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Σεφχοσ 10ο, Ζτοσ 1ο  
 

Mινυμα προζδρου 
 

Αγαπθτζσ, αγαπθτοί 
 
Θ βζβθλθ απόφαςθ του Σοφρκου προζδρου ςε βάροσ τθσ Χριςτιανοςφνθσ για τθ μετατροπι 
τθσ Αγίασ οφίασ από μουςείο ςε τηαμί, μόνο αγανάκτθςθ μπορεί να προκαλεί. 
 
Μία τζτοια ενζργεια που προςβάλλει τθ διεκνι κοινότθτα, τουσ παγκόςμιουσ 
και ευρωπαϊκοφσ κεςμοφσ, που τορπιλίηει τθν ορκοδοξία δεν μπορεί να γίνει ανεκτι.  
 
Σζτοιεσ ενζργειεσ δεν μποροφν να μζνουν αναπάντθτεσ και χωρίσ κυρϊςεισ, οφτε οι 
επιχειρθματίεσ να κλείνουν τα μάτια. Αντίκετα πρζπει να πρωτοςτατιςουν με παρεμβάςεισ, 
για τθ λιψθ αυςτθρϊν μζτρων κατά τθσ Σουρκίασ. το πλαίςιο αυτό θ ΠΟΒΑΚΩ εξζδωςε 
ψιφιςμα προτείνοντασ μεταξφ άλλων μποϊκοτάη ςτα προϊόντα τθσ γειτονικισ χϊρασ. 
 
Κανείσ δεν πρζπει να λθςμονεί και όλεσ τισ άλλεσ προκλθτικζσ ενζργειεσ τθσ Σουρκίασ ςτθν 
Ανατολικι Μεςόγειο και το Αιγαίο, κακϊσ και το ρόλο που παίηει ςτισ αυξθμζνεσ ροζσ 
μεταναςτϊν προσ τθν Ελλάδα, δθμιουργϊντασ ζτςι ζνα αποςτακεροποιθτικό κλίμα ςτθν 
περιοχι, που πζραν όλων των άλλων, ζχει αρνθτικό αντίκτυπο και ςτθν οικονομία. 
 
 
 
Πζτροσ Καπλακίδθσ 
 
Πρόεδροσ ΠΟΒΑΚΩ   
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Ψιφιςμα ΠΟΒΑΚΩ για Αγία Σοφία: Μποϊκοτάη ςτα τουρκικά προϊόντα 
 

 
 
Σθν επιβολι εμπορικϊν κυρϊςεων ςτθν Σουρκία και μποϊκοτάη ςτα προϊόντα τθσ γειτονικισ 
χϊρασ, για τθ βάναυςθ και προκλθτικι απόφαςθ τθσ να μετατρζψει τθν Αγία οφία ςε τηαμί 
προτείνει με ψιφιςμα τθσ θ Πανελλινια Ομοςπονδία Βιοτεχνϊν Αργυροχρυςοχόων 
Κοςμθματοπωλϊν Ωρολογοπωλϊν (ΠΟΒΑΚΩ) επιςθμαίνοντασ παράλλθλα τθν ανάγκθ 
ςτιριξθσ του ελλθνικοφ κοςμιματοσ. 
 
Πιο ςυγκεκριμζνα το διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ ΠΟΒΑΚΩ ςτθ ςυνεδρίαςθ του τθν Κυριακι 19 
Ιουλίου και  μετά τθν απόφαςθ τθσ Σουρκίασ, με τθν οποία μετατρζπεται ςε τηαμί ο ιερόσ 
χϊροσ του Ναοφ τθσ Αγίασ του Θεοφ οφίασ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ  
 
Αποφάςιςε τα ακόλουκα: 
 

 Εκφράηει ότι θ ανιςτόρθτθ, βάναυςθ, προκλθτικι απόφαςθ τθσ Σουρκίασ να μετατρζψει 
τθν Αγία οφία ςε τηαμί, αποτελεί αρνθτικό ορόςθμο για τισ ςχζςεισ τθσ Σουρκίασ με τθν 
Ελλάδα, τθν ΕΕ, τισ ΘΠΑ, τθν Ρωςία αλλά και ολόκλθρο τον ορκόδοξο κόςμο. 

 Διαπιςτϊνει ότι θ επιλογι να μετατραπεί θ Αγία οφία ςε ιςλαμικό τζμενοσ, αλλά και ο 
χρόνοσ τθσ επιλογισ τθσ αλλαγισ αυτισ, ζρχεται ωσ ςυνζχεια μιασ ςειράσ προκλθτικϊν 
ενεργειϊν κατά τθσ χϊρασ μασ. 
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 Απορρίπτει ακόμα και ςκζψθ λειτουργίασ ωσ τηαμιοφ του ιεροφ χϊρου τθσ μεγάλθσ 
εκκλθςίασ τθσ χριςτιανοςφνθσ.  

 Καλεί τον πολιτιςμζνο κόςμο να καταγγείλει τθν απόφαςθ αυτι τθσ Σουρκίασ. 

 Τπογραμμίηει τθν ανάγκθ επαναπροςδιοριςμοφ των επιχειρθματικϊν ςυνεργαςιϊν με 
τθν γείτονα χϊρα. 

 Ηθτά τθν ενίςχυςθ τθσ ςτιριξθσ των ελλθνικϊν προϊόντων και δθ των ελλθνικϊν 
κοςμθμάτων ςε μια προςπάκεια ενίςχυςθσ τθσ εκνικισ οικονομίασ που αποτελεί βαςικό 
ςυντελεςτι ιςχφοσ τθσ χϊρασ μασ. 

 υςτινει ςτθν ελλθνικι επιχειρθματικότθτα να απευκυνκεί ςτισ ευρωπαϊκζσ 
επιχειρθματικζσ οργανϊςεισ ϊςτε να αποςτείλουν ςτθν Σουρκία μια θχθρι 
προειδοποίθςθ για «εμπάργκο», ωσ μια ζντονθ διαμαρτυρία ςτθν ατζρμονθ τουρκικι 
προκλθτικότθτα. 

 Προτείνει: 
α. Σθν επιβολι εμπορικϊν  κυρϊςεων. 
β. Μποϊκοτάη ςτα τουρκικά προϊόντα. 
γ. Προτροπι προσ τουσ καταναλωτζσ να μθν αγοράηουν τουρκικά κοςμιματα. 

 
Με αίςκθμα ευκφνθσ μπροςτά ςτθν ιςτορικι αλικεια και παράδοςθ και ςεβόμενοι τισ αξίεσ 
των παγκόςμιων κλθροδοτθμάτων, διακθρφττουμε και κακιςτοφμε ςαφζσ πωσ ο ςεβαςμόσ 
ςτα μνθμεία παγκόςμιασ κλθρονομιάσ αποτελεί δείγμα υψθλοφ πολιτιςμοφ και θ προάςπιςθ 
του κακίςταται αναγκαία. 
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Επιςτολι τθσ Λίλα Ντε Τςάβεσ ςε φορείσ του πολιτιςμοφ για τθν Αγία Σοφία 
 

 
 
Επιςτολι ςτθ διεκνι κοινότθτα και ςε φορείσ του πολιτιςμοφ, με αφορμι τθν αποτρόποαια 
μετατροπι τθσ Αγίασ οφίασ από Μουςείο και Μνθμείο Παγκόςμιασ Πολιτιςτικισ 
Κλθρονομιάσ τθσ UNESCO ςε Σηαμί  απζςτειλε θ Πρόεδροσ του Θ&Μ, Heritage & Museums, 
Παγκόςμια Πολιτιςτικι Κλθρονομιά και Μουςεία ςε εταιρικι ςυνεργαςία με EMF, Council of 
Europe, Λίλα ντε Σςάβεσ-Χρονοποφλου. 
Ακολουκεί θ επιςτολι:  
 
«ιμερα που ο Ιςτορικόσ Χρόνοσ, ζχει πάρει μια άλλθ αποτρόπαια διάςταςθ, μετά τθν 
μετατροπι τθσ χριςθσ τθσ Αγίασ οφίασ από Μουςείο και Μνθμείο Παγκόςμιασ Πολιτιςτικισ 
Κλθρονομιάσ τθσ UNESCO ςε Σηαμί, παρακολουκοφμε με κατάπλθξθ τθν πρωτοφανι “Υβριν", 
προσ τον Κϊδικα Δεοντολογίασ και Διεκνοφσ Δικαίου του πολιτιςμζνου κόςμου. Θ παγκόςμια 
κοινότθσ ενϊνει τθν φωνι τθσ ξανά, όπωσ κατά τθν αποφράδα επζτειο τθσ 
καταςτροφικισ πυρκαγιάσ τθσ Νοτρ Νταμ των Παριςίων, πριν ζνα περίπου χρόνο. 
 
Θζλουμε να ελπίηουμε, ότι κα πρυτανεφςει θ λογικι και ο ςεβαςμόσ του Διεκνοφσ Δικαίου, 
από τον Πρόεδρο τθσ Σουρκίασ, κακϊσ πιςτεφουμε ότι είναι πολλά περιςςότερα αυτά που μασ 
ενϊνουν από ότι μασ χωρίηουν. Εντοφτοισ όμωσ, χωρίσ ςεβαςμό ςτουσ Διεκνείσ κανόνεσ, δεν 
μπορεί να υπάρξει μζλλον για τθν ανκρωπότθτα. 
 
ιμερα, ςτεκόμαςτε με ιδιαίτερθ περιςυλλογι εμπρόσ ςτα διεκνι γεγονότα που μοιραία 
επθρεάηουν και τον πολιτιςμό. Ζχουμε όλοι χρζοσ να προςτατεφςουμε τθν Ανκρϊπινθ Ηωι όςο 
και τα καυμαςτά ζργα που δθμιοφργθςε ο άνκρωποσ ςτθν διαχρονικι εξζλιξθ του πολιτιςμοφ 
του. 
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ιμερα που γιορτάηουμε τθν Διεκνι Θμζρα Δικαιοςφνθσ 17 Ιουλίου, ο Οργανιςμόσ Θ&Μ, 
Θeritage & Museums, ο οποίοσ ζχει τθν τιμι να είναι ςε Εταιρικι υνεργαςία με τον φορζα 
EMF, υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ ςυμμετζχοντασ ςτθν επετειακι αυτι θμζρα ΔΙΕΘΝΟΤ 
ΔΙΚΑΙΟΤΝΘ, αποςτζλλει επιςτολι ςυμπαράςταςθσ προσ τθν Διεκνι Κοινότθτα, ζτςι ϊςτε να 
παραμείνει θ Αγία οφία ωσ Μουςείο. 

Θ επιςτολι απευκφνεται επίςθσ ςτα μζλθ του αλλά και ςε ομολόγουσ ςυνεργαηόμενουσ φορείσ 
πολιτιςμοφ κακϊσ είναι τακτικό μζλοσ των ΝΕΜΟ, EUROPA NOSTRA, LEM, CAMOC, ICOM HELLAS, BLUE 
SHIELD GREECE, WFFM. 
 
Ωσ Πρόεδροσ του Δ του Θ&Μ, Heritage & Museums, Ακινασ, Παριςίων και Νζασ Τόρκθσ, κα ικελα να 
ενϊςω τισ ευχζσ μου με εκείνεσ των μελϊν του υμβουλίου, για ζνα μζλλον που κα τιμά τα ανκρϊπινα 
δθμιουργιματα και τθν χριςθ τουσ από το παρελκόν, μζςα ςε ζνα πνεφμα πανανκρϊπινο και 
φυςιοκρατικό. 
  
Λίλα ντε Σςάβεσ-Χρονοποφλου 
 
Πρόεδροσ 
Θ&Μ, Heritage & Museums,  
Παγκόςμια Πολιτιςτικι Κλθρονομιά και Μουςεία,  
ςε εταιρικι ςυνεργαςία με EMF, Council of Europe 
 
Πρόεδροσ 
Ελλθνικι Ομοςπονδία Φίλων Μουςείων 
 
Πρόεδροσ  
Επιτροπισ Ανάπτυξθσ WFFM, World Federation of Friends of Museums» 
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Πρόταςθ ΠΟΒΑΚΩ για μείωςθ ενοικίων κατά 40% ζωσ το τζλοσ του 
2020 

 

 
 
Με δεδομζνθ τθν κατακριμνιςθ των εςόδων των επιχειριςεων, θ ΠΟΒΑΚΩ 
αποφάςιςε κατά τθν πρόςφατθ ςυνεδρίαςθ του διοικθτικοφ τθσ ςυμβουλίου, ςτισ 
19 Ιουλίου,  να κατακζςει πρόταςθ προσ τα αρμόδια υπουργεία για μείωςθ των 
μιςκωμάτων των επιχειριςεων του κλάδου τθσ κατά 40% μζχρι το τζλοσ του 2020.  
 
φμφωνα με τθν ΠΟΒΑΚΩ θ επζκταςθ του μζτρου αυτοφ ζωσ το τζλοσ του 2020 κα  
ζχει δυο ςτόχουσ: 

1. Σθ μείωςθ των λειτουργικϊν δαπανϊν των επιχειριςεων κατά το κρίςιμο 
διάςτθμα που ακολουκεί ζωσ το τζλοσ του ζτουσ, που είναι βζβαιο ότι υπό τισ 
παροφςεσ ςυνκικεσ κα είναι περίοδοσ χαμθλϊν οικονομικϊν προςδοκιϊν, με 
υποτονικι κίνθςθ ςτθν αγορά, ϊςτε να αποφευχκοφν νζα λουκζτα και απϊλεια 
κζςεων εργαςίασ. 

2. Σθ διαφφλαξθ τθσ κτθματαγοράσ από δθμιουργία χιλιάδων αδιάκετων 
εμπορικϊν ακίνθτων, όπωσ ςυνζβθ εξαιτίασ τθσ δεκαετοφσ κρίςθσ, που  βφκιςε 
τθν οικονομία ςε παρατεταμζνθ φφεςθ. 
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ΠΟΒΑΚΩ και ΔΕΘ – HELEXPO προκθρφςςουν διαγωνιςμό 
φιλοτζχνθςθσ κοςμιματοσ 

 

 
 
 
Όταν θ τζχνθ ςυναντά τισ πρϊτεσ φλεσ, το αποτζλεςμα δεν είναι απλϊσ ζνα 
διακοςμθτικό ςτοιχείο, δίνει τθ δυνατότθτα ζκφραςθσ αλλά και χαράσ τόςο ςτον 
δθμιουργό, όςο και ςτον κάτοχο του κοςμιματοσ.  
 
Σισ εκφράςεισ τθσ ευτυχίασ μζςα από τθ δθμιουργία επιχειρεί να ιχνθλατιςει ο 31οσ 
Πανελλινιοσ Διαγωνιςμόσ Φιλοτζχνθςθσ Κοςμιματοσ που κα πραγματοποιθκεί ςτο 
πλαίςιο τθσ 35θσ διεκνοφσ ζκκεςθσ KOSMIMA και κα διαρκζςει από τισ  17 ζωσ τισ 
19 Οκτωβρίου.  
 
Ο διαγωνιςμόσ,  που αποτελεί πλζον ετιςιο κεςμό για τον κλάδο τθσ 
αργυροχρυςοχοΐασ, και προκθρφςςεται από τθν Πανελλινια Ομοςπονδία Βιοτεχνϊν 
Αργυροχρυςοχόων Κοςμθματοπωλϊν Ωρολογοπωλϊν (ΠΟΒΑΚΩ) ςε ςυνεργαςία με 
τθ ΔΕΘ–HELEXPO, φζρει τον τίτλο «Eκφράςεισ Ευτυχίασ ςτο Κόςμθμα». τόχοσ του 
διαγωνιςμοφ είναι θ ανάπτυξθ και ανάδειξθ του ελλθνικοφ κοςμιματοσ.  
 
το διαγωνιςμό ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυμμετζχουν:  
 
- Μακθτζσ ςχολϊν αργυροχρυςοχοΐασ ι και ομάδεσ μακθτϊν, ζωσ διμελείσ  
 
- πουδαςτζσ ςχολϊν ςχεδιαςμοφ ι και ομάδεσ ςχεδιαςτϊν, ζωσ διμελείσ    
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-Επαγγελματίεσ ςχεδιαςτζσ καταςκευαςτζσ, ςχεδιαςτικζσ ομάδεσ ι εταιρίεσ κ.λ.π., 
που αςχολοφνται εραςιτεχνικά ι επαγγελματικά με το ςχζδιο και μποροφν να 
ςυμμετζχουν μεμονωμζνα ι ςαν μζλθ ομάδασ. 

Μεταξφ άλλων ςθμειϊνεται πωσ τα ςχζδια κα πρζπει να είναι πρωτότυπα (όχι 
αντιγραφζσ) και να υποβάλλονται για πρϊτθ φορά ςε διαγωνιςμό. Σο κάκε ςχζδιο 
κα ςυνοδεφεται από ζνα κείμενο, με ανϊτατο όριο τισ 150 λζξεισ. το κείμενο κα 
πρζπει να περιγράφεται το ςκεπτικό του ςχεδιαςτι, οι πθγζσ ζμπνευςθσ και 
ζρευνασ.  

Επιπρόςκετα τα ςχζδια κα πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα παραγωγισ από 
πολφτιμα μζταλλα. Θ καταςκευι του ςχεδίου πρζπει να περιγράφεται επαρκϊσ 
(τρόποσ καταςκευισ για όλα τα πικανά μζρθ αυτοφ, πικανζσ ςυνδζςεισ κλπ).  

Καταλθκτικι θμερομθνία για τθν υποβολι αιτιςεωσ ςυμμετοχισ ορίηεται θ Σρίτθ, 
15 επτεμβρίου και ϊρα 15:00, ενϊ θμζρα αξιολόγθςθσ θ Σετάρτθ, 23 επτεμβρίου. 

θμειϊνεται πωσ ςτθν οργανωτικι επιτροπι μετζχουν οι:  

- Πανελλινια Ομοςπονδία Βιοτεχνϊν Αργυροχρυςοχόων Κοςμθματοπωλϊν    
Ωρολογοπωλϊν (ΠΟΒΑΚΩ) 

- υντεχνία Χρυςοχόων - Αργυροχρυςοχόων Θεςςαλονίκθσ (ΧΑΘ) 
- φλλογοσ Κοςμθματοπωλϊν - Ωρολογοπωλϊν Θεςςαλονίκθσ (ΚΩΘ) 
- φλλογοσ Αργυροχρυςοχόων Ακθνϊν (ΑΑ) 
- ΔΕΘ-HELEXPO 
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Αρχαιρεςίεσ ςτθ Συντεχνία Χρυςοχόων Αργυροχόων Θεςςαλονίκθσ 

 

Θ υντεχνία Χρυςοχόων Αργυροχόων Θεςςαλονίκθσ ςτισ 6 και 7 Ιουλίου, 
διενιργθςε τισ αρχαιρεςίεσ τθσ για τθν ανάδειξθ των καταςτατικϊν οργάνων με 
τριετι κθτεία.  

τισ 15 Ιουλίου το ενιαμελζσ διοικθτικό ςυμβοφλιο ςυγκροτικθκε ςε ςϊμα και ζχει 
ωσ εξισ:  

Πρόεδροσ : Ελζνθ Σεηαψίδου  
Αϋ Αντιπρόεδροσ : ταμάτθσ Μαρίνθσ   
Βϋ Αντιπρόεδροσ : Δθμιτριοσ Σριαντόπουλοσ  
Γεν. Γραμματζασ: ταφροσ ουροφδθσ  
Σαμίασ & Ζφορασ Μθτρϊου: Αναγνϊςτθσ Αλμπάνθσ  
Αναπλ.  Γεν. Γραμματζασ : Βαςίλειοσ Πναγιωτίδθσ  
Αναπλ. Σαμίασ & Ζφορασ : Χριςτίνα Μαικίδου Πουτρίνο   
Μζλοσ : αράντθσ Γεωργιάδθσ  
Μζλοσ : Ζφθ Πουρςαίτιδου   
 

Θ κα. Σεηαψίδου ςυνεχάρθ το ανανεωμζνο δ.ς. για τθν εκλογι του και ευχικθκε 
δφναμθ και ομοψυχία. Ευχαρίςτθςε για τθν τιμι και εμπιςτοςφνθ τόςο των 
ςυναδζλφων, όςο και των μελϊν του δ.ς. που τθν εξζλεξαν για τρίτθ ςυνεχι κθτεία 
ςτο αξίωμα τθσ προζδρου.  
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«Σο νζο διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ ΧΑΘ ευχαριςτεί από καρδιάσ όλουσ τουσ 
ςυναδζλφουσ που ςυμμετείχαν ςτθ διαδικαςία των εκλογϊν. Θ ςχεδόν κακολικι 
ςυμμετοχι τουσ διατιρθςε τθ δφναμθ του ςυλλόγου ςτισ Ομοςπονδίεσ ΠΟΒΑΚΩ και 
ΟΒΘ με τθν εκλογι οκτϊ αντιπροςϊπων.  

Σο νζο δ.ς. ςτθν επόμενθ ςυνεδρίαςθ του κα κακορίςει τισ δράςεισ τθσ τριετίασ που 
κα ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ και απαιτιςεισ τθσ εποχισ μασ, πρωτίςτωσ όμωσ 
κα εργάηεται για τθν ενότθτα, ομοψυχία, αλλθλεγγφθ, ςυνεργαςία, τθ μελζτθ των 
προβλθμάτων του κλάδου για τθ προςφορότερθ ςυλλογικι διεκδίκθςθ και τθν 
προαγωγι των κοινϊν οικονομικϊν, κοινωνικϊν και επαγγελματικϊν ςυμφερόντων 
των μελϊν» αναφζρεται ςτθ ςχετικι ανακοίνωςθ τθσ ΧΑΘ. 

Συγχαρθτιρια επιςτολι ΠΟΒΑΚΩ προσ τθν πρόεδρο τθσ ΣΧΑΘ, Ε. 
Τεηαψίδου 

 

υγχαρθτιρια επιςτολι προσ τθν πρόεδρο τθσ υντεχνίασ Χρυςοχόων Αργυροχόων 
Θεςςαλονίκθσ, Ελζνθ Σεηαψίδου απζςτειλε θ διοίκθςθ τθσ ΠΟΒΑΚΩ.  

τισ επιςτολι που υπογράφουν ο πρόεδροσ τθσ Ομοςπονδίασ, Πζτροσ Καλπακίδθσ 
και ο γενικόσ γραμματζασ, Σριαντάφυλλοσ Παπακαναςίου εκφράηουν τα ειλικρινι 
και κερμά τουσ ςυγχαρθτιρια, για τθν επανεκλογι τθσ κα. Σεηαψίδου ςτθ κζςθ τθσ 
προζδρου τθσ ΧΑΘ, κακϊσ και των ςυμβοφλων που τθν πλαιςιϊνουν.«Είμαςτε 
βζβαιοι ότι θ Διοίκθςθ του ςυλλόγου ςασ, κα εργαςτεί με το ίδιο αδιάκοπο 
ενδιαφζρον προσ όφελοσ του κλάδου τθσ ελλθνικισ αργυροχρυςοχοΐασ. Ευχόμαςτε 
καλι δφναμθ ςτο ζργο ςασ» καταλιγει θ επιςτολι. 
 
 

mailto:info@povako.gr


 

11 

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

 

 

 

 
 

Πατάνε «φρζνο» οι καταναλωτζσ περιμζνοντασ θ κρίςθ να διαρκζςει 
ωσ τα τζλθ του 2021 

 

ε πτωτικι τροχιά παραμζνει θ καταναλωτικι εμπιςτοςφνθ με τουσ καταναλωτζσ 
πλζον να εμφανίηονται να πατοφν «φρζνο» ςτισ αγορζσ τουσ περιμζνοντασ πωσ θ 
οικονομικι κρίςθ που προκαλεί θ πανδθμία να διαρκζςει ωσ τα τζλθ του 2021.Αυτά 
είναι τα βαςικά ςυμπεράςματα τθσ μεγάλθσ ζρευνασ που πραγματοποίθςε ο 
φνδεςμοσ Επιχειριςεων & Λιανικισ Πωλιςεωσ Ελλάδοσ (ΕΛΠΕ) με τθν 
επιςτθμονικι υποςτιριξθ του εργαςτθρίου ELTRUN του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου 
Ακθνϊν. 
 
φμφωνα με τθν ζρευνα ο  δείκτθσ καταναλωτικοφ κλίματοσ λιανικισ, τον Ιοφνιο του 
2020 διαμορφϊκθκε ςτο -38, ςαφϊσ μειωμζνοσ ςε ςχζςθ με τον μινα βάςθσ και τθν 
προθγοφμενθ μζτρθςθ, τον Οκτϊβριο του 2019.Όπωσ φαίνεται, θ ςυγκεκριμζνθ 
εξζλιξθ δεν ζχει να κάνει τόςο με τισ μζχρι ςιμερα οικονομικζσ εξελίξεισ, αλλά 
κυρίωσ λόγω των μειωμζνων προςδοκιϊν των καταναλωτϊν για το προςεχζσ 
διάςτθμα. 
υγκεκριμζνθ θ μείωςθ ςτον υπο-Δείκτθ παροφςασ κατάςταςθσ ιταν περιοριςμζνθ 
ςτο -22, ενϊ αντίκετα ο υπό-δείκτθσ προςδοκιϊν παρουςίαςε μεγάλθ πτϊςθ και 
ζπεςε ςτο -50.  
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Πρακτικά, θ παραπάνω εξζλιξθ ςθμαίνει ότι μζχρι ςιμερα θ διαχείριςθ του 
οικονομικοφ ςκζλουσ τθσ κρίςθσ του COVID-19 οδιγθςε ςε μία οικονομικι 
κατάςταςθ των καταναλωτϊν χειρότερθ ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ, αλλά 
που προκαλεί μεγαλφτερθ ανθςυχία ςε ςχζςθ ςτο καταναλωτικό κοινό για το 
επερχόμενο χρονικό διάςτθμα. Αυτό άλλωςτε αποτυπϊνεται και ςτισ επί μζρουσ 
ερωτιςεισ, όπου φαίνεται ότι τόςο το προθγοφμενο 6μθνο θ οικονομικι κατάςταςθ 
μεγάλου μζρουσ του καταναλωτικοφ κοινοφ χειροτζρεψε (πτϊςθ ποςοςτοφ από 32% 
ςε 10%), όςο και ότι το επόμενο 6μθνο θ εκτίμθςθ μεγάλου μζρουσ του 
καταναλωτικοφ κοινοφ είναι ότι κα χειροτερζψει ακόμα περιςςότερο για τουσ ίδιουσ 
και τθ χϊρα (πτϊςθ από 30% ςε 11% και από 27% ςε 16%).  
 
Μάλιςτα 9 ςτουσ 10 καταναλωτζσ εκτιμοφν ότι θ οικονομικι κρίςθ λόγω τθσ 
πανδθμίασ του COVID-19 κα διαρκζςει τουλάχιςτον ωσ το τζλοσ του 2021 ενϊ 4 
ςτουσ 10 εκτιμοφν ότι κα ξεπεράςει το 2022.  

Καταγράφεται επίςθσ θ οικονομικι πίεςθ που ιδθ αντιμετωπίηει το ελλθνικό 
καταναλωτικό κοινό. Σο 75% του κοινοφ ξοδεφει πάνω από το 80% του διακζςιμου 
ειςοδιματοσ του ςε μθνιαία βάςθ, ενϊ το 9% ξοδεφει πάνω από 100%, πρακτικά 
δθλαδι δανείηεται με κάποιον τρόπο για να καλφψει τισ ανάγκεσ του. Είναι 
χαρακτθριςτικό ότι οι δαπάνεσ για τουσ μθνιαίουσ λογαριαςμοφσ ανζρχονται ςτο 
27% του ειςοδιματοσ, όςο ςχεδόν και οι δαπάνεσ για αγορζσ προϊόντων με 28%.Οι 
φόροι ακολουκοφν με 15% και οι υπθρεςίεσ με 14%.Χαρακτθριςτικό είναι ότι θ τάςθ 
για αγορζσ προϊόντων, αλλά και για πάγιουσ λογαριαςμοφσ υπθρεςιϊν είναι 
αυξθτικι (ωσ ποςοςτό του διακζςιμου ειςοδιματοσ), ενϊ θ τάςθ για τουσ φόρουσ 
και τισ υπθρεςίεσ πτωτικι.  
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τθν κατανομι των λιανικϊν αγορϊν ςτισ παραπάνω δαπάνεσ αποτυπϊνεται θ 
επίδραςθ τθσ κρίςθσ του COVID-19.Θ κφρια κατθγορία αγορϊν όςον αφορά τισ 
δαπάνεσ είναι τα τρόφιμα και ποτά με ποςοςτό 46% με αφξθςθ από 41% ςτθν 
προθγοφμενθ μζτρθςθ. Θ εςτίαςθ θ οποία ςτθν προθγοφμενθ μζτρθςθ βριςκόταν 
ςτθ δεφτερθ κζςθ υποχωρεί από 12% ςε 9% και τα ειςιτιρια ξενοδοχεία από 5% ςε 
μόλισ 1%. Αντίκετα, αφξθςθ παρουςιάηουν τα θλεκτρικά-θλεκτρονικά είδθ από 7% 
ςε 12%, ενϊ οι υπόλοιπεσ κατθγορίεσ ζχουν μικρζσ μεταβολζσ. Θα πρζπει να 
ςθμειωκεί ότι θ εκτιμϊμενθ μζςθ αξία δαπάνθσ ανά νοικοκυριό για λιανικζσ αγορζσ 
είναι αμετάβλθτθ ςε ςχζςθ με το Οκτϊβριο. 

Μείωςθ ςτισ δαπάνεσ για διαςκζδαςθ  

Θ ςυνολικι μζςθ αξία αγορϊν παρουςιάηει μείωςθ κατά 8% από 420 ευρϊ ςε 388 
ευρϊ, αλλά αν δεν ςυνυπολογιςτεί θ αξία εςτίαςθσ και ειςιτθρίων τότε είναι 
αμετάβλθτθ ςτα 350 ευρϊ.   

τθν πραγματικότθτα δθλαδι καταγράφεται μία ανά διανομι τθσ δαπάνθσ από το 
διακζςιμο ειςόδθμα ςτισ λιανικζσ αγορζσ. Αντίκετα όμωσ ςθμαντικι μείωςθ 
καταγράφουν οι δαπάνεσ για διαςκζδαςθ (εςτίαςθ -32%, ψυχαγωγία -81%). 
 
Θ ςθμαςία τθσ κρίςθσ του COVID-19 είναι ιδιαίτερα ζκδθλθ ςτθν κακθμερινότθτα 
του κοινοφ όπωσ καταγράφεται ςτον μζςο αρικμό επιςκζψεων για τθν 
πραγματοποίθςθ λιανικϊν αγορϊν ανά ζτοσ. υγκεκριμζνα, καταγράφεται μείωςθ 
ςτθν πρόκεςθ επίςκεψθσ κατά 48%, από 19,2 αγοραςτικά ταξίδια ανά μινα κατά 
κεφαλιν ςε μόλισ 10,1. Σθ μεγαλφτερθ μείωςθ καταγράφει ο κλάδοσ τθσ εςτίαςθσ, 
από 5,5 επιςκζψεισ ςε 2,0, ενϊ ο κλάδοσ των τροφίμων παρά τθ μεγάλθ μείωςθ από 
9,9 επιςκζψεισ ςε 5,4 παραμζνει με διαφορά θ πιο τακτικι ςυνικεια των 
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καταναλωτϊν. 

Σα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ καταγράφουν τθ ςθμαντικι αλλαγι που επιλκε ςτο 
καταναλωτικό κοινό το τελευταίο 6μινο και τθν μεγάλθ επίδραςθ τθσ κρίςθσ του 
COVID-19 ςτο καταναλωτικό κλίμα και ςτθν αγορά τθσ λιανικισ ςτθν Ελλάδα. 

θμειϊνεται πωσ θ ζρευνα ζλαβε χϊρα τθν περίοδο 9-19 Ιουνίου 2020 μζςω 
Πανελλινιασ Ζρευνασ ςε δείγμα 865 καταναλωτϊν. 

 

Ζκοψαν «φόρα» τα λθξιπρόκεςμα τον Απρίλιο 

 

Θ ενεργοποίθςθ μζτρων αναςτολισ πλθρωμϊν φορολογικϊν υποχρεϊςεων αλλά 
και το απαγορευτικό ςτθν εφαρμογι μζτρων αναγκαςτικισ είςπραξθσ άφθςαν ζνα 
ςυγκριτικά «κετικό» αποτφπωμα ςτθν εικόνα των λθξιπρόκεςμων φορολογικϊν 
οφειλϊν τον περαςμζνο Απρίλιο. 

Σα πλζον πρόςφατα ςτοιχεία τθσ ΑΑΔΕ δείχνουν ότι ο ρυκμόσ αφξθςθσ των 
λθξιπρόκεςμων οφειλϊν ςτθν εφορία κατζβαςαν ταχφτθτα τον Απρίλιο ςε ςχζςθ με 
τον αντίςτοιχο μινα του περαςμζνου ζτουσ με τα φρζςκα «φζςια» να 
ςυγκρατοφνται ςτα 204 εκατ. ευρϊ μειωμζνα κατά 10,5% ςε ςχζςθ με τα 228 εκατ. 
ευρϊ του περαςμζνου Απριλίου. Ανάλογθ εικόνα και ςτο τετράμθνο με τουσ 
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απλιρωτουσ φόρουσ ςτο διάςτθμα Ιανουαρίου -Απριλίου ςτα 2,286 δις. ευρϊ 
ζναντι 2,734 δις. ευρϊ το αντίςτοιχο περυςινό διάςτθμα (-16,58%). 

Πτωτικά κινικθκαν παράλλθλα και οι ειςπράξεισ κακϊσ το Lockdown ζφερε και 
«πάγωμα» των αναγκαςτικϊν μζτρων είςπραξθσ. Ρυκμίςεισ και πλθρωμζσ φόρων 
με το... ηόρι, οδιγθςαν ςτο τετράμθνο ςτο ταμείο του δθμοςίου 1,397 δις. ευρϊ 
ζναντι 1,644 δις. ευρϊ πζρυςι με πτϊςθ 16,1%. 

το πλικοσ των οφειλετϊν καταγράφεται ςχετικι ςτακεροποίθςθ με τουσ 
«ανοιχτοφσ» ςε λθξιπρόκεςμα χρζθ φορολογοφμενουσ να είναι τον Απρίλιο 
3.913.606 ΑΦΜ ζναντι 3.954.884 ΑΦΜ (-1,04%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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