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                         Μήνυμα προέδρου  

    
    Αγαπητές και αγαπητοί,  
                      

Το φετινό Πάσχα επιβάλλεται να είναι και θα είναι διαφορετικό  από αυτό 
που πατροπαράδοτα γνωρίζαμε.  Καλούμαστε όλοι μαζί ενωμένοι να 
δώσουμε μία μεγάλη μάχη, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της 
υγειονομικής κρίσης. Προπάντων καλούμαστε να την κερδίσουμε, έτσι 
ώστε η επόμενη ημέρα να είναι καλύτερη προκειμένου να επιστρέψουμε, 
σταδιακά, στην κανονικότητα.  

Μέχρι σήμερα έχει ληφθεί σειρά μέτρων για τον επιχειρηματικό κόσμο. Οι 
παρεμβάσεις, μετά και από αιτήματα της ΠΟΒΑΚΩ, ήταν θετικές, ωστόσο 
όπως όλα δείχνουν θα απαιτηθούν και άλλα μέτρα. Παράλληλα απαιτείται 
ένας εμπεριστατωμένος και εξειδικευμένος σχεδιασμός για την επόμενη 
ημέρα.  

Ιδιαίτερα στην περίπτωση που η τρέχουσα κρίση διαρκέσει επί μακρόν, ο 
κίνδυνος να οδηγηθεί η οικονομία σε βαθιά ύφεση είναι σημαντικός. Για 
να περιοριστεί η απειλή αυτή, χρειάζονται γενναίες αποφάσεις και 
συνεργασία μεταξύ της Πολιτείας, των παραγωγικών φορέων και των 
κοινωνικών εταίρων.  
Η ΠΟΒΑΚΩ ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι παρούσα με προτάσεις 
και θέσεις.  Ας ευχηθούμε πως τηρώντας τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του 
κορωνοϊού, μετά τις γιορτές του Πάσχα, θα αρχίσει να αχνοφαίνεται μία 
αχτίδα φωτός, προκειμένου να μπούμε σε πιο ήρεμα νερά.  



 Καλή Ανάσταση σε όλες και όλους!  
            Φέτος δεν είναι απλά μια ευχή. Είναι συνειδητή προσπάθεια να 
            βγούμε υγιείς και δυνατοί, στο φως της επόμενης μέρας. 
 
       Πέτρος Καλπακίδης  

Πρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κορωνοϊός: Παρατείνεται έως τις 27 Απριλίου το κλείσιμο 
επιχειρήσεων-καταστημάτων 

 

Κλειστές έως τις 27 Απριλίου θα παραμείνουν όλες οι επιχειρήσεις που 
εντάσσονται στους ΚΑΔ και έχουν κλείσει προσωρινά για τον περιορισμό 
της διασποράς του κορωνοϊού. 

Η ΠΟΒΑΚΩ ενημέρωσε με σχετική επιστολή τους προέδρους των 
Συλλόγων που βρίσκονται στο δυναμικό της προκειμένου να ενημερώσουν 
με τη σειρά τους τα μέλη τους. 
Στην επιστολή αναφέρεται:  
«Με απόφαση της κυβέρνησης, παρατείνεται εκ νέου η προσωρινή 
απαγόρευση  λειτουργίας στο σύνολο της επικράτειας για λόγους δημόσιας 
υγείας, από 12/04/2020 έως και 27/04/2020, προς περιορισμό του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοϊού, των επιχειρήσεων. Για τον κλάδο της 
αργυροχρυσοχοΐας το προαναφερόμενο μέτρο αφορά τις επιχειρήσεις που 
ο  ΚΑΔ είναι:  
(α) 47.77 με περιγραφή «Λιανικό εμπόριο ωρολογίων και κοσμημάτων σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες  ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop)». 



 (β) 47.19 με περιγραφή «Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη 
εξειδικευμένα καταστήματα». 
Η επιστολή καταλήγει  προτρέποντας τους προέδρους των Συλλόγων να 
τηρηθούν «πιστά τα μέτρα ώστε να συμβάλλουμε στην γρήγορη 
αποκατάσταση της δημόσιας υγείας και της καθημερινότητας στη χώρα 
μας» ενώ τους ζητά να  ενημερώσουν τα μέλη τους. 
 
Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε 
επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων 
πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 
σε τηλέφωνο ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες αλλά και 
η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων εντός των λιμανιών και των 
αεροδρομίων της χώρας. 
Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων δεν απαγορεύεται, οι 
διοικήσεις τους οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση, κατά την 
προσέλευση των καταναλωτών, της αναλογίας του ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. 
και την ελάχιστη απόσταση των 2 μέτρων μεταξύ τους, καθώς και του μη 
σχηματισμού ουράς άνω των 5 ατόμων. 
Επίσης δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία 
κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων απαγορεύεται 
διά της παρούσας απόφασης. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Επιστολή ΠΟΒΑΚΩ προς Γεωργιάδη για συμπερίληψη ΚΑΔ  

 

Επιστολή προς τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι 
Γεωργιάδη προκειμένου να συμπεριληφθούν στα μέτρα οικονομικής 
ενίσχυσης, επιπλέον ΚΑΔ του κλάδου της αργυροχρυσοχοΐας και 
ωρολογίου που πλήττονται, απέστειλε η ΠΟΒΑΚΩ. Όπως επισημαίνεται 
στην επιστολή «στην περίπτωση εξαψήφιων περιλαμβάνονται όλες οι 
κατηγορίες οκταψήφιων».  
 
Οι ΚΑΔ είναι οι παρακάτω:  

 
ΚΑΔ Κλάδος - Περιγραφή Δραστηριότητας 
47.91.82 Λιανικό εμπόριο ρολογίων και κοσμημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω 

διαδικτύου 
70.22.15.08 Υπηρεσίες συμβούλων για έλεγχο ποιότητας  

  
 
 
 
 
 



Παρακάτω αναφέρονται οι ΚΑΔ που απεστάλησαν λίγες ημέρες νωρίτερα 
με επιστολή προς τον Άδωνι Γεωργιάδη.  

ΚΑΔ Κλάδος - Περιγραφή Δραστηριότητας 
  

22.22 Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας 
24.41 Παραγωγή Πολύτιμων Μετάλλων 
25.61 Κατεργασία και Κάλυψη Μετάλλων 
32.12 Κατασκευή Κοσμημάτων & Συναφών Ειδών 
32.13 Κατασκευή Κοσμημάτων Απομίμησης & Συναφών Ειδών 
38.32.21 Υπηρεσίες Ανάκτησης Α’ Υλών Πολύτιμων Μετάλλων 
46.12.12.04 Εμπορικοί Αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση χρυσού και αργύρου 
46.18.12.13 Εμπορικοί Αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ρολογίων  
46.18.19.06 Εμπορικοί Αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών 
46.18.19.07 Εμπορικοί Αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση νομισμάτων, κοσμημάτων, πολυτίμων λίθων 

και συναφών ειδών 
46.48 Χονδρικό Εμπόριο Ρολογίων & Κοσμημάτων 
46.49.34.05 Χονδρικό Εμπόριο Λουριών και Αλυσίδων Ρολογίων κάθε είδους και μερών τους 
46.49.39.05 Χονδρικό Εμπόριο Απομιμήσεων Κοσμημάτων 
46.62 Χονδρικό Εμπόριο εργαλειομηχανών 
46.74.11.02 Χονδρικό Εμπόριο άλλων κλειδαριών από βασικά μέταλλα 
46.74.13 Χονδρικό Εμπόριο εργαλείων χειρός 
47.19.10.08 Λιανικό εμπόριο ειδών δώρου γενικά 

47.77 Λιανικό Εμπόριο Ρολογίων & Κοσμημάτων σε Εξειδικευμένα Καταστήματα 

74.10.19.05 Υπηρεσίες Σχεδιαστή Κοσμημάτων και Υπηρεσίες Γεμμολογίας  
76.34.6 Χονδρικό Εμπόριο Μηχανημάτων Ειδικής Χρήσης Π.Δ.Κ.Α.   

95.25 Επισκευή Ρολογίων & Κοσμημάτων 

 

 

 

 

 

 

 



Ο χρυσός φέρνει καλά νέα ως επενδυτικό μέσο 

 

Υπάρχουν και καλά νέα, μέσα στην πολύπλευρα ζοφερή, υγειονομική, 
κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα που βιώνει η χώρα, εξ αιτίας 
του κορωνοϊού. 

Τα καλά αυτά νέα έρχονται από τη… σελίδα 331 της ετήσιας έκθεσης της 
Tράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα. Εκεί λοιπόν 
καταγράφεται η ποσότητα του χρυσού που διαθέτει η χώρα, η αγοραία αξία 
του οποίου έχει αναρριχηθεί στο υψηλότερο σημείο όλων των εποχών. 
Απόρροια βεβαίως της ισχυρής ανατίμησης του πολύτιμου μετάλλου. 

Όπως προκύπτει από την έκθεση της κεντρικής τράπεζας της χώρας, στα 
τέλη του 2019 η Ελλάδα είχε 4,83 εκατ. ουγγιές χρυσού, των 31,1 
γραμμαρίων η μία. Κατείχε δηλαδή 150,3 τόνους χρυσού. 

Καθώς η spot τιμή του «βασιλιά» των μετάλλων είχε διαμορφωθεί στα 
1.354,104 ευρώ ανά ουγγιά (αντικατοπτρίζοντας την συναλλακτική 
ισοτιμία του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος με τα αμερικανικό δολάριο) 

η συνολική αποτίμηση του χρυσού της Ελλάδος έφτασε στα 6,54 
δισ. ευρώ. Ενισχυμένη κατά 21,4% σε ετήσια βάση και φτάνοντας σε ένα 
νέο ιστορικό υψηλό. Εξαιρουμένων βεβαίως των αποτιμήσεων που ίσχυαν 
στην ακραία πληθωριστική για το εθνικό μας νόμισμα, κατοχική περίοδο. 



Αν πάντως ληφθεί υπόψη η τωρινή αποτύπωση της spot τιμής του χρυσού 
(1.400,85 ευρώ ή 1.498,8 δολάρια ανά ουγγιά, τότε και η αξία του χρυσού 
της Ελλάδος έχει αυξηθεί περαιτέρω κατά 3,5% περίπου. Κινούμενη πλέον 
στις παρυφές των 6,8 δις ευρώ. 

Στους 150,3 τόνους τα διαθέσιμα και οι απαιτήσεις 
Μπορεί βεβαίως τυπικά ο χρυσός της Ελλάδος να υπολογίζεται σε 150,3 
τόνους, πλην όμως από την ποσότητα αυτήν οι… 30,65 τόνοι λείπουν και 
συνιστούν απαιτήσεις. Διότι έχουν πάει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του mononews.gr, με αυτόν τον τρόπο 
καλύπτεται το μερίδιο του συναλλαγματικού μείγματος συμμετοχής της 
χώρας στο ΔΝΤ, κάτι που ισχύει διαχρονικά για όλες τις χώρες-μέλη του 
πολυσυζητημένου Ταμείου. Η ελληνική συμμετοχή μεταφράζεται σε 
985.600 ουγγιές χρυσού που μεταφέρθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος 
για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου. Η συγκεκριμένη εισφορά σε 
χρυσό αποτιμάται τώρα σε 1,33 δισ. ευρώ και λογίζεται ως απαίτηση της 
ΤτΕ από το Δημόσιο. 

Από την έκθεση της τράπεζας της Ελλάδος προκύπτει ότι στη διάρκεια της 
περσινής χρονιάς η ποσότητα του χρυσού αυξήθηκε κατά 24,4 χιλιάδες 
ουγγιές. Δηλαδή, περί τα 759 κιλά. Γεγονός που οφείλεται κατ’ εξοχήν 
στην απορρόφηση από την ΤτΕ των εκτεταμένων πωλήσεων που έγιναν 
από πλευράς των ιδιωτών. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι το 2019 η ΤτΕ 
αγόρασε περίπου 93.000 χρυσές λίρες περισσότερες, από όσες η ίδια 
διέθεσε, καλύπτοντας την εξαιρετικά υποτονική ζήτηση. 

Πλέον τα διαθέσιμα σε χρυσό διεθνών προδιαγραφών (ράβδους) όπως 
επίσης και χρυσές λίρες ανέρχονται σε 3.649.400 ουγγιές. Η ΤτΕ διαθέτει 
επίσης και άλλες 197.700 ουγγιές σε χρυσό μη διεθνών προδιαγραφών και 
χρυσά νομίσματα. 

Στην έκθεσή της η τράπεζα αναφετει ότι από τη συνολική αποτίμηση του 
χρυσού έχουν προκύψει κέρδη 4,678 δις ευρώ. Αυτά τα κέρδη βεβαίως δεν 
λογίζονται ώς έσοδα, αλλά λειτουργούν ως αποθεματικά περιουσιακά 

στοιχεία. Υπαγόμενα φυσικά κάθε φορά στις αυξομειώσεις που 
δημιουργούνται από την άνοδο ή την πτώση της τιμής του πολύτιμου 
μετάλλου στις διεθνείς αγορές. Σε κάθε περίπτωση το κόστος κτήσης του 
χρυσού υπολογίζεται για την ΤτΕ στα 386 ευρώ ανά ουγγιά. 

Τα τελευταία χρόνια ορισμένες κεντρικές τράπεζες ενισχύουν τις θέσεις 
τους σε χρυσό. Η Ρωσία έχει αγοράσει 1.053,3 τόνους χρυσού την 



τελευταία 5ετία όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Παγκόσμιου 
Συμβουλίου Χρυσού. Στο ίδιο αυτό διάστημα η Κίνα έχει αποκτήσει 894,2 
τόνους χρυσού, το Καζακστάν 190,2 και η Ινδία 67,9 τόνους. 
Στην 33η θέση της παγκόσμιας κατάταξης 
Αντίθετα, οι κεντρικές τράπεζες των χωρών της ζώνης του ευρώ δεν έχουν 
κάνει αγορές, ενώ σε ότι αφορά την Ελλάδα βρίσκεται στην 33η θέση της 
παγκόσμιας κατάταξης. Τα στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου χρυσού 
δείχνουν ότι η Ελλάδα διέθετε τον εφετινό Ιανουάριο 113,5 τόνους χρυσού, 
χωρίς να υπολογίζεται στα αποθέματα ο χρυσός μη διεθνών προδιαγραφών. 
Τον Φεβρουάριο του 2015 η Ελλάδα ήταν στην 32η θέση με 112,4 τόνους 
χρυσού διεθνών προδιαγραφών. 
Πέραν τούτων και σχετικά πρόσφατα, ιδιαίτερη αίσθηση είχε δημιουργήσει 
η τάση επαναπατρισμού του χρυσού σε εθνικά θησαυροφυλάκια αρκετών 
χωρών, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία. Τις κινήσεις αυτές ορισμένοι 
αναλυτές τις απέδωσαν σε λόγους ασφαλείας, μη εξαιρουμένου και του 
ενδεχομένου επιδείνωσης του οικονομικού περιβάλλοντος. 
Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, κατά καιρούς γίνονται πολλές συζητήσεις και 
αναπτύσσονται διάφορες θεωρίες συνωμοσίας για το πού βρίσκεται ο 
χρυσός της χώρας. Η ΤτΕ έχει ξεκαθαρίσει με κατηγορηματικό τρόπο ότι 
ο χρυσός δεν είναι εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό. Όπως έχει τονιστεί, το 
47% των αποθεμάτων φυλάσσεται εδώ στην Ελλάδα, το 29% είναι στην 
ομοσπονδιακή τράπεζα των Η.Π.Α., το 20% στην τράπεζα της Αγγλίας, 
ενώ 4% είναι στην κεντρική τράπεζα της Ελβετίας. Με αυτές τις παραδοχές 
εκτιμάται ότι 56,2 τόνοι χρυσού φυλάσσονται στα θησαυροφυλάκια 
υψίστης ασφαλείας της Τραπέζης της Ελλάδος. Στις ΗΠΑ είναι 34,7 τόνοι, 
στην Αγγλία 23,9 τόνοι και στην Ελβετία άλλοι 4,8 τόνοι ελληνικού 
χρυσού. Οι υπόλοιποι 30,65 τόνοι είναι η απαίτηση της συνεισφοράς 
χρυσού στο ΔΝΤ. 

 

 

 

Μέχρι και το έτος 2000 η αποτίμηση του χρυσού γινόταν στο 65% 
της αγοραίας αξίας του. Αυτό άλλαξε από το 2001, οπότε και λαμβάνεται 
υπόψη το 100% της αξίας του χρυσού. Εκείνη τη χρονιά η Ελλάδα, όπως 
και οι άλλες χώρες του ευρώ «προίκισαν» την Ευρωπαϊκή Κεντρική 



τράπεζα με χρυσό και συναλλαγματικά διαθέσιμα. Η ΤτΕ έδωσε στην ΕΚΤ 
620.014,714 ουγγιές χρυσού που μαζί με τις άλλες απαιτήσεις εγγράφονται 
στους ισολογισμούς της. 
Tον Αύγουστο του 2003, επί πρωθυπουργίας Κώστα Σημίτη, η Διοίκηση 
της Τραπέζης της Ελλάδος, στο τιμόνι της οποίας ήταν ο Νίκος 
Γκαργκάνας, πουλήθηκαν 20 τόνοι χρυσού με τίμημα 207 εκατ. ευρώ. Η 
πώληση έγινε στα 322 ευρώ ανά ουγγιά, δηλαδή σχεδόν 76% πιο κάτω από 
τις τρέχουσες τιμές. Αλλά τότε βέβαια οι εγχώριες συνθήκες και η 
περιρρέουσα διεθνής κατάσταση, δεν είχαν καμία σχέση με τα όσα 
ανατρεπτικά ακολούθησαν και έφεραν το χρυσό σε πρώτο πλάνο. 

Τουλάχιστον σε ότι αφορά στα χρόνια του ευρώ, που μπήκε στη ζωή της 
χώρας στην αρχή του 2002, η αξία του χρυσού της Ελλάδος έχει αυξηθεί 
κατά 4,5 φορές. Ακολουθώντας φυσικά τη ραγδαία ανατίμηση του 
πολύτιμου μετάλλου. Ποσοτικά πάντως, το peak του χρυσού ήταν το 
2002.Σε εκείνη τη χρονιά όμως έληξε ένα swap χρυσού/δολαρίου με 
συνέπεια να αυξηθεί και η αποτίμηση των ελληνικών διαθεσίμων. 



 

 

 

 

 

 

 

 



Μέτρα για τον κορωνοϊό: Έκπτωση 25% σε μελλοντικό φόρο 
για άμεση καταβολή ΦΠΑ 

 

Με νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προχωρά η κυβέρνηση στη 
διευθέτηση νέων ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 
κορωνοϊού, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος 
Πέτσας.   
Στις νέες προβλέψεις του κυβερνητικού επιτελείου, οι οποίες 
περιγράφονται στην ΠΝΠ, περιλαμβάνονται: 
·έκπτωση 25% σε μελλοντικό φόρο για άμεση καταβολή ΦΠΑ, 
 
·δωρεάν περίθαλψη για ανασφάλιστους μέχρι τις 31 Μαϊου, 
 
·απασχόληση ιδιωτών γιατρών σε δημόσια νοσοκομεία με έκδοση δελτίου 
παροχής υπηρεσιών, 
 
·παροχή κατ’ οίκον ή εξ’ αποστάσεως περίθαλψης από ιδιώτες με αντίτιμο 
30 ευρώ ανά επίσκεψη, 
 
·δυνατότητα απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών στην αγροτική 
οικονομίας, 
 
·δυνατότητα δημιουργίας προσωρινών δομών αστέγων από δήμους, 
 
·απαλλαγή γονέων από τα τροφεία δημοτικών παιδικών σταθμών (όντας 



κλειστά), 
 
·διεκπεραίωση ηλεκτρονικά εγγράφων των πολιτών για τις συναλλαγές με 
τράπεζες, 
 
·μείωση των διδάκτρων εκπαιδευτικών δομών για μη παρεχόμενες 
διαδικασίες, 
 
·χορήγηση κουπονιού 18 μηνών για όσους έχουν κάνει κράτηση στην 
Ελλάδα, 
 
·ρύθμιση για τις ΜΕΘ που θα δημιουργηθούν με δωρεά της Βουλής, 
 
·υποχρέωση για παροχή κάθε διευκόλυνσης για ΑμΕΑ. 
Παράλληλα, μια σειρά από διευκολύνσεις για τις επιχειρήσεις και τους 
εργαζόμενους ανακοίνωσε ο κ. Πέτσας, με παρατάσεις για τους 
ενδιαφερόμενους και στα τρέχοντα μέτρα στήριξης από τον κορωνοϊό. 
Συγκεκριμένα, μέχρι τις 21 Απριλίου δίνεται παράταση ένταξης στο 
πρόγραμμα της επιστρεπτέας προκαταβολής, με δυνατότητα υπαγωγής ΟΕ, 
ΕΠΕ και Iδιωτικών Kεφαλαιουχικών Eταιριών. Μέχρι τις 21 Απριλίου 
παρατείνεται και η δυνατότητα έκπτωσης 25% των οφειλών των 
πληττόμενων από τον κορωνοϊό επιχειρήσεων. 
Μέχρι τις 24 Απριλίου δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που δεν 
είχαν δηλώσει ως κύριο ΚΑΔ αυτόν της κυριότερης τους δραστηριότητας 
να τον επικαιροποιήσουν, ενώ από την Μεγάλη Τετάρτη θα καταβληθεί το 
επίδομα των 800 ευρώ σε πάνω από 800.000 δικαιούχους.  
 

 

 

 

 

 

 



E-shops: Τι αγοράζουν οι Έλληνες στην καραντίνα  

 

Η γνωστή πλατφόρμα, Skroutz, συγκέντρωσε τα δεδομένα των τελευταίων 
ιδιαίτερων -ελέω κορωνοϊού- ημερών και παρουσιάζει την κίνηση του 
καταναλωτικού κοινού. 
Συγκεκριμένα, η ομάδα Business Intelligence του Skroutz παρουσιάζει τα 
πρώτα στοιχεία της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών, όπως 
προκύπτουν από την δημοφιλή πλατφόρμα και τις πωλήσεις των 
συνεργαζόμενων καταστημάτων. Τα στοιχεία αφορούν στην περίοδο 9 με 
29 Μαρτίου 2020 και οι ποσοστιαίες μεταβολές προκύπτουν από την 
σύγκριση των αγορών που έγιναν αυτή την περίοδο με τις αγορές που 
έγιναν τον Φεβρουάριο 2020. 

Ραγδαία αύξηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφονται, το ηλεκτρονικό εμπόριο 
σημείωσε σημαντική αύξηση κάτι που διαπιστώνεται τόσο από τα στοιχεία 
επισκεψιμότητας όσο και τα στοιχεία αγορών. Για την ακρίβεια, οι 
πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω του Skroutz αυξήθηκαν κατά 
41%. 

Τα προϊόντα που εκτόξευσαν τις πωλήσεις τους 
Σε επίπεδο πωλήσεων, αύξηση σημείωσαν οι κατηγορίες που 
περιλαμβάνουν προϊόντα υγείας, παιχνίδια, όργανα γυμναστικής και 
περιφερειακά υπολογιστών, και για την ακρίβεια: 



    «Hobby - Αθλητισμός» αύξηση 70,40%, 

    «Υγεία - Ομορφιά» αύξηση 54,30%, 

    «Τεχνολογία» αύξηση 43,70%, 

    «Σπίτι - Κήπος» αύξηση 35,60%.  

Οι κατηγορίες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις (Ποσοστά Αύξησης) 
Συμπληρώματα Διατροφής 54,30% 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 90,70% 

Φαρμακευτικά 86,40% 

Περιποίηση Προσώπου 41,50% 

Εργαλεία 120,50% 

Παιδικά & Βρεφικά Παιχνίδια 224,00% 

Περιφερειακά 175,80% 

Παιδικά Παιχνίδια 242,10% 

Φροντίδα Μαλλιών 84,20% 

Προσωπική Υγιεινή 38,50% 

Περιποίηση Σώματος 86,10% 

Οικιακές Συσκευές 52,20% 

Όργανα Γυμναστικής 625,60% 

Ρούχα Εργασίας 231,50% 

Μακιγιάζ 34,80% 

Μικρές Οικιακές Συσκευές 75,20% 

Κρέμες Προσώπου 28,30% 

Αναλώσιμα Εκτυπωτών 143,30% 

Μάσκες Εργασίας 327,30% 



Ιατρικά Αναλώσιμα 304,70% 

Στοματική Υγιεινή 49,50% 

Φαγητό Μωρού 61,40% 

PC Hardware (Αναβάθμιση Υπολογιστή) 21,50% 

Βιβλία 90,60% 

Βάψιμο Μαλλιών 241,40% 

Είδη Καθαρισμού & Οικιακής Χρήσης 108,00% 

Ηλεκτρονικά Παιχνίδια 154,50% 

Φωτισμός 32,90% 

Περιφερειακά Gaming 181,90% 

Puzzles 2675,50% 

Αντισηπτικά Χεριών 30,60% 

Συσκευές Περιποίησης 21,30% 

Κατοικίδια 50,30% 

Τρόφιμα 68,50% 

Βρεφικές Τροφές 42,80% 

Διάφορα Ιατρικά Αναλώσιμα 183,50% 

Καλώδια 103,60% 

Κήπος 71,90% 

Διαγνωστικά Όργανα 140,40% 

Είδη Γραφείου 70,80% 

Αντιηλιακή Προστασία & Μαύρισμα 52,20% 

Επιτραπέζια Παιχνίδια 448,10% 

Ακοή & Αναπνοή 27,60% 

Νύχια 128,80% 



Laptops & Αξεσουάρ 99,90% 

Πάνες 30,00% 

Ήχος 31,30% 

Φτιάξτο Μόνος Σου (DIY) 290,20% 

Συσκευές Καθαρισμού 89,90% 

Πληκτρολόγια & Ποντίκια 163,10% 

Δικτυακά 140,90% 

Tablets & Αξεσουάρ 74,80% 

Τηλεοράσεις & Αξεσουάρ 59,50% 

Είδη Καπνιστού 44,60% 

Σκληροί Δίσκοι 22,50% 

Multimedia 563,00% 

Δομικά Υλικά 164,80% 

Καθαριστικά Σπιτιού 387,70% 

Παιδικά Έπιπλα 13,10% 

Εκτυπωτές 301,80% 

Είδη Υγιεινής 25,90% 

 

Πτώση της τάξεως του 35,40%, παρατηρήθηκε στα προϊόντα της 
κατηγορίας «Μόδα», κάτι που προφανώς εξηγείται από την προσαρμογή 
των καταναλωτών στην τρέχουσα κατάσταση, ενώ η κατηγορία «Auto – 
Moto» σημείωσε μείωση 8,6% 

Συγκεκριμένα η μεγαλύτερη μείωση αφορά τα μποτάκια, τα ποδοσφαιρικά 
παπούτσια, τις γόβες, αλλά και τα μπουφάν, τα παντελόνια, τις τσάντες, τα 
φορέματα και τις μπλούζες. 
 



Οι κατηγορίες με τις μεγαλύτερες μειώσεις σε πωλήσεις 
(ποσοστά μείωσης) 
Γυναικεία Μποτάκια -75,90% 

Ανδρικά Μποτάκια -71,60% 

Ποδοσφαιρικά Παπούτσια-68,60% 

Γόβες -61,70% 

Σακίδια Πλάτης -60,70% 

Γυναικεία Μπουφάν -58,40% 

Αθλητικές Τσάντες -56,40% 

Ανδρικά Μπουφάν -55,70% 

Ανατομικά Παπούτσια -52,70% 

Ανδρικά Παντελόνια -52,20% 

Γυναικείες Μπλούζες -52,20% 

Γυναικεία Παντελόνια -51,80% 

Ανδρικές Μπλούζες -50,90% 

Γυναικείες Τσάντες -50,60% 

Γυναικεία Φορέματα -49,50% 

Αθλητικές Εμφανίσεις -49,40% 

Ανδρικά Φούτερ -48,00% 

Ανδρικά Πουκάμισα -47,60% 

Ρολόγια -45,50% 

Φωτογραφικές Μηχανές -44,90% 

Air Condition -43,60% 

Βόλτα Μωρού -43,40% 



Γυναικεία Παπούτσια -43,30% 

Κοσμήματα -42,80% 

Τσάντες & Πορτοφόλια -42,50% 

Προϊόντα Ενηλίκων -38,00% 

Sneakers -36,30% 

Αναλώσιμα Αυτοκινήτου -35,80% 

Αθλητικά Ρούχα -33,70% 

Τροχοί-32,90% 

Γυναικεία Φούτερ -31,30% 

Ανδρικά Ρούχα -31,00% 

Activity Trackers -30,90% 

 

Οι τάσεις αυτές στις καταναλωτικές συνήθειες αλλάζουν μέσα στο 
πέρασμα των ημερών και τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται όσο περνάει 
ο καιρός. Στο τέλος αυτής της δύσκολης περιόδου το Skroutz θα μπορέσει 
να παρέχει μία ολοκληρωμένη εικόνα του πως κινήθηκε το ηλεκτρονικό 
εμπόριο.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Επιμέλεια κειμένων–ρεπορτάζ: Λίνα Τσιρέκα  

(tsirekalina@yahoo.com) 

 


