
 

 
                                                                                                                                                        

Τεύχος 5ο  , Έτος 1ο                                       
 

                              Μήνυμα προέδρου 
    

Αγαπητές, αγαπητοί 
 
Η πανδημία του κορονωϊού έχει προκαλέσει μια νέα πραγματικότητα για τις 
επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους σε αυτές. Αν και περνούμε σε μια νέα φάση, με 
τις όποιες ιδιαιτερότητες κληρονομήσαμε από το lockdown, οι  αναταραχές που 
έχουν ήδη προκληθεί από την πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση, έχουν και πάλι στο 
επίκεντρο τις μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς η ξαφνική απώλεια 
εισοδήματος, τους δημιουργεί μεγάλα προβλήματα ρευστότητας και άμεσο κίνδυνο 
για τη βιωσιμότητα τους.  
 
Η κρίση που βιώνουμε έχει γίνει μέχρι τώρα αφορμή για να αλλάξουν πολλά στον 
τρόπο που επιχειρούμε και εργαζόμαστε. Είναι σημαντικό, για την οικονομία και την 
απασχόληση στη χώρα μας, οι ΜμΕ να μπορέσουν να επιβιώσουν, να συμβαδίσουν 
με τις αλλαγές και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.  
 
Η ΠΟΒΑΚΩ σε αυτή την προσπάθεια είναι δυναμικά και αδιάλειπτα παρούσα, 
βρίσκεται ακούραστα στο πλευρό όλων των μελών της, τόσο με προτάσεις και 
διεκδικήσεις από την Πολιτεία, ως συνομιλητής σε θέματα επιχειρηματικότητας, 
όσο και με ουσιαστικές και χρήσιμες υπηρεσίες και συμβουλές για κάθε επιχείρηση. 
 

 
Πέτρος Καλπακίδης  
Πρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ  
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ΠΟΒΑΚΩ: 12 + 1 προτάσεις για τη μετά κορωνοϊό εποχή 
 

 
 
Επιστολή με δέσμη 13 προτάσεων για τη μετά κορωνοϊό εποχή απέστειλε η 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών 
Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ) στον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι 
Γεωργιάδη και στον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Σημειώνεται πως η 
επιστολή  εστάλη στην ΓΣΕΒΕΕ και στην ΕΣΕΕ. 
 
Η ΠΟΒΑΚΩ επισημαίνει στην επιστολή της πως «η επόμενη ημέρα για την 
οικονομία, θα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση και θα απαιτηθούν πολύ 
προσεκτικοί χειρισμοί. Τα επιπλέον μέτρα που θα κληθεί να λάβει η ελληνική 
κυβέρνηση, θα πρέπει να είναι πραγματικά γενναία, προκειμένου να εξασφαλίσουν 
τη δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας. Θα πρέπει να επικεντρωθούν σε ενέσεις 
ρευστότητας με τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων που θα διασφαλίζουν τη 
διατήρηση των θέσεων εργασίας και τη συνέχιση της επιχειρηματικότητας». 
 
«Είναι γεγονός ότι η εξάπλωση του κορωνοϊού έχει τραυματίσει πολύ σοβαρά την 
παγκόσμια οικονομία και κατ’ επέκταση την ευρωπαϊκή και την ελληνική. Μεγάλες, 
μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις ανέστειλαν τις δραστηριότητές τους, 
ενώ σημαντικός αριθμός όσων εξακολουθούν να λειτουργούν σημειώνουν 
εξαιρετικά χαμηλές αποδόσεις λόγω του γενικότερου κλίματος. Επιπλέον θα πρέπει 
να εξεταστούν και οι μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών που εκτιμάται 
ότι θα δώσουν ανάσα στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους» αναφέρεται στην 
επιστολή. 
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Πιο συγκεκριμένα η ΠΟΒΑΚΩ προτείνει: 
- Πρόγραμμα τόνωσης της ρευστότητας και ειδικά για τις πολύ μικρές και 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με εγγυημένα από το κράτος άτοκα δάνεια και 
επιδοτήσεις. 

 
- Διαγραφή προσαυξήσεων σε πιθανές ρυθμίσεις προς το δημόσιο και παράλληλα 

παροχή ασφαλιστικών, φορολογικών ενημεροτήτων για την απρόσκοπτη συνέχιση 
της δραστηριότητας των επιχειρήσεων. 

 
- Κατάργηση του φόρου πολυτελείας, ο οποίος, μάλιστα, από την επιβολή του το 

2010, δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα δημόσια έσοδα. Είναι ένα πάγιο αίτημα 
του κλάδου μας, που το έχουμε θέσει κατά επανάληψη, και τώρα είναι η 
κατάλληλη ώρα για να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.  

 
- Εξαίρεση από την καταβολή ΦΠΑ της πρώτης ύλης για τον κλάδο της 

αργυροχρυσοχοΐας. 
 
- Παράταση για τις μεταχρονολογημένες επιταγές που θα λήξουν ενδεχομένως μετά 

τις 31 Μαΐου, δηλαδή, μετά τη λήξη του διαστήματος που καλύπτει η νέα ρύθμιση, 
(προέκυψε στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης που ελήφθησαν για τις επιχειρήσεις). 
Η ρύθμιση δίνει παράταση 75 ημερών στην πληρωμή επιταγών από τους εκδότες 
τους. Η ΠΟΒΑΚΩ έγκαιρα με επιστολή της είχε ζητήσει η παράταση να καθορίζεται 
στις 90 ημέρες.  

 
- Παρά την επανειλημμένη διεύρυνση του καταλόγου των Κωδικών Αριθμών 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων, στα μέτρα στήριξης δεν έχουν 
συμπεριληφθεί χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που πλήττονται εξίσου με τις 
ατομικές αλλά ανήκουν σε άλλες κατηγορίες (ΑΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ,ΙΚΕ,ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
κ.λπ.). Ο αριθμός των παραπάνω επιχειρήσεων κάθε άλλο παρά αμελητέος είναι 
και αναντίρρητα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους του 
βοηθήματος των 800 ευρώ, το οποίο να παρέχεται σε κάθε εταίρο, να ανασταλούν 
οι ασφαλιστικές και φορολογικές οφειλές τους, να μετατεθούν χρονικά οι δόσεις 
των ρυθμίσεων τους προς τον ΕΦΚΑ και το δημόσιο καθώς και οι οφειλές τους 
προς τις τράπεζες.  

 
- Διενέργεια καμπάνιας προβολής της χώρας και των εγχώριων  ποιοτικών 

προϊόντων (συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού κοσμήματος, που αποτελεί 
πρεσβευτή της χώρας μας), δεδομένου, μάλιστα πως στην πρώτη φάση του 
κορωνοϊού, η Ελλάδα αποδείχθηκε - χάρη στα μέτρα που ελήφθησαν έγκαιρα και 
στην πειθαρχία που επέδειξαν οι πολίτες - πως έχει σχέδιο και είναι μεθοδική.  
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- Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας, που έχει ξεκινήσει, θα πρέπει να 
συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση, δημιουργώντας εναλλακτικές λύσεις για την 
εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται να σχεδιασθούν 
εξειδικευμένες δράσεις ψηφιακών εκθέσεων νέας γενιάς και ψηφιακού 
εξαγωγικού μάρκετινγκ των επιχειρήσεων, ώστε να είναι σε θέση να ενταχθούν με 
αξιοπιστία σε όποιες ηλεκτρονικές πλατφόρμες επιθυμούν είτε δημιουργηθούν σε 
εθνικό επίπεδο, είτε λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο. 

 
 - Προστασία της επαγγελματικής στέγης, σε περίπτωση  μη πληρωμής ολοκλήρου 

του ενοικίου, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.  
 
- Η διενέργεια των εκθέσεων αποτελεί σημαντικό συνοδοιπόρο για την 

εξωστρέφεια της αργυροχρυσοχοΐας. Δηλώνουμε έντονα τον προβληματισμό μας 
για το τι θα γίνει για μεγάλες διοργανώσεις όπως είναι η Διεθνής Έκθεση 
Θεσσαλονίκης του Σεπτεμβρίου, καθώς και οι δυο εκθέσεις του κλάδου μας σε 
Θεσσαλονίκη και Αθήνα αντίστοιχα. Θεωρούμε ότι τουλάχιστον οι κλαδικές 
εκθέσεις είναι ζωτικής σημασίας για τον κλάδο μας και θα πρέπει να τύχουν 
οικονομικής αρωγής.  

 
- Μείωση τιμολογίων ενέργειας και επικοινωνίας για τους επαγγελματικούς χώρους 

καθώς και δυνατότητα ρυθμίσεων στις οφειλές.  
 
- Οικονομική στήριξη των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων επαγγελματικών 

οργανώσεων, οι οποίες στην περίοδο που διανύουμε συμβάλουν τα μέγιστα 
παρέχοντας ενημέρωση στα μέλη τους, ενώ παράλληλα διατυπώνουν προτάσεις, 
για τη λύση προβλημάτων που ανακύπτουν στον κλάδο και την αγορά, αρμοδίως. 
Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να συμβάλει ώστε οι επαγγελματικές οργανώσεις 
να περάσουν στην ψηφιακή εποχή, πραγματοποιώντας τηλεδιασκέψεις, 
συντονίζοντας και ανοίγοντας έναν αμφίδρομο δίαυλο επικοινωνίας. Παράλληλα 
οι επαγγελματικές οργανώσεις ως φορείς υλοποίησης  εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων μπορούν να συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση με την 
υλοποίηση προγραμμάτων για τα μέλη τους. 

 
- Πρόγραμμα τόνωσης της ανταγωνιστικότητας του πιο κρίσιμου κλάδου της 

ελληνικής οικονομίας, του τουρισμού, που είναι σε άμεση συνάρτηση με 
εκατοντάδες επαγγέλματα, και αποτελεί το μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής 
οικονομίας.  

 
Καταλήγοντας η ΠΟΒΑΚΩ σημειώνει πως «η επιβίωση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στη μετά κορωνοϊό εποχή θα πρέπει να θεωρηθεί εθνικός στόχος. 
Απαιτούνται τα απαραίτητα εργαλεία ώστε οι επιχειρηματίες να διεκδικήσουν την 
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επόμενη ημέρα του μέλλοντος τους. Η ΠΟΒΑΚΩ είναι συστρατευμένη προς αυτή την 
κατεύθυνση, σε ετοιμότητα για να καταθέσει προτάσεις και λύσεις».  
 

Αρωγός στην ενημέρωση των μελών της η ΠΟΒΑΚΩ 
 

 
  
Δίπλα στα μέλη της, για τον καλύτερο συντονισμό και την άμεση ενημέρωση τους,  
βρέθηκε, από την πρώτη στιγμή της εξάπλωσης του κορωνοϊού, η ΠΟΒΑΚΩ. Με 
επιστολές της ενημέρωνε για τις δράσεις της, αλλά και για όλες τις εξελίξεις που 
σχετίζονταν με θέματα που άπτονται του κλάδου.    
 
Με επιστολές της ενημέρωσε τους προέδρους των Συλλόγων που βρίσκονται στους 
κόλπους της μεταξύ άλλων για τις παρατάσεις των μέτρων προσωρινής 
απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων, για τις διατάξεις σχετικά με την 
αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση των επιχειρήσεων κλπ. Μέλημα της 
διοίκησης της ΠΟΒΑΚΩ είναι η αμφίπλευρη ενημέρωση και η παροχή 
πληροφόρησης προς τα μέλη της, κάτι που δεν θα σταματήσει να πρεσβεύει και να 
υλοποιεί. 
 
Μάλιστα με επιστολή της η διοίκηση της ΠΟΒΑΚΩ, στο πλαίσιο της ενημέρωσης, 
κοινοποίησε στον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά, επιστολές που 
απέστειλε προς πληροφόρηση στους προέδρους των Συλλόγων της. Στόχος ήταν να 
καταδείξει πως στέκεται συνοδοιπόρος, συμβάλλοντας στο έργο της ΓΓ Πολιτικής 
Προστασίας μέσω της ενημέρωσης που παρέχει προς τους Συλλόγους της.   
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Σε 7 στάδια το άνοιγμα της οικονομίας 
 

 
 
 
Αρχής γενομένης από την 4η Μαΐου ξεκινά η σταδιακή επαναλειτουργία 
οικονομικών δραστηριοτήτων που είχαν αναστείλει τη λειτουργία τους σε συνέχεια 
των μέτρων που ελήφθησαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του 
κορονοϊού στην Ελλάδα. 
 
Από την 4η Μαΐου, θα ξεκινήσει εκ νέου τη λειτουργία του το 10% των οικονομικών 
δραστηριοτήτων που είχαν "κλείσει” λόγω των μέτρων που ελήφθησαν και θα 
επιστρέψουν στις εργασίες τους περίπου το 10% των εργαζομένων που βρίσκονται 
αυτή τη στιγμή σε αναστολή. 
 
Σύμφωνα με τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκο Παπαθανάση η 
επανεκκίνηση της οικονομίας, θα γίνει σε επτά στάδια: 
 
1ο στάδιο  
Στις 4 Μαΐου επανεκκινούν εταιρείες που λειτουργούν στο λιανικό εμπόριο, δηλαδή 
βιβλιοπωλεία, οπτικά, αθλητικός εξοπλισμός, εταιρείες που πωλούν φυτά, οι 
αγορές καταναλωτών και απελευθερώνεται η μετακίνηση για τους κλάδους των 
παραγωγών στις λαϊκές αγορές από περιφέρεια σε περιφέρεια. 
 
Για τον τομέα των υπηρεσιών επανεκκινούν κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα 
αισθητικής και τα ΚΤΕΟ. 

mailto:info@povako.gr
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Επίσης επαναλειτουργούν υπηρεσίες παροχής υποδημάτων και τα καταστήματα 
οπτικών ειδών και πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας. 
Όπως σημείωσε ο κ. Παπαθανάσης επανέρχονται στην εργασία συνολικά 68.528 
εργαζόμενοι και επαγγελματίες από το σύνολο των 690.000 που είχε ανασταλεί τη 
λειτουργία των επιχειρήσεών τους, δηλαδή το 10%. Επίσης επαναλειτουργούν 
26.167 επιχειρήσεις από το σύνολο των 260.000, περίπου το 10%. 
 
Σε ό,τι αφορά τα μέτρα προστασίας, σε κάθε επιχείρηση που θα ξεκινήσει εκ νέου 
τη λειτουργία της θα ισχύσουν τα εξής: 
 
- σε καταστήματα επιχείρησης που είναι έως 20 τ.μ. επιτρέπεται η παρουσία 

συνολικά έως 4 ατόμων. 
- για καταστήματα που έχουν επιφάνεια 20-100 τ.μ. επιτρέπεται η παρουσία 4+1 

ατόμων ανά 10 τ.μ. 

 - για επιχειρήσεις άνω των 100 τ.μ. επιτρέπεται η παρουσία εργαζομένων και 
πελατών 12+1 ατόμων ανά 15 τ.μ. 

Τα καταστήματα θα ξεκινούν τη λειτουργία τους στις 10 το πρωί με διευρυμένο 
ωράριο όπου απαιτείται. 
 
Απαιτείται η τήρηση της απόστασης δύο μέτρων μεταξύ των ατόμων, ενώ είναι 
υποχρεωτική η χρήση μάσκας προστασίας. Συνίσταται η μη χρήση των 
ανελκυστήρων, ενώ αν είναι αναγκαία θα λειτουργούν με 40% λιγότερα άτομα. 
 
2ο στάδιο 
Από τις 11 Μαΐου επανεκκινούν όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις του λιανικού 
εμπορίου. Μεταξύ αυτών είναι και τα κοσμηματοπωλεία και ωρολογοποιεία.  
 
Επανέρχονται στις λαϊκές αγορές τα βιομηχανικά είδη. Ξεκινούν εκ νέου τη 
λειτουργία τους οι σχολές οδηγών, όπου εκεί είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας 
προστασίας, τα γάντια μιας χρήσης και η χρήση αντισηπτικού. 
Επίσης στις 11 Μαΐου ξεκινούν τη λειτουργία τους και οι υπηρεσίες τυχερών 
παιγνιδιών, δηλαδή ΟΠΑΠ, όπου δεν επιτρέπεται να παρέχονται οι υπηρεσίες σε 
καθήμενους. 
 
3ο στάδιο 
Από τις 18 Μαΐου ξεκινούν την επαναλειτουργία τους τα ζωολογικά πάρκα και οι 
βοτανικοί κήποι. Οι κανόνες είναι απόσταση 2 μέτρων, χρήση μάσκας, ενώ δεν 
επιτρέπονται οι παραστάσεις. Επίσης, θα επαναλειτουργήσουν οι αρχαιολογικοί 
χώροι.  
 
 

mailto:info@povako.gr


8 

                                    ΛΕΚΚΑ 20 - 105 62 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 0030/210-3229 047, EMAIL: info@povako.gr, www.povako.gr 

 

 

  

 
 

4ο στάδιο 
Από την 1η Ιουνίου επαναλειτουργούν τα εμπορικά κέντρα με υποχρεωτική χρήση 
μάσκας προστασίας στο προσωπικό και στους καταναλωτές, γάντια μιας χρήσης για 
το προσωπικό και εξυπηρέτηση χωρίς καθήμενους. Θα υπάρχει μέγιστη 
επιτρεπόμενη παρουσία πελατών εντός του εμπορικού κέντρου, ένας πελάτης-
επισκέπτης ανά 20 τ.μ., ενώ ισχύουν οι κανόνες εντός των καταστημάτων.  
 
Επίσης επαναλειτουργούν τα εστιατόρια και οι καφετέριες μόνο σε εξωτερικούς 
χώρους. 
Ειδικά για εστιατόρια και καφετέριες σε εξωτερικούς χώρους ισχύουν τα εξής: 
- Ελάχιστη απόσταση μεταξύ τραπεζιών / stand: 2 μέτρα. 
- Υποχρεωτική χρήση μάσκας και γαντιών μίας χρήσης από τους εργαζόμενους,  

χρήση αντισηπτικού. 
- Μέγιστος αριθμός πελατών: 1 πελάτης ανά 3 τ.μ. 
- Μέγιστη συμμετοχή ανά τραπέζι: 4 άτομα. 
 
5ο στάδιο 
Αυτό το στάδιο αφορά τους θερινούς κινηματογράφους. Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. 
Παπαθανάσης πρέπει να υπάρχει απόσταση του 1 καθίσματος από το άλλο και 
μέγιστη επιτρεπόμενη πληρότητα 60%. Επίσης επαναλειτουργούν τα ξενοδοχεία 
12μηνης λειτουργίας. 
 
6ο στάδιο 
Ξεκινούν εκ νέου τη λειτουργία τους τα πάρκα αναψυχής, τα θεματικά πάρκα και οι 
παιδότοποι σε εξωτερικούς χώρους με τους κανόνες της απόστασης των 2 μέτρων. 
 
7ο στάδιο 
Επαναλειτουργούν εστιατόρια και καφετέριες και σε εσωτερικούς χώρους, τα 
καταλύματα διακοπών, οι επιχειρήσεις διασκέδασης και οι αθλητικές 
εγκαταστάσεις.  
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Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για δάνεια με 100% επιδότηση 
επιτοκίου σε επιχειρήσεις 

 
 

 
 
Ενεργοποιήθηκε, προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν υποστεί 
αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους εξαιτίας της πανδημίας CoViD-19, το 
δικαίωμα υποβολής αίτησης χορήγησης δανείου για κεφάλαιο κίνησης, με επιτόκιο 
πλήρως επιδοτούμενο από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. 
 
Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση, μακρόχρονη και ουσιαστική υποστήριξη 
της χρηματοδοτικής ρευστότητας των ΜμΕ που έχουν πληγεί από την πανδημία. 
 
Για τον σκοπό αυτό, οι συνεργαζόμενες τράπεζες, οι οποίες με εξαιρετικά σύντομες 
διαδικασίες θα χορηγούν, κατόπιν αξιολόγησης, Δάνεια  
Κεφαλαίου Κίνησης προς τις επιχειρήσεις που έχουν υποστεί αναστολή ή 
περιορισμό της λειτουργίας τους εξαιτίας της πανδημίας CoViD-19. Σημειώνεται ότι 
τo επιτόκιο αυτών των δανείων επιδοτείται κατά 100% για τα δύο πρώτα χρόνια 
από τους πόρους του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), ενώ βασικό κριτήριο 
για την λήψη της επιδότησης επιτοκίου είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας 
κατά τα δύο αυτά έτη. 
 
Το ύψος του δανείου  
 
Το ύψος κάθε δανείου διαμορφώνεται ως εξής: 
 

mailto:info@povako.gr


10 

                                    ΛΕΚΚΑ 20 - 105 62 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 0030/210-3229 047, EMAIL: info@povako.gr, www.povako.gr 

 

 

  

 
 

Έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή 
στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού 
έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών 
τρέχοντος έτους.  
 
Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις χρηματοδοτείται με επιδοτούμενο 
επιτόκιο, έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί 
πιστώσει αγορών. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το 
δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.  
 
Διάρκεια δανείου και περίοδος χάριτος  
 
Η διάρκεια κάθε δανείου ορίζεται από 24 έως 60 μήνες από την εκταμίευση 
(εφάπαξ ή από την πρώτη τμηματική εκταμίευση) του δανείου. Ορίζεται 
δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος από 6 έως 12 μήνες. Κατά την διάρκεια 
της περιόδου χάριτος καταβάλλονται μόνον τόκοι. 
 
Επιτόκιο 
 
Το επιτόκιο για τα κεφάλαια του δανείου που συνεισφέρει η κάθε Τράπεζα, στη 
χρηματοδότηση κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης, καθορίζεται από την Τράπεζα 
σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της και τους γενικούς όρους της Δράσης. 
- Το επιτόκιο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8%, για το χρονικό διάστημα κατά το 

οποίο αυτό επιδοτείται (δύο πρώτα έτη). Για το διάστημα αυτό το επιτόκιο του 
δανείου θα παραμένει σταθερό. 

- Το επιτόκιο κάθε δανείου για τα δύο πρώτα έτη, θα επιδοτείται κατά 100% από 
πόρους του ΤΕΠΙΧ ΙΙ. 

 - Μετά τη λήξη των δύο ετών, οι τόκοι θα καταβάλλονται από την επιχείρηση. 
 
Διαδικασία υποβολής  
 
Κατά την υποβολή του αιτήματος θα πρέπει: 
α) Η επιχείρηση, να διαθέτει έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ και να ακολουθήσει 

την εξής διαδικασία: 
- Υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα 

των Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr. 
-  Στο αίτημα επιλέγει την Τράπεζα από την οποία επιθυμεί να δανειοδοτηθεί.                  
- Η τράπεζα θα επιβεβαιώσει τον ΚΑΔ βάσει των στοιχείων που θα προσκομίσει η  

        επιχείρηση και συνεπώς την ορθότητα της επιλεξιμότητας. 
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β) Η επιχείρηση, να διατηρήσει για όλη τη διάρκεια των δύο ετών που λαμβάνει 
επιδότηση επιτοκίου τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εργαζομένων που 
απασχολούσε στις 19.03.2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.  

 
Προϋποθέσεις λήψης και διατήρησης  
 

 - Ο έλεγχος της διατήρησης από την επιχείρηση του ίδιου αριθμού εργαζομένων 
που απασχολούσε στις 19.03.2020 βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ 
για δύο έτη, θα πραγματοποιείται από την ΕΑΤ στις 31 Ιανουαρίου για τα έτη 
2021 και 2022 ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ηλεκτρονικά μέσω του 
Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα ενημερώνονται ανάλογα οι τράπεζες. 

 - Προϋπόθεση λήψης του ποσού των επιδοτούμενων τόκων είναι η επιχείρηση, 
κατά τον χρόνο εκταμίευσης των επιδοτούμενων τόκων όπως αυτός ορίζεται στη 
δανειακή σύμβαση, να μην εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές από τη 
συγκεκριμένη χρηματοδότηση.  

 
Για περισσότερες πληροφορίες επί του προγράμματος, οι επιχειρήσεις μπορούν να 
απευθύνονται:  

 - Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tepix.covid@etean.com.gr και στο τηλ.                           
210 7450400 

 - Στις συνεργαζόμενες τράπεζες 
 
Για την υποβολή αιτήματος, οι επιχειρήσεις, υποβάλλουν τα στοιχεία τους στο 
δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr και ακολούθως υποβάλλουν το αίτημα τους στην 
τράπεζα της επιλογής τους. 
Συνεργαζόμενες Τράπεζες: 
Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζα Αττικής,  
Παγκρήτια Συν. Τράπεζα, Συν. Τράπεζα Χανίων, Συν. Τράπεζα Ηπείρου, Συν. Τράπεζα 
Θεσσαλίας, Συν. Τράπεζα Καρδίτσας 
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Η ΠΟΒΑΚΩ leader σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
 
 

 
 
Στην επόμενη ημέρα του κοσμήματος με τη βοήθεια των οικολογικών υλικών 
επενδύει η ΠΟΒΑΚΩ, που αναμένεται για πρώτη φορά, να είναι leader ενός 
ευρωπαϊκού προγράμματος. 
  
«Η ΠΟΒΑΚΩ θα είναι υποψήφια LEADER για το πρόγραμμα ΚΑ2 με θέμα: 
“SOUTHERN-EUROPEAN SUSTAINABILITY USING BIO-BASED MATERIALS IN THE 
JEWELLERY MAKING TOPOS: AN ANSWER TO THE FUTURE” με την κωδική ονομασία 
“BIO-JEWEL» εξηγεί η αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας και τομεάρχης εκπαίδευσης, 
Ελένη Τεζαψίδου.  
 
Η Ομοσπονδία κατέθεσε φάκελο για το πρόγραμμα BIOJEWEL ERASMUS + KA2 με 
χρόνο υλοποίησης 2,5 χρόνια.Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος θα 
είναι 290.858 ευρώ για 30 μήνες  διάρκεια από 1-12-2020 έως 31-5-2023. 
 
Oι συμμετέχοντες θα είναι:  
LEADER: Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών 
Ωρολογοπωλών  
Συνεργάτες: 

 1) Θεοφάνης Αλεξανδρίδης και ΣΙΑ ΕΕ, Αθήνα 

mailto:info@povako.gr
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2) Σχολές Τέχνης MOKUME ΙΚΕ Θεσσαλονίκη  
3) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Γεωπονική Σχολή Φλώρινας 
4) Escola Artística de Soares dos Reis, Porto, PORTUGAL   
5) Istituto di Istruzione Superirore Francesco Degni, Torre Del Greco, ITALY  

FOR.AL6)   SCaRL, (Jewellery School), Valenza, ITALY  
7) Κυπριακή Εταιρεία PISTOPOIISIS LIMITED, Nicosia, Κύπρος  
8) CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITESI, (Σχολή Καλών Τεχνών), Canakkale, 
Turkey  
Το πρόγραμμα,όπως εξηγεί η κα. Τεζαψίδου θα στηριχθεί στα παρακάτω σημεία:  
1. Οικολογικό, εναλλακτικό κόσμημα. 
2. Τοπικά υλικά κάθε χώρας, π.χ. Πορτογαλία-φελλός, Ιταλία-κοχύλι και ύφασμα, 

Ελλάδα-κουκούλι και κόκκαλο. 
3. Βίο-βασισμένα υλικά bio-based. 

Υλικά ή προϊόντα που παράγονται από βιολογικούς πόρους. Ανακυκλώσιμους 
πόρους. Φελλός, κόκαλο, κέρατο, ύφασμα από βαμβάκι, κουκούλι, καλάμι ή 
μπαμπού, προερχόμενα από αγροτικά προϊόντα όπως καρύδι ή αμύγδαλο ή 
φουντούκι. 

4. Έρευνα αγοράς για διερεύνηση των απόψεων για την διάθεση τέτοιου είδους 
κοσμημάτων. Σε όλες τις χώρες που θα εκπροσωπούνται στο πρόγραμμα. Πως θα 
τα προτιμούσαν, σε τι τιμές κλπ. 
Το πανεπιστήμιο της Φλώρινας επεξεργάζεται το ερωτηματολόγιο και τα σχολεία 
υλοποιούν την έρευνα. 

5. Παρουσίαση των υλικών από το πανεπιστήμιο της Φλώρινας.  Χαρακτηριστικά, 
ποιότητα, ποσότητα, κλπ. 

6. Εκπαίδευση μαθητών και παρουσίαση της κατασκευής των κοσμημάτων. 
7. Ευρωπαϊκή περιφερόμενη έκθεση των κοσμημάτων που θα κατασκευαστούν από 

τους μαθητές, στις πόλεις των σχολείων που θα συμμετάσχουν. 
8. Αξιολόγηση και πιστοποίηση προϊόντος και διαδικασίας. 
  
 Αξίζει να σημειωθεί πως η εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος ( kick –off ) θα 
γίνει στην Αθήνα και θα συμμετέχει ένας εκπρόσωπος από όλους τους partners και 
η ΠΟΒΑΚΩ ως leader. 
 
Μέσα στα 2,5 χρόνια υλοποίησης του προγράμματος θα γίνουν μετακινήσεις των 
σχολών που συμμετέχουν. Με το τέλος των μετακινήσεων, οι σχολές που 
συμμετέχουν θα πρέπει να ετοιμάσουν τα κοσμήματα για την Ευρωπαϊκή 
Περιφερόμενη Έκθεση. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο εξάμηνο του 
προγράμματος, θα παρουσιαστεί σε όλες τις χώρες των σχολών και τελευταία θα 
παρουσιαστεί στην Θεσσαλονίκη, με τη συνεργασία των Σχολών Τέχνης MOKUME 
όπου θα γίνει και το closing meeting. Εκεί θα ανακοινωθεί και η επίσημη λήξη για 
το  BIOJEWEL KA2 ERASMUS + πρόγραμμα. 
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Στήριξη από τη ΓΣΕΒΕΕ ζητά η ΠΟΒΑΚΩ 
 

 
  
Επιστολή για την αναγκαιότητα οικονομικής ενίσχυσης των επαγγελματικών 
οργανώσεων εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό 
απέστειλε η διοίκηση της ΠΟΒΑΚΩ στον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργο Καββαθά. 
 
Όπως αναφέρεται στην επιστολή «η υγειονομική κρίση που έπληξε την οικονομία 
της χώρας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης, δημιούργησε σοβαρά προβλήματα 
στη λειτουργία επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση στο πλαίσιο προσπάθειας της να 
τονώσει την αγορά, έχει αναπτύξει μέτρα που ενισχύουν τις επιχειρήσεις και 
κινούνται σε θετική κατεύθυνση. Ωστόσο μέσα στο αβέβαιο αυτό οικονομικό 
περιβάλλον, είναι δεδομένο  ότι θα αντιμετωπίσουν ταμειακές δυσκολίες λόγω της 
γενικότερης δυσπραγίας της αγοράς, που δεν θα καλύπτονται από τα εν λόγω 
μέτρα. Και ενώ οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας των επαγγελματικών 
οργανώσεων έχουν επίσης συμπεριληφθεί στους πίνακες των πληττόμενων ΚΑΔ, 
δεν αναφέρονται στο προοίμιο της σχετικής απόφασης, οι επαγγελματικές 
οργανώσεις».  
 
Σύμφωνα με την ΠΟΒΑΚΩ «οι επαγγελματικές οργανώσεις που αποτελούν τη 
συλλογική έκφραση των επαγγελματικών κλάδων, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
τόσο για την ενημέρωση των μελών τους  όσο και στη διαμόρφωση προτάσεων που 
στόχευαν και στοχεύουν στην εξεύρεση ρεαλιστικών λύσεων για τα ανακύπτοντα 
προβλήματα, για την αναζωογόνηση της οικονομίας και την υποβολή τους 
αρμοδίως. Επισημαίνουμε ότι οι οικονομικοί πόροι κυρίως των πρωτοβάθμιων 
σωματείων, σχεδόν στο σύνολο τους, προέρχονται από συνδρομές των μελών τους, 
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τα οποία είναι επιχειρηματίες και που θα είναι δύσκολο να μπορέσουν να 
ανταποκριθούν ταμειακά». 
 
Η ΠΟΒΑΚΩ ζητά να αποσαφηνιστεί αν τελικά, οι επαγγελματικές οργανώσεις 
δικαιούνται ή όχι αποζημίωσης και με ποιο ποσό. 
 
«Σε περίπτωση που δεν δικαιούνται, θεωρούμε ότι θα πρέπει να συμβάλλετε 
ενεργά, ώστε να συμπεριληφθούν οι επαγγελματικές οργανώσεις, στα οικονομικά 
ευεργετήματα, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας» 
επισημαίνεται στην επιστολή, ενώ τονίζεται πως η Ομοσπονδία θεωρεί «σκόπιμο να 
ενταχθούν στα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση και οι 
επαγγελματικές οργανώσεις, κυρίως οι πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες». 
 

 

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