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Τεύχος 12ο, Έτος 1ο
  

  
 

Μήνυμα προέδρου 
 

Αγαπητές, αγαπητοί   
 
Η υγειονομική κρίση ανέτρεψε βίαια την καθημερινότητα μας. Οι συνθήκες 
ιδιαίτερης ψυχολογικής πίεσης, που έχουν μπει στη ζωή μας, στοχεύοντας να 
προφυλάξουν όλους μας από τον COVID-19, είναι απολύτως ανθρώπινο να 
προκαλούν το αίσθημα του φόβου. Ένα συναίσθημα που όμως δεν θα πρέπει να 
μας καταβάλει. Ο φόβος, δυστυχώς, ενίοτε γεννά τον πανικό και αυτός την 
παράλυση σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας, τόσο της προσωπικής και της 
επαγγελματικής, όσο και της συνδικαλιστικής ή με ό,τι έχει να κάνει με τα κοινά.  
 
Η καλύτερη τακτική απέναντι στα νέα δεδομένα είναι να συνεχίσουμε τη ζωή μας,  
εφαρμόζοντας τις απαραίτητες  προφυλάξεις όπως αποτυπώνονται τις οδηγίες των 
αρμοδίων.  
 
Στις δύσκολες στιγμές που βιώνουμε λόγω του κορωνοϊού, η χώρα μας βάλλεται και 
σε εθνικό επίπεδο από την κακότροπο χώρα στα ανατολικά μας δημιουργώντας 
έναν επιπλέον λόγο για να βρισκόμαστε σε εγρήγορση και να διατηρούμε την 
ψυχραιμία μας. 
 
Εμείς ως κλάδος και ως Ομοσπονδία, ήμασταν από την αρχή και θα συνεχίσουμε να 
βρισκόσαστε στις επάλξεις, παρόντες στις εξελίξεις και ακολουθώντας πάντα τις 
συμβουλές των ειδικών. Έχουμε αποδείξει πως μπορούμε να προσαρμοζόμαστε, με 
αξιώσεις στις συνθήκες που δημιουργούνται.  
 
Με λογική και σύνεση δραστηριοποιούμαστε πάντα προς όφελος των μελών μας 
λαμβάνοντας ως σταθερά την υγεία όλων μας.  
 
Πέτρος Καλπακίδης  
 
Πρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ  
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Πολιτικό - οικονομικό φόρουμ μετά την ακύρωση της 
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 

 

Στην ακύρωση της φετινής ΔΕΘ, που θα είχε ως τιμώμενη χώρα τη Γερμανία, 
προχώρησε η κυβέρνηση λόγω των συνεχώς αυξανόμενων κρουσμάτων του 
κορωνοϊού στη χώρα και δη στη Θεσσαλονίκη. Το ενδεχόμενο ματαίωσης της 
Έκθεσης, ήταν στο τραπέζι των συζητήσεων, ωστόσο η επιδείνωση των 
επιδημιολογικών δεικτών, έκανε επιτακτική μια τέτοια απόφαση.     
 
«Η διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας ξεπερνά κάθε οικονομική διάσταση και στο 
πλαίσιο αυτό η 85η ΔΕΘ δεν θα πραγματοποιηθεί αυτόν τον Σεπτέμβριο. Όμως ο 
κορυφαίος θεσμός της Θεσσαλονίκης, που μετρά 94 χρόνια Ιστορίας και 84 
διοργανώσεις, δεν θα σιγήσει, καθώς τις ημέρες της Έκθεσης η ΔΕΘ-Helexpo θα 
διοργανώσει ένα πολιτικο-οικονομικό φόρουμ, δηλώνοντας παρούσα στις ραγδαίες 
εξελίξεις των τελευταίων μηνών", αναφέρει  με ανακοίνωση της, η ΔΕΘ - Helexpo. 
 
"Η ΔΕΘ-Helexpo συνεχίζει να βρίσκεται στις επάλξεις, σχεδιάζοντας το μέλλον, 
παρά τις αντίξοες συνθήκες και επεξεργάζεται μια σειρά νέων ιδεών και δράσεων, 
ώστε να είναι έτοιμη για την επόμενη μέρα. Άλλωστε, η εκθεσιακή δραστηριότητα 
δεν σταματά, μιας και αποτελεί καταλυτικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης στη 
χώρα μας. Ο εθνικός εκθεσιακός φορέας θα ήθελε να ευχαριστήσει εκθέτες και 
χορηγούς που, παρά τη δύσκολη και πρωτόγνωρη συγκυρία, έδειξαν εμπιστοσύνη 
στη ΔΕΘ και έσπευσαν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, αναγνωρίζοντας στην 
Έκθεση τη βαρύτητα της τόσο σε συμβολικό, όσο και σε οικονομικό και 
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επιχειρηματικό επίπεδο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες δε απευθύνει η ΔΕΘ-Helexpo στους 
οργανωτές της γερμανικής συμμετοχής για την αμέριστη συμπαράσταση τους μέχρι 
την τελευταία στιγμή", σημειώνεται στην ανακοίνωση. 
 
 

Πλήγμα 40-50 εκατ. λόγω ακύρωσης της ΔΕΘ 
 
Για βαρύτατο οικονομικό πλήγμα στη Θεσσαλονίκη λόγω της ακύρωσης της φετινής 
ΔΕΘ λίγες μέρες πριν την έναρξη της κάνει λόγο σε επιστολή της  προς τον 
πρωθυπουργό και τρεις υπουργούς (Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Άδωνι 
Γεωργιάδη, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκη, Υπουργό 
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Ιωάννη Βρούτση) η Ομοσπονδία 
Επαγγελματιών και Εμπόρων του νόμου Θεσσαλονίκης. 
 

«Κατανοούμε ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο καθώς καθημερινά, τα 
κρούσματα του ιού Covid-19 αυξάνονται και η τήρηση των μέτρων καθίσταται 
επιτακτική ενέργεια για κάθε πολίτη αλλά και για κάθε επαγγελματία. Η τρέχουσα, 
λοιπόν, κατάσταση έρχεται να δοκιμάσει για ακόμη μια φορά τις αντοχές μας και δη 
του επιχειρηματικού κόσμου, ο οποίος έχει ήδη βρεθεί αντιμέτωπος με τις 
συνέπειες των ολικών απαγορεύσεων κατά τους προηγούμενους μήνες» 
αναφέρεται μεταξύ άλλων στην επιστολή. 
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«Η ακύρωση της φετινής ΔΕΘ λίγες μέρες πριν την έναρξη της θα επιφέρει 
βαρύτατο οικονομικό πλήγμα για τη Θεσσαλονίκη. Η λειτουργία της Έκθεσης 
παρείχε στην πόλη οικονομική ανάσα και αποτελούσε μία σημαντική ευκαιρία για 
τους επαγγελματίες. Ως εκ τούτου η ακύρωση της, μετά από τόσα χρόνια 
αδιάλειπτης παρουσίας, ακυρώνει συγχρόνως τα οικονομικά της οφέλη για την 
πόλη και τον επαγγελματικό κόσμο, σε μία περίοδο που τα περιθώρια είναι στενά. 
Το οικονομικό πλήγμα υπολογίζεται στα 40 με 50 εκατομμύρια ευρώ. Κρίνουμε 
λοιπόν ως οφειλή της Πολιτείας, την αξιοποίηση μέρους του κονδυλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ, για τη στήριξη των 
επαγγελματιών της Θεσσαλονίκης. Τα ποσά θα πρέπει να καταβληθούν άμεσα στον 
επαγγελματία και όχι έμμεσα με κάποιον δανεισμό, όπου πολλές φορές οι 
δανειολήπτες αναγκάζονται να υποθηκεύσουν τις κατοικίες τους, με αποτέλεσμα η 
«στήριξη» να είναι ανώφελη»  τονίζεται στην επιστολή.  
 

ΕΛΣΤΑΤ: Μειωμένος 25% το β' τρίμηνο ο κύκλος εργασιών 
των ελληνικών επιχειρήσεων 

 
Τη δραματική μείωση του κύκλου εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων κατά το β' 
τρίμηνο λόγω της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19) 
αποτυπώνουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή. 
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Ειδικότερα, σύμφωνα, με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, για το σύνολο των επιχειρήσεων 
και των δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 
2020 ανήλθε σε 58.987.931 χιλ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 25,1% σε σχέση με το 
δεύτερο τρίμηνο 2019, που είχε ανέλθει σε 78.800.256 χιλ. ευρώ. 
 
Οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και 
Υπηρεσιών Εστίασης και του Τομέα Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 
παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών κατά 78,8% και 53,2% 
αντίστοιχα, μεταξύ του δεύτερου τριμήνου 2020 και του δεύτερου τριμήνου 2019. 
Τη μικρότερη μείωση στον κύκλο εργασιών, μεταξύ του δεύτερου τριμήνου 2020 
και του δεύτερου τριμήνου 2019, παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δημόσια 
Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση (0,5%) και του τομέα 
Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία (3,4%). 
Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης 
διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία 
βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούνιο 2020 ανήλθε σε 18.601.105 χιλ. ευρώ, 
σημειώνοντας μείωση 16,4% σε σχέση με τον Ιούνιο 2019, που είχε ανέλθει σε 
22.256.188 χιλ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Σχετικές με την 
Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα παρουσίασαν αύξηση στον κύκλο 
εργασιών κατά 8,7% τον Ιούνιο 2020 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2019. Τη 
μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών κατά 87,0% τον Ιούνιο 2020 σε σύγκριση 
με τον Ιούνιο 2019 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες 
Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης ενώ τη μικρότερη 
μείωση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχή 
Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες 
Εξυγίανσης κατά 2,0%. 
 
Για τις 205.984 επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας, ο κύκλος 
εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 3.232.618 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας 
μείωση 55,9% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2019, που είχε ανέλθει σε 7.329.184 
χιλ. ευρώ. 
 
Οι επιχειρήσεις του κλάδου των Καταλυμάτων και της Παραγωγής 
κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεων 
και μουσικών εκδόσεων παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών 
κατά 94,7% και 88,4% αντίστοιχα, μεταξύ του δεύτερου τριμήνου 2020 και του 
δεύτερου τριμήνου 2019. Τη μικρότερη μείωση στον κύκλο εργασιών μεταξύ του 
δεύτερου τριμήνου 2020 και του δεύτερου τριμήνου 2019, κατέγραψαν οι 
επιχειρήσεις του κλάδου Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή 
καταλύματος (4,8%) και του κλάδου Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και 
δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (13,8%). 
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Για τις επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας με υποχρέωση τήρησης 
διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία 
βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούνιο 2020 ανήλθε σε 1.028.340 χιλ. ευρώ, 
σημειώνοντας μείωση 47,3% σε σχέση με τον Ιούνιο 2019, που είχε ανέλθει σε 
1.950.446 χιλ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις του κλάδου Δραστηριότητες Οργανώσεων και 
του κλάδου Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές 
δοκιμές και αναλύσεις παρουσίασαν αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Ιούνιο 2020 
σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2019, κατά 62,0% και 17,7% αντίστοιχα. Τη μεγαλύτερη 
μείωση στον κύκλο εργασιών κατά 95,5% τον Ιούνιο 2020 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 
2019 κατέγραψαν οι επιχειρήσεις του κλάδου των Καταλυμάτων, ενώ τη μικρότερη 
μείωση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου τυχερών 
παιχνιδιών και στοιχημάτων κατά 4,6%. 
 

Αυγουστιάτικα μηνύματα μεγαλύτερης ύφεσης στην 
ελληνική οικονομία 

 

Ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος διολίσθησης της οικονομίας σε μεγαλύτερη ύφεση 
από τις αρχικές προβλέψεις, καθώς τα μηνύματα από την αγορά δείχνουν 
ισχυρότερη πτώση του τζίρου σε νευραλγικούς κλάδους όπως ο τουρισμός, η 
εστίαση, το εμπόριο και οι μεταφορές. Οι αρνητικές εξελίξεις θέτουν τη κυβέρνηση 
σε εγρήγορση για νέες παρεμβάσεις στήριξης της οικονομίας. 
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Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου 
προχωρούν σε αναπροσαρμογή των εκτιμήσεων για την έκταση της ζημιάς λόγω 
έξαρσης της πανδημίας και της επιβολής περιοριστικών μέτρων με το πήχη της 
ύφεσης να τοποθετείται στη περιοχή του 10%. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την 
τελευταία αναθεωρημένη επί τα χείρω πρόβλεψη της κυβέρνησης, όπως 
αποτυπώθηκε στη τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή για τα αναδρομικά των 
συνταξιούχων η συρρίκνωση του ΑΕΠ υπολογίσθηκε στο 9%. 
 
Αρμόδιοι παράγοντες σημειώνουν ότι ασφαλή και καθαρή εικόνα για το πλήγμα 
στην οικονομία από το κορωνοϊό θα υπάρξει το Σεπτέμβριο οπότε και θα 
αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις, καθώς και το είδος και το εύρος των μέτρων 
για την αναχαίτιση του παρενεργειών της κρίσης σε επιχειρήσεις και εργαζομένους. 
 
Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι ο τουρισμός δείχνει να πηγαίνει 
χειρότερα από τις αρχικές προβλέψεις οι οποίες τοποθετούσαν το πήχη των 
απωλειών στα έσοδα στο 60% και υπολόγιζαν ότι το πλήγμα στο ΑΕΠ θα είναι της 
τάξης του 5%. Όμως από την πορεία των κρατήσεων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 
προκύπτει ότι η καθίζηση των εισπράξεων κινείται στο 80%. 
 
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων εκτιμά ότι θα χαθούν 15,5 δισ. 
ευρώ ενώ ο πρόεδρος του Γιάννης Ρέτσος δήλωσε πρόσφατα ότι «η εκτίμηση για τη 
χρονιά που ξεκίνησε από το μηδέν, ήταν για έσοδα 20%-25% των περυσινών 18,5 
δισ. Ο Ιούλιος και η εξέλιξη της πανδημίας διεθνώς, κάνουν πλέον ρεαλιστικό το 
σενάριο μεταξύ 3-3,5 δισ., δηλαδή κάτω του 20%». 
Το βέβαιο πάντως είναι ότι το τρίτο τρίμηνο είναι αυτό που θα δείξει το πραγματικό 
αποτύπωμα της κρίσης, καθώς την περίοδο αυτή συγκεντρώνεται σχεδόν το 60% 
των ετήσιων εισπράξεων από τον τουρισμό. 
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Στην Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική αναφέρεται ότι 
«μια μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων των ξένων επισκεπτών κατά 60% σε 
σχέση με τις εισπράξεις του 2019 (ήτοι μείωση κατά περίπου 10,8 δισ. ευρώ) θα 
οδηγούσε σε μια μείωση του ΑΕΠ κατά 5,3% και των εισοδημάτων των 
εργαζομένων κατά 4,1% ενώ γενικότερα, μια μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων 
κατά 1,0 δισ. ευρώ θα οδηγούσε σε μια μείωση του ΑΕΠ κατά 0,49% και των 
εισοδημάτων κατά 0,35%». 
Το ντόμινο παρενεργειών σε όλο το φάσμα της οικονομίας από την κρίση του 
τουρισμού καταγράφει και ανάλυση του ΚΕΠΕ για τις επιπτώσεις από το κορωνοιό 
όπου οι αναλυτές εκτιμούν ότι για κάθε 1 δισ. ευρώ απώλειας διεθνών 
ταξιδιωτικών εισπράξεων, προκαλείται μία συνολική άμεση και έμμεση μείωση του 
ΑΕΠ της χώρας κατά περίπου 0,57%, μείωση της απασχόλησης στην οικονομία κατά 
περίπου 0,61% και αύξηση του ελλείμματος του Ισοζυγίου Αγαθών και Υπηρεσιών 
κατά περίπου 38,9%. 
 
Ισχυρότερο είναι και το πλήγμα στην εστίαση με την κατάσταση να επιδεινώνεται 
από τα στοχευμένα περιοριστικά μέτρα για το ωράριο λειτουργίας των 
καταστημάτων, ενώ οι επιχειρηματίες του κλάδου κάνουν λόγο για μείωση του 
τζίρου κατά 50% κατά μέσον όρο και στέλνουν σήματα κινδύνου για λουκέτα σε 
40.000 επιχειρήσεις από τις 120.000 συνολικά. 
 
Η επιδείνωση της κατάστασης στην πραγματική οικονομία, ο κίνδυνος μαζικών 
απωλειών θέσεων εργασίας και η καθίζηση των εισοδημάτων υποχρεώνουν το 
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οικονομικό επιτελείο να ανασχεδιάσει τις κινήσεις του και να βάλει στο τραπέζι 
σενάρια για αύξηση της χρηματοδοτικής δύναμης πυρός για να σβήσει τις νέες 
φωτιές που ανάβει ο κορωνοϊός. Μεταξύ των άλλων εξετάζονται: 

• Διεύρυνση και η επιμήκυνση της διάρκειας του μέτρου για τις αναστολές των 
συμβάσεων εργασίας. 

• Παράταση έως το τέλος του έτους της επιδότησης μισθών και εισφορών για 
την εκ περιτροπής εργασία μέσω του προγράμματος «ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ». 

• Επέκταση της μείωσης κατά 40% των ενοικίων για επαγγελματική και 
φοιτητική στέγη και για πρώτη κατοικία. 

• Μειώσεις στη φορολογία και αναστολές υποχρεώσεων προς το Δημόσιο σε 
συγκεκριμένους κλάδους και περιοχές που πλήττονται δραστικά από την 
πανδημία. 

• Μονιμοποίηση του μειωμένου ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες που ισχύει έως 
τον Οκτώβριο. 

 

Φορολογικό: Οι 11 παρεμβάσεις-κλειδιά που φέρνουν τα 
πάνω κάτω 
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Έντεκα παρεμβάσεις-«κλειδιά» που στόχο έχουν να φέρουν τα πάνω κάτω στο 
φορολογικό σύστημα, στοχεύοντας από τη μία σε δικαιότερη κατανομή των 
φορολογικών βαρών και από την άλλη σε αύξηση των εσόδων του κράτους μέσω 
ενός ρηξικέλευθου νέου νομοθετικού πλαισίου, παραθέτει η επιτροπή του 
νομπελίστα Χριστόφορου Πισσαρίδη στην ενδιάμεση έκθεση των 122 σελίδων για 
την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. 
 
Τα προτεινόμενα μέτρα, όπως αναφέρεται στο «Βήμα της Κυριακής» έχουν 
δημοσιονομικό κόστος και για να εφαρμοστούν στην πλήρη τους μορφή θα πρέπει 
να εξασφαλιστεί ότι όντως θα εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία έσοδα από την 
πάταξη της φοροδιαφυγής κατ’ εφαρμογή των «προτάσεων Πισσαρίδη» καθώς και 
από την ανάπτυξη που εκτιμάται ότι θα επιστρέψει η ελληνική οικονομία το 
δεύτερο εξάμηνο του 2021 λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού.  

 

Αναμόρφωση των συντελεστών 
 
Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση τα μέτρα που προτείνονται – εφόσον τελικά 
υιοθετηθούν – θα εφαρμοστούν σταδιακά και θα φέρουν δικαιότερη, 
παραγωγικότερη και αναπτυξιακά φιλικότερη κατανομή των φορολογικών βαρών 
σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ειδικότερα, προτείνεται η αναμόρφωση των 

mailto:info@povako.gr


 

11 

                            Λέκκα 20 - 105 62 Αθήνα, Τηλ. 0030/210-3229 047, E-Mail: info@povako.gr, www.povako.gr 

 

 

 

 
 

φορολογικών συντελεστών και των φορολογικών κλιμακίων εισοδήματος στην 
κατεύθυνση της περαιτέρω απλοποίησης με σύγκλιση προς τον μέσο όρο της 
ευρωζώνης (προσαρμοσμένη στα μέσα εισοδήματα). 
 
Παλαιότερα, είχε γίνει λόγος ακόμη και για έναν ενιαίο φορολογικό συντελεστή 
(Flat tax rate), ο οποίος θα μπορούσε να διαμορφωθεί στα επίπεδα του 15%-20%. 
Αυτό θα οδηγούσε σε μεγάλη ελάφρυνση τα μεσαία και υψηλά εισοδήματα και 
λιγότερο τα χαμηλά. Πάντως στην έκθεση δεν γίνεται καμία αναφορά στο ύψος των 
συντελεστών, ούτε φυσικά λόγος για κατάργηση του αφορολογήτου που ισχύει 
σήμερα. 
 
Παράλληλα, σύμφωνα με την έκθεση, θα επιδιωχθεί η εναρμόνιση των κλιμακίων 
φορολογίας εισοδήματος και ασφαλιστέων αποδοχών ώστε να μην επιβαρύνονται 
τα εισοδήματα από εργασία, ταυτόχρονα με υψηλούς φορολογικούς συντελεστές 
και υψηλές ασφαλιστικές εισφορές. Οι πολύ υψηλοί συντελεστές φόρων στην 
εργασία (μετά τα εισαγωγικά κλιμάκια), ενώ υπάρχει υστέρηση στα αντίστοιχα 
έσοδα, αντανακλούν το μικρό ποσοστό οικονομικά ενεργού πληθυσμού, την υψηλή 
ανεργία και το υψηλό ποσοστό αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας. 
Ακόμη, γίνεται αναφορά ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεχής προσπάθεια 
απλοποίησης του φορολογικού συστήματος, με τη θέσπιση ειδικού θεσμού (στο 
πρότυπο του Office for Tax Simplification του Ηνωμένου Βασιλείου) και κατά το 
δυνατόν εξομοίωση και ενιαία φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων από 
διαφορετικές πήγες ώστε να μην καταστρατηγείται και η έννοια της 
προοδευτικότητας της φορολογικής κλίμακας. 
 
Εδώ είναι σαφές ότι μπαίνουν στο στόχαστρο τα εισοδήματα από ενοίκια, όπου 
υπάρχει διαφορετική φορολογική κλίμακα σε σύγκριση με αυτή που ισχύει σήμερα 
για τα εισοδήματα μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών, επαγγελματιών. 
 
 

Η εισφορά αλληλεγγύης 
 
Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η στην ενδιάμεση έκθεση γίνεται αναφορά 
για απάλειψη της εισφοράς αλληλεγγύης που έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι 
σταδιακά θα την καταργήσει. 
Η πρόταση της επιτροπής για τη φορολογία των ακινήτων είναι να υπάρξει ένας 
φόρος ακινήτων που θα συγκεντρώνει τους πολλούς διάσπαρτους και το έσοδο από 
τον συγκεκριμένο φόρο (ΕΝΦΙΑ) να μεταφερθεί σταδιακά στην τοπική 
αυτοδιοίκηση με αντίστοιχη προσαρμογή των μεταβιβάσεων από την κεντρική 
κυβέρνηση προς τους ΟΤΑ.  
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Η κατάργηση του «συμπληρωματικού φόρου» για τους ιδιώτες θα μειώσει τις 
στρεβλώσεις και θα ενισχύσει την αγορά ακινήτων, ενώ είναι σημαντική η 
λειτουργία μιας αξιόπιστης και ανεξάρτητης αρχής για τον καθορισμό των 
αντικειμενικών αξιών ακινήτων. Επίσης, υπάρχει πρόταση για ευνοϊκότερη 
φορολογική μεταχείριση των επενδύσεων των επιχειρήσεων σε μηχανολογικό 
εξοπλισμό, με μεταβολή του σημερινού εισοδήματος δεκαετούς φορολογικής 
απόσβεσης με επιταχυνόμενες αποσβέσεις εντός τριετίας. 
 

Ρήτρα για «παγωμένους» φόρους 
 
Οι αλλαγές στη φορολογία μπορούν να βοηθήσουν, σύμφωνα με την έκθεση 
Πισσαρίδη, στη μεγέθυνση εταιρειών εντός της χώρας μέσω της άρσης 
αντικινήτρων, ενώ για τις επιχειρήσεις προτείνεται σταθερό φορολογικό πλαίσιο με 
δεκαετή ρήτρα μη επιδείνωσης του φορολογικού πλαισίου για νέες επενδύσεις. 
Στις προτάσεις για αλλαγές στη φορολογίας περιλαμβάνεται επίσης η μείωση της 
φορολόγησης των ενεργειακών προϊόντων για τη βιομηχανία και εξέταση της 
δυνατότητας επιβολής περιβαλλοντικού φόρου σε εισαγωγές (carbon border tax) 
από χώρες οι οποίες δεν έχουν θεσπίσει τα κατάλληλα περιβαλλοντικά μέτρα.  
 
Τέλος, προτείνεται να ενισχυθεί η διαφάνεια στις συναλλαγές με θετικά κίνητρα για 
χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών, για αγοραστές και πωλητές, στοχευμένα σε 
κλάδους και επαγγέλματα υψηλής φοροδιαφυγής και επέκταση και στα νομικά 
πρόσωπα. Ουσιαστικά προτείνεται η ενίσχυση κινήτρων για συρρίκνωση της 
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παραοικονομίας μέσω επιβράβευσης και στοχευμένης χρήσης ηλεκτρονικών 
πληρωμών. 
Πάντως, δεδομένης της προτεραιότητας που πρέπει να δοθεί για μείωση της 
επιβάρυνσης της εργασίας, ενδεχόμενη μείωση των φόρων στην κατανάλωση (και 
ειδικότερα στον ΦΠΑ και στην περιουσία) δεν κρίνεται ως εξίσου σημαντική 
προτεραιότητα, σημειώνει η έκθεση Πισσαρίδη. Σε δραστηριότητες που εμφανίζουν 
υψηλά επίπεδα φοροδιαφυγής μπορεί να εφαρμοστούν στοχευμένες πολιτικές 
μειωμένων φορολογικών συντελεστών προκειμένου να περιοριστεί το 
ανταγωνιστικό φορολογικό πλεονέκτημα όσων δραστηριοποιούνται στην άτυπη 
οικονομία. 
 

ΤτΕ: Πρωτογενές ταμειακό έλλειμμα 8,09 δισ. ευρώ στο 
7μηνο 

 
Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2020, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής 
διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 12.767 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 2.432 εκατ. 
ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της 
Ελλάδος. 
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Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν 
σε 22.283 εκατ. ευρώ, από 25.871 εκατ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του 
τακτικού προϋπολογισμού, αυτές ήταν 32.423 εκατ. ευρώ, από 29.870 εκατ. ευρώ 
την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2019. 
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα το  ταμειακό πρωτογενές 
έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 8,09 δισ. ευρώ έναντι ταμειακού πλεονάσματος 1,52 
δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019. 
 
 

 

 

 

 

 

 

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