Πειραιώς, υπό τον Πρόεδρο, κ. Β. Κορκίδη. 

Ειδικότερα, για την ανάπτυξη της Ιπποδάμειας αγοράς, που 

προωθεί το Ε.Β.Ε.Π., ο υπουργός ενημερώθηκε για τη 

σχετική μελέτη που εκπονήθηκε από το Επιμελητήριο, η οποία και θα παρουσιαστεί εντός του 

Δεκεμβρίου, και την υπερτοπική σημασία δημιουργίας μιας τέτοιας αγοράς, χαρακτηρίζοντας 

πολύ σημαντική την όλη προσπάθεια, την πορεία της οποίας και δεσμεύτηκε να 

παρακολουθήσει.  

Περισσότερα 

Επιστροφή 
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«Συμφωνία από μετάξι» με πολλούς αποδέκτες 

Άρθρο του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητήριου Πειραιώς, κ. Β. Κορκίδη, με τίτλο «Συμφωνία από 

μετάξι» με πολλούς αποδέκτες, φιλοξένησε στις 18 Νοεμβρίου η 

REAL NEWS. Στο άρθρο του, ο Πρόεδρος του Επιμελητήριου 

σημειώνει μεταξύ άλλων ότι: η «συμφωνία από μετάξι», 

ανάμεσα στη χώρα μας και την Κίνα, αδιαμφισβήτητα έχει 

πολλαπλά οφέλη, θέτοντας πάνω απ’ όλα στέρεες βάσεις για να τελεσφορήσουν στο μέλλον 

ανάλογες συμφωνίες και με άλλα ισχυρά οικονομικά κράτη. Και ο Πειραιάς βρίσκεται στο 

επίκεντρο της συμφωνίας, με τις κινεζικές επιχειρήσεις να πραγματοποιούν επενδύσεις πολλών 

εκατομμυρίων ευρώ. Μέσα από αυτή τη συμφωνία με την Κίνα, τα οφέλη για την ελληνική 

οικονομία και φυσικά και για την κοινωνία είναι τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Ασφαλιστικό: Επτά κλάσεις εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες  

Κάθε χρόνο και διαφορετική ασφαλιστική κατηγορία (ή κλάση) 

θα μπορούν να επιλέγουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι 

αυτοαπασχολούμενοι από το 2020, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο 

υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης στην ΕΡΤ. Όπως 

ανέφερε, η επιλογή της κλάσης θα γίνεται στις αρχές του 

χρόνου και θα μπορεί να αλλάζει σε ετήσια βάση. Αυτό σημαίνει πως, στις αρχές του 2020 

(αφού ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο το οποίο θα φέρει στη Βουλή το Υπ. Εργασίας τον 

Ιανουάριο του 2020), ένας επαγγελματίας θα μπορεί να επιλέξει σε ποια κλάση θέλει να ανήκει, 

πληρώνοντας το αντίστοιχο ποσό εισφορών για ένα 12μηνο. Στις αρχές, όμως, του 2021, θα 

μπορεί να αλλάξει κλάση, η οποία θα είναι είτε χαμηλότερη (αν δεν επέλεξε το 2020 την 

κατώτερη), είτε υψηλότερη σε σχέση με εκείνη που επέλεξε το 2020. Ωστόσο, όπως τόνισε ο 

ίδιος, όσο υψηλότερες είναι οι εισφορές τις οποίες πληρώνει ένας επαγγελματίες, τόσο 

μεγαλύτερη θα είναι και η μηνιαία σύνταξη. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις 

Κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Βουλή το νομοσχέδιο του 

υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Διαμεσολάβηση σε αστικές και 

εμπορικές υποθέσεις». Με το υπόψη σχέδιο νόμου, ρυθμίζεται εκ 

νέου ο θεσμός της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές 

υποθέσεις εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα, κατά την 

οριζόμενη έννοια, με σκοπό την περαιτέρω εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την 

ευρωπαϊκή οδηγία 2008/52/ΕΚ. 

Επιστροφή 
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Ιδρύεται ειδικό ταμείο για τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων  

Τη δημιουργία ειδικού ταμείου για τη στήριξη νεοφυών 

επιχειρήσεων εξήγγειλε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, μιλώντας στην 4η 

θεματική ενότητα  «Έρευνα, καινοτομία και μεταφορά 

τεχνογνωσίας: το ελληνογερμανικό πρόγραμμα έρευνας 

και καινοτομίας» στο πρώτο Ελληνογερμανικό Φόρουμ 

Καινοτομίας, με τίτλο «Η καινοτομία ως μοχλός ανάπτυξης - Μία ελληνογερμανική συνεργασία», 

το οποίο διοργανώνουν από κοινού το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο και η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, με δωρεά από το 

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Στη 

διάρκεια αυτής της θεματικής ενότητας αναδείχθηκε η ελληνογερμανική συνεργασία στο πεδίο 

της έρευνας και καινοτομίας σε επίπεδο κυβερνήσεων.Ο κ. Τσακίρης τόνισε πως «χρειαζόμαστε 

περισσότερη έρευνα και καινοτομία στην Ελλάδα και στην ΕΕ για να κρατήσουμε τη θέση που 

έχει η Ευρώπη διεθνώς. Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες είναι μεγάλες. Όμως δεν μπορούν να 

αντιμετωπιστούν μεμονωμένα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε σε ένα περιβάλλον συνεργατικής 

καινοτομίες». 

Επιστροφή 

 

EBRD: Οι οικονομικοί δείκτες της Ελλάδας συνεχίζουν να βελτιώνονται 

Ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 2% για το 2019 

και 2,4% για το 2020 προβλέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Οι κύριοι μοχλοί της 

ανάπτυξης θα είναι πιθανότατα οι εξαγωγές και μία 

ισχυρότερη επίδραση της ιδιωτικής κατανάλωσης, ως 

αποτέλεσμα της μεγάλης αύξησης του δείκτη οικονομικού 

κλίματος και της μείωσης της ανεργίας, αναφέρει σε έκθεσή της για τη μετάβαση από το 2019 

στο 2020. Η νέα κυβέρνηση, σημειώνει, «έχει δεσμευτεί για μία φιλόδοξη μεταρρυθμιστική 

ατζέντα και οι επενδυτές θα παρακολουθούν για να δουν αν μπορεί να υλοποιήσει τις 

υποσχέσεις της και να βελτιώσει πολύ το επιχειρηματικό περιβάλλον. Αν συμβεί αυτό, οι 

προοπτικές για υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα θα είναι σημαντικά 

ενισχυμένες». Η EBRD σημειώνει ότι οι οικονομικοί δείκτες της Ελλάδας συνεχίζουν να 

βελτιώνονται και ότι έχουν προωθηθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις. «Η προηγούμενη κυβέρνηση 

έκανε σημαντική πρόοδο για την επίτευξη συγκεκριμένων δεσμεύσεων για μεταρρυθμίσεις έως 

το τέλος του 2018, ώστε να μπορέσουν οι δανειστές να χορηγήσουν μέτρα ελάφρυνσης του 

χρέους ύψους 970 εκατ. ευρώ, ενώ η νέα κυβέρνηση έχει ήδη επισπεύσει σημαντικές 

δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και τη διακυβέρνηση», 

σημειώνει. 

Επιστροφή 

 



 

 

Από το 2020 η σύνδεση ταμειακών μηχανών με το taxisnet 

Οριστική η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, 

για την υποχρεωτική σύνδεση των ταμειακών μηχανών με το 

taxisnet, εντός του 2020, παράλληλα με την υποχρεωτική 

εφαρμογή των ηλεκτρονικών τιμολογίων και των ηλεκτρονικών 

βιβλίων. Τα μέτρα εντάσσονται στο πλαίσιο της προσπάθειας για 

την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και αλλάξουν δραματικά 

τις συναλλαγές των επαγγελματιών με την Εφορία. Με την ολοκλήρωση του εγχειρήματος κάθε 

απόδειξη που θα εκδίδει ο επαγγελματίας θα καταγράφεται αυτομάτως στη «μερίδα» του στο 

taxisnet και θα ενημερώνονται τα «ηλεκτρονικά βιβλία» του. Με την καθολική εφαρμογή του 

συστήματος, το υπουργείο Οικονομικών θα είναι σε θέση να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τον ΦΠΑ 

που θα βεβαιώσει και θα εισπράξει ανά μήνα ή ανά τρίμηνο, όπως επίσης και θα υπολογίζει με 

μεγαλύτερη ακρίβεια τον προσδοκώμενο φόρο εισοδήματος.Το εγχείρημα όμως θα 

ολοκληρωθεί, παράλληλα με την καθιέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων, καθώς ούτως ή άλλως, 

οι επαγγελματικοί χώροι θα αποκτήσουν online σύνδεση με το taxisnet.  Τέλος οι επαγγελματίες 

που έχουν ταμειακές παλαιάς τεχνολογίας θα υποχρεωθούν να τις αντικαταστήσουν με 

σύγχρονες. 

Επιστροφή 

 

Β. Κορκίδης: Στην Ελλάδα – ακόμη – βρισκόμαστε, όσον αφορά στην ηλεκτροκίνηση 

σε νηπιακό στάδιο… 

Τα τελευταία δύο χρόνια η ηλεκτροκίνηση μας «χτύπησε την 

πόρτα». Κάποιοι στην Ελλάδα την έχουν ανοίξει παρά τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Μα το σημαντικότερο είναι 

ότι υπάρχουν αρκετές εκατοντάδες ακόμη που περιμένουν να 

την ανοίξουν. Απομένει να υπάρξουν κίνητρα, τα οποία θα 

δώσουν ώθηση στις πωλήσεις. Και αυτό είναι θέμα της 

πολιτείας. Στο εξωτερικό, η ηλεκτροκίνηση βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο, ακολουθώντας 

ανοδική πορεία. Στην Ελλάδα – ακόμη - βρισκόμαστε θα έλεγα σε νηπιακό στάδιο… Τούτο 

επεσήμανε, μεταξύ άλλων, απευθύνοντας χαιρετισμό στο συνέδριο «Ηλεκτροκίνηση expo 2019» 

ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. κ. Β. Κορκίδης. Ειδικότερα ανέφερε τα ακόλουθα… 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός της διοίκησης: ο ρόλος του στη φορολογική δικαιοσύνη 

Ζητήματα φορολογικής δικαιοσύνης, πρακτικές αντιμετώπισης 

φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, η επίδραση της φορολογικής 

διοίκησης στην οικονομία, αλλά και η ανάγκη βελτίωσης της με την 

υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών, τέθηκαν από τους προσκεκλημένος 

ομιλητές της ενότητας με θέμα «Απονομή Φορολογικής Δικαιοσύνης 

http://www.pcci.gr/evepimages/ILEKTROKINISI2019_F7871.pdf


στην Ψηφιακή Εποχή» στο 11ο Thessaloniki Tax Forum. «Δε μπορείς να έχεις αποτελεσματική 

φορολογική διοίκηση, εάν έχεις κακονομία και πολυνομία», τόνισε ο αντιπρόεδρος του 

Συμβουλίου της Επικρατείας και αναπληρωτής καθηγητής Νομικής ΑΠΘ, Μιχάλης Πικραμένος, 

επικαλούμενος στοιχεία έρευνας του think tank ΔιαΝΕΟσις, τα οποία αποτυπώνουν την 

πληθώρα της νομοθέτησης, έκδοσης εγκυκλίων, κ.α. Επεσήμανε, ότι τα φαινόμενα «κακονομίας 

και πολυνομίας» δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην διοίκηση και πλήττουν το αίσθημα 

δικαίου του φορολογούμενου πολίτη.  

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων θα αναλάβουν «κόκκινα» δάνεια ύψους 60 δισ. 

ευρώ 

Περισσότερα από 60 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα 

διαχειριστούν οι 21 αδειοδοτημένες και εποπτευόμενες από 

την Τράπεζα της Ελλάδος εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων 

από δάνεια και πιστώσεις. Η αγορά διαχείρισης μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα 

στοιχεία, απασχολεί άμεσα περίπου 3.000 εργαζόμενους, με 

εκτιμήσεις να επισημαίνουν ότι ο αριθμός αυτός αναμένεται σύντομα να διπλασιασθεί. Όπως 

επεσήμανε ο πρόεδρος των Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, Τάσος 

Πανούσης, και διευθύνων σύμβουλος της Eurobank FPS, μιλώντας σε φόρουμ για τα μη 

εξυπηρετούμενα δάνεια, «η αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων από 

τις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις θα δώσει τη δυνατότητα μέσα από 

βιώσιμες και μακροπρόθεσμες λύσεις σε χιλιάδες νοικοκυριά να ορθοποδήσουν και να 

επανενταχθούν στην "τραπεζική κανονικότητα"». Η Ελλάδα, έχει σήμερα το υψηλότερο ποσοστό 

μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρώπη, περίπου 40% του συνολικού δανειακού 

χαρτοφυλακίου, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 3% - 4%.  

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Οι Φθινοπωρικές προβλέψεις της ΕΕ & ΔΝΤ για την Ελληνική Οικονομία 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τις Φθινοπωρινές 

Προβλέψεις 2019, σύμφωνα με τις οποίες ο ρυθμός 

ανάπτυξης στην Ελλάδα θα διαμορφωθεί σε +1,8% το 

2019 και +2,3% το 2020, αντί +2,2% με βάση τις 

προηγούμενες προβλέψεις της, αναφέροντας πως, παρά 

το ασθενές εξωτερικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία 

θα παραμείνει ανθεκτική. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η συνεχιζόμενη ανάκαμψη θα 

υποστηριχθεί από την αύξηση των εξαγωγών και από τα μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής, που 

στόχο έχουν να τονώσουν τις επενδύσεις και να μειώσουν το κόστος εργασίας. Το ισοζύγιο της 

γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να καταγράψει πλεόνασμα 3,7% το 2019  για τέταρτη 

συνεχόμενη χρονιά, γεγονός που θα συμβάλει στην ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους από 

http://www.pcci.gr/evepimages/FOROLDIKAIOSYNI_F8096.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ETAIRIESAPAITISEON_F8374.pdf


175,4% το 2019 σε 169,3% το 2020. Επίσης, η Ελλάδα προβλέπεται να επιτύχει τους 

συμφωνημένους δημοσιονομικούς της στόχους, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των 

δημόσιων οικονομικών της.  

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Τρεις οι βασικές προτεραιότητες της νέας Κομισιόν 

Τρεις είναι οι βασικές προτεραιότητες της νέας Κομισιόν 

σύμφωνα με τον Βάλντις Ντομπρόβσκις. Ειδικότερα η 

περαιτέρω ενίσχυση της ένωσης κεφαλαιαγορών, η 

πανευρωπαϊκή ασφάλιση-εγγύηση των καταθέσεων, αλλά και 

η προώθηση της «πράσινης» ανάπτυξης, η οποία αναμένεται 

να ενεργοποιήσει επενδύσεις άνω του 1 τρισ. ευρώ μέσα στην 

επόμενη δεκαετία, είναι οι τρεις βασικές προτεραιότητες της νέας Κομισιόν, που θα αναλάβει τα 

καθήκοντά της την 1η Δεκεμβρίου. Στις προτεραιότητες της Κομισιόν αναφέρθηκε την 

Παρασκευή σε ομιλία του στο Λονδίνο ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος για την οικονομία, τη 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις τράπεζες και την ένωση κεφαλαιαγορών, Βάλντις 

Ντομπρόβσκις, ο οποίος θα έχει το γενικό συντονισμό της οικονομικής πολιτικής τα επόμενα 

πέντε χρόνια.  

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

ΟΟΣΑ: Οι μεταβολές που επέφερε η κρίση στα δημοσιονομικά της Ελλάδας 

 Τη βαθιά μεταβολή στα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας στη δεκαετία της 

κρίσης αποτυπώνει η τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ (Government at a Glance 

2019). Μέσα από τα στοιχεία της δεν προκύπτει μόνο η τεράστια 

δημοσιονομική προσαρμογή που έκανε η χώρα, λόγω της κρίσης, αλλά και η 

σημαντική αλλαγή στη διάρθρωση των δημοσίων δαπανών. Οι κατά κεφαλήν 

δαπάνες της γενικής κυβέρνησης μειώθηκαν δραματικά την περίοδο 2007-2017, με μέσο ετήσιο 

ρυθμό 2,6%, ενώ την ίδια περίοδο αυξάνονταν στις χώρες του ΟΟΣΑ με ετήσιο ρυθμό 1% και η 

μόνη άλλη χώρα που σημειώθηκε μείωση ήταν η Ιταλία (-0,4%). Η μείωση των επιμέρους 

κατηγοριών των δημοσίων δαπανών δεν ήταν ομοιόμορφη, με αποτέλεσμα να μεταβληθεί 

σημαντικά η διάρθρωσή τους και να αυξηθεί το ειδικό βάρος αυτών που μειώθηκαν λιγότερο 

και, αντίστροφα, να μειωθεί το ειδικό βάρος αυτών που μειώθηκαν περισσότερο από το σύνολο 

των δαπανών. Οι δαπάνες για συντάξεις και τα διάφορα κοινωνικά επιδόματα αντιστοιχούσαν 

στο 45% των συνολικών δημοσίων δαπανών το 2017, αυξάνοντας το ειδικό βάρος τους κατά 

8,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2007. Το ποσοστό των δαπανών για αμοιβές των 

δημοσίων υπαλλήλων αυξήθηκε κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες στη 10ετία και διαμορφώθηκε 

στο 25,2% το 2017. Αντίθετα, την ίδια περίοδο μειώθηκε η συμμετοχή των δημοσίων 

επενδύσεων (κεφαλαιουχικών δαπανών) κατά 4,7 μονάδες στο 7,4%, όπως και της ενδιάμεσης 

κατανάλωσης του Δημοσίου κατά 3,7 μονάδες στο 10,6% και των δαπανών για τόκους 

εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους κατά 3 μονάδες στο 6,6% των συνολικών δαπανών. 

http://www.pcci.gr/evepimages/FTHINOPORINESPROVLEPSEISEE_F8638.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/NEAKOMISION3PROTERAIOTITES_F8873.pdf


Επιστροφή 

 

Στο Ε.Β.Ε.Π.: Επιχειρηματική Ημερίδα με θέμα  «Επενδύοντας σε Ελλάδα και 

Ουκρανία» 

Την Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019, και ώρα 10.00-17.30, στο 

Μέγαρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς (οδός Γ. Κασιμάτη 1, Πλ. Οδησσού, 18531-Πειραιάς) 

διοργανώνεται Ημερίδα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος με θέμα 

«ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑ». Το  ενδιαφέρον θα 

εστιάσει στα Γεωργικά Προϊόντα, τα Τυποποιημένα Τρόφιμα, 

καθώς και στη Ναυπήγηση και Επισκευή Πλοίων. Τη διοργάνωση 

έχουν επιμεληθεί το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Πειραιώς και το Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο, και θα συμμετέχουν σ’ αυτήν το Βιοτεχνικό 

Επιμελητήριο Πειραιά, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά και το Διεθνές Κέντρο 

Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας της Ουκρανίας, ενώ η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της 

Πρεσβείας της Ουκρανίας στην Ελληνική Δημοκρατία. 

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για B2B 

Επιστροφή 

 

Διαπίστευση φερεγγυότητας δυνητικών συνεργατών εξωτερικού από το Πλάτων 

Ινστιτούτο Διεθνούς Στρατηγικής Εξωστρέφειας©  

 Συνεπικουρώντας τις ενέργειες εξωστρέφειας του Ε.Β.Ε.Π. για την 

αύξηση των εξαγωγών και την επέκταση των συνεργασιών των μελών 

του με εταίρους στο εξωτερικό, το Πλάτων Ινστιτούτο Διεθνούς 

Στρατηγικής Εξωστρέφειας© συνεργάζεται με το Ε.Β.Ε.Π. για να 

προσφέρει στα μέλη του υπηρεσίες Διαπίστευσης Φερεγγυότητας των 

δυνητικών αυτών εταίρων πραγματοποιώντας ενδελεχείς επιτόπιες 

έρευνες στις χώρες όπου αυτοί εδρεύουν. Στόχος των ερευνών αυτών 

είναι η αύξηση του ποσοστού επιτυχίας της δυνητικής συνεργασίας και η εγγύηση της 

βιωσιμότητας της στο διηνεκές, μέσω της μείωσης του ρίσκου, της επιβολής διαφάνειας και της 

προστασίας των μελών του Ε.Β.Ε.Π. από άνομες πρακτικές και διαφθορά στις χώρες όπου 

στοχεύουν. Το Πλάτων Ινστιτούτο Διεθνούς Στρατηγικής Εξωστρέφειας© είναι Διαπιστευμένος 

φορέας Ερευνών και εγχώριος Εταίρος της ADIT, της μεγαλύτερης ημικρατικής εταιρείας 

Εταιρικής Ευφυΐας της Γαλλίας, η οποία προασπίζεται τα συμφέροντα της Γαλλικής Βιομηχανίας 

και εφαρμόζει την Νομοθεσία Διαφάνειας SAPIN II στις συνεργασίες της με εταίρους στο 

εξωτερικό. Το Πλάτων Ινστιτούτο Διεθνούς Στρατηγικής Εξωστρέφειας© ιδρύθηκε από 

επαγγελματίες με 20 χρόνια εφαρμοσμένης διεθνούς εμπειρίας στους τομείς της Στρατηγικής 

Εξωστρέφειας©, της Ανταγωνιστικής και Στρατηγικής Ευφυΐας και της Ενισχυμένης Δέουσας 

Επιμέλειας. Διαθέτει ιδιόκτητο δίκτυο άνω των 110 διαπιστευμένων έμπειρων τοπικών 

ερευνητών, μέσω των οποίων πραγματοποιεί επιτόπιες έρευνες Διαπίστευσης Φερεγγυότητας και 

Στρατηγικής Ευφυΐας σε πάνω από 85 χώρες στην Ευρώπη, Βόρεια, Υπο-Σαχάρια και Νότια 

Αφρική, στην Μέση Ανατολή, την Ευρασία και την Ασία.  

http://www.pcci.gr/evepimages/appform_F2107.doc


Επιστροφή 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 

Ε.Β.Ε.Π.: «Πρώτο το λιμάνι του Πειραιά στη Μεσόγειο και τέταρτο στην Ευρώπη» 

Στις 18/11/19 το λιμάνι του Πειραιά έσπασε το φράγμα των 

5.000.000 TEU για το τρέχον έτος στη συνολική διακίνηση 

εμπορευματοκιβωτίων, όπως ανακοίνωσε η ΟΛΠ Α.Ε., μετά την 

άφιξη και εκφόρτωση του πλοίου “Cosco Shipping Capricorn”. 

Το γεγονός ότι το όριο των 5 εκατ. TEU ξεπεράστηκε ήδη από 

τον Νοέμβριο φέρνει το λιμάνι του Πειραιά στην πρώτη θέση 

στη Μεσόγειο και ανάμεσα στα τέσσερα πρώτα λιμάνια της Ευρώπης. Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., 

Β. Κορκίδης, δήλωσε: «οι πρωτιές θέλουν μεγάλη προσπάθεια να αποκτηθούν και μεγαλύτερη 

να διατηρηθούν, λόγω του ανταγωνισμού».  

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Ι. Πλακιωτάκης: «Χειροπιαστά» τα θετικά αποτελέσματα των πρόσφατων ελληνο- 

κινεζικών επαφών  

Έτοιμος να ηγηθεί επιχειρηματικής αποστολής στην Κίνα 

για να υποστηρίξει  και θεσμικά την προώθηση στα 

Κινεζικά ναυπηγεία εξοπλισμών που παράγουν Έλληνες 

κατασκευαστές για πλοία ελληνικών και όχι μόνο 

συμφερόντων που ναυπηγούνται εκεί ο υπουργός 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Κ. Ι. Πλακιωτάκης, 

στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, ο οποίος και 

αναφέρθηκε στα όσα θετικά- «χειροπιαστά» απορρέουν από τις συναντήσεις που συνέβησαν 

τόσο στην Κίνα όσο και στην Αθήνα με την έλευση του προέδρου της Κίνας. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Ι. Πλακιωτάκης: Πολλαπλασιαστικά τα οφέλη από τη ναυτική εκπαίδευση  

Στα πολλαπλασιαστικά οφέλη της ναυτικής εκπαίδευσης, ως 

ζωτικού στοιχείου για την ναυτιλία, αλλά και την οικονομία 

της χώρας αναφέρθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, κ. Ι. Πλακιωτάκης, στο πλαίσιο εκδήλωσης που 

διοργάνωσε η Ε.Κ.Ο. Ναυτιλίας της Νέας Δημοκρατίας με 

θέμα «Ναυτική Εκπαίδευση - Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός Νέων». Των βασικών τοποθετήσεων από 

τον υπουργό, τον πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ κ. Π. Μαρινάκη, το 

βουλευτή ΝΔ Β’ Πειραιά κ. Δ. Μαρκόπουλο και του αντιπροέδρου του International Propeller 

Club και ιδρυτή της XRTC κ. Γ. Ξηραδάκη επακολούθησε ένας γόνιμος διάλογος κυρίως με 

http://www.pcci.gr/evepimages/LIMANIPEIRAIA-PROTOSTIMESOGEIO_F9448.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ELLINOKINEZIKESEPAFES_F9804.pdf


νέους που παρακολούθησαν την εκδήλωση μέσα από τον οποίο εξήχθησαν πολύτιμα 

συμπεράσματα. 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Επιστροφή 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

 

18-21 Νοεμβρίου 2019 

 

 Ενημερωτικό Δελτίο EuroCommerce, Τεύχος 180, Νοέμβριος 2019 

 Κοινή δήλωση των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών οργανώσεων σχετικά με την πρόταση για 

αντιπροσώπους (GR) 

 Δελτίο Τύπου EuroCommerce: Retail taxes come with a price 

http://www.pcci.gr/evepimages/OFELI-NAFTIKIEKPAIDEFSI_F10010.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/E11_F20326.pdf
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