1. ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ιδρύθηκε
το 1975, αποτελεί επαγγελματικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Σκοπός του είναι η προώθηση των συμφερόντων των μελών του, η
ανάπτυξη του εφοδιαστικού εμπορίου σ’ όλα τα λιμάνια της χώρας μας,
αλλά και η συναδελφική συνένωση όλων εκείνων που ασκούν το
επάγγελμα του Εφοδιαστή στην Ελλάδα.

2. ΈΔΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση: Γ. Κασιμάτη 1, Τ.Κ 18531 Πειραιάς
Τηλέφωνο: ++302104517428
ΦΑΞ: ++302104537345
Web-site: www.ship-suppliers.gr
E-mail: info@ship-suppliers.gr
Facebook: https://www.facebook.com/psepe1975
Forum: http://forum.ship-suppliers.gr/
3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Δ.Σ. του ΠΣΕΠ αποτελείται από 9 μέλη:
1)
2)
3)
4)
5)

Πρόεδρο
2 Αντιπροέδρους
Γενικό Γραμματέα
Ταμία
4 Συμβούλους

Ειδικότερα, τα ονόματα που στελεχώνουν το Δ.Σ. μας είναι τα κάτωθι:
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1) Πρόεδρος: Νικόλαος Μαυρίκος από το 2011 έως σήμερα
Παράλληλα, έχει και τις παρακάτω θέσεις:
- Πρόεδρος της εταιρείας «ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ
(MAVRIKOS IMPORTS SA)

ΜΑΥΡΙΚΟΣ

ΑΕ»

- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΕΒΕΠ) από Δεκέμβριο 2017 ως σήμερα
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

- Αντιπρόεδρος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΧΡΗΣΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ από το 2012 ως σήμερα
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- Μέλος Δ.Σ. στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ
από το 2015

2) Α΄ Αντιπρόεδρος: Μαρία Περπεροπούλου
- Πρόεδρος
της
εταιρείας
–
μέλους
ΠΕΡΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

μας

ΔΑΝΙΗΛ

3) Β΄ Αντιπρόεδρος: Χριστόφορος Παπαχαστάς
- Πρόεδρος της εταιρείας – μέλους μας Α.ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ - Μ.
ΠΑΠΑΧΑΣΤΑΣ Ο.Ε. (POSEIDON)
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4) Γενικός Γραμματέας: Μιχαήλ Νομικός
- Πρόεδρος της εταιρείας – μέλους μας HARDY MARINE
SERVICES

5) Ταμίας: Παναγιώτης Δεγρέας
- Πρόεδρος της εταιρείας – μέλους μας ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΦΟΔΙΑΣΜΩΝ ΜΕΠΕ (DESTEL)

6) Μέλος: Δημήτριος Μαντούβαλος
- Πρόεδρος της εταιρείας – μέλους μας ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΑΕ
(DIRO)
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7) Μέλος: Εμμανουήλ Καφούρος
- Πρόεδρος της εταιρείας – μέλους μας KAFOUROS MARINE
SUPPLIES GROUP OF SERVICES O.E

8) Μέλος: Νίκη Κωνσταντέλου – Πανούσου
- Πρόεδρος της εταιρείας – μέλους μας ΣΙΠ ΣΕΙΦ ΕΠΕ (SHIPSAFE
MARINE EQUIPMENT LTD)

9) Μέλος Γρύμπλας Ιωάννης
- Πρόεδρος της εταιρείας – μέλους μας WEB MARINE LTD

Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. διεξάγονται κάθε μήνα κατόπιν
πρωτοβουλίας του Προέδρου στα γραφεία του ΠΣΕΠ, κάθε φορά με
απαρτία των μελών του. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων γίνεται
ενημέρωση για τα όσα συντελέστηκαν τον προηγούμενο μήνα. Επίσης,
εγκρίνονται οι μετέπειτα ενέργειες και δαπάνες του ΠΣΕΠ.
Περισσότερες πληροφορίες για το Δ.Σ. μπορείτε να αντλήσετε από τη
σχετική
ενότητα
της
ιστοσελίδας
μας
http://www.shipsuppliers.gr/pages.asp?pid=2&subid=8
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4. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΣΕΠΕ
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
εκπροσωπεί 119 εφοδιαστικές επιχειρήσεις σ’ όλη την ακτογραμμή της
Ελλάδος, εκ των οποίων οι 90 έχουν τουλάχιστον 20 έτη παρουσία κι
εμπειρία στους εφοδιασμούς.
Πρόκειται για μικρό-μεσαίες επιχειρήσεις, εκ των οποίων ένας μεγάλος
αριθμός είναι πολύ καλά οργανωμένες (με ιδιοκτήτες, σύγχρονες
εγκαταστάσεις – αποθηκευτικούς χώρους, με δικό τους στόλο

διανομής, πιστοποιημένες με ISO, HACCP &

).

Οι ως άνω επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται με τον εφοδιασμό όλων
των τύπων πλοίων (Κρουαζιερόπλοιων, Φορτηγών, Ferries και
Δεξαμενόπλοιων) με ό,τι είναι αναγκαίο για







τον εξοπλισμό
τον εφοπλισμό
την επισκευή
την συντήρηση
την ασφάλεια του σκάφους
τη σίτιση και την ψυχαγωγία των επιβατών και του πληρώματος.

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι πολλές από αυτές παρουσιάζουν
παράλληλα και έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. Γι’ αυτό και
αποφασίστηκε το 2012 η μετονομασία της επωνυμίας μας σε
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ &
ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕΠΕ).
Τα μέλη μας παρουσιάζονται στην ενότητα της ιστοσελίδας μας
http://www.ship-suppliers.gr/members.asp?pid=9
. Ανατρέχοντας σ’
αυτήν διαφαίνονται όλα τα στοιχεία επικοινωνίας τους (διεύθυνση,
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τηλέφωνο, e-mail + site με web link και το λογότυπό τους). Σκοπός μας
είναι μ’ αυτό τον τρόπο τα μέλη μας να προβάλλονται και να
διαφημίζονται όσο το δυνατό περισσότερο.
Εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους ο ΠΣΕΠΕ συγκαλεί σε Τακτική
Γενική Συνέλευση τα μέλη του. Σκοπός της Συνέλευσης είναι μεταξύ
άλλων τα μέλη:
- να εγκρίνουν τον ι σολογι σμό Εσόδων και Εξόδων της
περασμένης χρονι άς και να απαλλάσσουν το Δι οι κητι κό
Συμβούλι ο και την Εξελεγκτι κή Επι τροπή από κάθε ευθύνη
- να ενημερωθούν και να εγκρίνουν τα πεπραγμένα του

Δι οι κητι κού Συμβουλί ου
- να εγκρίνουν τον Προϋπολογι σμό Εσόδων και Εξόδων του

τρέχοντος έτους της Συνέλευσης
- να αποφασί ζουν αναφορι κά με τι ς μελλοντι κές δράσει ς
του ΠΣΕΠΕ

5. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Στη διάρκεια των 42 ετών λειτουργίας του ο Σύνδεσμος επιτελεί
σοβαρό έργο, μεταξύ άλλων:
 Ανελλιπώς παρεμβαίνει στις αρμόδιες αρχές και τις πολιτικές
ηγεσίες των Υπουργείων για καλύτερες ρυθμίσεις στον τομέα του
εφοδιασμού πλοίων.
 Ο Πρόεδρος κ. Νικόλαος Μαυρίκος παρευρίσκεται σε τακτική βάση
σε πολλές εκδηλώσεις και συναντήσεις με φορείς από το χώρο της
Κυβέρνησης, των διαφόρων Συνδέσμων και Τελωνείων, ύστερα από
προσκλήσεις των τελευταίων.
 Διαθέτει μόνιμο τελωνειακό σύμβουλο, ώστε να παρέχει ανελλιπώς
υποστήριξη σε κάθε τελωνειακό πρόβλημα που υφίστανται τα μέλη
του.
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 Ενημερώνει τα μέλη του σε καθημερινή βάση με τις κοινοποιήσεις
νέων νόμων, υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων, κοινοτικών
οδηγιών και κανονισμών.
 Αναρτά και επικαιροποιεί όλο το νομικό πλαίσιο σχετικά με τους
εφοδιασμούς πλοίων στην ενότητα της ιστοσελίδας του
«ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ» http://www.ship-suppliers.gr/pages.asp?pid=4
κατηγοριοποιώντας τις ανάλογα με το φορολογικό και τελωνειακό
καθεστώς στο οποίο υπάγονται:









ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΦΠΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΕΦΚ
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ
ICISnet - EMCS
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΑΕΟ)






ΕΘΝΙΚΟΣ - ΕΝΩΣΙΑΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΩΡΑΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΘΕΣΗ Σ΄ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ
ΦΠΑ ΚΙ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Σ΄ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΤΗΣ ΕΕ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 42)
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ EUR 1
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
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 Συντάσσει δελτία τύπου που αποτυπώνουν τις δράσεις του ΠΣΕΠΕ
τουλάχιστον ανά δίμηνο, αποστέλλοντας τα στα μέλη και
αναρτώντας τα στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας μας
http://www.ship-suppliers.gr/news.asp?pid=2&subid=13
 Ο ΠΣΕΠΕ από το 2012 διοργανώνει επιδοτούμενα σεμινάρια από
τον ΟΑΕΔ, με σκοπό την επιμόρφωση των εργαζομένων των
επιχειρήσεων σε θέματα που κεντρίζουν το ενδιαφέρον για τους
εφοδιασμούς πλοίων.
Συγκεκριμένα:
i.
ii.
iii.
iv.

Το 2012 υλοποιήθηκαν 4 κωδικοί προγραμμάτων
Το 2014 υλοποιήθηκαν 5 κωδικοί προγραμμάτων
Το 2015 υλοποιήθηκαν 6 κωδικοί προγραμμάτων
Το 2016 εγκρίθηκαν 18 κωδικοί προγραμμάτων, κι είναι προς
υλοποίηση μέσα στο 2017.

 Κατόπι ν

πρωτοβουλί ας του Προέδρου κου Νι κόλαου
Μαυρί κου στα πλαί σι α προβολής και προώθησης των
ελληνι κών προϊ όντων στα πλοί α Γραμμών εξωτερι κού
(Κρουαζιερόπλοια – Φορτηγά – Ferry boat – Δεξαμενόπλοια)
που χρησι μοποι ούνται γι α:

Α) την σίτιση και την ψυχαγωγία των επιβαινόντων (επιβατών και του
πληρώματος),
καθώς και για:
Β) τον εξοπλισμό, την επισκευή, την συντήρηση και την ασφάλεια του
σκάφους

από το 2015 λει τουργεί ενότητα στην ι στοσελί δα του ΠΣΕΠΕ με
τί τλο
«ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»
,
http://www.shipsuppliers.gr/members.asp?pid=15
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Έτσι κατέστη ευκολότερη η δημοσι οποί ηση των εται ρει ών –
εργοστασί ων και των παραγόμενων προϊ όντων τους τόσο στα
μέλη μας όσο και στι ς συνεργαζόμενες μ’ εμάς ναυτι λι ακές
εται ρεί ες (τόσο στο εσωτερι κό όσο και στο εξωτερι κό) που
ανατρέχουν κι ενημερώνονται καθημερι νά από την ι στοσελί δα
μας .
Στην ενότητα ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ πέρα από τα στοιχεία επικοινωνίας κάθε
επιχείρησης αναφέρονται και τα ακόλουθα:
1) μι α σύντομη περι γραφή
αποδί δοντας την στα αγγλι κά.

της

δραστηρι ότητας

τους

2) την ι στοσελί δα τους (website κι αν δι αθέτουν σελί δα στο
Facebook)
3) το λογότυπο, εφόσον δι αθέτουν, ώστε να το ανεβάσουμε μαζί με
τα υπόλοι πα στοι χεί α τους .
Μέχρι στιγμής στο δυναμικό μας έχουμε 24 εταιρείες κι ευελπιστούμε να
εντάξουμε κι άλλες.


Στις 6 Σεπτεμβρίου 2016 ο ΠΣΕΠΕ έλαβε πιστοποίηση
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1, σύμφωνα με
το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429/2008, ως προς τις δραστηριότητες:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΥΠΟΥ Β ΚΑΙ Γ. Το εν λόγω πιστοποιητικό δόθηκε μετά από
επιθεώρηση που διεξήχθη στα γραφεία του ΠΣΕΠΕ στις 2/9/16 από
την Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής
Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και
Ποιότητας ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ. Οι 2 επι θεωρητές μάλι στα από την
εται ρεί α ΕΒΕΤΑΜΑ.Ε. συνεχάρησαν τον Πρόεδρο κ. Νι κόλαο
Μαυρί κο γι α την άρτι α οργάνωση, την οι κονομι κή ευρωστί α
και τη λει τουργί α και τι ς ενέργει ες του Συλλόγου μας .
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 Ο ΠΣΕΠΕ παρέχει δωρεάν υπηρεσίες γνωστοποίησης αφερεγγυότητας προς τις
εφοδιαστικές εταιρείες – μέλη του έπειτα από σύμβαση που έχει συνάψει με την
«ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ.» Οι πληροφορίες αφορούν μόνο σε νομικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε.,
Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ) και επιτηδευματίες σε ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτες, κατά τη λήξη
τους, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, αιτήσεις πτωχεύσεων, αιτήσεις
και αποφάσεις συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης, διαταγές πληρωμής, πλειστηριασμούς
ακινήτων και κινητών, τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες, κατασχέσεις
ακινήτων και εγγραφές επιταγών βάσει Ν.Δ. 1923 και υποθηκώνπροσημειώσεων. Έτσι ώστε να διαφυλαχτούν τα μέλη του ΠΣΕΠΕ από οικονομικά
αφερέγγυους πελάτες τους ή προμηθευτές τους.
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6. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΠΣΕΠΕ

ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΥΠΟΔΟΜΗ

Ο ΠΣΕΠΕ έχει αναπτύξει ένα προηγμένο σύστημα μηχανογράφησης, με
διπλογραφικό σύστημα. Οι εργασίες που συντελούνται μέσω αυτού είναι
οι παρακάτω:
 Βάση δεδομένων, στην οποία καταχωρούνται όλα τα στοιχεία
επικοινωνίας και οικονομικά όλων των μελών του ΠΣΕΠΕ και
περαιτέρω επαφές.
 Λογαριασμοί εσόδων και εξόδων, με βάση τους οποίους
εκδίδονται οι αποδείξεις και τα ειδοποιητήρια μας. Έπειτα σ’ αυτούς
καταχωρούνται, ανάλογα με το είδος τους, οι διάφορες οικονομικές
κινήσεις του ΠΣΕΠΕ τόσο μέσω του φυσικού ταμείου όσο και μέσω
τραπέζης, οι οποίες και ελέγχονται ημερησίως από τον Πρόεδρο και
τον Ταμία με την εκτύπωση ισοζυγίων, οικονομικών καρτελών και
διαθέσιμου ταμείου και τραπέζης.
 Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, με βάση το οποίο αρχειοθετούνται
ηλεκτρονικά τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα έγγραφα του
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ΠΣΕΠΕ, καθώς επίσης παρακολουθείται κι η εξέλιξη των
αιτημάτων μας.
 Δυνατότητα αποστολής SMS σε αριθμούς κινητών
 Υπό διαμόρφωση είναι η καρτέλα έργου, σύμφωνα με την οποία θα
μπορούμε να καθορίσουμε τα έργα που αναλαμβάνουμε σε
παραμετρικό πίνακα έργων, τα έσοδα ή έξοδα του πίνακα
αποδείξεων, ποιο έργο αφορά, με δυνατότητα αλλαγής μετά την
οριστικοποίηση. Τέλος, δημιουργία ειδικής εκτύπωσης ανάλυσης
έργου με την προβολή των εσόδων και εξόδων ανά έργο.



Ιστοσελίδα

http://www.ship-suppliers.gr/

https://www.facebook.com/psepe1975
Τα οποία εμπλουτίζονται και ενημερώνονται διαρκώς με ό,τι νέο
υπάρχει ως προς δραστηριότητες και νομικό πλαίσιο.



Forum

http://forum.ship-suppliers.gr/

Το οποίο επιτρέπει σε όσα μέλη μας είναι εγγεγραμμένα σ’ αυτό να
ενημερώνονται και να ανταλλάσσουν απόψεις στα παρακάτω θέματα,
αναλόγως την πρόσβαση που τους δίνουμε ως διαχειριστές:
I.

II.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Να εί ναι ενήμεροι γι α όσους πελάτες
παρουσι άζουν αποδεδει γμένα αφερεγγυότητα κι έτσι να
προστατεύονται και να αποφεύγουν να συναλλαχτούν μαζί
τους .
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝΦ.Π.Α.
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III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝΕ.Φ.Κ. – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΑΠΟΘΗΚΗ–
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝΔΑΣΜΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Όλα τα παραπάνω έχουν συντελεστεί και υποστηρίζονται βάσει
ετήσιας σύμβασης από την εταιρεία μηχανογράφησης INTELLISOFT.


Ο Σύλλογος καθημερινώς ελέγχει και εξοφλεί όλες τις οικονομικές
υποχρεώσεις του μέσω τραπέζης με σύστημα e-banking .

7. Ο ΠΣΕΠΕ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
7.1. Μέλος του INTERNATIONAL SHIPSUPPLIERS
SERVICES ASSOCIATION (ISSA)

&

Το 2017, μάλιστα, κατά τον Οκτώβριο, θα οργανώσει στην Αθήνα:
Α) ISSA 62 CONVETION
B) BOARD MEETING
Γ) THE ISSA ASSEMBLY
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7.2. Μέλος του EUROPEAN SHIP SUPPLIERS ORGANISATION
(OCEAN) από το 2016.

Εξαιτίας της κακής οργάνωσης και της μη ορθολογικής διαχείρισης των
οικονομικών του Συλλόγου δεν επέτρεψε την ανάπτυξη των επαφών με
τον OCEAN και την απόκτηση των οφελών αυτής της διεθνούς
συνεργασίας. Το 2011 διαπιστώθηκε μεγάλο έλλειμμα στον ετήσιο
ισολογισμό του συλλόγου και αποφασίσθηκε η διακοπή της συμμετοχής
στον OCEAN προκειμένου να αναδιοργανωθεί η λειτουργία του Συλλόγου
και να επανέλθει η σωστή διαχείριση των οικονομικών του.
Το 2016 μετά από 5 έτη σωστής οικονομικής οργανωτικής και
διοικητικής λειτουργίας του Συλλόγου αποφασίσθηκε η επανένταξη του
ΠΣΕΠΕ στον OCEAN με σκοπό να συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών
λειτουργίας της δραστηριότητας εφοδιασμού πλοίων τόσο σε Ευρωπαϊκό
όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Γίνονται μάλιστα συζητήσεις το 2017 να τελεστή, την ίδια περίοδο
παράλληλα με του ISSA, το OCEAN BOARD MEETING.

8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι εφοδιαστές στην Ελλάδα, δραστηριοποιούνται, ιδιαίτερα τα 7-8
τελευταία χρόνια, κάτω από δύσκολες συνθήκες.
Από το 2009 δεν υπάρχει τραπεζικό σύστημα στη χώρα μας έτσι ο
Έλληνας εφοδιαστής καλείται να χρηματοδοτήσει ο ίδιος όχι μόνο το
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κόστος των προϊόντων, αλλά και τα λειτουργικά έξοδα κατά την
πώληση, αφού οι εταιρείες μας πληρώνουν ως επί το πλείστων σε
60μερες.
Ο ανταγωνισμός είναι πολύ έντονος λαμβάνοντας υπόψη ότι στην
περιοχή της Μεσογείου υπάρχουν πολλά λιμάνια, όπου τα πλοία μπορούν
εύκολα να βρουν τις αναγκαίες προμήθειες. Έτσι καθημερινά συγκρίνεται
για την ποιότητα, την τιμή, την ανταπόκρισή του από τους διαχειριστές,
τους εφοπλιστές και τους πλοιάρχους. Επίσης, λειτουργεί σ’ ένα άνισο
διαδικαστικό & φορολογικό - επιχειρηματικό περιβάλλον σε σχέση μ’
αυτό των εφοδιαστών άλλων κρατών στην λεκάνη της Μεσογείου π.χ.
Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία, Ισραήλ, Αίγυπτο., λόγω της υψηλής φορολογίας
στην Ελλάδα.

9. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να εφαρμόζει τη
νομοθεσία για τα τελωνεία τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
9.1. Απαλλαγές από δασμούς, ΦΠΑ και ΕΦΚ
9.1.1 Τα καύσιμα, λιπαντικά και λοιπά εμπορεύματα για εξοπλισμό,
εφοπλισμό, επισκευή, συντήρηση και ασφάλεια των πλοίων
απαλλάσσονται από δασμούς και φόρους (ΦΠΑ και ΕΦΚ),
ανεξάρτητα από τον προορισμό του πλοίου.
9.1.2 Εμπορεύματα για τροφοδοσία και διασκέδαση του πληρώματος και
των επιβατών απαλλάσσονται από δασμούς και φόρους (ΦΠΑ και
ΕΦΚ) μόνο για τα πλοία που φεύγουν εκτός των χωρικών υδάτων.
Πάντως τα εμπορεύματα που προορίζονται για πολεμικά πλοία που
ανήκουν σε χώρες μη μέλη του ΝΑΤΟ, για αλιευτικά πλοία και για
επαγγελματικά τουριστικά πλοία, δεν απαλλάσσονται από τους ως
άνω δασμούς και φόρους.
9.2.

Τελωνειακή διαδικασία για τον εφοδιασμό πλοίων
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9.2.1. Για τα Ενωσιακά εμπορεύματα εφαρμόζεται η διαδικασία της
εξαγωγής που προβλέπεται στο άρθρο 269 Εν.Τ.Κ
9.2.2. Για τα μη Ενωσιακά εμπορεύματα η εφαρμοζόμενη διαδικασία
είναι:
9.2.3. Για εμπορεύματα που προορίζονται για τροφοδοσία η διαδικασία
επανεξαγωγής που προβλέπεται στο άρθρο 270 Εν.Τ.Κ
9.2.4. Για εμπορεύματα που προορίζονται για άλλη χρήση η διαδικασία
του Ειδικού Προορισμού που προβλέπεται στο άρθρο 254 Εν.Τ.Κ

9.3.

Απλουστευμένη διαδικασία

Ο εφοδιασμός πλοίων με εμπορεύματα για τα οποία εφαρμόζεται η
διαδικασία της εξαγωγής και επανεξαγωγής μπορεί να απλουστευθεί
ύστερα από σχετικά άδεια που εκδίδεται από το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου
του εφοδιαστή.
Αυτή η απλουστευμένη διαδικασία γίνεται χειρόγραφα ή με
ηλεκτρονικό τρόπο με τη συμπλήρωση ενός διοικητικού εγγράφου. Όποιος
επιθυμεί μπορεί να το συγχωνέψει με το τιμολόγιό του. Κατόπιν να το
προσκομίζει στον τελωνειακό υπάλληλο στην είσοδο του λιμανιού, ο
οποίος ελέγχει τα καταχωρηθέντα στο διοικητικό έγγραφο εμπορεύματα
και μετά την παράδοση την υπογραφή στο διοικητικό έγγραφο που τέθηκε
από τον υπεύθυνο του πλοίου.
Εντός του επόμενου διμήνου από τον μήνα της παράδοσης, πρέπει να
κατατεθεί μία ανακεφαλαιωτική διασάφηση εξαγωγής ή επανεξαγωγής με
βάση τα διοικητικά έγγραφα.
9.4.

Μελλοντικές προοπτικές

Η τελωνειακή διοίκηση ασχολείται με την αναθεώρηση των
διαδικασιών εφοδιασμού πλοίων προκειμένου να τις εναρμονίσει με τις
νέες διατάξεις του Εν.Τ.Κ
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10. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
10.1. Ο ΠΣΕΠΕ θα συνεχίζει να επιδιώκει την επίλυση διάφορων
προβλημάτων που ανακύπτουν εκάστοτε στον τομέα των
εφοδιασμών και την απλούστευση των διαδικασιών και γενικά να
προβαίνει σε ποικίλες ενέργειες για τη θεσμοθέτηση ευεργετικών
διατάξεων προς υποβοήθηση της ανάπτυξης των εφοδιαστικών
επιχειρήσεων
10.2. Ο ΠΣΕΠΕ στις 12.11.15 κατέθεσε ένα ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, το
οποίο αντανακλά τις σύγχρονες απαιτήσεις του Συλλόγου.
Αναμένεται να δημοσιευθεί στις αρχές του 2017.
10.3. Η επιτυχημένη υλοποίηση μέσα στο 2017 των 17 κωδικών
επιδοτούμενων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ που, όπως αναφέραμε
παραπάνω στις δραστηριότητες, εγκρίθηκαν το 2016.
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