
 

Παρασκευή,  17 Μαρτίου 2017 

 
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) 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΠΛΟΙΩΝ, 

ΖΗΤΑ ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. 

 ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Ε.Σ.Π. ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. 

ΚΟΡΚΙΔΗ 

 ΣΤΗΡΙΞΗ EUROCOMMERCE ΚΑΙ Ε.Σ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ Μ.μ.Ε. ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ 

ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε.: «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΤΟ 2017/2018», ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017, 

ΣΤΙΣ 16:00, ΜΕΓΑΡΟ Ε.Β.Ε.Π 

 Η Ε.Σ.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΕΜΠΟΡΙΟ 

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Π. ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Ε.Σ.Π. – ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ: «ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ» 

 ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ «ΕΡΕΥΝΩ – 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 

 

 

mailto:studies@pcci.gr


 

 

 

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΠΛΟΙΩΝ, ΖΗΤΑ 

ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. 

Με επιστολές του προς τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων, κ. Γ. Πιτσιλή και τη Γενική Διευθύντρια 

Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., κα Ε. Γιαλούρη, ο Πρόεδρος του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Β. 

Κορκίδης, επανέφερε το θέμα της απλούστευσης των τελωνειακών διαδικασιών, αναφορικά με 

τον εφοδιασμό των πλοίων. «Στόχος μας παραμένει η τόνωση του εξαγωγικού εμπορίου της 

χώρας, ενώ αποτελεί πεποίθησή μας, ότι οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. θα κινηθούν στην 

κατεύθυνση απλούστευσης των διαδικασιών, που θα επιτρέπουν  την ανταγωνιστικότητα με τα  

λιμάνια των εταίρων μας…» δήλωσε ο κ. Β. Κορκίδης. Περισσότερα…  

Επιστροφή 

 

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Ε.Σ.Π. ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ 

Μέσα σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης, χαράς, αλλά και 

έμπνευσης για τους νεότερους, έγιναν τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 

2017, τα εγκαίνια του ιστορικού αρχείου του Εμπορικού 

Συλλόγου Πειραιώς, καθώς και η παρουσίαση του Λευκώματος,  

με τίτλο «Η ιστορία του Eμπορικού Συλλόγου Πειραιώς: μία 

πρώτη ανάγνωση», στο Ε.Β.Ε.Π., παρουσία πλήθους κόσμου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, 

απονεμήθηκε από τον Πρόεδρο του Ε.Σ.Π., κ. Ν. Μανεσιώτη, τιμητική διάκριση στον Πρόεδρο 

του  Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και της Ελληνικής Συνομοσπονδίας 

Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, κ. Βασίλη Κορκίδη, σε αναγνώριση της μακροχρόνιας 

ουσιαστικής και ανιδιοτελούς προσφοράς του στο πειραϊκό εμπόριο και στον εμπορικό 

συνδικαλισμό, καθώς και για την πολύτιμη συμβολή του στην ανάδειξη του Ιστορικού Αρχείου 

του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς. Περισσότερα… 

-ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Σ.Ε.Ε.& Ε.Β.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΪΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Επιστροφή

http://www.pcci.gr/evepimages/press140317_F32552.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/press140317_2_F31492.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PROLOGOS_F26319.pdf


 

ΣΤΗΡΙΞΗ EUROCOMMERCE ΚΑΙ Ε.Σ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ Μ.μ.Ε. ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΤΗΣ Ε.Ε. 

Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε. και πλήρες μέλος του Δ.Σ. της EuroCommerce,  

κ. Βασίλης Κορκίδης, ως εθνικός εκπρόσωπος, τοποθετήθηκε σχετικά 

με την κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, 

περιέγραψε το επιχειρηματικό περιβάλλον, τις απώλειες στο Α.Ε.Π., 

κατανάλωση, επενδύσεις και εισόδημα, αλλά και την αντοχή τους. 

Ανέδειξε, για άλλη μία φορά, τις διαφωνίες των ευρωπαϊκών θεσμών 

με το Δ.Ν.Τ., που αφενός δεν δημιουργούν θετικά αποτελέσματα για 

την ελληνική οικονομία και αφετέρου καθυστερούν την ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης, που 

δημιουργεί έντονες ανησυχίες στο εξωτερικό και το εσωτερικό της Χώρας. Το επίσημο κείμενο 

της EuroCommerce με τις συστάσεις στήριξης των Μ.μ.Ε., θα σταλεί άμεσα από την Ε.Σ.Ε.Ε. στην 

ελληνική κυβέρνηση, αντιπολίτευση και όλα τα πολιτικά κόμματα, από τα οποία θα ζητηθεί 

εγγράφως η αποδοχή και η δέσμευσή τους. Περισσότερα… 

-ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ, ΣΤΟ Δ.Σ. (15/03/17) ΤΗΣ EUROCOMMERCE 

ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΕΣ  

Επιστροφή 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε.: «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΤΟ 2017/2018», ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017, ΣΤΙΣ 

16:00, ΜΕΓΑΡΟ Ε.Β.Ε.Π. 

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Συνομοσπονδίας 

Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017, 

έχει προγραμματιστεί ενημερωτική ημερίδα του ΙΝ.ΕΜ.Υ. της Ε.Σ.Ε.Ε., 

στο Ε.Β.Ε.Π., όπου θα γίνει παρουσίαση δέσμης επίκαιρων θεμάτων 

(ασφαλιστικό, το εμπόριο στην ψηφιακή εποχή, ηλεκτρονικές συναλλαγές και καταναλωτικές 

συνήθειες) προς πληροφόρηση του εμπορικού κόσμου. Δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας εδώ. 

Επιστροφή 

 

Η Ε.Σ.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Βασίλης Κορκίδης, ανέφερε: «...o Κώδικας 

Δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένα απαραίτητο 

πλαίσιο για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών, την ηλεκτρονική 

επίλυση διαφορών, την προστασία προσωπικών δεδομένων και την 

ασφάλεια των συναλλαγών για online αγορές. Ορθά στον κώδικα υπογραμμίζεται ότι ο 

http://www.pcci.gr/evepimages/Stirixieurocommercekaiesee_F29200.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EUROCOMMERCE_F26721.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EUROCOMMERCE_F26721.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/programIMERIDASESEE_F27312.pdf


καταναλωτής έχει αναφαίρετο δικαίωμα αναιτιολόγητης και αζήμιας υπαναχώρησης από την 

αγορά του. Συγκεκριμένα, πριν ο καταναλωτής δεσμευτεί συμβατικώς, ο προμηθευτής πρέπει 

να τον ενημερώσει, με σαφή, ευκρινή και κατανοητό τρόπο, στη γλώσσα του, για το δικαίωμά 

του να υπαναχωρήσει αναιτίως και αζημίως, εντός της νομίμως προβλεπόμενης προθεσμίας των 

δεκατεσσάρων (14) ημερών, που αρχίζει από το χρονικό σημείο, το οποίο καθορίζει κάθε φορά 

ο νόμος, καθώς και για τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις εξαιρέσεις και τη διαδικασία άσκησης 

του δικαιώματος υπαναχώρησης, αλλά και για τις συνέπειες από την άσκηση, λαμβάνοντας 

υπόψη την ιδιαιτερότητα κάθε προϊόντος και υπηρεσίας. Το παραδοσιακό εμπόριο οφείλει να 

προσεγγίσει το ηλεκτρονικό εμπόριο σαν επέκταση της εμπορικής δραστηριότητας, αφού η 

φυσική έδρα μιας επιχείρησης είναι πλεονέκτημα για τον έμπορο και σιγουριά για τον 

καταναλωτή...». Περισσότερα… 

-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

Επιστροφή 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Π. ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας: 

1. την αριθ. ΔΕΦΚΦΔ 1032572 1/3/17 εγκύκλιο με την οποία 

δίνονται συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την αριθ. ΔΕΦΚΦ Δ 

1181343 ΕΞ/09.12.2016 εγκύκλιο με την οποία δόθηκαν οδηγίες για τις εξαγωγές ex works - ex 

factory (της αρχικής εγκυκλίου ΔΤΔ Α1068392ΕΞ 26.4.2016). Οι διευκρινίσεις αυτές αφορούν 

κυρίως στις περιπτώσεις που ο ίδιος ο πωλητής των προς εξαγωγή αγαθών προβαίνει στη 

κατάθεση διασάφησης εξαγωγής, οπότε εκδίδει το τιμολόγιο πώλησης "ex works", χωρίς Φ.Π.Α. 

Όταν όμως η διασάφηση εξαγωγής δεν κατατίθεται από τον πωλητή, στην περίπτωση αυτή το 

τιμολόγιο θα έχει Φ.Π.Α., καθόσον θεωρείται ως πώληση στο εσωτερικό της χώρας, και μόνο 

όταν ο εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα αγοραστής καταθέσει διασάφηση, μέσω έμμεσου 

αντιπροσώπου και φορολογικού αντιπροσώπου θα γίνει πιστωτικό σημείωμα για τον Φ.Π.Α. 

που έχει εισπραχθεί και 

2. την αριθ. ΔΔΘΤΟΚΒ 1032953 εγκύκλιο με την οποία παρέχονται συμπληρωματικές 

οδηγίες για τον τρόπο και τις προϋποθέσεις απόκτησης άδειας εγγεγραμμένου  εξαγωγέα (REX), 

προκειμένου να εκδίδονται πιστοποιητικά FORM A, επί του τιμολογίου εξαγωγής από τον ίδιο 

τον εξαγωγέα για εξαγωγές σε ορισμένες χώρες του  Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων 

(ΣΓΠ). 

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/eseeecomerce_F3733.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/KODIKADEONTOLOGIASGGE_F27528.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/KODIKADEONTOLOGIASGGE_F27528.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/647PI-Ch5L_F5557.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/REX-odigies_F14490.pdf


 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Ε.Σ.Π. – ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς ανακοινώνει ότι, «τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 

2017, στις 4.00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Τακτική Γενική 

Συνέλευση στην αίθουσα «ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗΣ» του Ε.Β.Ε.Π. Κατά τη 

διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, στις 5.30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί 

απονομή τιμητικών διακρίσεων στους π. Αντιπροέδρους του Εμπορικού 

Συλλόγου Πειραιώς, κ.κ. Δημήτριο Μερεμέτη, Νικόλαο Μπινιάρη, Γεώργιο Σαρόγλου και 

Ευάγγελο Χατζηιωάννου, σε αναγνώριση της μακροχρόνιας δημιουργικής παρουσίας και 

προσφοράς τους στον χώρο του Πειραϊκού εμπορικού συνδικαλισμού, καθώς και στην επίτευξη 

των σκοπών του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς». Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ: «ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ» 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην 

Κωνσταντινούπολη: «…το τελευταίο τρίμηνο δεχθήκαμε καταγγελίες 

από 4 ελληνικές εταιρείες, που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς 

κλάδους, για εξαπάτησή τους από τον ελληνόφωνο Τούρκο υπήκοο, κ. 

Ozcan SERIF, που έχει γεννηθεί στην Κομοτηνή. Ειδικότερα, οι 

εκπρόσωποι των εν λόγω εταιρειών κατήγγειλαν ότι, ενώ είχαν συμφωνήσει την αγορά 

προϊόντων από τον ανωτέρω, εμφανιζόμενο ως εκπρόσωπο τουρκικών εταιρειών, 

αποστέλλοντας μάλιστα προκαταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό, που τους είχε υποδείξει, δεν 

έλαβαν ποτέ τα προϊόντα, που είχαν παραγγείλει…». Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 

Ξεκινά στις 23 Μαρτίου η υποβολή αιτήσεων για τη 

χρηματοδότηση ερευνητικών έργων στο νέο πρόγραμμα «Ερευνώ 

– Δημιουργώ – Καινοτομώ». Η δράση έχει προϋπολογισμό 280 

εκατ. ευρώ και θα ολοκληρωθεί σε 3 κύκλους. Βασικός στόχος της 

δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές. Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των 

αιτήσεων χρηματοδότησης στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων ορίζεται για τον 

http://www.pcci.gr/evepimages/ARCHAIRESIESESP_F28200.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PROXENEIOKONSTANTINOUPOLI_F28416.pdf


Α’ Κύκλο, η Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη, 

17 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00. Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/AITISEISESPA_F28684.pdf

