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«Φίλες και φίλοι,
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκρισή σας στην σημερινή ημερίδα.
Η συμμετοχή σας και το ενδιαφέρον σας να ενημερωθείτε για το νέο κανονιστικό πλαίσιο
που εισαγάγαμε, το οποίο αφορά την διευκόλυνση κυρίως του εξαγωγικού και
διαμετακομιστικού εμπορίου, μας κάνει να αισθανόμαστε ιδιαίτερα δικαιωμένοι για την
προσπάθειά μας αυτή.
Επιπλέον, μας γεμίζει με την πεποίθηση ότι εκτός από τον τομέα των ελέγχων και της
είσπραξης των δημοσίων εσόδων, έχουμε πολλά να συνεισφέρουμε και στον τομέα άμεσων
ξένων επενδύσεων και της ανάπτυξης.
Γιατί όμως μιλάμε για ανάπτυξη;
Αυτό συμβαίνει γιατί:
1) Αξιοποιώντας τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και της εθνικής περί
ΦΠΑ νομοθεσίας, καθιερώσαμε μια διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ για εγχώρια και μη
ενωσιακά εμπορεύματα, τα οποία θα υπάγονται σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης.

2) Το προσδοκώμενο αποτέλεσμα αυτής της Απόφασης είναι:
Η δημιουργία μεγάλων εμπορευματικών κέντρων από έλληνες ή ξένους επενδυτές, τα οποία
μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα και με μεγάλη ευελιξία, χωρίς καθυστερήσεις, σε μεγάλες
παραγγελίες αγαθών που πραγματοποιούνται από διάφορους κλάδους, όπως αυτόν της
διεθνούς ναυτιλίας.
Επίσης, εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι μέσω αυτής της δραστηριότητας
διαμετακομιστικού εμπορίου, δίνεται η δυνατότητα στα εγχώρια εμπορεύματα να
προωθηθούν πιο εύκολα στις διεθνείς αγορές.
Συνεπώς:
 δίνουμε ώθηση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της Ελληνικής οικονομίας
 ενισχύουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και κατ΄ επέκταση την θέση της Χώρας
μας στο διεθνές εμπόριο εκμεταλλευόμενοι αποτελεσματικότερα το γεωγραφική μας
θέση,
 διαμορφώνουμε πιο ελκυστικές συνθήκες για επενδύσεις στον τομέα των logistics και
όλοι κατανοούμε πως ο εν λόγω κλάδος ως εξαρτώμενος σημαντικά από τις υποδομές
της Χώρας, μπορεί να δώσει περαιτέρω ώθηση για την ανάπτυξή τους,
Τι ασφαλιστικές δικλείδες έχουμε προβλέψει για να προστατεύσουμε και να
διασφαλίσουμε το νόμιμο εμπόριο στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής;
 Προβλέψαμε ότι τα πρόσωπα που διαχειρίζονται τους αποθηκευτικούς χώρους πρέπει
να πληρούν αυστηρά ευρωπαϊκά κριτήρια φερεγγυότητας, συμμόρφωσης, και
πιστοληπτικής ικανότητας, ήτοι να είναι Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς (ΑΕΟ).

 Προβλέψαμε ότι οι διαχειριστές των αποθηκών θα εφαρμόζουν κατά κάποιον τρόπο
μέτρα δέουσας επιμέλειας – «Γνωρίζω τους πελάτες μου» - ως προς τις υπόλοιπες
επιχειρήσεις που θα χρησιμοποιούν τους αποθηκευτικούς χώρους: (Οι επιχειρηματικοί
εταίροι του αιτούντος αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της άδειας του διαχειριστή της
αποθήκης).

 Προβλέψαμε την ηλεκτρονικοποίηση της όλης διαδικασίας που θα διευκολύνει τον
έλεγχο αλλά και θα μειώσει το διοικητικό κόστος των επιχειρήσεων.

Τι απομένει όμως να γίνει για να πετύχουμε τα προσδοκώμενα;
Αυτό που κατανοώ είναι ότι κυρίως απαιτείται η επιχειρηματική κοινότητα να δώσει πνοή
στο ως άνω κανονιστικό πλαίσιο με σοβαρές επενδύσεις και επιχειρηματικές συνέργειες.
Ελπίζουμε σε αυτό και θα σταθούμε αρωγοί στις προσπάθειές σας, με ότι απαιτείται από την
δική μας πλευρά,
 είτε αυτό αφορά στην πληρέστερη ενημέρωσή σας,
 είτε αυτό αφορά στην βελτίωση του χρόνου ανταπόκρισης των Υπηρεσιών μας στις
διαδικασίες αδειοδότησης,
Εγώ και οι Υπηρεσίες μου είμαστε πάντοτε διαθέσιμες να ακούσουμε τους προβληματισμούς
σας και δώσουμε τις κατάλληλες λύσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ».

