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Σεφχοσ 8ο - Ζτοσ 1ο 
 

Μινυμα προζδρου 
 

Αγαπθτζσ, αγαπθτοί 
 
Θ ελλθνικι οικονομία βρίςκεται ςε ζνα κομβικό ςταυροδρόμι. Είναι θλίου 
φαεινότερον, τθν ϊρα που καταγράφονται εκτιμιςεισ για μια πρωτοφανι φφεςθ 
τθν τρζχουςα χρονιά, που ςτθ χϊρα μασ μπορεί να φτάςει ςε διψιφιο αρικμό, πωσ 
το άμεςο μζλλον κα είναι δφςκολο για όλουσ. Προβλζπεται δυςκολότερο αν δεν 
λθφκοφν γενναία μζτρα, βάηοντασ ςε πρωταγωνιςτικι κζςθ τθ μικρομεςαία 
επιχείρθςθ και τουσ εργαηόμενουσ τθσ.  

Πρϊτιςτο μζλθμα είναι θ κωράκιςθ των επιχειριςεων και θ επιδότθςθ τθσ 
εργαςίασ, ζτςι ϊςτε να διατθρθκοφν όςεσ περιςςότερεσ κζςεισ εργαςίασ είναι 
εφικτό.  

Θ μείωςθ του κόςτουσ εργαςίασ, μζχρι το τζλοσ του ζτουσ, κα μποροφςε να 
αποδειχκεί ςωτιρια για επιχειριςεισ, επαγγελματίεσ, εργαηόμενουσ, ςυνολικά για 
τθν κοινωνία. 

ε ςυνδυαςμό και με επιπλζον μζτρα όπωσ θ ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτασ, θ μείωςθ 
τθσ φορολογίασ, θ ζμφαςθ ςτθ ςωςτι λειτουργία του επιχειρείν, χωρίσ φαινόμενα 
ακζμιτου ανταγωνιςμοφ, είμαι πεπειςμζνοσ πωσ κα τα καταφζρουμε και αυτι τθ 
φορά. 

Πζτροσ Καπλακίδθσ 
 
Πρόεδροσ ΠΟΒΑΚΩ   
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Ποιοι απαρτίηουν το νζο Δ.. του υλλόγου Χρυςοχόων 
Ωρολογοποιών Ν. Μαγνθςίασ 

 

 
 
Αλλαγι φρουράσ ςτο φλλογο Χρυςοχόων Ωρολογοποιϊν Ν. Μαγνθςίασ κατά τισ 
αρχαιρεςίεσ που πραγματοποιικθκαν ςτισ 10 Ιουνίου και τθ ςυγκρότθςθ του 
ςϊματοσ που ακολοφκθςε.  
 
Θ ςφνκεςθ ζχει ωσ εξισ: 
 
Πρόεδροσ : Δθμιτριοσ Νιηάμθσ 
Αντιπρόεδροσ : Ηωι Πρίντηιπα 
Γενικόσ Γραμματζασ : Βαςίλειοσ Ιωάννου  
Σαμίασ: Παναγιϊτθσ Καλόβουλοσ 
Μζλθ: Κωνςταντίνοσ υρίβελθσ 
           Δθμιτριοσ Κεραμίδασ 
           Θραςφβουλοσ Κοντοπαναγιϊτθσ  
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Για τισ Ομοςπονδίεσ:  
ΟΕΒΕΜ: Ιωάννθσ Φόβοσ, Δθμιτριοσ Νιηάμθσ  
ΠΟΒΑΚΩ: Ηωι Πρίντηιπα, Παναγιϊτθσ Καλόβουλοσ 
 
 

Αρχαιρεςίεσ ςτο φνδεςμο Αργυροχρυςοχόων Νομοφ Ηρακλείου – To νζο Δ.. 
 

 
 
ε ςυγκρότθςθ του διοικθτικοφ του ςυμβουλίου μετά από τισ αρχαιρεςίεσ 
προχϊρθςε ο φλλογοσ Αργυροχρυςοχόων Νομοφ Θρακλείου.  
 
Πρόεδροσ του υνδζςμου, εκ νζου, εξελζγθ ο Χρυςοβαλάντθσ Γιαλεςάκθσ, 
αντιπρόεδροσ ο Αντϊνθσ Κόκκαλθσ, γενικόσ γραμματζασ ο Μθνάσ Λαυρενίδθσ, 
ταμίασ ο Νικόλαοσ Παρλαμάσ και μζλθ οι: Νίκοσ Φανουράκθσ, Μάριοσ Χρθςτάκθσ 
και θ Ρωξάνθ Ευτυχίδθ. 
 
Για τθν ΠΟΒΑΚΩ αντιπρόςωποι είναι: 
Χρυςοβαλάντθσ Γιαλεςάκθσ 
Αντϊνθσ Κόκκαλθσ 
Μθνάσ Λαυρενίδθσ 
 
Για τθν ΟΕΒΕΝΘ: 
Χρυςοβαλάντθσ Γιαλεςάκθσ 
Μθνάσ Λαυρενίδθσ 
Ρωξάνθ Ευτυχίδθ 
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Νζο Δ.. ςτο φλλογο Αργυροχρυςοχόων Ωρολογοποιών – Ωρολογοπωλών Ρόδου 

 
 

 
 

υγκροτικθκε ςε ςϊμα ο φλλογοσ Αργυροχρυςοχόων Ωρολογοποιϊν – 
Ωρολογοπωλϊν Ρόδου, μετά τισ αρχαιρεςίεσ που πραγματοποιικθκαν ςτισ 5 
Ιουνίου.  
 
Θ ςφνκεςθ ζχει ωσ εξισ  
 
Πρόεδροσ:        Μιχαιλ  Δθμθτριάδθσ  
Αντιπρόεδροσ: αμουράκθσ άββασ     
Γραμματζασ:    Αναςταςία Αργυροφ   
Tαμίασ:             Μπζτυ  Παπουτςι       
Μζλθ:           Παναγιϊτθσ Κουνάκθσ           
                           Μάριοσ Σςιμπιδάκθσ 
                           Μανϊλθσ   Σςιάρτασ  
 
Αντιπρόςωποσ ςτθν ΠΟΒΑΚΩ : Μιχαιλ Δθμθτριάδθσ           
Αντιπρόςωποσ για τθν ΟΕΒΕΔ : Μανϊλθσ  Σςιάρτασ                 
θμειϊνεται πωσ θ κθτεία των ανωτζρω λιγει τθν 4θ Ιουνίου 2023.  
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Άρωμα γυναίκασ ςτο νζο Δ.. του ΚΩΘ 
 
Ζντονο άρωμα γυναίκασ, αλλά και ανανζωςθσ διακζτει το νζο διοικθτικό ςυμβοφλιο 
του υλλόγου Κοςμθματοπωλϊν Ωρολογοπωλϊν Θεςςαλονίκθσ (ΚΩΘ) που 
ςυγκροτικθκε ςε ςϊμα.  
 
το τιμόνι του ΚΩΘ, βρίςκεται, εκ νζου, ο Πζτροσ Καλπακίδθσ, ο οποίοσ 
πλαιςιϊνεται από πζντε γυναίκεσ και ζνα νζο μζλοσ.  
 

 
 
Θ ςφνκεςθ του νζου διοικθτικοφ ςυμβουλίου, θ κθτεία του οποίου είναι τριετισ, 
μάλιςτα, είναι ςθμαντικά ανανεωμζνο, με τρία από τα πρόςωπα που το απαρτίηουν 
να βρίςκονται για πρϊτθ φορά ςτο ςυλλογικό όργανο, ζχει ωσ εξισ:  
 
Πρόεδροσ :         Πζτροσ Καλπακίδθσ 
Αντιπρόεδροσ :      Κατερίνα Ουηουνοςτεφανι 
Γεν. Γραμματζασ : Αναςταςία ιδθροποφλου  
Σαμίασ :        Μαρία Ηιοφτα  
Μζλοσ:        Ηαχαροφλα Δθμθτριάδου  
Μζλοσ:       Ευδοξία Δθμολαΐδου 
Μζλοσ:       Δθμιτρθσ Σάλλθσ 
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H ςφνκεςθ τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ: 
 
Πρόεδροσ: Κωνςταντίνοσ Θεοφιλίδθσ  
Μζλοσ:        Ιωάννθσ Γεωργιλάσ  
Μζλοσ:        Κατερίνα Μαγίογλου 
 
τθν ΠΟΒΑΚΩ αντιπρόςωποι είναι οι: 

 
Πζτροσ Καλπακίδθσ  
Σριαντάφυλλοσ Παπακαναςίου 
Χαροφλα Σςιροποφλου  
 
 τθν ΟΒΘ αντιπρόςωποι είναι οι: 

 
Πζτροσ  Καλπακίδθσ 
Κατερίνα Ουηουνοςτεφανι  
Ευδοξία Δθμολαΐδου 
 
θμειϊνεται πωσ οι αρχαιρεςίεσ του υλλόγου πραγματοποιικθκαν ςτισ 9 και 10 
Ιουνίου.  
 
Μετά τον αγιαςμό που πραγματοποιικθκε ςτα γραφεία υλλόγου και τθ 
ςυγκρότθςθ ςε ςϊμα του επταμελοφσ διοικθτικοφ ςυμβουλίου, ο πρόεδροσ του 
ΚΩΘ και τθσ Πανελλινιασ Ομοςπονδίασ Βιοτεχνϊν Αργυροχρυςοχόων 
Κοςμθματοπωλϊν Ωρολογοπωλϊν (ΠΟΒΑΚΩ) Πζτροσ Καλπακίδθσ, εξζφραςε τισ 
ευχαριςτίεσ του για τθ ςτιριξθ προσ το πρόςωπο του, κακϊσ το αποτζλεςμα τθσ 
κάλπθσ, ιταν κακολικά, υπζρ του, και επιςιμανε τθν ανάγκθ ενότθτασ προκειμζνου 
θ επόμενθ θμζρα του κλάδου να είναι δθμιουργικι και δυναμικι. 
 
O κ. Καλπακίδθσ δεν παρζλειψε να αναφερκεί ςτουσ ςτόχουσ του για τθν επόμενθ 
τριετία υπογραμμίηοντασ πωσ μεταξφ αυτϊν είναι «θ διεφρυνςθ τθσ ηϊνθσ 
εμβζλειασ του ΚΩΘ, θ ενίςχυςθ για τθν οικονομικι και όχι μόνο αυτοδυναμία του 
υλλόγου, θ ενδυνάμωςθ των διοικθτικϊν δυνατοτιτων, θ τεχνολογικι αναβάκμιςθ 
και θ περαιτζρω ενεργοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ». 
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Επιςτολι για παράταςθ κθτείασ των διοικθτικών οργάνων των Πρωτοβάκμιων 
υνδικαλιςτικών Οργανώςεων 

 

 
 
Επιςτολι προσ τουσ προζδρουσ των υλλόγων - μελϊν τθσ ΠΟΒΑΚΩ απζςτειλε θ 
διοίκθςθ τθσ Ομοςπονδίασ ςχετικά με τθν παράταςθ κθτείασ των διοικθτικϊν 
οργάνων των Πρωτοβάκμιων υνδικαλιςτικϊν Οργανϊςεων. Θ επιςτολι αναφζρει 
τι προβλζπεται ςφμφωνα με το ςχετικό ΦΕΚ. 
 
υγκεκριμζνα: 
 
«1.φμφωνα με ενθμζρωςθ τθσ ΓΕΒΕΕ, ςασ κάνουμε γνωςτά τα παρακάτω: 
α. Με τον Ν. 4690/2020 (άρκρο 28 παρ.1, ςελ.1901 του ςχετικοφ ΦΕΚ (Μζροσ Γ’ 
Διατάξεισ αρμοδιότθτασ Τπουργοφ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων), 
«Παράταςθ τθσ κθτείασ των διοικθτικϊν οργάνων των ςυνδικαλιςτικϊν 
οργανϊςεων εργαηομζνων και εργοδοτϊν και χριςθ νζων τεχνολογιϊν για τθ 
ςφγκλθςθ των Γενικϊν υνελεφςεων των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων», θ κθτεία 
των διοικθτικϊν οργάνων των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων τθσ παρ.1 του άρκρου 
9 του Ν.1264/1982 ( ’Α 79) , κακϊσ και των εργοδοτικϊν οργανϊςεων, θ οποία 
λιγει κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ των ζκτακτων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ και τον 
περιοριςμό τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και ζχει παρατακεί με το 
άρκρο 17 τθσ από 14.3.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Αϋ64), όπωσ 
κυρϊκθκε με το άρκρο 3 του ν. 4862/2020 ( ’Α 76), και το άρκρο δωδζκατο τθσ από 
13.4.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου ( ’Α 84), παρατείνεται ζωσ τισ 
30.9.2020. 
χετικά με τθν ερμθνεία τθσ παρ. 2, αυτι αφορά μόνο ςε ςυνδικαλιςτικζσ 
οργανϊςεισ των εργαηομζνων, κακόςον γίνεται μνεία του άρκρου 8 του 
Ν.1264/1982, ενϊ θ ςφγκλθςθ και θ λειτουργία των γενικϊν ςυνελεφςεων των 
ςωματείων, ρυκμίηονται από το άρκρο 5 του Ν. 1712/87, όπωσ ιςχφει. 
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β. ε κάκε περίπτωςθ ακόμα και αν υποτεκεί ότι τα ςωματεία μασ υπάγονται ςτο 
ρυκμιςτικό πεδίο τθσ άνω διάταξθσ, τότε εφιςτοφμε τθν προςοχι, ότι θ διενζργεια 
γενικισ ςυνζλευςθσ με τθν χριςθ νζων τεχνολογιϊν, μπορεί να αφορά τθν λιψθ 
αποφάςεων, για τισ οποίεσ δεν απαιτείται ςφμφωνα με τον νόμο και το 
καταςτατικό, μυςτικι ψθφοφορία. Επομζνωσ δεν μποροφν να διεξαχκοφν 
αρχαιρεςίεσ με τθν χριςθ ςφγχρονων ψθφιακϊν μζςων απομακρυςμζνθσ 
ςυμμετοχισ των μελϊν». 
 
Θ επιςτολι καταλιγει λζγοντασ πωσ θ «ΠΟΒΑΚΩ εκτιμά πωσ οι αρχαιρεςίεσ των   
υλλόγων, των οποίων οι κθτείεσ των διοικιςεων τουσ λιγει ζωσ τθ λιξθ του 
χρονικοφ περικωρίου τθσ 30θ επτεμβρίου, κα πρζπει να διεξαχκοφν εντόσ των 
προβλεπόμενων καταςτατικϊν τουσ περικωρίων, μθ εξαντλϊντασ τθν χρονικι 
παράταςθ, προσ αποφυγι πικανϊν διοικθτικϊν επιπλοκϊν, ςε ςχζςθ με τισ 
υπερκείμενεσ οργανϊςεισ». 
 

Επιςτολι ΠΟΒΑΚΩ προσ Παπακανάςθ για ςιμανςθ κοςμθμάτων – μετάλλων 
 

 
 
Επιςτολι, ηθτϊντασ τθν επίςπευςθ τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου νόμου «Απαιτιςεισ 
για τθ ιμανςθ και τθ Διάκεςθ Σεχνουργθμάτων από Πολφτιμα Μζταλλα», 
απζςτειλε θ διοίκθςθ τθσ ΠΟΒΑΚΩ προσ τον υφυπουργό Βιομθχανίασ και Εμπορίου 
Νίκου Παπακανάςθ. 
 
τθν επιςτολι αναφζρεται: «το ωσ ςχζδιο νόμου ‘Απαιτιςεισ για τθ ςιμανςθ και τθ 
διάκεςθ τεχνουργθμάτων από πολφτιμα μζταλλα’ που βρίςκεται ςε εκκρεμότθτα 
αποτελεί μία πρόταςθ που βοθκά ςτθν επίλυςθ ςθμαντικϊν και χρονιηόντων 
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προβλθμάτων του κλάδου τθσ ελλθνικισ αργυροχρυςοχοΐασ, θ οποία 
δθμιουργικθκε με τθ ςυνεργαςία εκπροςϊπων φορζων, που άπτονται του χϊρου 
του κλάδου μασ, κακϊσ και όλων των κεςμικϊν παραγόντων του….Θεωροφμε ότι το 
ςχζδιο νόμου πρζπει να προχωριςει άμεςα  ςτθν υλοποίθςι του, κακϊσ δεν κα 
επιφζρει καμία οικονομικι επιβάρυνςθ ςτον κρατικό προχπολογιςμό, αντίκετα κα 
διευκολφνει ςε πικανι αφξθςθ εςόδων». 
 

Με το βλζμμα ςτθν 1θ Ιουλίου θ Ρόδοσ – Σι λζει ο πρόεδροσ του υλλόγου 
Αργυροχρυςοχόων Ωρολογοποιών – Ωρολογοπωλών Ρόδου 

 

Μπορεί θ Ρόδοσ, τα προθγοφμενα χρόνια να ζςπαγε τα «τουριςτικά» κοντζρ κακϊσ 
ςυγκζντρωνε περί τα 2,5 εκατ. επιςκζπτεσ, ωςτόςο, φζτοσ εξαιτίασ τθσ ανθςυχίασ 
και τθσ αναςφάλειασ που ζχει δθμιουργιςει ο κορωνοϊόσ, εκπρόςωποι του 
επιχειρθματικοφ και τουριςτικοφ χϊρου του νθςιοφ αναπροςαρμόηουν τισ 
εκτιμιςεισ τουσ προσ τα κάτω, με το αιςιόδοξο ςενάριο να τοποκετεί τον αρικμό 
των τουριςτϊν ςτισ 400.000 με 500.000.   

Σο «ςμαραγδζνιο νθςί» γζμιηε κάκε χρόνο από τουρίςτεσ μεταξφ άλλων από 
Γερμανία, Αγγλία, κανδιναβικζσ χϊρεσ και δθ ουθδία, Γαλλία, Ιταλία, Αμερικι που 
το επιςκζπτονταν για να απολαφςουν τθ κάλαςςα, τθ φφςθ και τα αξιοκζατα του. 
Φζτοσ όλα μοιάηουν διαφορετικά. 

Σο νθςί των Ιπποτϊν όπωσ εξθγεί ο πρόεδροσ του υλλόγου Αργυροχρυςοχόων 
Ωρολογοποιϊν – Ωρολογοπωλϊν Ρόδου, Μιχάλθσ Δθμθτριάδθσ,τθν ϊρα που 
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γράφεται το ρεπορτάη, ζχει ελάχιςτουσ Ζλλθνεσ τουρίςτεσ και αναμζνει τθν 1θ 
Ιουλίου, οπότε και ανοίγουν τα αεροδρόμια τθσ χϊρασ - ςιμερα ανοικτά είναι μόνο 
το ‘Ελ. Βενιηζλοσ’ και το ‘Μακεδονία’ – τουσ πρϊτουσ Γερμανοφσ τουρίςτεσ.  

Σο αν βζβαια κα κάνουν ποδαρικό ςτο νθςί οι Γερμανοί τουρίςτεσ είναι ςχετικό 
κακϊσ υπάρχει αναςτάτωςθ μετά τθ νζα ζκρθξθ των κρουςμάτων κορωνοϊοφ και 
κυρίωσ ςτοκρατίδιο τθσ Βόρειασ Ρθνανίασ-Βεςτφαλίασ. Είναι χαρακτθριςτικό πωσ 
πτιςεισ που ιταν προγραμματιςμζνεσ από τθν Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ 
ακυρϊκθκαν κακϊσ υπιρξε αναηωπφρωςθ κρουςμάτων ςε κάποιεσ χϊρεσ. 

«Σο πϊσ κα εξελιχκεί θ κατάςταςθ κα εξαρτθκεί από τθν πορεία του κορωνοϊοφ και 
από το αν οι πολίτεσ άλλων χωρϊν κα αποφαςίςουν να ταξιδζψουν για τθ χϊρα 
μασ και δθ τθ Ρόδο. Σο ηιτθμα είναι πωσ οφτε οι touroperators δεν ζχουν ςαφι 
εικόνα για τισ κρατιςεισ» αναφζρει ο κ. Δθμθτριάδθσ επιςθμαίνοντασ «εμείσ 
προετοιμαηόμαςτε, όπωσ είναι υποχρζωςθ μασ για το άνοιγμα του τουριςμοφ. 
Τπάρχουν ςυνεχείσ ςυςκζψεισ με τθ ςυμετοχι εκπροςϊπων τθσ περιφζρειασ, του 
διμου και του επιχειρθματικοφ κόςμου. Τπάρχει μάλιςτα και ξενοδοχείο που κα 
χρθςιμοποιθκεί ςε περίπτωςθ που προκφψει κάποιο φποπτο κροφςμα».  

Κλειςτά τα καταςτιματα ςτθν παλιά πόλθ 

 

Για τθ Ρόδο τα απόνερα που ζχει προκαλζςει ο covid- 19 αποτελοφν μεγάλο πλιγμα 
κακϊσ το μεγαλφτερο μζροσ του πλθκυςμοφ του νθςιοφ αςχολείται με το κομμάτι 
του τουριςμοφ. «Θ αγορά του νθςιοφ δεν μπορεί να κρατθκεί μόνο από τον τοπικό 
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πλθκυςμό» λζει ο κ. Δθμθτριάδθσ υπογραμμίηοντασ πωσ περίπου 600 
καταςτιματα, ςτθν παλιά πόλθ τθσ Ρόδου, που υπό άλλεσ ςυνκικεσ τζτοια εποχι 
ζςφυηαν από ηωι ςιμερα είναι κλειςτά και απλά προετοιμάηονται για να ανοίξουν 
τθν 1θ Ιουλίου. 

υνικωσ τα εν λόγω καταςτιματα, τα οποία είναι εποχιακά, μεταξφ αυτϊν 
υπάρχουν και κοςμθματοπωλεία, ξεκινοφςαν τθν προετοιμαςία τουσ ςτα μζςα 
Μαρτίου. Θ τουριςτικι ςεηόν για τθ Ρόδο διαρκεί, υπό κανονικζσ ςυνκικεσ, από 25 
Μαρτίου ζωσ 28 Οκτωβρίου, ωςτόςο φζτοσ ςθμαντικό κομμάτι τθσ χάκθκε με τουσ 
επαγγελματίεσ να βυκίηονται ςτθν απόγνωςθ κακϊσ ζρχονται αντιμζτωποι με πάγια 
ζξοδα όπωσ τα ενοίκια, αλλά και με δάνεια, ελλιπι χρθματοδότθςθ, με ςυνζπεια να 
δυςκολεφονται να τα βγάλουν πζρα. Αγκάκι αναμφίβολα αποτελεί και ο φόροσ 
πολυτελείασ, που δεν ζχει αποδϊςει τα αναμενόμενα ζςοδα ςτο κράτοσ, και 
παράλλθλα λειτουργεί αποτρεπτικά και για τουσ τουρίςτεσ, οι οποίοι ςυχνά 
ενθμερϊνονται πωσ δεν υφίςταται ςτθ γειτονικι Σουρκία ι ςτθν Ιταλία.  

Σθν ίδια ϊρα και το κομμάτι τθσ κρουαηιζρασ που αιματοδοτοφςε τθ Ρόδο (ςτα 
μζςα του 2000 ςτο νθςί ζπιαναν λιμάνι περί τα 700 κρουαηιερόπλοια) φζτοσ, 
εξαιτίασ του κορωνοϊοφ ζχει χακεί.  

ΔωρεάνwebinarsαπότοEnterpriseGreece 

 
Ο Οργανιςμόσ Enterprise Greece, (Ελλθνικι Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ 
Εμπορίου Α.Ε.) ωσ ο αρμόδιοσ εκνικόσ φορζασ, υπό τθν εποπτεία του Τπουργείου 
Εξωτερικϊν για τθν προςζλκυςθ επενδφςεων ςτθν Ελλάδα και τθν προϊκθςθ των 
εξαγωγϊν, εγκαινιάηει μια ςειρά webinars για τισ ελλθνικζσ εξαγωγικζσ εταιρείεσ 
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που ςτοχεφουν, αφενόσ ςτθν εκμάκθςθ νζων ψθφιακϊν δεξιοτιτων και αφετζρου, 
ςε ςυνεργαςία με τα Γραφεία Οικονομικϊν και Εμπορικϊν Τποκζςεων, ςτθν 
ενθμζρωςθ για δυναμικζσ εξαγωγικζσ αγορζσ. τόχοσ θ αποτελεςματικότερθ 
θλεκτρονικι προϊκθςθ και πϊλθςθ ελλθνικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν  
 
Σα webinar δεν ζχουν κόςτοσ ςυμμετοχισ. 
 
Μετά από τθ διλωςθ ςυμμετοχισ, κα αποςταλεί το ςχετικό link για τθν 
παρακολοφκθςι τουσ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να αποςτείλετε e-
mail ςτο d.katsimani@eg.gov.gr. 
 

 
 
Κάνετε τθν εγγραφι ςασ ςτα Tech Tuesdays και αποκτιςτε τισ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ 
που χρειάηεςτε για να προωκιςετε τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ ςασ θλεκτρονικά. 
 
30/6 Θλεκτρονικό Εμπόριο και Μοντζλα Θλεκτρονικοφ Επιχειρείν 
 
https://bit.ly/EG-TechTuesdays-03 
 
7/7 Διαδικτυακό Μάρκετινγκ και τρατθγικζσ των Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ 
 
https://bit.ly/EG-TechTuesdays-04 
 
14/7 Χριςθ των Μζςων Κοινωνικισ Δικτφωςθσ για τθν Προϊκθςθ Προϊόντων 
 
https://bit.ly/EG-TechTuesdays-05 
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8/9 Επαγγελματικι επικοινωνία ςτθν Virtual εποχι (Virtual Communication) 
 
https://bit.ly/EG-TechTuesdays-06 
 
15/9 Παγίδεσ ςτισ Πωλιςεισ από απόςταςθ και πϊσ να τισ αποφφγουμε (Avoid 3 
Traps of Virtual Selling) 
 
https://bit.ly/EG-TechTuesdays-07 
 
Ο ςυγκεκριμζνοσ κφκλοσ webinars ζχει ωσ ςτόχο τθν ενθμζρωςθ τθσ ελλθνικισ 
επιχειρθματικισ κοινότθτασ για τισ ευκαιρίεσ και τισ προκλιςεισ που κα 
αντιμετωπίςουν, ενϊ ςχεδιάηουν / υλοποιοφν επζκταςθ των δραςτθριοτιτων τουσ 
ςτθν αγορά των ΘΠΑ. 
 
24/6 New York Focus on: Food & Agricultural Products 
 
https://bit.ly/EG-doing-business-usa-NY 
 
8/7 San Francisco Focus on: Technology 
 
https://bit.ly/EG-doing-business-usa-SF 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: 
 
www.enterprisegreece.gov.gr 
 
https://www.facebook.com/EnterprisegreeceSA 
 
https://www.linkedin.com/company/enterprisegreece/ 
 
https://www.instagram.com/enterprise.greece/ 
 
Ξεκίνθςε το πρόγραμμα επιδότθςθσ τθσ εργαςίασ 
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https://bit.ly/EG-doing-business-usa-NY
https://bit.ly/EG-doing-business-usa-SF
http://www.enterprisegreece.gov.gr/
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ε λειτουργία τζκθκε ο νζοσ μθχανιςμόσ ςτιριξθσ του ειςοδιματοσ των 
εργαηομζνων με τον κωδικό «υν-Εργαςία».  
 
Οι ενδιαφερόμενοι με υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν ΑΑΔΕ και ςυγκεκριμζνα ςτθν 
θλεκτρονικι πλατφόρμα mybusiness Support μποροφν να δθλϊνουν ςυμμετοχι  
ςτο πρόγραμμα «υν-Εργαςία». 
 
Ο μθχανιςμόσ «υν – Εργαςία»  κα παραμείνει ενεργόσ ζωσ 15 Οκτωβρίου, ενϊ κατ’ 
εξαίρεςθ ςε επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτισ αεροπορικζσ μεταφορζσ κα 
παραμείνει ανοικτό ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2020.  Ο εργοδότθσ κα μπορεί, χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ςφμφωνθ γνϊμθ του εργαηόμενου ι ζςτω κάποια διαβοφλευςθ, να 
προβαίνει ςε μείωςθ του χρόνου εβδομαδιαίασ εργαςίασ μζχρι και 50%,  για ζναν ι 
περιςςότερουσ μινεσ εντόσ του επίμαχου 4μθνου, για μζροσ ι το ςφνολο των 
εργαηομζνων του.  Σο κράτοσ κα αναπλθρϊνει το 60% του κακαροφ μιςκοφ που 
χάνεται. 
 
Επίςθσ, κα καταβάλει το 60% των εργοδοτικϊν ειςφορϊν, για το διάςτθμα κατά το 
οποίο ο εργαηόμενοσ δεν κα απαςχολείται. Σισ υπόλοιπεσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ 
εργαηόμενου και εργοδότθ κα καταβάλλει ο εργοδότθσ. Μάλιςτα, οι ειςφορζσ κα 
υπολογίηονται επί του ονομαςτικοφ μιςκοφ και όχι επί του μιςκοφ που κα λαμβάνει 
ο εργαηόμενοσ. τον αντίποδα, μειωμζνα, με βάςθ τισ καταβαλλόμενεσ αποδοχζσ 
και όχι τισ αρχικά προβλεπόμενεσ, κα υπολογίηονται το επίδομα άδειασ και το δϊρο 
Χριςτουγζννων. τον μθχανιςμό κα μποροφν να ενταχκοφν  μόνο οι μιςκωτοί που 
ςτισ 30 Μαΐου, που ψθφίςτθκε ο ςχετικόσ νόμοσ, είχαν  ςχζςθ εργαςίασ πλιρουσ 
απαςχόλθςθσ. Όςο για τισ επιχειριςεισ, βαςικι προχπόκεςθ ςυμμετοχισ είναι κατά 
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τθ διάρκεια τθσ πανδθμίασ, να παρουςίαςαν  μείωςθ τουλάχιςτον 20% του κφκλου 
εργαςιϊν ΦΠΑ ι των ακακάριςτων εςόδων τουσ ςε ςφγκριςθ με τα προθγοφμενα 
χρόνια.  
 

Διαςταφρωςθ ςτοιχείων 
 

 
 
Μετά τθν αίτθςθ ςτθν ΑΑΔΕ, κα διαςταυρώνονται τα οικονομικά – φορολογικά 
ςτοιχεία προκειμζνου να βεβαιϊνεται ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ υπαγωγισ 
ςτο πρόγραμμα, οι επιχειριςεισ κα πρζπει να υποβάλουν διλωςθ και ςτο ςφςτθμα 
Εργάνθ.  
 
Μάλιςτα προβλζπεται διαδικαςία δφο φάςεων: 
 
ΑϋΦΑΘ:  
Οι επιχειριςεισ – εργοδότεσ υποβάλλουν αίτθςθ / υπεφκυνθ διλωςθ και 
δθλϊνουν: 
α. Σα ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ (επωνυμία, ΑΦΜ, ζδρα, τθν υπαγωγι ςτισ εξαιρζςεισ 
τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 31 του ν. 4690/2020, κλπ). 
β. Σον μινα ζνταξθσ ςτον Μθχανιςμό κακϊσ και τθν κατθγορία που υπάγεται θ 
επιχείρθςθ. 
 
γ. Σουσ εργαηόμενουσ με ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ πλιρουσ απαςχόλθςθσ 
τθν 30/5/2020, που κα ενταχκοφν ςτον Μθχανιςμό, τα ςτοιχεία  των οποίων 
αντλοφνται από το Π ΕΡΓΑΝΘ. 
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δ. τθν περίπτωςθ εργαηομζνων, των οποίων οι ςυμβάςεισ εργαςίασ τελοφν ςε 
αναςτολι, με τθν παροφςα αίτθςθ/διλωςθ για τθν ζνταξι τουσ ςτον Μθχανιςμό 
«ΤΝ-ΕΡΓΑΙΑ», θ αναςτολι τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ λογίηεται ωσ οριςτικά 
ανακλθκείςα από τθ δθλωκείςα  θμερομθνία ζνταξισ τουσ ςτον Μθχανιςμό και 
εφεξισ. 
ε. Σο ςυμβατικό ωράριο πλιρουσ απαςχόλθςθσ (ςυμβατικζσ ϊρεσ εργαςίασ ανά 
εβδομάδα) των εργαηομζνων που εντάςςονται ςτον Μθχανιςμό «ΤΝ-ΕΡΓΑΙΑ». 
ςτ. Σο ωράριο μειωμζνθσ απαςχόλθςθσ ανά εβδομάδα, για κάκε εργαηόμενο, το 
οποίο προγραμματίηεται και δθλϊνεται για μία ι περιςςότερεσ εβδομάδεσ εντόσ 
του μινα ζνταξθσ ςτον Μθχανιςμό. 
ε κάκε περίπτωςθ υφίςταται θ υποχρζωςθ του εργοδότθ να γνωςτοποιεί εκ των 
προτζρων κάκε αλλαγι ι τροποποίθςθ τθσ οργάνωςθσ του χρόνου εργαςίασ για το 
ςφνολο του προςωπικοφ του, ςυμπεριλαμβανομζνων και των εργαηομζνων που 
εντάςςονται ςτον Μθχανιςμό «ΤΝ-ΕΡΓΑΙΑ», ςτο Π ΕΡΓΑΝΘ, ςυμπλθρϊνοντασ το 
ςχετικό Ζντυπο Ε4: Πίνακασ Προςωπικοφ-υμπλθρωματικόσ Ωραρίου. 
 
ΒϋΦΑΘ:   
Oι επιχειριςεισ-εργοδότεσ, για τον υπολογιςμό του ποςοφ τθσ οικονομικισ 
ενίςχυςθσ βραχυχρόνιασ εργαςίασ ςτουσ δικαιοφχουσ εργαηόμενουσ, για κάκε μινα 
εφαρμογισ του Μθχανιςμοφ «ΤΝ-ΕΡΓΑΙΑ», υποχρεοφνται να υποβάλλουν 
υπεφκυνθ διλωςθ ςτο Π ΕΡΓΑΝΘ εντόσ των τριϊν πρϊτων θμερϊν του επόμενου 
μινα, με τθν οποία δθλϊνουν: 
α. Σισ μθνιαίεσ δθλωκείςεσ μικτζσ αποδοχζσ του εργαηόμενου με κακεςτϊσ 
πλιρουσ απαςχόλθςθσ, κακϊσ και τισ αντίςτοιχεσ μθνιαίεσ κακαρζσ αποδοχζσ του, 
β. Tισ καταβαλλόμενεσ αποδοχζσ ςτον εργαηόμενο, κατά το μινα ζνταξισ του ςτον 
Μθχανιςμό με βάςθ τισ μειωμζνεσ ϊρεσ εργαςίασ και 
γ.  Σον αρικμό του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ (IBAN) και τθν Σράπεηα πλθρωμισ τθσ 
μιςκοδοςίασ του εργαηόμενου που κα ενταχκεί ςτον Μθχανιςμό. 
ΠΡΟΟΧΗ: Κατϋ εξαίρεςθ, για τθν πρϊτθ εφαρμογι του Μθχανιςμοφ θ  διαδικαςία 
ζνταξθσ ςτον Μθχανιςμό, όπωσ περιγράφεται παραπάνω, αφορά ςτο χρονικό 
διάςτθμα 15/6/2020-30/6/2020. 
ε κάκε περίπτωςθ, θ διλωςθ/αίτθςθ ζνταξθσ ςτο Π ΕΡΓΑΝΘ υποβάλλεται εκ των 
προτζρων και το αργότερο πριν  τθν εφαρμογι του νζου μειωμζνου ωραρίου 
εργαςίασ. 
Διαδικαςία καταβολισ οικονομικισ ενίςχυςθσ βραχυχρόνιασ εργαςίασ 
Θ οικονομικι ενίςχυςθ βραχυχρόνιασ εργαςίασ του δικαιοφχου εργαηόμενου, θ 
οποία αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 60% επί των μειωμζνων κακαρϊν αποδοχϊν του που 
αντιςτοιχοφν ςτισ ϊρεσ που δεν παρζχει εργαςία, λόγω τθσ ζνταξισ του ςτον 
Μθχανιςμό «ΤΝ-ΕΡΓΑΙΑ», καταβάλλεται εντόσ του πρϊτου δεκαθμζρου κάκε 
επόμενου μινα εφαρμογισ του Μθχανιςμοφ. 
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Ζλεγχοσ-επιβολι κυρώςεων 
 
Για τθν αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ του Μθχανιςμοφ «ΤΝ-ΕΡΓΑΙΑ» κα 
διενεργοφνται ζλεγχοι  ςτισ επιχειριςεισ-εργοδότεσ που ζχουν ενταχκεί ςτον 
Μθχανιςμό «ΤΝ-ΕΡΓΑΙΑ» από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΕΠΕ ι του 
Ενιαίου Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΕΦΚΑ) για παραβάςεισ των όρων και 
προχποκζςεων του Μθχανιςμοφ. 
 

Ποιοσ πλθρώνει 
 

 
 
Αρμόδιοσ φορζασ για τθν διαδικαςία καταβολισ  τθσ οικονομικισ ενίςχυςθσ 
βραχυχρόνιασ εργαςίασ, ορίηεται το Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν 
Τποκζςεων. Θ παραπάνω καταβολι γίνεται με πίςτωςθ του τραπεηικοφ 
λογαριαςμοφ του δικαιοφχου - εργαηομζνου. Από το Π ΕΡΓΑΝΘ εξάγεται ςε 
θλεκτρονικι μορφι ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ δικαιοφχων - εργαηομζνων, θ οποία 
περιλαμβάνει τα πλιρθ ςτοιχεία τουσ, τον αρικμό τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ςε 
μορφι ΙΒΑΝ, το πιςτωτικό Κδρυμα, ςτο οποίο τθρείται ο λογαριαςμόσ και το ποςό 
τθσ καταβολισ. 
 
Σζλοσ, θ ΚΤΑ προβλζπει ότι με τθν επιφφλαξθ τυχόν προςτίμων που προβλζπονται 
από άλλεσ διατάξεισ ςτα φυςικά πρόςωπα που δθλϊνουν ψευδι ςτοιχεία ςτθν 
αίτθςι τουσ, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται από τθν κείμενθ 
νομοκεςία ςε περίπτωςθ υποβολισ ψευδοφσ δθλϊςεωσ. Συχόν αχρεωςτιτωσ 
καταβλθκζντα ποςά καταλογίηονται ςε βάροσ του ανοικείωσ λαβόντοσ, με απόφαςθ 
του Τπουργοφ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων ι του νομίμωσ 
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εξουςιοδοτθμζνου από αυτόν οργάνου και ειςπράττονται κατά τισ διατάξεισ του 
ΚΕΔΕ.   
 

Οnline κα ελζγχονται οι ςυναλλαγζσ των επιχειριςεων από τθν 
εφορία 

 

 
Θλεκτρονικά κα μποροφν να μεταβιβάηουν ςτθν εφορία οι επιχειριςεισ τα 
τιμολόγια που εκδίδουν από τον επόμενο μινα. Με τθν απόφαςθ που υπζγραψαν ο 
υφυπουργόσ Οικονομικϊν Απόςτολοσ Βεςυρόπουλοσ και ο διοικθτισ τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων Γιϊργοσ Πιτςιλισ ενεργοποιείται θ ψθφιακι 
διαβίβαςθ ςτθν πλατφόρμα των θλεκτρονικϊν βιβλίων - my DATA των 
παραςτατικϊν που εκδίδουν οι επιχειριςεισ. Επί τθσ ουςίασ, με τθν ενεργοποίθςθ 
του νζου ςυςτιματοσ, θ εφορία αποκτά ζνα ιςχυρό θλεκτρονικό μάτι ςτα τιμολόγια 
των επιχειριςεων, αφοφ κα βλζπει, κα ελζγχει και κα διαςταυρϊνει αυτόματα τα 
ςτοιχεία που εμφανίηουν ςτα e-βιβλία τουσ τόςο οι εκδότεσ όςο και οι λιπτεσ των 
παραςτατικϊν. 
Θ ανάπτυξθ του ζργου τθσ διαβίβαςθσ δεδομζνων ςτθν πλατφόρμα των 
θλεκτρονικϊν βιβλίων - my DATA κα γίνει ςε ςτάδια, ϊςτε να δοκεί ο αναγκαίοσ 
χρόνοσ προςαρμογισ ςτθν θλεκτρονικι επικοινωνία των επιχειριςεων με τα 
πλθροφοριακά ςυςτιματα τθσ ΑΑΔΕ. 
 
Ειδικότερα: 
Για όςεσ επιχειριςεισ επιλζξουν ωσ τρόπο ζκδοςθσ των παραςτατικϊν τουσ τθν 
θλεκτρονικι τιμολόγθςθ μζςω παρόχου, θ δυνατότθτα θλεκτρονικισ διαβίβαςθσ 
δεδομζνων των παραςτατικϊν εςόδων ξεκινάει τθν 20ι Ιουλίου 2020. 
Για τισ επιχειριςεισ που δεν κα επιλζξουν τθν θλεκτρονικι τιμολόγθςθ μζςω 
παρόχου και εκδίδουν τα παραςτατικά τουσ είτε χειρόγραφα είτε θλεκτρονικά με 
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χριςθ προγραμμάτων διαχείριςθσ επιχειριςεων (εμπορικό/λογιςτικό, ERP), θ 
υποχρζωςθ διαβίβαςθσ των δεδομζνων των παραςτατικϊν εςόδων ξεκινάει από 
τθν 1θ Οκτωβρίου 2020. 
 
Από τθν 1θ Οκτωβρίου 2020 ξεκινάει θ διαβίβαςθ των ςτοιχείων λιανικισ. 
 
Από τθν 1θ Οκτωβρίου 2020 ξεκινάει θ θλεκτρονικι διαβίβαςθ των χαρακτθριςμϊν 
των παραςτατικϊν που λαμβάνουν όλεσ οι επιχειριςεισ (ζξοδα) που εκδίδονται από 
τθν θμερομθνία αυτι και μετά. 
 
Μζχρι τθν 31θ Δεκεμβρίου 2020, οι επιχειριςεισ πρζπει να διαβιβάςουν δεδομζνα 
όλων των παραςτατικϊν εςόδων που εξζδωςαν, από τθν 1θ Ιανουαρίου 2020 και 
μζχρι τθν θμερομθνία πρϊτθσ διαβίβαςθσ, κατά τα ανωτζρω. 
 
Μζχρι τθν 28θ Φεβρουαρίου 2021, οι επιχειριςεισ πρζπει να διαβιβάςουν τουσ 
χαρακτθριςμοφσ για τα παραςτατικά εξόδων που ζλαβαν και εκδόκθκαν από τθν 1θ 
Ιανουαρίου 2020 ζωσ και τθν 30ι επτεμβρίου 2020. 
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Επιμέλεια κειμένων–ρεπορτάζ: Λίνα Τςιρέκα (tsirekalina@yahoo.com) 
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