
 
Πέμπτη,  5  Ιανουαρίου 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) 
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ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

• ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

• ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 17 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ 

2017 ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 

• Ε.Σ.Ε.Ε. : «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2016» 

• ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ 

• ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΝ 

• ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Η.Μ.Α.) 

• ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ε.Φ.Κ.Α. Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 

• Γ.Ε.ΜΗ.: ΑΥΞΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ 2016 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ  

Οι Πρόεδροι και τα Διοικητικά Συμβούλια τoυ Ε.Β.Ε.Π., του Ε.Ε.Π. 

και των παραγωγικών φορέων του Πειραιά, που, επί σειρά ετών, 

με συνέπεια και ανιδιοτέλεια, υπηρετούν την επιχειρηματικότητα, 

με την ευκαιρία του Νέου Έτους, σας προσκαλούν στην κοινή εκδήλωση κοπής πίτας, που θα 

λάβει χώρα στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π., τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 17:30, στην 

αίθουσα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ» (2ος όροφος). ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Επιστροφή 

 

 

ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 17 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ 2017 

ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης, με την έλευση της νέας 

χρονιάς επισημαίνει: «...Το 2017, ήρθε στη καθημερινότητά μας με 

τον πιο επιβαρυντικό τρόπο, όσο καμιά άλλη χρονιά στην 

οκταετή πλέον περίοδο της κρίσης. Με συνολικά 17 αλλαγές 

ξεκίνησε η νέα χρονιά, φέρνοντας νέους φόρους, περικοπές στις 

συντάξεις, μείωση μισθών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα λόγω αύξησης των 

εισφορών, νέες αυξήσεις του Ε.Φ.Κ. σε καύσιμα, προϊόντα καπνού, καφέ και επιβολή 

ειδικού τέλους σε τηλέφωνα, τηλεόραση και internet, ενοίκια, καθώς και αναδρομική 

φορολόγηση αδιανέμητων κερδών. Ακολουθούν οι "φορολογικές εισφορές" για ασφάλιση 

στο 26,95%, παραμένουν βεβαίως ΕΝ.Φ.Ι.Α., έκτακτες εισφορές, μετατάξεις Φ.Π.Α. στο 

24%, ενώ έρχεται ψαλίδι επιδομάτων καθώς και επανυπολογισμός για 2,6 εκ. συντάξεις. 

Οι φόροι και οι εισφορές θα φτάσουν και θα ξεπεράσουν το 2017 το 60% του 

εισοδήματός μας...». Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

Ε.Σ.Ε.Ε. : «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2016» 

Η Ε.Σ.Ε.Ε. στην προσπάθειά της να αποτιμήσει τις σημαντικότερες 

εξελίξεις/γεγονότα του 2016 που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στο 

συνολικό φάσμα δραστηριότητας των εμπορικών επιχειρήσεων, 

επιχειρεί να καταγράψει εκείνα τα μέτρα, η ψήφιση και η υλοποίηση των οποίων θα επηρεάσει 

ουσιωδώς την καθημερινότητα χιλιάδων επιτηδευματιών. Στις επισημάνσεις που ακολουθούν 

επιχειρείται μία αποτύπωση των κυριότερων επιπτώσεων σε τομείς όπως η φορολογία, το 

ασφαλιστικό, οι εργασιακές σχέσεις, η πρόσβαση στη ρευστότητα/διευθέτηση μη 

http://www.pcci.gr/evepimages/InvPie2017_F8918.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/press040117_F21186.pdf


εξυπηρετούμενων δανείων, η γραφειοκρατία κ.α. συνιστωσών νευραλγικής σημασίας για το 

μέλλον του εγχώριου επιχειρείν. Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Β. ΚΟΡΚΙΔΗ 

«...Οι υπολογισμοί για συρρίκνωση του κύκλου εργασιών του μηνός 

Δεκεμβρίου 2016 κατά τουλάχιστον 2,5% σε σύγκριση με τον 

αντίστοιχο του 2015, επιβεβαιώθηκαν, αφού  η γνωστή αλληλουχία 

γεγονότων της 2ης αξιολόγησης αφενός και κυρίως η μείωση του 

διαθέσιμου εισοδήματος, λόγω υψηλότερων φόρων αφετέρου, επέδρασαν αρνητικά στην 

εγχώρια κατανάλωση. Η ελληνική αγορά «μαραζώνει» χρόνο με το χρόνο, ενώ κάθε 

μνημονιακός χρόνος που φεύγει συνεχίζει να «σβήνει» από τον επιχειρηματικό χάρτη πολλές 

χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις. Η πρώτη, μάλιστα, αποτίμηση της εμπορικής κίνησης της 

εορταστικής αγοράς του Δεκεμβρίου, για άλλη μία χρονιά, είναι απογοητευτικά αρνητική…» 

δήλωσε ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε.Ε., κ. Β. Κορκίδης. Περισσότερα… 

Επιστροφή 

 

 

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

Την αναδρομική φορολόγηση κερδών προηγούμενων χρήσεων που θα 

αποφασίσουν να διανείμουν ή να κεφαλαιοποιήσουν οι επιχειρήσεις 

από το 2017 και μετά, χωρίς να προηγηθεί αφαίρεση των κερδών 

αυτών από τυχόν ζημιές, προβλέπει διάταξη που περιελήφθη στον 

πρόσφατα ψηφισθέντα από τη Βουλή νόμο 4446/2016 για την 

αναμόρφωση του πτωχευτικού κώδικα, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και την οικειοθελή 

αποκάλυψη αδήλωτης φορολογητέας ύλης. Ουσιαστικά, με τη νέα αυτή διάταξη, τυχόν κέρδη 

παρελθόντων ετών μη φορολογηθέντα, που διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται εντός του 2017 ή 

των επόμενων ετών θα φορολογούνται αναδρομικά στο σύνολό τους, χωρίς κανέναν 

συμψηφισμό τους με τυχόν ζημιογόνο αποτέλεσμα του ίδιου έτους και με βάση τον συντελεστή 

φορολόγησης των εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα, ο οποίος ανέρχεται σε 

29% για τις εταιρείες. 

Επιστροφή 

 

 

 

http://www.pcci.gr/evepimages/pressESEE030117_F22512.pdf
http://www.pcci.gr/evepimages/PresDecNote_F22584.pdf


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Η.Μ.Α.) 

Με τροποποίηση της ΚΥΑ 43942/4026/2016 - Οργάνωση και 

λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), παρατείνεται 

μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017 και ολοκληρώνεται υποχρεωτικά η 

ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση στο Η.Μ.Α. Επίσης, 

παρατείνεται η ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων Εκθέσεων 

Αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016, μέχρι την 31η Μαΐου 2017. Πρόκειται για online 

ηλεκτρονική βάση δεδομένων, όπου καταχωρούνται ηλεκτρονικά  (με ευθύνη των υπόχρεων 

επιχειρήσεων, Δήμων και Οργανισμών) στοιχεία για το είδος και την ποσότητα των 

παραγόμενων αποβλήτων, καθώς και για τη μέθοδο διαχείρισης που εφαρμόζεται, με σκοπό να 

υπάρξει πλήρης αποτύπωση της παραγωγής και διακίνησης των αποβλήτων στη χώρα μας και 

φυσικά έλεγχός της από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές. Στο θεματικό διαδικτυακό τόπο 

(http://wrm.ypeka.gr) έχουν δημοσιευτεί και οι οδηγίες χρήσης. 

Επιστροφή 

 

 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ε.Φ.Κ.Α. Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 

Από την 1η Ιανουαρίου 2017, ημερομηνία ένταξης στον Ενιαίο Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των υφιστάμενων φορέων κύριας 

ασφάλισης, θα χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα, σύμφωνα με τις 

υφιστάμενες, μέχρι 31/12/2016, καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων φορέων, από τις 

αρμόδιες κατά την 31/12/2016 υπηρεσίες τους, οι οποίες θα λειτουργούν ως υπηρεσίες του 

Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας. Στις περιπτώσεις 

ασφαλισμένων/εργοδοτών, οι οποίοι, μέχρι τις 31/12/2016, απευθύνονταν σε περισσότερους 

φορείς, προκειμένου να τους χορηγηθεί βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, θα 

εξακολουθούν να λαμβάνουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τις αρμόδιες, κατά την 

31/12/2016, υπηρεσίες κάθε εντασσόμενου φορέα. 

Επιστροφή 

 

 

Γ.Ε.ΜΗ.: ΑΥΞΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ 2016 

Αρνητικά, για μια ακόμη φορά, κινήθηκε για το 2016 ο δείκτης 

επιχειρηματικότητας στη χώρα, καθώς ο αριθμός των επιχειρήσεων που 

διαγράφηκαν ξεπέρασε αυτό των εγγραφών. 

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα συγκεντρωτικά στοιχεία του Γενικού Εμπορικού 

Μητρώου (ΓΕΜΗ), οι διαγραφές επιχειρήσεων το 2016 αυξήθηκαν κατά 14% σε σχέση με το 

http://wrm.ypeka.gr/


2015, ενώ την ίδια στιγμή καταγράφεται και μείωση των εγγραφών σε ποσοστό 2,5%. Στον 

αντίποδα, καταγράφεται θετικό πρόσημο για το Ε.Β.Ε.Π., σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου 

του Επιμελητηρίου για το 2016. Ειδικότερα, ο αριθμός των εγγραφών είναι 798, ενώ των 

διαγραφών 436, καταγράφοντας διαφορά 362. Εξ αυτών, οι νέες επιχειρήσεις είναι 592 και οι 

διακοπές/λύσεις επιχειρήσεων 153, ενώ η διαφορά που προκύπτει είναι 439. 

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. 

- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 

Επιστροφή 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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