
 

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016 

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 

 ΤO E.B.E.Π. ΑΝΑΛΥΕΙ ΤΗ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΕΝΩ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ 

ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΠΕΙΡΑΙΑ 

 Ε.Σ.Ε.Ε.: «ΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ» 

mailto:studies@pcci.gr


 ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 

 ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Ο.Σ.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – 

ΕΛΛΑΔΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ 

 ΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 

 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ 

START UPS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 



 

ΤO E.B.E.Π. ΑΝΑΛΥΕΙ ΤΗ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΕΝΩ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ 

ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

«Οι δυνατότητες της Ελεύθερης Ζώνης για Εφοδιασμούς 

Πλοίων και Τελωνειακά Θέματα», αποτέλεσε το κύριο 

θέμα της ενημερωτικής εκδήλωσης, που διοργάνωσε την 

Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016, το Εμπορικό & Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Πειραιώς, με βασικούς ομιλητές τον 

Πρόεδρο του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδη και τον Εμπορικό 

Διευθυντή της Σ.Ε.Π. Α.Ε., κ. Τ. Βαμβακίδη, ενώ χαιρετισμό 

απηύθυνε και η Γενική Διευθύντρια Τελωνείων & Ε.Φ.Κ., κα Ε. Γιαλούρη. O Πρόεδρος του 

Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, επεσήμανε τη συμβολή της Ελεύθερης Ζώνης στην ανάπτυξη του 

διαμετακομιστικού εμπορίου της Χώρας μας, ενώ τόνισε την ιδιαίτερη σημασία που αποκτά για 

τα ελληνικά λιμάνια ο νέος Κανονισμός για την οργάνωση των λιμενικών υπηρεσιών και τη 

χρηματοδοτική διαφάνεια των  ευρωπαϊκών λιμένων που  εγκρίθηκε, στις 14 Δεκεμβρίου 2016, 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Ε.Σ.Ε.Ε.: «ΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ» 

«Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΙΝ.ΕΜ.Υ. της Ε.Σ.Ε.Ε., οι 

πόροι που θα διοχετευθούν στην πραγματική οικονομία 

από τη χορήγηση του χριστουγεννιάτικου δώρου 

υπολογίζονται σε περίπου 1,6 δις €, τονώνοντας 

ουσιαστικά την καταναλωτική δαπάνη και την ψυχολογία της Αγοράς. Παράλληλα, με την 

αναθέρμανση της πραγματικής οικονομίας επιτυγχάνεται και η βελτίωση των εσόδων των 

ασφαλιστικών ταμείων καθώς, πέραν των  καθαρών αποδοχών των μισθωτών, καταβάλλονται 

σημαντικές εισφορές, τόσο από τους εργαζομένους, όσο  και από τους εργοδότες» αναφέρεται 

σε σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. 

Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, εξέδωσε τις 

ακόλουθες ανακοινώσεις: 

1)Τροποποίηση του άρθρου 23: «τελωνειακές διαδικασίες 

εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών 

και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ. λπ.». περισσότερα 

http://www.pcci.gr/evepimages/Press21122016_F25263.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/DOROCHRISTOUGENNON_F28524.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/efodiasmosploion_F29465.pdf


2)«Διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης και αποστολής εντολών μεταφοράς προς την Τ.τ.Ε. για 

την επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών με πίστωση των λογαριασμών των 

δικαιούχων σε Πιστωτικά Ιδρύματα – Παροχή Οδηγιών». περισσότερα 

3)«Οδηγίες, αναφορικά με τη δυνατότητα πώλησης προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ., μεταξύ 

αποθηκευτών με σκοπό την εξαγωγή αυτών, χωρίς φυσική διακίνηση μεταξύ φορολογικών 

αποθηκών». περισσότερα 

Επιστροφή 

 

ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 

Νομικό έρεισμα για τροποποίηση του ελληνικού νόμου 

1387/1983, περί ομαδικών απολύσεων δημιουργεί η απόφαση 

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την υπόθεση της 

τσιμεντοβιομηχανίας ΑΓΕΤ Ηρακλής, η οποία είχε προσφύγει 

στην ελληνική δικαιοσύνη γιατί δεν μπορούσε να προβεί στις 

σχεδιαζόμενες απολύσεις 236 απολύσεις στο εργοστάσιο της Χαλκίδας. Υπενθυμίζεται ότι, το 

Συμβούλιο της Επικρατείας υπέβαλε προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το 

οποίο ερωτά, εάν η προηγούμενη διοικητική έγκριση που απαιτείται (από το υπουργείο 

Εργασίας) είναι σύμφωνη με την οδηγία για τις ομαδικές απολύσεις και την ελευθερία 

εγκατάστασης που κατοχυρώνεται από τις Συνθήκες. Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

 «Οι  εκτιμήσεις του ΙΝ.ΕΜ.Υ. της Ε.Σ.Ε.Ε. καταδεικνύουν μία 

ανοδική τάση του κόστους  του φετινού 

χριστουγεννιάτικου τραπεζιού σε σύγκριση με το 2015, ως 

συνέπεια των συνεχών φορολογικών βαρών άμεσου και 

έμμεσου χαρακτήρα, αλλά και των συρρικνωμένων τζίρων των καταστημάτων. Οι παθογένειες 

του υφιστάμενου πλαισίου λειτουργίας της αγοράς, όπως το καθεστώς των ενδιάμεσων 

εκπτωτικών περιόδων, το οποίο στην πραγματικότητα συρρικνώνει, αντί να τονώνει, την 

χριστουγεννιάτικη καταναλωτική δαπάνη, αποτελούν τροχοπέδη στην προσπάθεια ανάκαμψης 

του εγχώριου επιχειρείν. Ο διαρκώς μειούμενος εορταστικός τζίρος των τελευταίων ετών  

αποτυπώνει τις ολοένα και δυσχερέστερες συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται να 

επιβιώσουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά» δήλωσε ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, κ. Β. 

Κορκίδης. Περισσότερα 

Επιστροφή 

http://www.pcci.gr/evepimages/ILEKTR_F29667.EKDOSISAPOSTOLIS.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/polisi_proionton_ypokeimenon_F29906.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/omadikesapolyseis_F21437.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/KOSTOSCHRIST_F29050.TRAPEZIOU.pdf


 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Ο.Σ.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – 

ΕΛΛΑΔΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ 

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. και Πρόεδρος του Σ.Β.Α.Π., κ. Δ. 

Μαθιός, συμμετείχε στην ενημερωτική σύσκεψη του 

Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, με θέμα: «Εθνικό Σημείο 

Επαφής (Ε.Σ.Ε.) για τις Οδηγίες του Ο.Ο.Σ.Α. για τις 

Επιχειρήσεις – Ενημέρωση & Ανάπτυξη Συνεργασιών». Οι ως 

άνω Οδηγίες συνιστούν έναν περιεκτικό κώδικα ορθής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων. 

Παρόλο που αυτές έχουν εκδοθεί καταρχάς για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, κατόπιν 

πρόσφατης ενημέρωσης από τον Ο.Ο.Σ.Α., θεωρείται πλέον ότι οι Οδηγίες αφορούν στο σύνολο 

των επιχειρήσεων. Ο σκοπός των Οδηγιών είναι η προώθηση της θετικής συμβολής των 

επιχειρήσεων στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική πρόοδο στο πλαίσιο της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με αμοιβαίο όφελος. Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

ΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 

Από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Κωνσταντινούπολη, 

εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: «Σας γνωρίζουμε ότι τους 

τελευταίους μήνες, Έλληνες επιχειρηματίες μας ενημερώνουν 

ότι εξαπατήθηκαν από Τούρκους υποτιθέμενους 

επιχειρηματίες. Στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν εμβάσει 

χρηματικά ποσά, χωρίς ποτέ να παραλάβουν τα προϊόντα που 

είχαν παραγγείλει. Παρακαλούμε όπως, είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί στις σχετικές εμπορικές 

συναλλαγές σας και να απευθύνεστε και στα γραφεία Ο.Ε.Υ. Κωνσταντινούπολης και Άγκυρας, 

σε περιπτώσεις που δεν έχετε τα πλήρη στοιχεία εταιρικής επικοινωνίας των δυνητικών 

συνεργατών σας  ή δεν έχετε σαφή εικόνα της νομικής υπόστασης και των βασικών 

οικονομικών στοιχείων της εταιρείας, με την οποία θα συνάψετε συνεργασία».  

Επιστροφή 

 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ START 

UPS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Επενδύσεις σε μικρομεσαίες αλλά και πολύ μικρές καινοτόμες 

επιχειρήσεις θα κάνει το Ταμείο Συμμετοχών, το νέο 

χρηματοδοτικό εργαλείο που συστήνει το υπουργείο 

Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Επενδύσεων (ΕΤαΕ). «Το Ταμείο Συμμετοχών, είναι μία 

http://www.pcci.gr/evepimages/KATEFTh_F28730.ODIGIESOOSA.pdf


πλατφόρμα, ώστε να επενδύσουμε σε ταμεία κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών 

(venture capital funds) τα οποία θα επενδύουν με τη σειρά τους σε καινοτόμες και γρήγορα 

αναπτυσσόμενες  πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (Μ.μ.Ε.) στη χώρα. Πιστεύω ότι 

αυτή είναι η πρώτη πρωτοβουλία τέτοιας κλίμακας που επιχειρείται στην Ελλάδα για κεφάλαια 

επιχειρηματικών συμμετοχών. Θα ξεκινήσουμε την επενδυτική μας δραστηριότητα στο πλαίσιο 

αυτής της πρωτοβουλίας, στις αρχές του 2017, και  προσβλέπουμε στην πλήρη ανάπτυξή της με 

ταχείς ρυθμούς» δήλωσε σε συνέντευξή του ο Γεν. Διευθυντής του ΕΤαΕ, κ. Πιέρ Λουίτζι 

Τζίλιμπερτ. 

Επιστροφή 

 


