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   Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2019 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. ζητά τη βελτίωση των διαδικασιών που κωλύουν την επιχειρηματικότητα 

και τον περιορισμό των γραφειοκρατικών διαδικασιών 

 

Με επιστολές του στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Ιωάννη Στουρνάρα, τον Υπουργό 

Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα και τον Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Γεώργιο Ζαββό, ο 

Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Βασίλης Κορκίδης, ζητά 

τη βελτίωση των διαδικασιών που κωλύουν την επιχειρηματικότητα και τον περιορισμό των 

γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

 

«Με αφορμή την υπ´αριθμ. 2682/3-6-2019 Πράξη του Διοικητή της ΤτΕ, που αφορά στη νέα 

υποχρέωση υποβολής των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και 

ετερορρύθμων κατά μετοχή εταιρειών για τις χρήσεις 2016, 2017 και 2018 στη Τράπεζα της 

Ελλάδος, το Ε.Β.Ε.Π. ζητά την αναστολή του μέτρου και την παροχή όλων των πληροφοριών από 

την ΑΑΔΕ και το Γ.Ε.ΜΗ. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε για τη καταλυτική παρέμβασή σας, ώστε να 

επανεξετάσετε τις εναλλακτικές λύσεις που προτείνουμε και να διευθετηθεί το θέμα άμεσα. 

 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς στο κατώφλι των εξελίξεων για ψηφιακές 

μεταρρυθμίσεις, εκσυγχρονισμό, e-λογιστήριο και ψηφιακό κράτος, θεωρεί αναγκαία, εν όψει 

μάλιστα και της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των δημοσίων υπηρεσιών, την απαλλαγή των 

επιχειρήσεων από τη γραφειοκρατική υποχρέωση της πολλαπλής αποστολής σε διάφορες Αρχές 

της ίδιας πληροφορίας, η οποία έχει ήδη συμπεριληφθεί στον τύπο δημοσιότητας του Γ.Ε.ΜΗ. 

Σύμφωνα, μάλιστα, με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της ΤτΕ, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, 

επιβάλλονται εξοντωτικά πρόστιμα στις επιχειρήσεις που φτάνουν ακόμα και τα 600.000 ευρώ.  

 

Η διοίκηση του Ε.Β.Ε.Π. και οι επιχειρήσεις – μέλη του, στο σύνολό τους, δηλώνουν έτοιμοι να 

ανταποκριθούν στη βελτίωση των διαδικασιών και πρόθυμοι να συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες οι 

οποίες δεν θα κωλύουν την επιχειρηματικότητα, αλλά θα περιορίζουν στο ελάχιστο τις 

γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η συμμόρφωση της Διεύθυνσης Στατιστικής της Τράπεζας της 

Ελλάδος στις Οδηγίες Υποβολής και Συμπλήρωσης Στοιχείων σύμφωνα με το Κανονισμό της ΕΕ, 

του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Κατευθυντήριας 

Γραμμής της ΕΚΤ, μπορεί να υλοποιηθεί με μία απλή απόφασή σας ή και εξουσιοδότηση των 

επιχειρήσεων στη ΤτΕ, ώστε να αντλείτε ετησίως την απαιτούμενη πληροφόρηση από το ΓΕΜΗ 

και την ΑΑΔΕ». 
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