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Σεφχοσ 9ο, Ζτοσ 1ο  
 

Μινυμα προζδρου 

 
Αγαπθτζσ, αγαπθτοί 

 

H μικρομεςαία επιχειρθματικότθτα βρίςκεται μεταξφ ςφφρασ και άκμονοσ. Σο 
λιανεμπόριο, εξαιτίασ των επιπτϊςεων τθσ πανδθμίασ, βαδίηει  ςε τεντωμζνο 
ςχοινί, θ αβεβαιότθτα για τθν επόμενθ θμζρα, θ χαμθλι ηιτθςθ, θ αρνθτικι 
ψυχολογία των καταναλωτϊν, ο περιοριςμζνοσ αρικμόσ τουριςτϊν, κακϊσ το 
ουςιαςτικό restart του επιχειρείται από τθν 1θ Ιουλίου, προμθνφουν τθν ζλευςθ 
δφςκολων θμερϊν.  
 
το πλαίςιο αυτό απαιτοφνται κινιςεισ που κα βοθκιςουν ϊςτε να ςωκεί ότι 
περιςςότερο μπορεί. τόχοσ είναι θ επιβίωςθ των επιχειριςεων του κλάδου, των 
κζςεων εργαςίασ και θ δθμιουργία ικανϊν ςυνκθκϊν ϊςτε  το επιχειρείν να 
μπορζςει να ξαναμπεί ςε τροχιά ουςιαςτικισ επανεκκίνθςθσ.  
 
Προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ κα ςυμβάλει θ επζκταςθ τθσ μείωςθσ ενοικίου κατά 
40% ζωσ τα τζλθ του 2020. Η ςυνζχιςθ τθσ μείωςθσ ενοικίου και για τουσ επόμενουσ 
μινεσ κα πρζπει να προβλεφκεί με νομοκετικι ρφκμιςθ ϊςτε να αποφευχκοφν 
ανοφςιεσ διαπραγματεφςεισ και διαμάχεσ μεταξφ ιδιοκτθτϊν και μιςκωτϊν. 
 
Με τον τρόπο αυτό  επιτυγχάνεται θ μείωςθ των λειτουργικϊν δαπανϊν των 
επιχειριςεων κατά το κρίςιμο διάςτθμα που ακολουκεί ζωσ το τζλοσ του 2020, που 
είναι βζβαιο ότι υπό τισ παροφςεσ ςυνκικεσ κα είναι περίοδοσ χαμθλϊν 
οικονομικϊν προςδοκιϊν, με υποτονικι κίνθςθ ςτθν αγορά. 
 
Πζτροσ Καλπακίδθσ 
Πρόεδροσ ΠΟΒΑΚΩ   
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Συγχαρθτιριεσ επιςτολζσ προσ τουσ εκλεγζντεσ προζδρουσ Συλλόγων 

 

 
 

υγχαρθτιριεσ επιςτολζσ προσ τουσ προζδρουσ: του υλλόγου Αργυροχρυςοχόων 

Ωρολογοποιϊν Ν. Λάριςασ,  Άννα Γάτςα, του υνδζςμου Αργυροχρυςοχόων Ν. 

Ηρακλείου, Χρυςοβαλάντθ Γιαλεςάκθ, του υλλόγου Αργυροχρυςοχόων 

Ωρολογοποιϊν Ωρολογοπωλϊν Ρόδου, Μιχάλθ Δθμθτριάδθ και του υλλόγου 

Χρυςοχόων Ωρολογοποιϊν Ν. Μαγνθςίασ, Δθμιτριο Νιηάμθ απζςτειλε θ διοίκθςθ 

τθσ ΠΟΒΑΚΩ.  

 

τισ επιςτολζσ που υπογράφουν ο πρόεδροσ τθσ Ομοςπονδίασ, Πζτροσ Καλπακίδθσ 

και ο γενικόσ γραμματζασ, Σριαντάφυλλοσ Παπακαναςίου, ςτζλνουν ςτουσ τζςςερισ 

προζδρουσ τισ ευχζσ τουσ για τθ κθτεία που μόλισ ξεκινά και εκφράηουν τθ 

βεβαιότθτα τουσ πωσ οι εκλεγζντεσ πρόεδροι κα ςυνεχίςουν με τον ίδιο ηιλο να 

υπθρετοφν τα ςυμφζροντα των υλλόγων τουσ και γενικότερα του κλάδου τθσ 

ελλθνικισ αργυροχρυςοχοΐασ. Παράλλθλα εκφράηουν τθν πεποίκθςθ ότι θ 

κοινότθτα των ςυναδζλφων, κα βρει ςτο πρόςωπα  των ςυγκεκριμζνων προζδρων 

και των ςυμβοφλων που τουσ πλαιςιϊνουν,ζναν λόγο κακαρό και δυνατό που κα 

μιλά για ενότθτα και ςφμπνοια των ςτελεχϊν του κλάδου. 
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ΠΟΒΑΚΩ προσ Κεραμζωσ: Μθν καταργείτε τα καλλιτεχνικά μακιματα 

 

 

 
Σθ διατιρθςθ αλλά και ενίςχυςθ των καλλιτεχνικϊν μακθμάτων ςε όλεσ τισ 

βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ ηθτά θ Πανελλινια Ομοςπονδία Βιοτεχνϊν 

Αργυροχρυςοχόων ΚοςμθματοπωλϊνΩρολογοπωλϊν με επιςτολι τθσ προσ τθν 

υπουργό Παιδείασ, Νίκθ Κεραμζωσ.  

 

τθν επιςτολι αναφζρεται:   

 

«Η ΠΟΒΑΚΩ εκπροςωπϊντασ και εκφράηοντασ ζναν κατ’ εξοχιν καλλιτεχνικό κλάδο 

με ιςτορία εξ αρχαιοτάτων χρόνων, κατζχοντασ και τον δικό του ρόλο ςτον τομζα 

τθσ εκπαίδευςθσ,γνωςτοποιεί τθ κζςθ τθσ, θ οποία είναι θ θ διατιρθςθ όλων των 

καλλιτεχνικϊν μακθμάτων, κακϊσ και ενίςχυςι αυτϊν, ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ 

εκπαίδευςθσ. 

Σα ερεκίςματα και θ επαφι μασ με τθν τζχνθ κα πρζπει ναυπάρχουν κακ’ όλθ τθ 

διάρκεια του βίου μασ. Η τζχνθ ςε όλεσ τθσ τισ μορφζσ, παράγει πολιτιςμό. Ηχϊρα 

μασ είναι αυτι που τον ζχει διδάξει και μεταλαμπαδεφςει ςε όλο τον 

κόςμο,ςυμβάλλοντασ ςτθ γνϊςθ και παιδεία των ανκρϊπων». 
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Γενικι ςυνζλευςθ του Σωματείου Ωρολογοποιών Θεςςαλονίκθσ 

 

 
 

Σθν τακτικι γενικι του ςυνζλευςθ πραγματοποίθςε το ωματείο Ωρολογοποιϊν 

Θεςςαλονίκθσ. Η ςυνζλευςθ πραγματοποιικθκε ςτο Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο τθσ 

πόλθσ.  

Επί τάπθτοσ τζκθκε το νζο αςφαλιςτικό, για το οποίο ενθμζρωςε τουσ 

παριςταμζνουσ εργατολόγοσ. τθ γενικι ςυνζλευςθ του ωματείου παραβρζκθκε ο 

πρόεδροσ τθσ  ΠΟΒΑΚΩ και του ΚΩΘ, Πζτροσ Καλπακίδθσ. Κατά τθν τοποκζτθςθ του 

ο κ. Καλπακίδθσ υπογράμμιςε τθν ιδιαίτερθ χαρά του να βρίςκεται «ςτθ γενικι 

ςυνζλευςθ ενόσ μικροφ, μεν, ωματείου, που ωςτόςο ζχει τόςο μεγάλθ 

ςυςπείρωςθ».  
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ΔΕΗ: Παράταςθ τθσ ζκπτωςθσ 8% ζωσ τισ 30 Σεπτεμβρίου 

 

Σθν ζκπτωςθ 8%για κατανάλωςθ πάνω από 2.000 kwh για τουσ οικιακοφσ πελάτεσ 

διατθρεί θ ΔΕΗ μζχρι τισ 30 επτεμβρίου. 

Σαυτόχρονα, θ εταιρεία ανακοίνωςε ότι προςφζρει ζκπτωςθ 5 ευρϊ ςτουσ 

λογαριαςμοφσ e-bill για όλουσ τουσ πελάτεσ, ιδιοκτιτεσ μικρομεςαίων 

επιχειριςεων, που κα επιλζξουν να εγγραφοφν και να λαμβάνουν θλεκτρονικό 

λογαριαςμό. 

Η επιχείρθςθ θλεκτριςμοφ ςθμειϊνει ότι κα ςυνεχίςει να εμπλουτίηει τισ επιλογζσ 

και τα προϊόντα που προςφζρει ςτουσ πελάτεσ τθσ, βελτιϊνοντασ ταυτόχρονα τισ 

υπθρεςίεσ τθσ και τα εναλλακτικά κανάλια εξυπθρζτθςθσ. 

υγκεκριμζνα, όπωσ αναφζρει, ζχει προχωριςει ςτισ εξισ κινιςεισ: 

 Ζχει ιδθ αναβακμίςει το τθλεφωνικό κζντρο εξυπθρζτθςθσ 11770, το οποίο 

λειτουργεί με διευρυμζνο ωράριο από τισ 7 το πρωί ζωσ τισ 21:00. 

 Δίνει τθ δυνατότθτα τθλεφωνικισ πλθρωμισ ςτο 11770 09:00-17:00 και 

θλεκτρονικισ πλθρωμισ 24/7 ςτο www.dei.gr χωρίσ καμία επιπλζον προμικεια. 

 Παρζχει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικοφ ςυμβολαίου μζςω τθσ υπθρεςίασ e-

contract για νζεσ ςυνδζςεισ, αλλαγι ςτοιχείων ςυμβολαίου κ.λπ. από το ςπίτι. 

 Εξυπθρετεί μζςω Facebook, ενϊ ζχει κζςει ςε λειτουργία και τθν Αυτόματθ 

Ψθφιακι Βοθκό. Πρόκειται για τθν εφαρμογι, που απαντά ςε όλεσ τισ 
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ερωτιςεισ των πελατϊν άμεςα μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ΔΕΗ www.dei.gr και 

μζςω messenger. 

Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ: Στο 5,8% θ φφεςθ μζχρι το τζλοσ του χρόνου 

 

Υφεςθ 5,8% μζχρι το τζλοσ του χρόνου και ανάκαμψθ το 2021 προβλζπει θ ετιςια 

Νομιςματικι Ζκκεςθ τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδασ για το 2019-2020.  

 

Ο διοικθτισ τθσ ΣτΕ, Γιάννθσ τουρνάρασ εκτιμά ότι θφφεςθ μζχρι τζλοσ του ζτουσ 

κα κυμανκεί ςτο-5,8%. Σο κακό ςενάριο τθσ ΣτΕ προβλζπει φφεςθ 9,4% μζχρι τζλοσ 

του ζτουσ, ενϊ το ιπιο είναι να κυμανκεί ςτο 4,4%.  Σο 2021θοικονομικι 

δραςτθριότθτα εκτιμάται ότι κα ανακάμψει και κα αυξθκεί με ρυκμό5,6%, ενϊ το 

2022κα ςθμειϊςει αφξθςθ 3,7%. 

Τα ςενάρια για τισ επιπτώςεισ τθσ πανδθμίασ ςτθν οικονομία 

Αναλυτικά, όπωσ αναφζρει θ ζκκεςθ, ςφμφωνα με τοιπιο ςενάριο, το οποίο 

υιοκετεί μια πιο ςφντομθ μεταβατικι περίοδο προσ τθν κανονικότθτα, το ΑΕΠ 

εκτιμάται ότι κα μειωκεί κατά 4,4% το 2020 και κα αυξθκεί κατά 5,8% και 3,8% το 

2021 και το 2022 αντίςτοιχα.  

 

φμφωνα με το δυςμενζσ ςενάριο, το οποίο ςυνδζεται με μια ενδεχόμενθ 

αναηωπφρωςθ του κορωνοϊοφ, οι ςυνζπειεσ τθσ πανδθμίασ αναμζνεται να είναι πιο 
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ζντονεσ και με μεγαλφτερθ διάρκεια και θ ανάκαμψθ τθσ οικονομίασ κα είναι 

βραδφτερθ: το ΑΕΠ εκτιμάται ότι κα μειωκεί κατά 9,4% το 2020, ενϊ κα αυξθκεί 

κατά 5,7% το 2021 και 4,5% το 2022.  

 

Ηιδιωτικι κατανάλωςθ, ςτο βαςικό ςενάριο, αναμζνεται να μειωκεί το 2020, 

εξαιτίασ τθσ αφξθςθσ του ποςοςτοφ τθσ ανεργίασ και τθσ επιδείνωςθσ του 

πραγματικοφ διακζςιμου ειςοδιματοσ. Μεςοπρόκεςμα, και κακϊσ οι ςυνκικεσ 

ςτθν αγορά εργαςίασ κα βελτιϊνονται, θ ιδιωτικι κατανάλωςθ αναμζνεται ότι κα 

ςυμβάλει κετικά ςτθν οικονομικι δραςτθριότθτα. Οι επενδφςεισ εκτιμάται ότι κα 

επθρεαςτοφν αρνθτικά από τθν πανδθμία, τθν αφξθςθ τθσ αβεβαιότθτασ και τθν 

προςωρινι αναβολι επενδυτικϊν αποφάςεων, ενϊ κα ενιςχυκοφν ςθμαντικά κατά 

τθν περίοδο 2021-2022, ςτθριηόμενεσ τόςο ςτισ ιδιωτικζσ πρωτοβουλίεσ όςο και ςτισ 

δθμόςιεσ επενδφςεισ.  Οι τουριςτικζσ ειςπράξεισ αναμζνεται να ςθμειϊςουν πολφ 

μεγάλθ μείωςθ το 2020, κακϊσ τα μζτρα περιοριςμοφ τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ 

πλιττουν ιδιαιτζρωσ τουσ κλάδουσ εκείνουσ που ςχετίηονται με  τθν παροχι 

τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, ενϊ αναμζνεται και μείωςθ τθσ ηιτθςθσ για το τουριςτικό 

προϊόν. 

 

Οπλθκωριςμόσμε 

βάςθτονεναρμονιςμζνοδείκτθτιμϊνκαταναλωτιεκτιμάταιότικακαταγράψειαρνθτικό

ετιςιορυκμότο 2020,    κυρίωσ λόγω τθσ πτωτικισ πορείασ των διεκνϊν 

τιμϊν του πετρελαίου αλλά και των υπθρεςιϊν, ενϊ κα αυξθκεί ελαφρϊσ ζωσ το 

τζλοσ τθσ περιόδου πρόβλεψθσ. Ο πυρινασ του πλθκωριςμοφ αναμζνεται να κινθκεί 

ςε επίπεδα κοντά ςτο μθδζν ι και οριακά κάτω από το μθδζν το τρζχον ζτοσ, ενϊ 

ζωσ το 2022 εκτιμάται ότι κα ςθμειϊςει κετικό, αλλά χαμθλό ρυκμό. 
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Πώσ ο χρυςόσ ζφταςε ςτο καλφτερο τρίμθνο τθσ τετραετίασ 

 

Οι τιμζσ του χρυςοφ προςζγγιςαν ςτθν αρχι τθσ εβδομάδασ τα 1.800 δολάρια θ 

ουγκιά, επίπεδα αντίςτοιχα με αυτά ςτα τζλθ του 2011, κακϊσ θ ηιτθςθ για αςφαλι 

ςτοιχεία ενεργθτικοφ ζχει εκτιναχκεί ςτα φψθ. Οι ενδείξεισ για δεφτερο κφμα του 

νζου κορωνοϊοφ και οι φόβοι ότι αυτό μπορεί να φρενάρει ι και να παγϊςει εκ 

νζου τθν οικονομικι δραςτθριότθτα περιορίηει δραςτικά τθν όρεξθ των επενδυτϊν 

για ρίςκο. 

ε ζνα τζτοιο περιβάλλον το πολφτιμο μζταλλο ανακτά τθν ιδιότθτά του ωσ 

πολφτιμου καταφυγίου. Η τιμι ςποτ του χρυςοφ ςτο Λονδίνο διαμορφϊνεται ςτα 

1.787 δολάρια θ ουγγιά ζχοντασ καταγράψει άνοδο 17% από τισ αρχζσ του ζτουσ. 

Σα περιςςότερα κζρδθ ιρκαν ςτο δεφτερο τρίμθνο, το οποίο και είναι το καλφτερο 

τρίμθνο από το 2016. 

Αναλυτζσ εκτιμοφν ότι θ πορεία τθσ ςτο εξισ κα είναι ανοδικι, κακϊσ τα κροφςματα 

του Covid-19 ζχουν ςπάςει το φράγμα των 10 εκατομμυρίων και οι κάνατοι 

υπερβαίνουν πια τουσ 500.000. Οι αρικμοί αυτοί ζρχονται να υπενκυμίςουν ότι θ 

πλζον κανατθφόρα πανδθμία τθσ ςφγχρονθσ εποχισ όχι απλά είναι εδϊ, αλλά και 

είναι πιο δυνατι από ποτζ.  
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Η Goldman Sachs προβλζπει ότι θ τιμι του χρυςοφ κα υπερβεί το όριο των 2.000 

δολαρίων μζςα ςτουσ επόμενουσ 12 μινεσ.  

ΙΟΒΕ: Ελαφρά επιδείνωςθ του οικονομικοφ κλίματοσ 

 

 

Επιδεινϊκθκε ελαφρά τον Ιοφνιο ο δείκτθσ οικονομικοφ κλίματοσ και υποχϊρθςε 

ςτισ 87,6 μονάδεσ, ζναντι 88,5 μονάδων τον προθγοφμενο μινα. 

φμφωνα με ζρευνα οικονομικισ ςυγκυρίασ του ΙΟΒΕ, μικρι επιδείνωςθ των 

προςδοκιϊν καταγράφθκε ςε βιομθχανία και υπθρεςίεσ, ενϊ αντίκετα ςε 

καταςκευζσ και λιανικό εμπόριο υπιρξε ςχετικι διόρκωςθ των προςδοκιϊν μετά τθ 

μεγάλθ υποχϊρθςθ των προθγοφμενων μθνϊν. 

τθν καταναλωτικι εμπιςτοςφνθ, επίςθσ ςθμειϊνεται ανοδικι διόρκωςθ τθσ 

κάμψθσ που υπιρξε ζωσ τον Μάιο, με τα περιςςότερα νοικοκυριά να διατυπϊνουν 

λιγότερο απαιςιόδοξεσ προβλζψεισ για τθν πορεία ςτουσ επόμενουσ 12 μινεσ των 

δικϊν τουσ οικονομικϊν αλλά και τθσ ευρφτερθσ οικονομίασ, ςε ςχζςθ με τον 

προθγοφμενο μινα. 
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Όπωσ υπογραμμίηεται ςτθν ζρευνα του ΙΟΒΕ «όλοι οι τομείσ ςτθν παραγωγι, αλλά 

και τα νοικοκυριά βρίςκονται ςε πορεία προςαρμογισ ςτθ νζα πραγματικότθτα, θ 

οποία ακόμα εμπεριζχει πολλζσ αβεβαιότθτεσ. Η επιδείνωςθ του κλίματοσ ςτθν 

ελλθνικι οικονομία αποδεικνφεται περιςςότερο ςταδιακι από πολλζσ άλλεσ 

ευρωπαϊκζσ, όπου υπιρξε εντονότερθ αρχικι επιδείνωςθ αλλά ςτθ ςυνζχεια ςχετικι 

βελτίωςθ, πικανϊσ λόγω και του περιςςότερου κλειςτοφ χαρακτιρα και ακαμψιϊν 

μεγάλου τμιματοσ τθσ οικονομίασ. Η εξζλιξθ του οικονομικοφ κλίματοσ και τθσ ίδιασ 

τθσ φφεςθσ κατά τουσ επόμενουσ μινεσ κα εξαρτθκεί από ςειρά παραγόντων, 

εγχϊριουσ και του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ. Τπάρχει ακόμθ αναμονι ςθμαντικϊν 

παρεμβάςεων οικονομικισ πολιτικισ ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και κυρίωσ 

του τρόπου εφαρμογισ τουσ ςτθν πράξθ. Παγκοςμίωσ, το πρόβλθμα τθσ πανδθμίασ 

ςυνεχίηεται με ςθμαντικι ζνταςθ, ενϊ οι προβλζψεισ φφεςθσ για το τρζχον ζτοσ 

ανακεωροφνται επί τα χείρω. ε κάκε περίπτωςθ, θ επόμενθ περίοδοσ είναι 

εξαιρετικά κρίςιμθ, κακϊσ το τρίτο τρίμθνο είναι αυτό το οποίο κακορίηει ςε πολφ 

μεγάλο βακμό τισ εξελίξεισ ςτο πεδίο του εγχϊριου προϊόντοσ και ςε ετιςια βάςθ». 

Αναλυτικότερα: 

- ςτθ Βιομθχανία, το αρνθτικό ιςοηφγιο των εκτιμιςεων για τισ παραγγελίεσ και τθ 

ηιτθςθ ενιςχφκθκε αιςκθτά, ο δείκτθσ των εκτιμιςεων για τα αποκζματα 
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διογκϊκθκε και οι προβλζψεισ για τθν παραγωγι τουσ προςεχείσ μινεσ 

περιορίςτθκαν ιπια. 

- ςτισ Καταςκευζσ, οι αρνθτικζσ προβλζψεισ για το πρόγραμμα παραγωγισ 

ενιςχφκθκαν, ενϊ οι αρνθτικζσ προβλζψεισ για τθν απαςχόλθςθ εμφάνιςαν οριακι 

βελτίωςθ. 

- ςτο Λιανικό Εμπόριο, οι κετικζσ εκτιμιςεισ για τισ τρζχουςεσ πωλιςεισ 

επιδεινϊνονται αιςκθτά, όπωσ και οι προβλζψεισ για τθ βραχυπρόκεςμθ εξζλιξι 

τουσ, ενϊ παράλλθλα τα αποκζματα διογκϊνονται ελαφρά. 

- ςτισ Τπθρεςίεσ, οι ιπιεσ εκτιμιςεισ για τθν τρζχουςα κατάςταςθ των επιχειριςεων 

περιορίςτθκαν ζντονα, όπωσ και οι αντίςτοιχεσ για τθν τρζχουςα ηιτθςθ αλλά και τισ 

προβλζψεισ για τθ βραχυπρόκεςμθ εξζλιξι τθσ.ςτθν Καταναλωτικι Εμπιςτοςφνθ, οι 

προβλζψεισ των νοικοκυριϊν για τθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ χϊρασ υποχωροφν 

οριακά ςε αντίκεςθ με τθν οικονομικι κατάςταςθ του νοικοκυριοφ τουσ όπου 

βελτιϊνονται ιπια, όπωσ επίςθσ και οι εκτιμιςεισ για μείηονεσ αγορζσ ενϊ θ 

πρόκεςθ για αποταμίευςθ εξαςκενεί οριακά. 

Προκαταβολι φόρου : Ζρχεται μείωςθ ζωσ και 100% – Τι προβλζπεται 

για τθν επιςτρεπτζα 

 

mailto:info@povako.gr


 

13 

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

 

 

 

 
 

τθν τελικι ευκεία μπαίνει το ςχζδιο τθσ κυβζρνθςθσ για τθν μειωμζνθ 

προκαταβολι φόρου ςτισ επιχειριςεισ, ενϊ προ των πυλϊν βρίςκεται και νζοσ 

(τρίτοσ) κφκλοσ για τθν επιςτρεπτζα προκαταβολι.  

Σο υπουργείο Οικονομικϊν μελετάει νζα μζτρα για τισ επιχειριςεισ προκειμζνου να 

αντιμετωπιςτοφν οι ςυνζπειεσ από τθν πανδθμία του κοροναϊοφ.  

Ειδικι αναφορά ςτθν άςκθςθ για τρίτθ επιςτρεπτζα προκαταβολι και ςτθν 

«γενναία» μείωςθ τθσ προκαταβολισ φόρου που κα ανακοινωκεί μζςα ςτον μινα 

ζκανε ο υπουργόσ Οικονομικϊν, Χριςτοσ ταϊκοφρασ.  

Η προκαταβολι φόρου 

Σισ επόμενεσ θμζρεσ αναμζνεται να λθφκοφν οι οριςτικζσ αποφάςεισ για τθν 

προκαταβολι του φόρου.  

Η κατεφκυνςθ είναι να υπάρξει μείωςθ που κα είναι κλιμακωτι και κα φτάνει 

ακόμθ και το 100%, για τισ επιχειριςεισ εκείνεσ που αποδεδειγμζνα κινοφνται προσ 

ηθμιζσ το 2020.  

φμφωνα με πλθροφορίεσ το υπουργείο Οικονομικϊν επεξεργάηονται ζνα ςχζδιο 

που κα είναι εξατομικευμζνο για τθν κάκε επιχείρθςθ και ζτςι κα προκφπτει ζνα 

διαφορετικό ποςοςτό μείωςθσ, ανάλογα πάντα με τισ επιδόςεισ τθσ τθν χρονιά που 

τρζχει. 
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Ζρχεται και τρίτοσ γφροσ επιςτρεπτζασ προκαταβολισ 

Σα «χαρτιά» του αναμζνεται να ανοίξει ςτα μζςα Ιουλίου το υπουργείο 

Οικονομικϊν και για τον τρίτο γφρο τθσ επιςτρεπτζασ προκαταβολισ.  

χεδιάηεται ζνασ νζοσ κφκλοσ ενιςχφςεων υπό τθ μορφι επιςτρεπτζασ 

προκαταβολισ, διαπιςτϊνοντασ πωσ το μζτρο οδθγεί ςε άμεςθ ανάςα ρευςτότθτασ 

ςτθν οικονομία, λειτουργϊντασ πολφ πιο γριγορα ςε ςχζςθ με τα παραδοςιακά 

κανάλια δανειςμοφ.  

Ο τρίτοσ κφκλοσ, ςφμφωνα με τουσ ςχεδιαςμοφσ, αναμζνεται τον Αφγουςτο, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τα δεδομζνα που κα προκφψουν το δίμθνο Ιουνίου-Ιουλίου, 

με τισ πλθρωμζσ να ακολουκοφν ςτο διάςτθμα Αυγοφςτου-επτεμβρίου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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