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Σεφχοσ 7ο, Ζτοσ 1ο 
 

Μινυμα προζδρου 
Αγαπθτζσ, αγαπθτοί 

 

Σο ςχζδιο που ανακοίνωςε θ κυβζρνθςθ, πριν λίγεσ θμζρεσ, αναμφίβολα είναι προσ 
τθ κετικι κατεφκυνςθ. Η ςτιριξθ τθσ  απαςχόλθςθσ και των επιχειριςεων, με 
επιδότθςθ του μιςκολογικοφ και μείωςθ του φορολογικοφ κόςτουσ, κακϊσ και θ 
παροχι ρευςτότθτασ με επιδότθςθ επιτοκίου για κεφάλαιο κίνθςθσ, αποτελοφν 
μζτρα- ανάςα, δεδομζνων των ςυνκθκϊν.  
  
Κρίςιμο ηθτοφμενο είναι να υλοποιθκεί ο κυβερνθτικόσ ςχεδιαςμόσ, χωρίσ 
κακυςτεριςεισ και γραφειοκρατικζσ εμπλοκζσ, κακϊσ ενδζχεται να χρειαςτεί να 
λθφκοφν και πρόςκετα μζτρα.  
Ωςτόςο, πρζπει να επιςθμανκεί για μια ακόμθ φορά, ότι προτεραιότθτα για τθν 
ελλθνικι οικονομία παραμζνει θ αλλαγι παραγωγικοφ μοντζλου. Η κυβζρνθςθ κα 
πρζπει να προχωριςει ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ μεταρρυκμίςεισ και παρεμβάςεισ 
για τθν ενίςχυςθ των κλάδων τθσ οικονομίασ που μποροφν να παράγουν διεκνϊσ 
εμπορεφςιμα και ανταγωνιςτικά προϊόντα, όπωσ είναι τοελλθνικό κόςμθμα. Ο 
κλάδοσ μασ επιηθτά ζνα ανταγωνιςτικό προϊόν για αυτό και επανιλκαμε ςτο κζμα 
του φόρου πολυτελείασ, ηθτϊντασ τθν κατάργθςι του, με επιςτολζσ προσ τουσ 
υφυπουργοφσ Οικονομικϊν, αρμόδιο για τθ δθμοςιονομικι πολιτικι, Θεόδωρο 
κυλακάκθ και Ανάπτυξθσ, Νίκο Παπακανάςθ. 
  
Η προςπάκεια για αλλαγι του παραγωγικοφ μοντζλου τθσ χϊρασ πρζπει να γίνει 
ςιμερα, όχι αφριο. Αν κζλουμε ςτα επόμενα χρόνια πραγματικι ανάπτυξθ και 
ιςχυρότερεσ αντοχζσ απζναντι ςτισ κρίςεισ και τισ αναταράξεισ του παγκόςμιου 
περιβάλλοντοσ, πρζπει τϊρα να κάνουμε πράξθ τον παραγωγικό μεταςχθματιςμό 
τθσ ελλθνικισ οικονομίασ με ελλθνικά ανταγωνιςτικά προϊόντα.  

 Πζτροσ Καλπακίδθσ                      

Πρόεδροσ ΠΟΒΑΚΩ  
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Τθν κατάργθςθ του φόρου πολυτελείασ από τα κοςμιματα 

ηθτά θ ΠΟΒΑΚΩ 

 
 

τθ γάγγραινα για τθν ελλθνικι αργυροχρυςοχοΐα, που ακοφει ςτο όνομα φόροσ 

πολυτελείασ ςτα κοςμιματα αναφζρεται για μία ακόμθ φορά ςε επιςτολι τθσ προσ 

τουσ υφυπουργοφσ Οικονομικϊν, αρμόδιο για τθ δθμοςιονομικι πολιτικι, 

Θεόδωρο κυλακάκθ και Ανάπτυξθσ, Νίκο Παπακανάςθθ ΠΟΒΑΚΩ ηθτϊντασ τθν 

κατάργθςι του. 

 

Όπωσ αναφζρεται ςτθν επιςτολι «θ Ελλάδα μετά τθν επιτυχθμζνθ, ςε ςφγκριςθ με 

άλλεσ χϊρεσ, αντιμετϊπιςθ του πρϊτου κφματοσ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ, 

βρίςκεται τϊρα αντιμζτωπθ με μια εξίςου ςθμαντικι πρόκλθςθ, που αφορά ςτθν 

επανεκκίνθςθ τθσ οικονομίασ τθσ. Πρόκειται για μια προςπάκεια εξαιρετικά 

δφςκολθ και ςφνκετθ, ιδιαίτερα όςον αφορά τθ λειτουργία των μικρομεςαίων 

επιχειριςεων, οι οποίεσ ιδθ επιβίωναν οριακά πριν τθν εφαρμογι των 

περιοριςτικϊν μζτρων. 

 

Σθν ϊρα, λοιπόν, που θ επιβίωςθ αρκετϊν επιχειριςεων τίκεται εν αμφιβόλω, θ 

ΠΟΒΑΚΩ αναγκάηεται να επανζλκει ςε ζνα άκρωσ ςθμαντικό ηιτθμα για τθν 

αργυροχρυςοχοΐα, αυτό του φόρου πολυτελείασ ςτα κοςμιματα, που αποτελεί 

γάγγραινα για τον κλάδο μασ από το 2010, οπότε και επιβλικθκε. Θα πρζπει να 
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επιςθμανκεί πωσ το ελλθνικό κόςμθμα, που διακζτει αδιάλειπτθ ιςτορία 6.000 

ετϊν, διατθρεί παγκοςμίωσ υψθλότατθ κζςθ ωσ προσ τθν ποιότθτα και τθν 

αιςκθτικι. 

 

Ωςτόςο ο φόροσ πολυτελείασ αποτελεί ζνα ιςχυρό πλιγμα για τον κλάδο τθσ 

αργυροχρυςοχοΐασ και οδθγεί ςε ςυρρίκνωςθ ενόσ χϊρου από τουσ πλζον 

ςυναλλαγματοφόρουσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ (μζςω του τουριςμοφ) και 

παράλλθλα υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ».  

 

Η ΠΟΒΑΚΩ επιςθμαίνει πωσ ο εν λόγω φόροσ δεν υφίςταται ςε γειτονικζσ μασ 

χϊρεσ όπωσ θ Βουλγαρία και θ Σουρκία, αλλά οφτε και ςτθν Ιταλία, που είναι και θ 

κφρια ανταγωνίςτρια χϊρα τθσ Ελλάδασ εντόσ τθσ ΕΕ.  

 

 
 

Μάλιςτα ςφμφωνα με τθν Ομοςπονδία «κρίςιμθ παράμετροσ, ϊςτε το ελλθνικό 

κόςμθμα να χάνει τθν ανταγωνιςτικότθτα του, είναι το ότι ςυχνά ξεναγοί ςε 

κρουαηιερόπλοια που φτάνουν ςτθν Ελλάδα επιςθμαίνουν ςτουσ επιςκζπτεσ τθσ 

χϊρασ μασ πωσ υφίςταται φόροσ πολυτελείασ ςτα κοςμιματα, χωρίσ να 

διευκρινίηουν από ποιο ποςό και πάνω, ςτρζφοντασ τουσ, ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ, 

ςτθν γειτονικι Σουρκία».  

 

θμειϊνεται πωσ ο φόροσ πολυτελείασ αφορά αντικείμενα του κλάδου τθσ 

αργυροχρυςοχοΐασ κόςτουσ άνω των 1.000 ευρϊ. 
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Επιπρόςκετα είναι οξφμωρο να επιβάλλεται φόροσ πολυτελείασ ςε κάποια από τα 

προϊόντα  τθσ αργυροχρυςοχοΐασ που είναι λατρευτικά αντικείμενα (π.χ. οι ςταυροί) 

αλλά και αντικείμενα ςυμβολιςμοφ (βζρεσ). 

 

«Δεν κα πρζπει να λθςμονοφμε πωσ ο φόροσ πολυτελείασ, δεν ζχει αποδϊςει τα 

αναμενόμενα δθμόςια ζςοδα, αντικζτωσ επζφερε ςθμαντικό πλιγμα ςε ςθμαντικό 

αρικμό μικρομεςαίων επιχειριςεων. Θα πρζπει να ςθμειϊςουμε τθ μικρι 

ςυμμετοχι των ειςπράξεων του φόρου πολυτελείασ ωσ ποςοςτό ςτο ςφνολο των 

κρατικϊν φορολογικϊν εςόδων και ςυγκεκριμζνα για το 2017, το ςφνολο των 

λοιπϊν φόρων κατανάλωςθσ ιταν μόλισ το 0,7%, όπου ο φόροσ πολυτελείασ αφορά 

μόνο ζνα μζροσ τουσ, επί των ςυνολικϊν φορολογικϊν εςόδων. 

 

ε μια περίοδο που θ χϊρα προςπακεί να επανεκκινιςει τθν οικονομία, μετά από 

τθν κρίςθ που προκάλεςε ο κορωνοϊόσ, δίνοντασ ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτον 

τουριςμό, που αποτελεί ζνα από τα πλζον δυνατά χαρτιά τθσ Ελλάδασ, ηθτοφμε για 

μια ακόμθ φορά τθν κατάργθςθ του ςυγκεκριμζνου αντιαναπτυξιακοφ φόρου, 

προκειμζνου το ελλθνικό κόςμθμα να γίνει περιςςότερο ελκυςτικό ςτουσ εν 

δυνάμει τουρίςτεσ και όχι μόνον.  

 

Μια τζτοια κίνθςθ κα ιταν θ αποδοτικότερθ λφςθ για τον κλάδο μασ που 

ςυνειςφζρει ςτα ζςοδα τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και προάγει τον πολιτιςμό τθσ 

χϊρασ» καταλιγει θ επιςτολι. 

 

Τπενκυμίηεται πωσ ςτθν πρόςφατθ AthensInternationalJewerlyShow, o κ. 

Παπακανάςθσ είχε ενθμερωκεί για το φόρο πολυτελείασ και είχε δεςμευτεί πωσ κα 

μεριμνιςει για το κζμα.  
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Αρχαιρεςίεσ ςτον Σφλλογο Κοςμθματοπωλών 

Ωρολογοπωλών Θεςςαλονίκθσ 
 

 
 

Μινασ εκλογϊν ο Ιοφνιοσ για τουσ υλλόγουσ των Κοςμθματοπωλϊν, εφόςον οι 

κθτείεσ των διοικθτικϊν τουσ οργάνων ζλθξαν κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου που 

επιβλικθκε θ καραντίνα λόγω πανδθμίασ.  

 

Για τουσ λοιποφσ ςυλλόγουσ, θ διενζργεια των εκλογϊν πρζπει να γίνει αυςτθρά 

πριν τθ λιξθ των υφιςτάμενων διοικθτικϊν τουσ οργάνων. 

 

τισ 9 και 10 Ιουνίου κα πραγματοποιθκοφν οι αρχαιρεςίεσ του υλλόγου 

Κοςμθματοπωλϊν Ωρολογοπωλϊν Θεςςαλονίκθσ, ςτα γραφεία του, από τισ 9:30 

ζωσ τισ 17:30 τθν Σρίτθ και από τισ 9:30 ζωσ τισ 20:30 τθν Σετάρτθ.  

 

Θα προθγθκεί θ τακτικι γενικι ςυνζλευςθ του υλλόγου ςτισ 3 Ιουνίου, ςτθν 

αίκουςα ςυνεδριάςεων «Παναγιϊτθσ Παπαδόπουλοσ» του Βιοτεχνικοφ 

Επιμελθτθρίου Θεςςαλονίκθσ.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@povako.gr


 

6 

Λζκκα 20 - 105 62 Ακινα, Σθλ. 0030/210-3229 047, E-Mail: info@povako.gr, www.povako.gr 

 

 

 

 
 

 

Αρχαιρεςίεσ ςτο Σφλλογο Χρυςοχόων Ωρολογοποιών Νομοφ 

Μαγνθςίασ 
 

 
 

τισ 10 Ιουνίου κα πραγματοποιθκοφν οι αρχαιρεςίεσ του υλλόγου Χρυςοχόων 

Ωρολογοποιϊν Νομοφ Μαγνθςίασ. Οι αρχαιρεςίεσ κα λάβουν χϊρα ςτα γραφεία 

του υλλόγου από τισ 14.00 ζωσ τισ 17.30. Λίγεσ θμζρεσ νωρίτερα και ςυγκεκριμζνα 

ςτισ 4 Ιουνίου ο φλλογοσ κα πραγματοποιιςει ςτισ 21.30 τθ γενικι του ςυνζλευςθ. 

 

Ερώτθςθ ΣΚΩΘ προσ ΕΕΘ για μιςκώματα 

 

Σθν απάντθςθ που ζλαβε από το Επαγγελματικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ 

ςχετικά με τα μιςκϊματα των καταςτθμάτων,εν μζςω του περιβάλλοντοσ που ζχει 

δθμιουργιςει θ πανδθμία, κοινοποίθςε ο ΚΩΘ ςτθν ΠΟΒΑΚΩ. Σο ΕΕΘ απαντά πωσ 

ςε επιςτολι του προσ τον πρωκυπουργό πρότεινε «να μθν καταβλθκοφν τα 

ενοίκιαγια τισ επιχειριςεισ που ζκλειςαν με κρατικι εντολι για το αντίςτοιχο 

διάςτθμα και ςτθ ςυνζχεια να καταβάλλεται το 60% μζχρι το τζλοσ του τρζχοντοσ 

ζτουσ, ομοίωσ για τισ πλθγείςεσ επιχειριςεισ που παρζμειναν ςε λειτουργία να 

καταβάλλεται το 60% του ενοικίου μζχρι τισ 31/12/2020». 
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Ο Σφλλογοσ  Αργυροχρυςοχόων και Ωρολογοποιών 

Ν.Λάριςασγιόρταςε τουσ προςτάτεσ τθσ αργυροχρυςοχοΐασ 
 

Σουσ προςτάτεσ τθσ ελλθνικισ αργυροχρυςοχοΐασ, Αγίουσ Κωνςταντίνο και Ελζνθ 

γιόρταςε, ςτισ 21 Μαΐου,ο φλλογοσ  Αργυροχρυςοχόων και Ωρολογοποιϊν 

Ν.Λάριςασ.  

 

Η αρτοκλαςία, λόγω των νζων ςυνκθκϊν που ζχει προκαλζςει ο κορωνοϊόσ, 

πραγματοποιικθκε ςτον Ιερό Ναό Κωνςταντίνου και Ελζνθσ ςτο 

τεφανόβουνοΕλαςςόνασ. 

 

Η γιορτι ζχει τισ ρίηεσ τθσ ςτο βυηαντινό Κωνςταντινάτο, νόμιςμα-φυλακτό, το 

οποίο αναπαράχκθκε όςο κανζνα άλλο από τουσ τεχνίτεσ αργυροχρυςοχόουσ και 

ςυντροφεφει ωσ δϊρο ςθμαντικζσ ςτιγμζσ ςτθ ηωι του ανκρϊπου, όπωσ θ γζννθςθ 

και θ βάφτιςθ. 

 

«Η αργυροχρυςοχοΐα, εν μζςω πανδθμίασ, επλιγθ, αλλά με τθν ευλογία των Αγίων 

και των προςτατϊν μασ, ευελπιςτοφμε να γεμίςουμε με δφναμθ και αιςιοδοξία για 

τον κακθμερινό μασ αγϊνα και ο κλάδοσ μασ που αποτελεί ςθμαντικό κομμάτι τθσ 

οικονομίασ και του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ να ανκίςει.  Ευχόμαςτε ςε όλο τον κόςμο 

υγεία, αγάπθ και δφναμθ για τθν μετά κορωνοϊό εποχι» τονίηει θ πρόεδροστου 

υλλόγου Αργυροχρυςοχόων Ωρολογοποιϊν νόμου Μαγνθςίασ, Άννα Γάτςα. 
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Τι λζνε πρόεδροι Συλλόγων για τθν επόμενθ θμζρα 
 

 
 

Μικρό καλάκι για το επόμενο διάςτθμα κρατοφν πρόεδροι υλλόγων που 

βρίςκονται ςτο δυναμικό τθσ ΠΟΒΑΚΩ, κακϊσ μετά τισ πρϊτεσ θμζρεσ τθσ 

επαναλειτουργίασ των καταςτθμάτων, όποτε και υπιρξε κινθτικότθτα και 

ςυγκρατθμζνθ αιςιοδοξία, πλζον βλζπουν τθν κίνθςθ ςτα καταςτιματα του χϊρου 

τουσ να είναι υποτονικι. 

 

Η ζναρξθ τθσ κουτςουρεμζνθσ και δφςκολθσ επικείμενθσ τουριςτικισ ςεηόν δεν 

φαίνεται να δθμιουργεί ιδιαίτερεσ προςδοκίεσ ςτουσ ανκρϊπουσ που χϊρου, 

ωςτόςο δεν αποκλείεται να προςκζςει να μικρό λικαράκι ςτουσ ιδθ πιεςμζνουσ 

τηίρουσ. Αυτό που αποτελεί κφριο μζλθμα όλων είναι να παραμείνουν οι 

επιχειριςεισ κλάδου ηωντανζσ, ενόσ κλάδου που προςφζρει τόςο ςτθν οικονομία, 

όςο και ςτον πολιτιςμό μζςα από τθ μακραίωνθ πορεία του.  

 

«Τπάρχει αβεβαιότθτα για το επόμενο διάςτθμα, ειδικά όταν υπάρχουν αρκετοί 

εργαηόμενοι τα πράγματα δυςκολεφουν για τον επιχειρθματία» τονίηει ο Αντϊνθσ 

Εγγλζηοσ, πρόεδροσ του υλλόγου Αργυροχρυςοχόων Ωρολογοποιϊν νόμου Λζςβου 

υπογραμμίηοντασ πωσ τισ πρϊτεσ θμζρεσ κάτι φάνθκε να κινείται ωςτόςο ςταδιακά 

θ κινθτικότθτα περιορίςτθκε.  

 

Ωσ αναςταλτικό παράγοντα χαρακτθρίηει ο κ. Εγγλζηοσ τθν αφξθςθ τθσ τιμισ του 

χρυςοφ κακϊσ ζδωςε ϊκθςθ για τθν αφξθςθ των τιμϊν των κοςμθμάτων με 
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αποτζλεςμα κάποιοι εν δυνάμει αγοραςτζσ να κάνουνδεφτερεσ ςκζψεισ ζωσ ότου  

αποφαςίςουν να προχωριςουν ςτθν αγορά.  

 

 
 

Καλι ιταν θ πρϊτθ εβδομάδα για το καταςτιματα του χϊρου ςτο Ηράκλειο, όπωσ 

εξθγεί μιλϊντασ ςτθ ΧΡΤΙΔΡΕΙΑ, ο πρόεδροσ του υνδζςμου Αργυροχρυςοχόων 

νομοφ Ηρακλείου, Χρυςοβαλάντθσ Γιαλεςάκθσ, ωςτόςο, πλζον θ εικόνα ζχει 

αντιςτραφεί. «Η κίνθςθ είναι υποτονικι, υπάρχουν πολλζσ ςυςςωρευμζνεσ 

υποχρεϊςεισ. Ευχόμαςτε το επόμενο διάςτθμα με τθν ζλευςθ, ενδεχομζνωσ και των 

τουριςτϊν, θ κίνθςθ να αυξθκεί». 
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Απουςία καταναλωτικοφ κοινοφ από τθν αγορά του Ρεκφμνου βλζπει και ο 

πρόεδροσ του υνδζςμου Βιοτεχνϊν Αργυροχρυςοχόων νομοφ Ρεκφμνου, 

Απόςτολοσ Περπυράκθσ, υπογραμμίηοντασ πωσ «όταν ανοίξαμε υπιρξε 

ςυγκρατθμζνθ αιςιοδοξία, θ πρϊτθ εβδομάδα κφλθςε καλά, ωςτόςο πλζον δεν 

κινείται τίποτε».  

 

Για τθν τουριςτικι κίνθςθ ο κ. Περπυράκθσ, ευελπιςτεί, πωσ παρόλο που κα είναι 

ςθμαντικά μειωμζνθ ςε ςχζςθ με πζρυςι οι τουρίςτεσ που κα επιςκεφτοφν το 

Ρζκυμνο να είναι περιςςότερο εφρωςτοι και να εκτιμοφν το ελλθνικό κόςμθμα. « Σα 

καλά χρόνια του τουριςμοφ ερχόταν τουρίςτεσ που ηθτοφςαν το καλό ελλθνικό 

κόςμθμα, μζχρισ ότου με τθ μαηικοποίθςθ του τουριςμοφ άρχιςαν να εμφανίηονται 

ςτα καταςτιματα μασ πελάτεσ με αποκόμματα από περιοδικά προκειμζνου να μασ 

επιδείξουν κοςμιματα που κα τα ζβριςκαν ςε ζνα πολυκατάςτθμα» λζει 

χαρακτθριςτικά ο κ. Περπυράκθσ. 
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Αςτοχία ο φόροσ πολυτελείασ ςτα κοςμιματα 
 

Αν και δεν επθρεάηει, όπωσ λζνε οι τρεισ πρόεδροι των υλλόγων με τουσ οποίουσ 

ςυνομίλθςε θ ΧΡΤΙΔΡΕΙΑ, όλα τα κοςμιματα ο φόροσ πολυτελείασ, κακϊσ θ 

πλειονότθτα των αγοραςτϊν, λόγω οικονομικϊν δυςχερειϊν, επιλζγει κοςμιματα 

που κοςτολογοφνται κατά από 1.000 ευρϊ δεν παφει να είναι αναςταλτικόσ 

παράγοντασ, χωρίσ να αποδίδει ουςιαςτικά ζςοδα ςτο κράτοσ. 

 

«Δεν είναι λίγεσ οι φορζσ που ο ςυγκεκριμζνοσ φόροσ χρθςιμοποιείται ωσ 

αναςταλτικόσ παράγοντασ ϊςτε να αποτρζψει τουρίςτεσ να αγοράςουν κοςμιματα 

από τθ χϊρα μασ» ςθμειϊνει ο κ. Εγγλζηοσ. 

 

Για αςτοχία που πρζπει να διορκωκεί μζςω τθσ κατάργθςθσ του, χαρακτθρίηει, τον 

φόρο πολυτελείασ ςτα κοςμιματα, ο κ. Περπυράκθσ επιςθμαίνοντασ πωσ αποτελεί 

δυςφιμθςθ για τθ χϊρα μασ. Δεν είναι, άλλωςτε, λίγεσ οι φορζσ που κάποιοι και δθ 

ξεναγοί επθρεάηουν τουσ τουρίςτεσ, που δεν γνωρίηουν ότι επιβάλλεται από τα 

1.000 ευρϊ και άνω, προκειμζνου να μθν προβοφν ςε αγορζσ κοςμθμάτων από τθ 

χϊρα μασ. 

 

ε νθςιά που θ Σουρκία βρίςκεται ςε απόςταςθ αναπνοισ από αυτά, αρκετοί 

τουρίςτεσ κρουαηιερόπλοιων, επιλζγουν να κάνουν τισ αγορζσ τουσ από τθ 

γειτονικι χϊρα για να μθν αναγκαςτοφν να πλθρϊςουν ...μετά φόρου αυτό που κα 

επιλζξουν. 
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Tι ςχεδιάηει το Υπουργείο Εργαςίασ για μείωςθ 

αςφαλιςτικών ειςφορών 

 

Με το βλζμμα ςτραμμζνο ςτα ζςοδα του ΕΦΚΑ, που τουσ τελευταίουσ δφο μινεσ 
μειϊκθκαν ςθμαντικά (κοντά ςτο 20% με 25%), ςτο υπουργείο Εργαςίασ 
προγραμματίηουν τθ μείωςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατά 0,90 ποςοςτιαίεσ 
μονάδεσ, βάςει του πρόςφατου αςφαλιςτικοφ νόμου, από τον Ιοφνιο, ενϊ μετροφν 
τισ πικανζσ δυνατότθτεσ του ςυςτιματοσ για περαιτζρω ελάφρυνςθ του μθ 
μιςκολογικοφ κόςτουσ εντόσ του τρζχοντοσ ζτουσ, ςτόχο που ζκεςε και ο 
πρωκυπουργόσ, Κυριάκοσ Μθτςοτάκθσ. 

Ήδθ, με τθν προωκοφμενθ μείωςθ 0,9 ποςοςτιαίων μονάδων από τισ ιδθ πολφ 
υψθλζσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ εργοδότθ και εργαηόμενου, που ςιμερα φτάνουν 
ακροιςτικά ςτο 40,56%, επιτυγχάνεται ελάφρυνςθ του μθ μιςκολογικοφ κόςτουσ 
κατά 2,21%. Να ςθμειωκεί ότι θ μείωςθ κα μοιραςτεί κατά 0,48 ποςοςτιαίεσ 
μονάδεσ για τουσ εργοδότεσ και 0,42 για τουσ εργαηόμενουσ. Αυτό, ςτθν πράξθ, 
ςθμαίνει πωσ ζνασ μιςκωτόσ, εφόςον δεν ενταχκεί ςε κάποιο από τα ζκτακτα μζτρα 
που ιςχφουν μεςοφςθσ τθσ πανδθμίασ, κα δει από τθ μιςκοδοςία Ιουνίου αφξθςθ 
των κακαρϊν αποδοχϊν του από 2,73 ευρϊ ζωσ 27,3 ευρϊ. 

Σο μζτρο αφορά αυςτθρά τουσ μιςκωτοφσ του ιδιωτικοφ τομζα, πλιρουσ 
απαςχόλθςθσ. 

Αντίςτοιχα, θ ελάφρυνςθ για τουσ εργοδότεσ ξεκινά από τα 3,12 ευρϊ, εάν 
καταβάλλει ςτον εργαηόμενο τον κατϊτατο μιςκό των 650 ευρϊ και κλιμακϊνεται 
ζωσ και τα 31,2 ευρϊ για τισ ανϊτατεσ αςφαλιςτζεσ αποδοχζσ των 6.500 ευρϊ τον 
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μινα. Μάλιςτα, για τουσ εργοδότεσ, θ ελάφρυνςθ είναι δεδομζνθ ακόμθ κι αν 
εντάξουν το ςφνολο των εργαηομζνων τουσ ςτο πρόγραμμα «ςυν-εργαςία», κακϊσ 
βάςει των όςων ζχουν εξαγγελκεί, κα πρζπει να καταβάλουν το ςφνολο των 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν επί του ονομαςτικοφ μιςκοφ του εργαηόμενου και όχι επί 
του πραγματικοφ, όπωσ αυτόσ δίνεται μειωμζνοσ. 

 

Η μείωςθ που ψθφίςτθκε με τθν πρόςφατθ αςφαλιςτικι μεταρρφκμιςθ κα 
εφαρμοςτεί από τθν 1θ Ιουνίου ωσ εξισ: 

- Κατά 0,75 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ των αςφαλίςτρων υπζρ κλάδου ανεργίασ. Η 
μείωςθ επιμερίηεται κατά 0,48 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ ςτο αςφάλιςτρο του 
εργοδότθ και κατά 0,27 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ ςτο αςφάλιςτρο του εργαηομζνου. 
Σο ςυνολικό αςφάλιςτρο υπζρ ανεργίασ διαμορφϊνεται ςε 4,25 ποςοςτιαίεσ 
μονάδεσ και κατανζμεται 2,69 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ ςτον εργοδότθ και 1,56 
μονάδεσ ςτον εργαηόμενο. 

- Κατά 0,15 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ των αςφαλίςτρων υπζρ του Ενιαίου Λογαριαςμοφ 
για τθν εφαρμογι Κοινωνικϊν Πολιτικϊν (ΕΛΕΚΠ). 

Ζτςι, για παράδειγμα, μιςκωτόσ με μεικτό μιςκό τθσ τάξθσ των 1.000 ευρϊ, το 
κζρδοσ για τον μιςκωτό είναι 4,2 ευρϊ, ενϊ για τον εργοδότθ φτάνει ςτα 4,8 ευρϊ. 
Αντίςτοιχα για μιςκοφσ 2.000 ευρϊ, θ ελάφρυνςθ για τον μιςκωτό φτάνει ςτα 8,5 
ευρϊ και για τον εργοδότθ ςτα 9,6 ευρϊ. 

Οι επόμενεσ κινιςεισ 

Ήδθ θ κυβζρνθςθ ζχει εξαγγείλει τθ μείωςθ των ειςφορϊν κατά 5 ποςοςτιαίεσ 
μονάδεσ εντόσ τθσ τετραετίασ, με ςτόχο «τθ φορολογικι ελάφρυνςθ επιχειριςεων 

mailto:info@povako.gr


 

14 

Λζκκα 20 - 105 62 Ακινα, Σθλ. 0030/210-3229 047, E-Mail: info@povako.gr, www.povako.gr 

 

 

 

 
 

και φυςικϊν προςϊπων, τθν αφξθςθ του διακζςιμου ειςοδιματοσ, τθν 
απελευκζρωςθ τθσ παραγωγικότθτασ και δθμιουργικότθτασ των οικονομικϊν 
μονάδων κακϊσ και τθν επανεπζνδυςθ του διακζςιμου ειςοδιματοσ προσ όφελοσ 
τθσ οικονομίασ». 

Μάλιςτα, οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ςτο υπουργείο Εργαςίασ είχαν μετριςει ότι με 
βάςθ τα ςτοιχεία πλιρουσ και μερικισ απαςχόλθςθσ ζτουσ 2018, θ εκτιμϊμενθ 
μεικτι δθμοςιονομικι επίπτωςθ τθσ παρζμβαςθσ ανζρχεται ςε 123 εκατ. ευρϊ για 
το β’ εξάμθνο του 2020, που κα βαρφνει, ςτθν πράξθ, τον προχπολογιςμό του 
ΟΑΕΔ. Τπολογίηεται ότι ςωρευτικά κα φκάςει το 1,352 δις. ευρϊ ςτθν πλιρθ του 
εφαρμογι (-5 μονάδεσ). 

Η εκτίμθςθ των δθμοςιονομικϊν επιπτϊςεων ζχει δοκεί ςε μεικτι βάςθ. Δεν ζχουν 
δθλαδι λθφκεί υπόψθ τα ζςοδα από τθ φορολογικι διοίκθςθ που κα 
εξαςφαλιςτοφν ετθςίωσ λόγω μείωςθσ των ειςφορϊν οφτε οι λοιπζσ πικανζσ 
κετικζσ δθμοςιονομικζσ επιπτϊςεισ που κα επζλκουν ςτον προχπολογιςμό τθσ 
Γενικισ Κυβζρνθςθσ, λόγω των κετικϊν επιπτϊςεων ςτθν οικονομία. Όπωσ βζβαια 
δεν ζχουν λθφκεί υπόψθ και οι ςυνζπειεσ τθσ πανδθμίασ ςτθν ελλθνικι οικονομία, 
γεγονόσ που δυςχεραίνει ςθμαντικά τον ςτόχο. 

Για τον λόγο αυτόν άλλωςτε, ςτο υπουργείο Εργαςίασ μετροφν ξανά τισ πικανζσ 
ςυνζπειεσ τθσ δραματικισ πτϊςθσ τθσ απαςχόλθςθσ, τθσ μεγάλθσ αφξθςθσ τθσ 
ανεργίασ και τθσ ςθμαντικισ μείωςθσ των εποχικϊν προςλιψεων, με ςτόχο να 
επιςπεφςουν τθ μείωςθ παράλλθλα με άλλα μζτρα, όπωσ τθ μείωςθ του ανϊτατου 
ορίου αςφαλιςτζων αποδοχϊν ι τθν επιβολι πλαφόν ςτισ ειςφορζσ υγείασ. Κάτι 
που ζχει αφιςει ανοικτό θ θγεςία του υπουργείου Εργαςίασ, όταν ςχεδίαηε τισ 
αλλαγζσ ςτισ ειςφορζσ των ελεφκερων επαγγελματιϊν, που τελικά ψθφίςτθκαν ςτθ 
μεταρρφκμιςθ του Φεβρουαρίου. Σότε, ο αρμόδιοσ υπουργόσ Γιάννθσ Βροφτςθσ 
είχε αφιςει ανοιχτό, ςε δεφτερο χρόνο, να εφαρμοςτοφν αλλαγζσ και αναφορικά με 
τισ ειςφορζσ των μιςκωτϊν, ςτθ λογικι που κινοφνταν οι αλλαγζσ ςτισ ειςφορζσ 
ελεφκερων επαγγελματιϊν, αυτοαπαςχολοφμενων και αγροτϊν. 
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Πώσ βοθκά ο χρυςόσ ςτθν προςταςία τθσ υγείασ 

 

 
 

Είναι το ίδιο πυκνό, αςτραφτερό και… διάςθμο μζταλλο που ςε αναλφςεισ 

οικονομολόγων παρουςιάηεται, ςυχνά, ωσ το «αςφαλζσ καταφφγιο» ςε περιόδουσ 

κρίςεων. Οι εφαρμογζσ του χρυςοφ, ωςτόςο, δεν ςταματοφν εκεί. Κακϊσ ο χρυςόσ, 

μαηί και με άλλα μζταλλα όπωσ ο χαλκόσ και ο ψευδάργυροσ, διαδραματίηουν 

καίριο ρόλο ςτο «μζτωπο» τθσ ιατρικισ τεχνολογίασ. 

 

φμφωνα με το Montly Index of Medical Specialities (MIMS), «θ χρυςοκεραπεία, 

δθλαδι θ χριςθ αλάτων χρυςοφ για τθ κεραπεία αςκενειϊν, χρονολογείται ςτο 

1890, όταν ο Γερμανόσ βακτθριολόγοσ Ρόμπερτ Κοχ ανακάλυψε ότι οι χθμικζσ 

ενϊςεισ του χρυςοφ μποροφν να “φρενάρουν” τθν ανάπτυξθ του βάκιλου που 

προκαλεί φυματίωςθ (ς.ς. Mycobacterium tuberculosis).» 

 

ιμερα, μετά από δεκαετίεσ ςχετικϊν μελετϊν, θ αξιοποίθςθ του χρυςοφ ςτθν 

ιατρικι επιςτιμθ ζχει διευρυνκεί. Σρεισ εκ των πλζον βαςικϊν εφαρμογϊν του 

χρυςοφ είναι οι εξισ: 
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α) κεραπεία του καρκίνου 

β) ανίχνευςθ HIV/AIDS 

γ) κεραπεία ρευματοειδοφσ αρκρίτιδασ 

 

 
 

Πώσ επιδρά ο χρυςόσ ςε περιπτώςεισ καρκίνου 

 

Σο ςχετικό δθμοςίευμα του MIMS επιςθμαίνει ότι οι ενϊςεισ χρυςοφ 

χρθςιμοποιοφνται ολοζνα και πιο ςυχνά για τθ κεραπεία διαφόρων τφπου 

καρκίνου, με πιο εντυπωςιακι τθ χριςθ του ςτθ χθμειοκεραπεία για όγκουσ. «Αν 

και δεν περιζχουν όλα τα φάρμακα για καρκίνο κάποιου τφπου μζταλλο, οι πιο 

διαδεδομζνεσ κεραπείεσ για πολλϊν τφπων καρκίνουσ είναι φάρμακα όπωσ θ 

ςιςπλατίνθ. Η ςυγκεκριμζνθ χθμικι φόρμουλα περιζχει πλατίνα» εξθγεί ο Ρίτςαρντ 

Χάλιντεϊ από το World Gold Council. 

Όπωσ ςυμβαίνει, ωςτόςο, με πολλά αντικαρκινικά φάρμακα, κατά τθ κεραπεία 

ςκοτϊνονται και πολλά υγιι κφτταρα, μαηί με τα καρκινικά, με ςυνζπεια να 

υπάρχουν παρενζργειεσ, όπωσ θ απϊλεια μαλλιϊν. 

 

φμφωνα με το MIMS, μια πολλά υποςχόμενθ ανακάλυψθ είναι θ χριςθ 

νανοςωματιδίων χρυςοφ. Πωσ λειτουργεί αυτό; Λόγω τθσ βιοςυμβατότθτασ του 

χρυςοφ, τα νανοςωματίδια μποροφν να εγχυκοφν ενδοφλεβίωσ και να 

ςυςςωρευτοφν ςε ςυγκεκριμζνθ περιοχι, όπωσ είναι οι καρκινικοί όγκοι.  
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Η χριςθ χρυςοφ ζχει ιδθ δϊςει ενκαρρυντικά αποτελζςματα ςτθ κεραπεία του 

καρκίνου του προςτάτθ, με τα μικροςωματίδια χρυςοφ να επιτυγχάνουν τθν 

αναςτολι τθσ ανάπτυξθσ των όγκων. «Η κζςθ των κόκκων χρυςοφ μπορεί να 

ανιχνευτεί χρθςιμοποιϊντασ ακτίνεσ Χ, επιτρζποντασ, ζτςι, ςτουσ γιατροφσ να 

ςτοχεφςουν ςε ςυγκεκριμζνο ςθμείο του προςτάτθ με ακρίβεια χιλιοςτϊν» τονίηει ο 

Χάλιντεϊ.  

 

Ο χρυςόσ ενάντια ςε HIV/AIDS 

 

Με τθν ίδια μζκοδο τθσ νανοτεχνολογίασ, όπωσ αναφζρει το MIMS, ωκοφνται 

εξελίξεισ και ςτο «μζτωπο» τθσ κεραπείασ και τθσ πρόλθψθσ του HIV/AIDS. Ερευνα 

που πραγματοποίθςε το Imperial College του Λονδίνου αποκάλυψε ότι οι 

πειραματικζσ τεχνικζσ με νανοςωματίδια χρυςοφ δίνουν τθ δυνατότθτα εντοπιςμοφ 

ενόσ μορίου – ςτόχου, ακόμα κι αν βρίςκεται ςε εξαιρετικά χαμθλι ςυγκζντρωςθ, 

επιτρζποντασ ζτςι τθν ζγκαιρθ ανίχνευςθ. 

 

Προσ το παρόν δεν υπάρχει κεραπεία για τθ ςυγκεκριμζνθ αςκζνεια, όμωσ οι 

ερευνθτζσ παραμζνουν αιςιόδοξοι. ε μια άλλθ ζρευνα, εν προκειμζνω από τθν 

Ιταλία, οι επιςτιμονεσ χρθςιμοποίθςαν ζνα φάρμακο με βάςθ το χρυςό που 

ονομάηεται auranofin. Πρόκειται για ζνα φάρμακο που αρχικά χρθςιμοποιικθκε για 

τθ ρευματοειδι αρκρίτιδα και ςτθν περίπτωςθ του HIV είχε απτά αποτελζςματα ςε 

ζξι πικικουσ (επιμολφνκθκαν με ιό όμοιο του HIV). Αυτό που διαπίςτωςαν οι 

ερευνθτζσ ιταν ότι με τθ χριςθ του auranofin ςυρρικνϊκθκε θ δεξαμενι κυττάρων 

CD4, τα οποία προςβάλλονται από τον ιό. 

 

Η εφαρμογι του χρυςοφ ςτθ ρευματοειδι αρκρίτιδα 

 

Μια από τισ πλζον δοκιμαςμζνεσ εφαρμογζσ του χρυςοφ, ωσ κεραπευτικοφ μζςου, 

αφορά τθ ρευματοειδι αρκρίτιδα. Σο φάρμακο τφπου DMARD, που τροποποιεί τθ 

νόςο, χρθςιμοποιείται λιγότερο τισ δυο τελευταίεσ δεκαετίεσ, λόγω τθσ χριςθσ πιο 

ανεκτϊν φαρμάκων, όπωσ θ μεκοτρεξάτθ. 

 

Η χρυςο-κεραπεία γινόταν μζςω ζνεςθσ, ωςτόςο υπιρχε θ δυνατότθτα και θ λιψθ 

χρυςοφ από ςτόματοσ. Οι αςκενείσ ςυνικωσ λαμβάνουν εβδομαδιαίεσ ενζςεισ που, 

ςταδιακά, μειϊνονται ςε μια το μινα. Οι ςχετικζσ ζρευνεσ -και με placebo 
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φάρμακο- είχαν δείξει ότι με τθ κεραπεία χρυςοφ επιτφγχαναν μείωςθ κατά 30% 

ςτα πρθξίματα που προκαλοφνταν ςτισ αρκρϊςεισ. 

 

 
Να ςθμειωκεί ότι τα κοιτάςματα τθσ Ελλάδασ ςε χρυςό, άργυρο, μόλυβδο, χαλκό 

και ψευδάργυρο εντοπίηονται ςτα Μεταλλεία Καςςάνδρασ, ςτθν περιοχι τθσ ΒΑ 

Χαλκιδικισ. Εκεί βρίςκονται τα γνωςτά μεταλλεία τθσ Ολυμπιάδασ και των Μαφρων 

Πετρϊν ςτο τρατϊνι, που βρίςκονται ςε φάςθ παραγωγισ και εξαγωγϊν, κακϊσ 

και εκείνο των κουριϊν, που τελεί υπό κακεςτϊσ ανάπτυξθσ.  
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Webinar: Doing business in the USA 

το πλαίςιο ςυνεργαςίασ με τθν ΠΟΒΑΚΩ, ο οργανιςμόσ EnterpriseGreece, μασ 
ενθμζρωςε για τθν πραγματοποίθςθ διαδικτυακοφ ςεμιναρίου, με κζμα «exports», 
ςτισ 11/6/2020. Γιαπεριςςότερεσ πλθροφορίεσ και εγγραφι, ακολουκείςτε το link: 
https://bit.ly/EG-doing-business-usa-WA 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@povako.gr
https://bit.ly/EG-doing-business-usa-WA
https://server88.mailstudio.gr/link.php?M=12670081&N=13263&L=8433&F=H


 

20 

Λζκκα 20 - 105 62 Ακινα, Σθλ. 0030/210-3229 047, E-Mail: info@povako.gr, www.povako.gr 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια κειμένων–ρεπορτάζ: Λίνα Τςιρέκα (tsirekalina@yahoo.com) 
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