
 

Παρασκευή,  24 Φεβρουαρίου 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 

 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ, ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Η ΔΥΤΙΚΗ 

ΑΤΤΙΚΗ LOGISTIC CENTER ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Η Ε.Σ.Ε.Ε. ΖΗΤΑΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΕΦΚΑ 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 Η Ε.Σ.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ 

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ 

ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Σ.Β.Α.Π., κ. Δ. ΜΑΘΙΟΥ: «Η ΑΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 

GUCCI ΗΤΑΝ ΛΑΘΟΣ» 

 ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Ε.Σ.Π. ΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΚΑΙ ΝΕΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ O ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 ΠΟΛ 1219/6.10.2014: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 

 ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

mailto:studies@pcci.gr
mailto:president@pcci.gr


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ, ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Η ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 

LOGISTIC CENTER ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

Το Ε.Β.Ε.Π. θεωρεί ότι, ένας σωστός Στρατηγικός Σχεδιασμός για την 

Ανάπτυξη του τομέα των Logistics μπορεί να φέρει προστιθέμενη 

αξία και πιο φθηνά προϊόντα στην Ελλάδα. Με την απλούστευση της 

διαδικασίας αδειοδότησης κέντρων αποθήκευσης και διανομής, η 

Ελλάδα βρίσκεται πιο κοντά στην ανάδειξή της σε logistics hub της 

Ν.Α. Ευρώπης, κάτι που δεν περνάει μόνο μέσα από μεγάλα διαμετακομιστικά κέντρα, όπως το 

Θριάσιο Πεδίο ή το Στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη, αλλά και από ένα δίκτυο μικρότερης 

εμβέλειας εμπορευματικών κέντρων, με πρώτους σταθμούς την Αλεξανδρούπολη και το 

Σχηματάρι. Ένα πρώτο βήμα, προκειμένου να μη χαθεί η ευκαιρία που παρουσιάζεται, λόγω και 

των γεωπολιτικών συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή, είναι η έκδοση, εντός του επόμενου  μήνα, 

της κοινής υπουργικής απόφασης για την απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης κέντρων 

αποθήκευσης και διανομής.  Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

Η Ε.Σ.Ε.Ε. ΖΗΤΑΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΦΚΑ 

 

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, 

με επιστολή της στην Υπουργό Εργασίας κα Έφη Αχτσιόγλου 

και στον Υφυπουργό Εργασίας κ. Τάσο Πετρόπουλο, ζητεί παράταση ενός μηνός για την 

καταβολή των τρεχουσών εισφορών ασφαλισμένων επαγγελματιών στον ΕΦΚΑ. Το παραπάνω 

αίτημα προκύπτει - εκτός των άλλων - και από τα προβλήματα που παρουσιάζει το σύστημα 

ειδοποίησης του νέου φορέα και προκειμένου να μην χαθούν οι ρυθμίσεις για τους 

ασφαλισμένους. Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Συνεδρίασε στις 20 Φεβρουαρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Ε.Σ.Ε.Ε. και ασχολήθηκε με τα κρίσιμα θέματα της αγοράς, 

μεταξύ των οποίων το ασφαλιστικό, οι προτεινόμενες μεταβολές 

στο νομικό πλαίσιο για το υπαίθριο εμπόριο, το νέο καθεστώς των ενδιάμεσων εκπτώσεων, η 

επικείμενη νομοθέτηση του εξωδικαστικού συμβιβασμού, τα θέματα του ευρωπαϊκού εμπορίου 

και οι εξελίξεις στην εκκρεμή αξιολόγηση. Σε ό, τι αφορά το νέο ασφαλιστικό και ειδικότερα την 

προσφυγή των φορέων, κατά των εκτελεστικών πράξεων του ασφαλιστικού νόμου, 

http://www.pcci.gr/evepimages/Press22022017_F25856.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ESEEEFKA_F222.pdf


αποφασίστηκε να εξετάσει η Ε.Σ.Ε.Ε. κάθε νόμιμο δικαίωμα, αναμένοντας και τα αποτελέσματα 

της έρευνας για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των μικρομεσαίων εμπόρων που διενεργεί το 

ΙΝ.ΕΜ.Υ. της Συνομοσπονδίας. 

- ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ Ε.Φ.Κ.Α. 

- ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ 

Επιστροφή 
 

Η Ε.Σ.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 

Ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Β. Κορκίδης, δήλωσε: «οι δειγματοληπτικές 

έρευνες του ΙΝ.ΕΜ.Υ. της Ε.Σ.Ε.Ε. στις ιχθυαγορές, κατέδειξαν μία 

μεσοσταθμική πτωτική πορεία των τιμών στα θαλασσινά, της τάξεως 

του 3,8%. Στα υπόλοιπα προϊόντα που συνθέτουν το Σαρακοστιανό 

τραπέζι υπάρχουν αυξομειώσεις των τιμών, με καταγεγραμμένες υποχωρήσεις και ανοδικές 

τάσεις, με συνέπεια η μεσοσταθμική μείωση του συνολικού κόστους του σαρακοστιανού 

τραπεζιού, ως προς τα φρέσκα προϊόντα, να κυμαίνεται στο 3,9%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο 

περυσινό διάστημα. Καλά κούλουμα, καλή Σαρακοστή...». Περισσότερα… 

Επιστροφή 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων τέθηκε σε υποχρεωτική λειτουργία 

την 1η Ιανουαρίου 2017.  

Ωφελούμενοι χρήστες του ΗΜΑ είναι:  
 

 Οι Επιχειρήσεις/Οργανισμοί που είναι εμπλεκόμενοι με την παραγωγή, ανάκτηση, 

διάθεση, αποθήκευση, συλλογή & μεταφορά αποβλήτων και ως υπόχρεοι: α) εμπίπτουν 

στις κατηγορίες Α και Β του κεφαλαίου Α του Ν.4014/2011, β) εκτελούν εργασίες 

συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, καθώς και οι Δήμοι της χώρας. 

 Οι Εγκαταστάσεις των Επιχειρήσεων/Οργανισμών που παράγουν (είτε μόνο παράγουν 

είτε και εκτελούν εργασίες ανάκτησης/διάθεσης των αποβλήτων που παράγουν) ή/και 

παραλαμβάνουν (επεξεργάζονται/αποθηκεύουν (εκτελούν εργασίες R13/D15)) 

απόβλητα από τρίτους. 

 Οι δραστηριότητες Συλλογής & Μεταφοράς αποβλήτων. 

Υπόχρεοι εγγραφής στο ΗΜΑ είναι όσοι φορείς υπόκεινται σε περιβαλλοντική 

αδειοδότηση.  Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/EREVNATIATONEOEFKA_F17895.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/SCHEDIOEPIFYLAXIS_F18260.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/ESEEKD_F29584.pdf
http://www.pcci.gr/evep/articles/article.jsp?context=103&categoryid=20955&articleid=26393


ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Σ.Β.Α.Π., κ. Δ. ΜΑΘΙΟΥ: «Η ΑΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GUCCI 

ΗΤΑΝ ΛΑΘΟΣ» 

«Δεν έχουμε ως οικονομία την πολυτέλεια να λέμε όχι σε προτάσεις παγκόσμιας προβολής της 

χώρας, όπως αυτή του ομίλου Gucci,  παρουσιάζοντας σε όλο 

τον πλανήτη την πολιτιστική μας κληρονομιά. Η άρνηση στην 

παρουσίαση του πολυεθνικού Ιταλικού οίκου ήταν λάθος».  Την 

άποψη αυτή διατύπωσε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 

Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς, κ. Δημήτρης Μαθιός, 

απαντώντας σε σχετική ερώτηση μελών του Συνδέσμου, που 

επίσης διαμαρτύρονται για το ίδιο θέμα. «Η οικονομία μας έχει ανάγκη από κάθε μορφής 

βοήθεια. Η προβολή της χώρας μέσα από καλλιτεχνικές εκδηλώσεις υψηλού επίπεδου, ακόμη 

και σε περιοχές της παγκόσμιας κοινότητας, που δεν έχουν πλήρη γνώση και της ελληνικής 

ιστορίας, μόνο θετικά αποτελέσματα θα είχε στον τουρισμό μας με ό, τι συνεπάγεται αυτό για 

την εμπορική κίνηση των επιχειρήσεων από το εμπόριο, τη διακίνηση, και την παραγωγή», 

συμπλήρωσε ο κ. Δ. Μαθιός. Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Ε.Σ.Π. ΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου 

Πειραιώς: «ιδιαίτερα εποικοδομητικές και σε θετικό κλίμα 

συνεργασίας ήταν οι συναντήσεις που πραγματοποίησαν την Τρίτη 

21 Φεβρουαρίου, ο Πρόεδρος Ν. Μανεσιώτης και μέλη του 

Προεδρείου του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, τόσο με το Δήμαρχο 

Πειραιά, κ. Γ. Μώραλη, όσο και με το νέο Διευθυντή της Διεύθυνσης 

Αστυνομίας Πειραιά κ. Α. Φουτάκη. Στη συνάντηση με τον Ταξίαρχο, συζητήθηκαν ζητήματα 

κοινού ενδιαφέροντος και αμφότερες οι πλευρές συμφώνησαν για τη συνέχιση της κοινής 

συνεργασίας για την αντιμετώπιση ζητημάτων ευταξίας στην πόλη του Πειραιά, την ασφάλεια, 

διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των πολιτών και καταστηματαρχών. Τέλος, η ατζέντα της 

συζήτησης με τον κ. Γ. Μώραλη  περιελάμβανε μία σειρά από ζητήματα, που αφορούν  άμεσα 

και είναι  συνυφασμένα με τη βιώσιμη ανάπτυξη και στήριξη της   επιχειρηματικής 

δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά. Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/SVAP20022017_F18626.pdf
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ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ O ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε από την Τρίτη 

21 Φεβρουαρίου, μέχρι και τις 3 Μαρτίου 2017 και ώρα 

14:00, το σχέδιο νόμου για τον «Εξωδικαστικό Μηχανισμό 

Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων».  

Στο νόμο αυτό μπορούν να υπαχθούν όλες οι μικρές, μεσαίες 

και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον το συνολικό προς 

ρύθμιση χρέος τους υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ. Ωστόσο, δεν εντάσσονται οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες, αφού έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του «Νόμου 

Κατσέλη». Για πρώτη φορά, με μία διαδικασία εκτός δικαστηρίου, η επιχείρηση μπορεί να 

ρυθμίσει όλα τα χρέη της προς όλους τους πιστωτές της, δηλαδή τράπεζες, εφορίες, 

ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές. 

- ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ 

- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

- ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Επιστροφή 

 

ΠΟΛ 1219/6.10.2014: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 

Το θέμα των παροχών σε είδος προς τους εργαζόμενους και η 

φορολόγησή τους, απαιτεί διαρκή παρακολούθηση, τόσο για πιθανές 

μεταβολές, όσο και για τις ερμηνευτικές εκδοχές, που προκύπτουν 

κατά την εφαρμογή των διατάξεων. Σε αυτό το πλαίσιο, επισυνάπτονται τα βασικά σημεία της 

ΠΟΛ 1219/6.10.2014 στην οποία παρέχονται σχετικές διευκρινίσεις. Περισσότερα… 

 

 ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Η νέα διαδικτυακή πύλη του υπουργείου Οικονομικών 

(www.minfin.gr) τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία από την 

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και 

Διοικητικής Υποστήριξης (ΓΓΠΣ&ΔΥ), με στόχο την 

ενοποίηση όλων των ιστοχώρων του υπουργείου 

Οικονομικών. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή πύλη, στην οποία έχουν 

μεταφερθεί οι διαδικτυακοί τόποι των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών του υπουργείου 

Οικονομικών, καθώς και όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του υπουργείου, όπως το Ηλεκτρονικό 

Παράβολο, οι Συντάξεις και η Μισθοδοσία του Δημοσίου, το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ), 

e-Aιτήσεις προς τις υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας, το Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών (ΕΣΥΠ) κ.ά. 

Επιστροφή 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/SN_EXODIAKSTIKOYMIXANISMOY_F19403.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/DT_DIAVOULEFSI_EXODIKASTIKOS_210217_F20073.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/EnimerotikoExodikastikos210217_F19753.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/POL_F30071.1219_6102014.pdf


 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών 

καταστάσεων προμηθευτών-πελατών, έτους 2016, μέχρι και την 

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017, ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Εσόδων. Στην ανακοίνωσή της, η Α.Α.Δ.Ε διευκρινίζει ότι, δεν πρόκειται να δοθεί άλλη 

παράταση. 

Επιστροφή 

 

 


