
 

 

 

Αγαπητέ συνάδελφε, 

Το e-Ενημέρωση συντάσσεται εβδομαδιαία με τη δημοσιογραφική επιμέλεια του Ε.Β.Ε.Π. 

(επικοινωνία: τηλ.: 210 4170529, e-mail: studies@pcci.gr) 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ 

Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π. 

                                                                                        Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020 

 
 

Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ.Α., Βασίλη Κορκίδη, για την ψήφιση του νέου πτωχευτικού 

νόμου που «βάζει φρένο» στο «λογιστικό» ιδιωτικό χρέος 

«Με την ψήφιση του νέου πτωχευτικού κώδικα αναμένεται "να μπει φρένο” 

στο “λογιστικό” ιδιωτικό χρέος, που μόνο προς τις τράπεζες, την εφορία και 

τα ασφαλιστικά ταμεία προσεγγίζει τα 234 δις ευρώ. Παράλληλα, θα πρέπει 

στην πράξη, να αποτελέσει πραγματική δεύτερη ευκαιρία για εκείνους τους 

επιχειρηματίες, αλλά και τα νοικοκυριά που επλήγησαν από την 

παρατεταμένη οικονομική και υγειονομική κρίση. Περισσότερα… 

 

24 ερωτήσεις και απαντήσεις από το Ε.Β.Ε.Π. για τον Νέο Πτωχευτικό Κώδικα 

Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας, που ψηφίσθηκε στη Βουλή με τίτλο 

«Κώδικας διευθέτησης οφειλών και Παροχής δεύτερης ευκαιρίας», 

σύμφωνα και με την πρόσφατη δήλωση του προέδρου του Ε.Β.Ε.Π., 

Βασίλη Κορκίδη, έχει στόχο να σταματήσει και να ρυθμίσει το 

«λογιστικό» ιδιωτικό χρέος 600.000 ΑΦΜ, αντικαθιστώντας όλα τα 

επιμέρους εργαλεία ρύθμισης οφειλών που υπάρχουν σήμερα… 

Περισσότερα… 

 

Το Ε.Β.Ε.Π. συνοψίζει το πρόγραμμα εργασιών της Ε.Ε. για το 2021 και επισημαίνει τον κίνδυνο 

«διπλής αλλεπάλληλης ύφεσης» στην Ευρωζώνη 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς συνοψίζει το σχετικό 

ενημερωτικό έγγραφο της Κομισιόν, που κοινοποιεί τα κύρια στοιχεία του 

προγράμματος εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2021. Η 

τελευταία ενημέρωση του προγράμματος εργασιών της ΕΕ έγινε τον Μάιο, 

ώστε να αντικατοπτρίζει τα σχέδια κρίσης και ανάκαμψης από την 

πανδημία, καλύπτοντας και το 2021. Περισσότερα… 

 

e-Ενημέρωση του Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής  

 «Υποχρεώσεις περιοχών Υψηλού Επιδημιολογικού Επιπέδου» Μετά τις 

πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο του νέου κύματος Covid-19, η Περιφέρεια 

Αττικής έχει υπεισέλθει στο “πορτοκαλί” επίπεδο υψηλού επιδημιολογικού 

φορτίου της Υπουργικής Απόφασης Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450/11-10-2020. 

Δεδομένου αυτού και μετά από επικοινωνία πολλών επιχειρήσεων μελών 
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των Επιμελητηρίων της Αθήνας και του Πειραιά, το ΠΕΣ Αττικής υπενθυμίζει… Περισσότερα… 

 

Πώς να προστατευτείτε από απάτες με τις χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες 

Γνωρίζατε ότι υπάρχουν πάνω από 76 εκατομμύρια πιστωτικές κάρτες προς 

πώληση στο σκοτεινό διαδίκτυο; Αυτός ο αριθμός αυξήθηκε στα ύψη καθ 

'όλη τη διάρκεια του 2019 και το πρόβλημα διαρκώς επιδεινώνεται. Κι ενώ 

οι απατεώνες εργάζονται προσεκτικά για να κλέψουν τα προσωπικά σας 

στοιχεία, υπάρχουν τρόποι να μεριμνήσετε για την προστασία σας από 

επικείμενες απειλές… Περισσότερα… 

 

Στη διάθεση των ενδιαφερομένων ειδικές εφαρμογές και διευκρινιστικές απαντήσεις για την 

επιδότηση μέσω του Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής για την Ενίσχυση Μικρών και Πολύ 

Μικρών Επιχειρήσεων λόγω Covid-19 

Για την καλύτερη διευκόλυνση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων 

που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής 

ύψους 200 εκ. ευρώ μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, έχει εκδοθεί ένα 

ειδικό πακέτο ερωτήσεων και απαντήσεων για τους ενδιαφερόμενους, ενώ 

έχει αναπτυχθεί ένα ειδικό σύστημα μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα 

στις επιχειρήσεις να υπολογίζουν την βαθμολογία τους εισάγοντας τα 

απαραίτητα στοιχεία. Περισσότερα… 

 

Διαδικτυακή εκδήλωση για την «Ενίσχυση ΠΜΜΕ που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 

στην Αττική» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, σε συνεργασία με την 

ΕΛΑΝΕΤ, διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση στις 10-11-2020, ημέρα Τρίτη 

και ώρα 15:00, με θέμα την παρουσίαση της Δράσης «Ενίσχυση ΠΜΜΕ που 

επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Αττική 2014-2020».  

 

Ενδιάμεσες εκπτώσεις Νοεμβρίου κλειστά την Κυριακή 1 Νοέμβριου 2020 
 

Οι ενδιάμεσες εκπτώσεις του Νοεμβρίου, θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 2 

Νοεμβρίου και θα λήξουν το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4177/2013. Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του ο 

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την προσεχή Κυριακή 1η Νοεμβρίου… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚ. 

 

Στα 11 δισ. ευρώ η στήριξη της οικονομίας σε διάστημα 9 μηνών, δηλώνουν Χ. Σταϊκούρας και 

Α. Γεωργιάδης 

Στα 11 δισ. ευρώ, σε χρονικό διάστημα 9 μηνών, θα διαμορφωθεί η 

συνολική στήριξη στην πραγματική οικονομία, ενώ ήδη η «ένεση» 

ρευστότητας από την «Επιστρεπτέα Προκαταβολή», το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και το 

Ταμείο Εγγυοδοσίας ανέρχεται στα 7,9 δισ. ευρώ. Αυτό αναφέρουν σε 

κοινή δήλωσή τους, ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας και 

Ανάπτυξης, 'Αδωνις Γεωργιάδης... Περισσότερα… 
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"Παγώνει" ο ΦΠΑ Οκτωβρίου έως τον Απρίλιο στις "κόκκινες" περιοχές 

Μετατίθενται για το τέλος του Απριλίου του επόμενου έτους οι καταβολές 

του ΦΠΑ Οκτωβρίου για όσες επιχειρήσεις έχουν πληγεί από την πανδημία 

και έχουν έδρα σε «κόκκινη» λόγω κορoνοϊού Περιφερειακή Ενότητα της 

χώρας. Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών 

Απόστολου Βεσυρόπουλου, παρατείνονται έως και την 30/04/2021 οι 

προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών… Περισσότερα… 

 

Σε πολλές δόσεις όλα τα χρέη σε Ταμεία, Εφορία, τράπεζες 

«Ομπρέλα» ρυθμίσεων για παλιά χρέη και νέες οφειλές που γεννήθηκαν την 

περίοδο της καραντίνας ανοίγει για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που με 

το ξέσπασμα της πανδημίας είδαν τα εισοδήματά τους και τον τζίρο τους να 

συρρικνώνονται και δυσκολεύονται να καλύψουν τα χρέη τους στην 

Εφορία, τον ΕΦΚΑ και τις τράπεζες. Περισσότερα… 

 

Κλείνει η πλατφόρμα του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ 

Τέλος χρόνου για  την ένταξη των πράσινων και κόκκινων δανειοληπτών 

στο πρόγραμμα «Γέφυρα» μέσω του οποίου το Δημόσιο επιδοτεί ως και με 

90% τη δόση δανείου με υποθήκη την πρώτη κατοικία. Η ηλεκτρονική 

πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι αύριο Σάββατο 31 Οκτωβρίου για 

να υποβάλουν τις αιτήσεις τους οι  δανειολήπτες που έχουν πληγεί από την 

κρίση της πανδημίας… Περισσότερα… 

 

Παρατείνεται ως τις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία απόσυρσης των ταμειακών μηχανών 

Παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 η προθεσμία για την απόσυρση 

των ταμειακών μηχανών, που δεν μπορούν να συνδεθούν online με την 

ΑΑΔΕ, καθώς και η προθεσμία για την αναβάθμιση των τεχνικών 

προδιαγραφών των ΦΗΜ. Η παράταση των προθεσμιών κρίθηκε 

απαραίτητη, λόγω τόσο των συνθηκών της πανδημίας, όσο και για να 

εναρμονιστεί η προθεσμία με τον χρόνο έναρξης της υποχρεωτικής διαβίβασης στην πλατφόρμα των 

ηλεκτρονικών βιβλίων – myDATA. Περισσότερα… 

 

Μέσα στον Νοέμβριο αναμένεται να ανοίξει ο τέταρτος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής 

Μέσα στον Νοέμβριο αναμένεται να ανοίξει ο τέταρτος κύκλος της 

επιστρεπτέας προκαταβολής ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται και 

ένας ακόμη γύρος φθηνών κρατικών δανείων.  Ο γύρος αυτός εξετάζεται να 

καλύψει το κόστος που θα προκαλέσουν στον επιχειρηματικό κόσμο τα 

τοπικά lockdown. Ο 5ος κύκλος εκτιμάται πως θα ανοίξει τον Ιανουάριο. 

Περισσότερα… 

 

ΑΑΔΕ: Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας  

Αποστολή χιλιάδων εκκαθαριστικών σημειωμάτων σε φορολογουμένους 

που ξέχασαν να δηλώσουν τα εισοδήματα του 2014. Ειδικότερα, με 

εγκύκλιο που εξέδωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής δίνει εντολή 

στις εφορίες να προσδιορίσουν τον οφειλόμενο φόρο κατ’ εκτίμηση… 

Περισσότερα… 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Eurostat: Η Ελλάδα είχε τις λιγότερες απώλειες θέσεων εργασίας λόγω κορωνοϊού - Δήλωση Γ. Βρούτση 

Η Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα της Eurostat, ήταν από τις πλέον 

αποτελεσματικές χώρες στην προστασία των θέσεων εργασίας κατά το 

lockdown. Η καλή επίδοση της Ελλάδας στην προστασία των θέσεων 

εργασίας καταγράφηκε, παρά το ότι στο δεύτερο τρίμηνο του 2020 πάνω 

από το ένα τέταρτο των Ελλήνων εργαζόμενων… Περισσότερα… 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠ.ΕΝ. 

 

Υπό τελική διαμόρφωση ο Οδικός Χάρτης για την Κυκλική Οικονομία  

Με στόχο ο Οδικός Χάρτης της χώρας για την Κυκλική Οικονομία να είναι 

έτοιμος μέσα στον επόμενο μήνα, ο γενικός γραμματέας Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνος Αραβώσης, συγκάλεσε -μέσω 

τηλεδιάσκεψης- συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Κυκλικής 

Οικονομίας… Περισσότερα… 

 

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. 
 

«Το μεγάλο στοίχημα της πώλησης των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά» 

 Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για την είσοδο επενδυτή στα Ναυπηγεία 

Σκαραμαγκά, με τις προθεσμίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο διαγωνισμό 

«να τρέχουν» για την πώληση της Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ (ΕΝΑΕ). Η 

πρόσκληση για τη διενέργεια ανεξάρτητου πλειοδοτικού διαγωνισμού για 

την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων των ιστορικών Ναυπηγείων, 

δημοσιεύτηκε από τον ειδικό διαχειριστή και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να καταθέσουν τις 

οικονομικές προτάσεις τους, έως και 27 Νοεμβρίου 2020. Περισσότερα… 

  

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ 

 

Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης: Το Λιμενικό Σώμα 

ενεργεί αποτελεσματικά, με βάση τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου   

Το σημαντικό και πολυεπίπεδο έργο του Λιμενικού Σώματος στη φύλαξη των 

θαλασσίων συνόρων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέδειξε ο 

Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης, στην 

διάρκεια συνέντευξης του στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Αταίριαστοι». «Το 

Λιμενικό Σώμα», υπογράμμισε ο κ. Πλακιωτάκης, «έχει αποδείξει ότι 

υπερασπίζεται τα θαλάσσια σύνορα της πατρίδας μας 365 ημέρες τον χρόνο,  24 ώρες το 24ωρο. 

Περισσότερα… 

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 

23 - 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 

▪ Δελτίο Τύπου EuroCommerce: “ ‘Single window’ a real step forward to simplifying customs 

procedures” 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

23 - 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 

▪ ASCAME Activity Report 2019 
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Νέα μέτρα μετά την εκτίναξη των κρουσμάτων της πανδημίας - Διάγγελμα Μητσοτάκη 

Νέα μέτρα για την ανάσχεση της πανδημίας, αλλά και την αυστηροποίηση 

των υφιστάμενων, ανακοινώνει σήμερα το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός με 

στόχο την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας, όπως είπε 

κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση χθες στο υπουργικό συμβούλιο. 

Περισσότερα… 
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