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Πρεσβείας Η.Π.Α. στην Ελλάδα, Mr. Keith L. Silver 
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Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, κα. Zhang Qiyue 
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• Υπ. Οικονομίας: Δύο νέα προγράμματα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

• Προειδοποίηση ΕΤΕπ σε ελληνικές επιχειρήσεις για κρούσματα απάτης 
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Εποικοδομητική συνάντηση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, με Εμπορικό 

Ακόλουθο Πρεσβείας Η.Π.Α. στην Ελλάδα, Mr. Keith L. Silver  

«…Οι διμερείς οικονομικές μας σχέσεις χαρακτηρίζονται από 

αναξιοποίητες δυνατότητες, που δύνανται να δώσουν νέα 

δυναμική στις επιχειρηματικές σχέσεις των δύο χωρών. Οι 

τομείς που παρουσιάζουν σημαντικές ευκαιρίες περαιτέρω 

ανάπτυξης της διμερούς συνεργασίας είναι η Ενέργεια, 

συμπεριλαμβανομένων υδρογονανθράκων και Α.Π.Ε., ο Τουρισμός και ιδιαίτερα ο ιατρικός 

Τουρισμός, καθώς και ο νευραλγικός κλάδος των νεοφυών επιχειρήσεων (startup). Επίσης, θα 

ήταν παράλειψη, να μην αναφερθούμε στον σπουδαίο ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας, καθώς 

αποτελώντας ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομικής ιστορίας Ελλάδας – Η.Π.Α., συμβάλλει 

σήμερα στην ενίσχυση των ενεργειακών σχέσεων διευκολύνοντας την παράδοση 

υγροποιημένου φυσικού αερίου σε όλο τον κόσμο…» ανέφερε στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος 

του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Εποικοδομητική συνάντηση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη, με την Πρέσβειρα της 

Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, κα. Zhang Qiyue  

Η ραγδαία ανάπτυξη και η διεθνής αναβάθμιση του λιμανιού 

του Πειραιά, τα μελλοντικά σχέδια επενδύσεων της ΟΛΠ ΑΕ, το 

αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για την πόλη, τα περιθώρια 

ανάπτυξης των διμερών εμπορικών σχέσεων Ελλάδας – Κίνας, 

η είσοδος του ελληνικού ναυτιλιακού εξοπλισμού στην κινεζική 

αγορά, η συνεργασία της COSCO με τις πειραϊκές επιχειρήσεις, 

η αξιοποίηση της τοπικής ναυτιλιακής τεχνογνωσίας, η αναζωογόνηση της εγχώριας ναυπηγοεπισκευαστικής 

δραστηριότητας, η αύξηση του τουριστικού ρεύματος και η παρουσίαση του ναυτιλιακού Cluster "Maritime 

Hellas" αποτέλεσαν τα βασικά θέματα συζήτησης, κατά τη διάρκεια επίσκεψης της νέας Πρέσβειρας της 

Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, κας Zhang Qiyue, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Πειραιώς, τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018, κατόπιν πρόσκλησης της Διοίκησης του Επιμελητηρίου. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 
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Άρθρο  Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλη Κορκίδη:  «Οι 7 αλλαγές στη φορολογία και τα 

επιδόματα στις αρχές του 2019» 

Εντός του Νοεμβρίου θα κατατεθεί το πολυνομοσχέδιο με 

τα μέτρα, που θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται από 

1/1/2019, αλλά με διαφοροποιήσεις από τα αρχικά 

«συμφωνηθέντα αντίμετρα» και τα πρόσφατα 

«ανακοινωθέντα» στην ΔΕΘ, αφού ο δημοσιονομικός 

χώρος δεν επαρκεί για όλα.   Οριστικοποιείται το πλαίσιο 

φορολογίας εισοδήματος, κυρίως νομικών προσώπων, 

ακινήτων και ασφαλιστικών εισφορών, που θα ισχύσει το 2019 με πολυνομοσχέδιο που θα 

κατατεθεί στη Βουλή στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. Τα συγκεκριμένα μέτρα που 

θα ενσωματωθούν στο οριστικό σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2019, αφορούν στις 

μειώσεις του ΕΝΦΙΑ, του φόρου εισοδήματος των κερδών των επιχειρήσεων, του συντελεστή 

φορολόγησης των διανεμόμενων κερδών των εταιρειών (διανομή μερισμάτων), τη μείωση των 

ασφαλιστικών εισφορών των ελ. επαγγελματιών/αυτοαπασχολουμένων/αγροτών…». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Η SMEunited εισάγει την UEAPME στο μέλλον 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της UEAPME 

αποφάσισε τη μετονομασία της ένωσης σε 

SMEunited. H SMEunited είναι ισχυρή για όλες τις 

πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και 

βιοτεχνίες στην Ευρώπη, παρέχοντάς τους μια 

ισχυρή και μοναδική φωνή προς τα ευρωπαϊκά 

θεσμικά όργανα και τα εμπλεκόμενα ενδιαφερόμενα μέρη. Με αφορμή την αλλαγή της 

ονομασίας, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Β. Κορκίδης, δήλωσε: «…Με την αλλαγή ονομασίας 

στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλες τις πλευρές ότι, οι ΜΜΕ με ενωμένες τις δυνάμεις 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν πολιτικές για την υλοποίηση των 10 

προτεραιοτήτων του Οδικού Χάρτη, που συνδυαμορφώσαμε τα υπόλοιπα μέλη της SMEunited  

για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος…». 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Υπ. Οικονομίας: Δύο νέα προγράμματα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

Διευκρινίσεις σχετικά με δράσεις, που σχετίζονται με 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις έδωσε η ειδική γραμματέας 

Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ 

στο υπουργείο Οικονομίας, κα Ευγενία Φωτονιάτα. Για τη 

δράση «Ενισχύω - Επιβραβεύω» για πολύ μικρές, μικρές και 

http://www.pcci.gr/evepimages/Paper05112018_F2493.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/UEAPME_F2702.pdf


μεσαίες επιχειρήσεις» ο προγραμματισμός πρόκειται να δημοσιοποιηθεί τέλη Νοέμβρη και να 

ανοίξει για υποβολές μετά από 25 μέρες. Η γενική γραμματέας ανέφερε επίσης, ότι, στα τέλη 

Νοέμβριου θα ενεργοποιηθεί και η δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας πολύ μικρών και 

μικρών επιχειρήσεων». «Μία εμβληματική δράση 400 εκατομμυρίων ευρώ, άμεση αξιολόγηση, 

μόνο αντικειμενικά κριτήρια, υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις» επισήμανε η 

ίδια. 

Επιστροφή 

 
Προειδοποίηση ΕΤΕπ σε ελληνικές επιχειρήσεις για κρούσματα απάτης 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΤΕπ: «H 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 

πληροφορήθηκε ότι, υπάρχει ένας αυξανόμενος 

αριθμός περιπτώσεων στις οποίες κάποια πρόσωπα, 

άγνωστα στην ΕΤΕπ, προσεγγίζουν επιχειρήσεις ανά 

την Ελλάδα υποσχόμενα να τους προσφέρουν 

πρόσβαση σε δάνεια της ΕΤΕπ με προνομιακούς 

όρους έναντι αμοιβής.Η ΕΤΕπ αντέδρασε άμεσα στις σχετικές αναφορές, σύμφωνα με την 

Πολιτική της κατά της Απάτης, με σκοπό να προστατεύσει, τόσο τη φήμη της ΕΤΕπ, όσο και τις 

ελληνικές επιχειρήσεις, και εξετάζει το ενδεχόμενο να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες,  αν το 

κρίνει σκόπιμο. Η ΕΤΕπ επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι η προσφορά πρόσβασης σε δάνειά της ή 

σε οποιοδήποτε άλλο τραπεζικό προϊόν της έναντι μετρητών ή έναντι οποιασδήποτε μορφής 

αμοιβής, υπηρεσίας ή οφέλους, δεν έχει αποτελέσει ποτέ επιχειρηματική πρακτική της ΕΤΕπ…». 

Περισσότερα 

Επιστροφή 

 

Δικαιώθηκε η προσπάθεια του Σ.Β.Α.Π. για παρατάσεις στους αναπτυξιακούς νόμους 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής 

– Πειραιώς: «…Ολοκληρώθηκε η προσπάθεια να διευκολύνουμε 

τις επιχειρήσεις – μέλη μας και γενικότερα τις βιομηχανικές 

επενδύσεις με παρατάσεις των προθεσμιών για την ολοκλήρωση 

επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενους 

αναπτυξιακούς νόμους. Το Υπουργείο Οικονομίας ενημέρωσε ότι, προωθείται η σχετική 

νομοθετική διάταξη των παρατάσεων…». 

-Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομίας 

Επιστροφή 

 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΝΕΑ 

 
Port Development Conference: «Προκλήσεις και προοτπικές για την ανάπτυξη 

’’ευφυών ’’ λιμένων, 27 Νοεμβρίου 2018, Πειραιάς 

Με στόχο να απαντηθεί το πώς η χώρα 

μας θα ισχυροποιήσει τη θέση της 

μεταξύ των κορυφαίων διεθνών 

ναυτιλιακών κέντρων, το Plant της 

Boussias Communications με την 

http://www.pcci.gr/evepimages/ETEP_F3087.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/parataseis01112018_F3345.pdf


τιμητική υποστήριξη της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, του Ελληνο-Κινεζικού Επιμελητηρίου, του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, του Οικονομικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδος, της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, του Bluegrowth, του Marine LNG Network και του 

International Propeller Club, διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το Port Development 

Conference, την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018, στο πλωτό μουσείο, Hellas Libery.  

Μπορείτε, να ενημερωθείτε για το κόστος συμμετοχής εδώ. 

Επιστροφή 

 

http://www.portdevelopmentconference.gr/
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