
 
 
 

Τεύχος 16ο,  Έτος 1ο 
                                   Μήνυμα προέδρου 

 
Αγαπητές, αγαπητοί, 
 
Σε παγκόσμιο επίπεδο, τους τελευταίους μήνες βιώνουμε μια πρωτόγνωρη 
υγειονομική κρίση. Η χώρα αντιμετώπισε αποτελεσματικά το πρώτο κύμα της 
πανδημίας και σήμερα, παρά το ότι διανύουμε μια περίοδο σημαντικής έξαρσης, 
εξακολουθεί να βρίσκεται σε καλύτερη θέση συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
Παρά ταύτα, το πλήγμα που δέχεται η ελληνική  οικονομία, εξαιτίας των 
περιοριστικών μέτρων, της δραματικής πτώσης των τουριστικών εσόδων και του 
ευρύτερου κλίματος αβεβαιότητας στην αγορά και στην κοινωνία είναι βαρύ. Όπως 
όλα δείχνουν, θα συνεχίσουμε, άγνωστο μέχρι πότε, να ζούμε και να επιχειρούμε, 
υπό συνθήκες κρίσης. Για να κατορθώσει η χώρα να σταθεί στα πόδια της και να βρει 
το δρόμο προς το ξέφωτο της εξόδου, απαιτείται μεγάλη προσπάθεια από όλους μας.  
 
Η προστασία της δημόσιας υγείας και η αναχαίτιση της εξάπλωσης του ιού 
παραμένουν ζητήματα πρώτης προτεραιότητας και προς αυτή την κατεύθυνση 
πρέπει να εργαστούμε όλοι, ο καθένας από τη θέση που του αναλογεί. Παράλληλα 
όμως απαιτούνται γενναία μέτρα για τη στήριξη των ΜμΕ και των εργαζομένων τους, 
των ανέργων και των οικονομικά αδύναμων. Απαιτείται επισταμένη και διαρκής 
παρακολούθηση της κατάστασης ώστε να υλοποιούνται πρόσθετες παρεμβάσεις.   
  
Αναμφίβολα το τοπίο είναι ομιχλώδες και το έδαφος ασταθές. Ωστόσο με 
στοχευμένα μέτρα στήριξης της πραγματικής οικονομίας, συνέχιση των 
μεταρρυθμίσεων και σχέδιο για την ανασυγκρότηση του παραγωγικού της 
μηχανισμού, η Ελλάδα μπορεί να περιορίσει τις ζημιές και – κυρίως – να 
δημιουργήσει όρους ανάπτυξης και ευημερίας για το μέλλον.   
 
Πέτρος Καλπακίδης 
Πρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ 
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Συνάντηση ΠΟΒΑΚΩ με τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Α. Στεφανή 

 
Την «υιοθεσία» ακριτικών νησιών από Περιφέρειες της χώρας, προκειμένου να 
έχουν ευκολότερη και αμεσότερη οικονομική ενίσχυση, όταν αυτό απαιτείται, 
πρότεινε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων 
Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών, Πέτρος Καλπακίδης κατά την πρόσφατη 
εθιμοτυπική συνάντηση που είχε με τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδη 
Στεφανή. 

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας προσκάλεσε τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα 
της ΠΟΒΑΚΩ, Τριαντάφυλλο Παπαθανασίου προκειμένου να τους ευχαριστήσει για 
τη δωρεά της Ομοσπονδίας, προς τη Διοίκηση Άμυνας Νήσου (ΔΑΝ) Μεγίστης, για τις 
υψηλές υπηρεσίες, που προσφέρει στη θωράκιση της πατρίδας μας.    

Αξίζει να σημειωθεί πως κλιμάκιο της ΠΟΒΑΚΩ, συγκροτούμενο από τους κ.κ. 
Καλπακίδη και Παπαθανασίου είχε μεταβεί στο Καστελλόριζο. 
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Το έμβλημα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που προσέφερε ο 
Υφυπουργός στο κλιμάκιο της Ομοσπονδίας σε ένδειξη τιμής. 

Ο κ. Στεφανής, από την πλευρά του εξήρε την κίνηση της ΠΟΒΑΚΩ, ενώ ο κ. 
Καλπακίδης τόνισε πως «στόχος της Ομοσπονδίας ήταν η έμπρακτη στήριξη των 
ανθρώπων που περιφρουρούν την ελληνικότητα του Αιγαίου. Βούληση μας είναι να 
συνεχίσουμε, όπως κάναμε και στο παρελθόν να υποστηρίζουμε με δράσεις 
αλληλεγγύης και κοινωνικής στήριξης, τις ευαίσθητες περιοχές της Ελλάδας και 
όσους το έχουν ανάγκη». Στο πλαίσιο αυτό πρότεινε και την «υιοθεσία» ακριτικών 
νησιών από Περιφέρειες της χώρας και δη, όπως είπε, «από την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας». 

«Οφείλουμε να προσπεράσουμε τις όποιες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, κάνοντας 
πιο αποτελεσματικές ενέργειες ώστε να συνδράμουμε και να ανακουφίσουμε όλους 
όσους το έχουν ανάγκη», ανέφερε ο γενικός γραμματέας της ΠΟΒΑΚΩ. 

Κατά την επίσκεψη του, το κλιμάκιο της Ομοσπονδίας, προσέφερε στον κ. Στεφανή 
το επετειακό μετάλλιο της ΠΟΒΑΚΩ. 
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Βραβεύτηκαν οι διακριθέντες στον 31ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό 
Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος 

 
Το δικό του στίγμα άφησε ο 31ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φιλοτέχνησης Σχεδίου 
Κοσμήματος, με θέμα “Εκφράσεις Ευτυχίας στο Κόσμημα”, ο οποίος έριξε την αυλαία 
του με την τελετή απονομής των βραβείων και τιμητικών διακρίσεων σε όσους 
ξεχώρισαν για τις δημιουργίες τους. 

Ο διαγωνισμός που αποτελεί ετήσιο θεσμό και πραγματοποιείται κάθε χρόνο 
παράλληλα με τη διεθνή έκθεση Kosmima, φέτος είχε την ιδιαιτερότητα, πως έλαβε 
χώρα παρά το γεγονός ότι εξαιτίας της πανδημίας, η κλαδική έκθεση ακυρώθηκε. 

Στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν 20 έργα 16 σπουδαστών, ενώ συμμετείχε και μία 
επαγγελματίας με ένα έργο. Το διαγωνισμό διοργάνωσαν η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
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Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών, η Συντεχνία 
Χρυσοχόων-Αργυροχόων Θεσσαλονίκης (ΣΧΑΘ), ο Σύλλογος Αργυροχρυσοχόων 
Αθηνών (ΣΑΑ), ο Σύλλογος Κοσμηματοπωλών-Ωρολογοπωλών Θεσσαλονίκης (ΣΚΩΘ) 
και η ΔΕΘ- ΗELEXPO. 

«Ο φετινός διαγωνισμός αποδεικνύει έμπρακτα πως δεν μας πτοεί ο κορωνοϊός» 
ανέφερε ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής  του διαγωνισμού και γενικός 
γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων 
Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών, Τριαντάφυλλος Παπαθανασίου 
υπογραμμίζοντας πως «σε πείσμα των καιρών η προσέλευση ήταν μεγαλύτερη από 
την αναμενόμενη, ενώ τα έργα ήταν πολύ ενδιαφέροντα και αποδόθηκαν με μία 
ιδιαίτερη ματιά αποτυπώνοντας το θέμα του διαγωνισμού». 
 

 Το 3ο βραβείο έλαβε ο κ. Σωτήρης Χατζηνικολάου από τον πρόεδρο της                              
Οργανωτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού κ. Τριαντάφυλλο Παπαθανασίου. 

Τι σηματοδοτεί ο φετινός διαγωνισμός ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ και του 
Συλλόγου Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών Θεσσαλονίκης, Πέτρος Καλπακίδης 
επισημαίνοντας πως «ο διαγωνισμός που, μέχρι πέρυσι αποτελούσε παράλληλη 
εκδήλωση με την κλαδική έκθεση Kosmima, πραγματοποιήθηκε υπό αντίξοες 
συνθήκες, λόγω της πανδημίας. Με την υλοποίηση του, ωστόσο, απέδειξε  πως 
μπορεί να σταθεί επάξια και μόνος του. Επιπρόσθετα κατέδειξε πως αποτελεί 
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σημαντικό εργαλείο για τον κλάδο της αργυροχρυσοχοΐας και προπάντων πως η 
καλλιτεχνική σκέψη του σχεδίου-που αποτελεί το πρωτόλειο υλικό του κοσμήματος-
δεν μπορεί να περιοριστεί από  καμία πανδημία». Ο κ. Καλπακίδης, δεν παρέλειψε 
να ευχαριστήσει για την αγαστή συνεργασία όλους όσους συνέβαλαν για τη 
διοργάνωση του διαγωνισμού και να δώσει συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες. 

 
           Το 1ο  βραβείο έλαβε η κ. Χρυσούλα Σπυροπούλου από τον πρόεδρο της                       

ΠΟΒΑΚΩ κ. Πέτρο Καλπακίδη 
 

«Η Συντεχνία Χρυσοχόων Αργυροχόων Θεσσαλονίκης από τα πρώτα χρόνια της 
διοργάνωσης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος, 
στέκεται αδιάλειπτα δίπλα σε αυτή την προσπάθεια, που δίνει την ευκαιρία στους 
σπουδαστές αλλά και στους επαγγελματίες να εκφράσουν την έμπνευση, την τέχνη, 
το συναίσθημα, τη δημιουργία και να χαράξουν νέα μονοπάτια στο χώρο της 
μακραίωνης ελληνικής αργυροχρυσοχοΐας» ανέφερε η πρόεδρος της ΣΧΑΘ και β΄ 
αντιπρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ, Ελένη Τεζαψίδου.  
Η πρόεδρος της ΣΧΑΘ απένειμε έπαινο στην Χρυσάνθη Καμενίδου η οποία 
παρακολούθησε μαθήματα αργυροχρυσοχοΐας στο ΚΕΔΚΑ. 
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«Ο Σύλλογος Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών Θεσσαλονίκης βρισκόταν και θα 
συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των σπουδαστών της ελληνικής 
αργυροχρυσοχοΐας ενισχύοντας τις εκπαιδευτικές τους προσπάθειες», ανέφερε η 
γενική γραμματέας του Συλλόγου Αναστασία Σιδηροπούλου, η οποία απένειμε τον 
τρίτο έπαινο στην σπουδάστρια Άννα Γιαννικοπούλου του τμήματος 
αργυροχρυσοχοΐας του ΕΕΣ  Gallileo. 
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 Οι διακριθέντες 
  

Κατάταξη 
Κωδικός 
Έργου 

  

Τίτλος Έργου 

Ονοματεπώνυμο 

Διαγωνιζομένου 

  

Σχολή 
Κατηγορία Α 

Υποκατηγορία Α1: Για τους σπουδαστές του κλάδου αργυροχρυσοχοΐας 

Υποκατηγορία Α2: Για τους σπουδαστές σχολών σχεδιασμού 

Α’ Βραβείο 1000 
Σκουλαρίκια, «Κρόνος 
το λουλούδι της 
ευτυχίας» 

Χρυσούλα 
Σπυροπούλου 

Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου 
Νέας Σμύρνης 

Β’ Βραβείο 2031 Σκουλαρίκια Αργυρώ Κατσιφαράκη 
Πολιτιστικός 
Οργανισμός Δήμου 
Νέας Σμύρνης 

Γ’ Βραβείο 1060 Μενταγιόν/καρφίτσα 
«carving stone heart” 

Σωτήρης 
Χατζηνικολάου 

ΔΙΕΚ ΣΤΕΜΝΙΤΣΑΣ 

Σχολή 
Αργυροχρυσοχοΐας 

          
Τιμητική 
Διάκριση 1031 Βραχιόλι «Ο χορός της 

ευτυχίας» Ελευθερία Κατσούλη Ε.Ε.Σ GALILEO 

Τιμητική 
Διάκριση 1020 

Σκουλαρίκια 
«Εκφράσεις 
ευτυχίας» 

Χρυσάνθη Καμενίδου 

Κ.Ε.Δ.Κ.Α. 

Κοινωφελής 
Επιχείρηση Δήμου 
Καλαμαριάς 

Τιμητική 
Διάκριση 2020 

Δαχτυλίδι, «Ευτυχία 
είναι η ομορφιά του 
τόπου μου» 

Άννα Γιαννικοπούλου Ε.Ε.Σ GALILEO 

Κατηγορία Β 

Επαγγελματίες κλάδου αργυροχρυσοχοΐας 
Τιμητική 
Διάκριση 8000 Καρφίτσα «Τι είναι 

ευτυχία» Elena Eryshova   

Αξίζει να σημειωθεί πως τα έργα όλων των συμμετεχόντων εκτέθηκαν στην  αίθουσα 
«Ολυμπιάς» του συνεδριακού κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης» στις εγκαταστάσεις της 
ΔΕΘ – Helexpo. 
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ΠΟΒΑΚΩ προς Βρούτση: Καταργήστε το χαράτσι του ειδικού 
λογαριασμού για τις παιδικές κατασκηνώσεις 

 
Επιστολή προς τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη 

Βρούτση, σχετικά με τον ειδικό λογαριασμό των παιδικών κατασκηνώσεων, ο οποίος 
επιβαρύνει, μεσούσης  μάλιστα της υγειονομικής κρίσης, ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις, 
απέστειλε η ΠΟΒΑΚΩ. Η Ομοσπονδία ζητά την κατάργηση του μέτρου προκειμένου 
να ανακουφιστούν οι επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων υπάρχουν περιπτώσεις που 
απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων.     

Πιο συγκεκριμένα στην επιστολή αναφέρεται:  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν 3396/2011 δημιουργήθηκε ο 
«Ειδικός Λογαριασμός Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.)», με οικονομική και 
λογιστική αυτοτέλεια, με σκοπό την οργάνωση και υλοποίηση κατασκηνωτικών 
προγραμμάτων φιλοξενίας παιδιών εργαζομένων, σε θερινές παιδικές 
κατασκηνώσεις. 

 
Ο εν λόγω ειδικός λογαριασμός χρηματοδοτείται από τις επιχειρήσεις με την 

ετήσια εργοδοτική εισφορά να έχει καθοριστεί στα 20 ευρώ, ανά εργαζόμενο που 
έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Το οξύμωρο είναι πως τα 
χρήματα αυτά καταβάλλονται ακόμη και αν οι εργαζόμενοι δεν έχουν παιδιά.  
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Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι εργοδότες κλήθηκαν και προχώρησαν 
στην εργοδοτική εισφορά ποσού 20 ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό 
Παιδικών Κατασκηνώσεων. Ωστόσο θα θέλαμε να επισημάνουμε πως φέτος λόγω της 
πανδημίας δεν υλοποιήθηκαν κατασκηνωτικά προγράμματα και κατά συνέπεια είναι 
άξιο απορίας γιατί δεν απαλλάχθηκαν οι επιχειρήσεις από την εν λόγω εισφορά.  

 
κ. Υπουργέ,  
 

Σε χαλεπούς καιρούς, όπως αυτούς που διανύουμε, η άσκηση κοινωνικής 
πολιτικής από την πολιτεία, χρησιμοποιώντας ως έρεισμα τις επιχειρήσεις, εντείνει 
την δυσκολία που αντιμετωπίζουν, πολλές εξ αυτών, για να επιβιώσουν.  

Κατά συνέπεια σας παρακαλούμε να εξετάσετε το αίτημα μας για κατάργηση 
του μέτρου προκειμένου να ανακουφίσετε τις επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων 
υπάρχουν περιπτώσεις που απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων». 
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e-ΕΦΚΑ: Αναρτήθηκαν τα ενιαία ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών 
του Σεπτεμβρίου 

 
 

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών. 

Πρόκειται για ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής 
ασφάλισης και εφάπαξ) του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 για ελεύθερους επαγγελματίες, 
αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής είναι η 
Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020. 
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ΕΛΣΤΑΤ: 3,9 δισ. ευρώ έχασαν τα νοικοκυριά το 2ο τρίμηνο λόγω 
πανδημίας 

 
Δραματικές ήταν οι επιπτώσεις της πανδημίας  στα νοικοκυριά καθώς η μείωση του 
εισοδήματος οδήγησε σε καθίζηση των καταναλωτικών δαπανών.  Αποκαλυπτικά 
είναι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σύμφωνα με τα οποία  το δεύτερο τρίμηνο του 2020, το 
διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών 
ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) μειώθηκε κατά 11,8% σε σύγκριση 
με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 32,83 δισ. ευρώ σε 28,96 δισ. 
ευρώ. 

Μείωση κατά 3,87 δισ. ευρώ (από 32,83 δισ. ευρώ σε 28,96 δισ. ευρώ) ή κατά 11,8% 
σημείωσε το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη 
κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά το β’ τρίμηνο εφέτος σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, η τελική 
καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 4,1 δισ. ευρώ (από 32,5 δισ. ευρώ σε 28,4 δισ. 
ευρώ) ή κατά 12,7%. Ωστόσο, το ποσοστό αποταμίευσης, που ορίζεται ως η 
ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν 1,9% το β’ 
τρίμηνο του 2020, έναντι 0,9% το β’ τρίμηνο του 2019. 

Από τα στοιχεία για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς 
θεσμικών τομέων που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτουν επίσης τα εξής: 



 

13 

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

 

 

 
 

*Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) του τομέα 
των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθαν στο ποσό των 2,1 δισ. ευρώ. Το 
ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις 
παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 16,3% έναντι 
18,5% το β’ τρίμηνο του 2019. 

*Στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών καταγράφηκε έλλειμμα 2,03 δισ. 
ευρώ, έναντι ελλείμματος 0,09 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το β’ τρίμηνο του 
2019. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 5,36 δισ. ευρώ ή κατά 
5,36%, ενώ οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 7,31 δισ. ευρώ ή 
κατά 7,3%. 

*Ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 4,8 δισ. ευρώ, 
έναντι καθαρής χορήγησης δανείων 0,3 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2019. 
Επιπρόσθετα καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών 
εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων ύψους 0,63 δισ. ευρώ, 
έναντι πλεονάσματος 0,71 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το β’ τρίμηνο πέρυσι. Ως 
αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 
1,4 δισ. ευρώ β’ το δεύτερο τρίμηνο του 2020, ενώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο η 
καθαρή χορήγηση δανείων ανέρχονταν σε 0,62 δισ. ευρώ. 

 
Όπως σημειώνει η ΕΛΣΤΑΤ, τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν είναι προσωρινά 
και αντανακλούν τις επιπτώσεις στο ΑΕΠ της πανδημίας και των περιοριστικών 
μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ. Ενώ, αναφορικά με τα μέτρα για τα διάφορα είδη 
δαπανών του κράτους, διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις κυρώθηκαν μετά το τέλος 
του α’ τριμήνου 2020 και οι ταμειακές πληρωμές που αντιστοιχούν σε αυτά τα μέτρα 
πραγματοποιούνται κατά την περίοδο μετά το α’ τρίμηνο. Παράλληλα, τα στοιχεία 
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αναμένεται να αναθεωρηθούν, όταν καταρτιστούν και ανακοινωθούν τα προσωρινά 
στοιχεία για το γ’ τρίμηνο 2020 με βάση επικαιροποιημένα πρωτογενή στοιχεία που 
θα έχουν καταστεί διαθέσιμα (π.χ. τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί 
Γενικής Κυβέρνησης, τριμηνιαίοι εθνικοί λογαριασμοί, κ.λπ.). Επιπλέον, δεν έχει 
ενσωματωθεί η αναθεώρηση των ετήσιων εθνικών λογαριασμών με έτος βάσης το 
2015, εργασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. 

ΙΟΒΕ: Ύφεση 8% το 2020 στην Ελλάδα, κίνδυνοι και για το 2021 
 

 
 

Συρρίκνωση του ελληνικού ΑΕΠ κατά 8% φέτος περιμένει το ΙΟΒΕ λόγω των 
πρωτοφανών επιδράσεων της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, ενώ το Ίδρυμα 
εμφανίζεται επιφυλακτικό και για το 2021, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο 
συνέχισης της ύφεσης στο δυσμενές του σενάριο.  

Ειδικότερα, για το 2021 το ΙΟΒΕ "βλέπει" ανάπτυξη μεταξύ 4% και 4,5% στο βασικό 
του σενάριο, ενώ στο εναλλακτικό εκτιμά ότι η οικονομία θα μπορούσε να 
συρρικνωθεί από -2,5% έως 4%. 

Αναλυτικά, για το δεύτερο τρίμηνο, το ΙΟΒΕ σημειώνει την πολύ ισχυρή ύφεση στην 
ελληνική οικονομία (15,2%), σε συνέχεια της πτώσης του ΑΕΠ κατά 0,5% στο 
προηγούμενο τρίμηνο και αντί της αύξησής του κατά 2,8% στο δεύτερο τρίμηνο του 
2019. Η πτώση του εγχώριου προϊόντος προήλθε πρωτίστως από υποχώρηση των 
εξαγωγών (-32,1%) -κυρίως σε υπηρεσίες (-49,4%)- και της κατανάλωσης των 
νοικοκυριών (-11,2%). Την ύφεση προκάλεσε και η μείωση των επενδύσεων (9%). Η 
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δημόσια κατανάλωση περιορίστηκε κατά 1,0%, παρά τα έκτακτα μέτρα στήριξης, 
λόγω του υψηλού επιπέδου της στο ίδιο τρίμηνο πέρυσι. Ανασχετικά στην πτώση του 
ΑΕΠ επενέργησε η εκτεταμένη πτώση των εισαγωγών (-17,2%).  

 
Για το 2020 συνολικά κάνει λόγο για ισχυρή ύφεση, λόγω των πρωτοφανών 
επιδράσεων της πανδημίας του νέου κορωνοϊού. Όπως επισημαίνει, οι έντονες 
επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στη διεθνή τουριστική κίνηση το καλοκαίρι, 
καθώς και του lockdown την άνοιξη στην επιχειρηματικότητα, ιδίως αυτή της 
παροχής τελικών υπηρεσιών, την απασχόληση και τις επενδύσεις, είναι οι πλέον 
καθοριστικοί παράγοντες της οικονομικής δραστηριότητας το τρέχον έτος. 
Ανασχετικά στην πτώση του ΑΕΠ επενεργούν οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις 
στήριξης επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, με ισχυρό όμως αντίκτυπο στο 
δημοσιονομικό ισοζύγιο. Σε αυτό το πλαίσιο, υπό το βασικό σενάριο εξελίξεων, στο 
οποίο τα επιδημιολογικά δεδομένα εγχωρίως θα κυμαίνονται γύρω από τα τρέχοντα 
επίπεδα στο υπόλοιπο του 2020 και το 2021, η ιδιωτική κατανάλωση θα εξασθενήσει 
φέτος κατά περίπου 6,5%. Αντιθέτως η δημόσια κατανάλωση θα αυξηθεί ήπια, κατά 
2-3%. Ιδιαίτερα ισχυρή εξασθένιση εξαγωγών, -23 έως -25%, από πτώση κυρίως των 
εξαγωγών υπηρεσιών (-42 έως -45%), η οποία θα αντισταθμιστεί εν μέρει από τις 
λιγότερες εισαγωγές (-15 έως -17%). Συρρίκνωση επενδύσεων 6-7%. Υπό αυτές τις 
τάσεις το ΑΕΠ θα υποχωρήσει το 2020 με μέσο ρυθμό στην περιοχή του 8,0%.  
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Για το 2021, κάνει λόγο για δυνατότητες σημαντικής ανάκαμψης, εάν δεν συμβεί μια 
έντονη κλιμάκωση της υγειονομικής κρίσης στη διάρκειά του (βασικό σενάριο 
προβλέψεων).  

Όπως σημειώνει θα προέλθει κυρίως από τη λειτουργία της μεγάλης πλειονότητας 
των κλάδων χωρίς προσκόμματα, τη σημαντική κλιμάκωση των επενδύσεων, χάρη 
και στους πρόσθετους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και την ΕΚΤ, 
καθώς και από την αναθέρμανση του διεθνούς εμπορίου, που θα ευνοήσει κυρίως 
τις εξαγωγές υπηρεσιών. Σε αυτό το πλαίσιο, προβλέπεται ισχυρή αύξηση εξαγωγών 
(+16 έως +20%) και επενδύσεων (+15 έως +20%). Η ιδιωτική κατανάλωση θα 
ανακάμψει σημαντικά, κατά 3,5% έως 4,5%, ενώ η δημόσια κατανάλωση θα 
περιοριστεί, ύστερα από τις υψηλές έκτακτες δαπάνες το 2020 για την αντιμετώπιση 
του νέου κορωνοϊού (-5,5 έως -7,0%). Η έντονη ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης και 
των εξαγωγών θα συνοδευτεί από διεύρυνση και των εισαγωγών (+15%). Όμως, εάν 
συνεχιστεί και επιδεινωθεί έντονα η υγειονομική κρίση στη διάρκεια του χειμώνα 
(εναλλακτικό σενάριο προβλέψεων), πολλές από τις παραπάνω προοπτικές θα 
ανατραπούν. Ακολούθως, η πτώση του ΑΕΠ θα συνεχιστεί στο επόμενο έτος, με 
ρυθμό 2,5% έως 4,0%, ηπιότερο του αναμενόμενου για φέτος.  

Στα βασικά σημεία της τριμηνιαίας του έκθεσης για την ελληνική οικονομία που 
παρουσιάστηκε το ΙΟΒΕ σημειώνει παράλληλα τα εξής:  

Μεγάλη απόκλιση πρωτογενούς αποτελέσματος Κρατικού Προϋπολογισμού στην 
περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου έναντι του στόχου, κατά €6,65 δισεκ. (έλλειμμα €5,5 
δισεκ. αντί πλεονάσματος €1,15 δισεκ.), λόγω επιπτώσεων πανδημίας. Η υστέρηση 
προήλθε κυρίως από τις περισσότερες των επιδιωκόμενων δαπάνες, κατά €4,4 
δισεκ., λόγω έκτακτων μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Λιγότερα των 
αναμενόμενων έσοδα, κατά €2,4 δισεκ., από πτώση δραστηριότητας, μείωση ΦΠΑ σε 
ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες από τον Ιούνιο, φορολογικές διευκολύνσεις σε 
επιχειρήσεις και νοικοκυριά.  
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Μικρή υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας το β’ τρίμ. του 2020 στο 16,7% από 16,9% 
ένα έτος νωρίτερα. Ωστόσο, αυξημένο κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με 
το α’ τρίμ. 2020. Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη μείωση στην απασχόληση σε σχέση με 
πέρυσι ήταν ο Τουρισμός (-82,3 χιλ. άτομα), ο Πρωτογενής τομέας (-29,6 χιλ. άτομα) 
και οι Κατασκευές (-14,3 χιλ. άτομα). Αύξηση απασχόλησης σημειώθηκε στο 
Χονδρικό-Λιανικό εμπόριο (+18,7 χιλ. άτομα), στις Δραστηριότητες ανθρώπινης 
υγείας (+15,7 χιλ. άτομα) και στη Μεταφορά-Αποθήκευση (+9,5 χιλ. άτομα), 
αντανακλώντας τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών που έχει δημιουργήσει η πανδημία 
και θα συνεχιστούν το τρέχον εξάμηνο. Τα μέτρα στήριξης της απασχόλησης 
συγκράτησαν την απώλεια θέσεων εργασίας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία 
αποχωρήσεων του συστήματος "Εργάνη". Βάσει των ενδείξεων δραστηριότητας το 
τρίτο τρίμηνο, στον Τουρισμό και τις Κατασκευές η ισχυρή πτώση στην απασχόληση 
θα συνεχιστεί. Εξασθενεί σημαντικά η πτώση παραγωγής στη Μεταποίηση, ήπια 
υποχώρηση όγκου εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο. Καθοριστικά θα επιδράσει στην 
αγορά εργασίας το 2021 η εξέλιξη της πανδημίας του νέου κορωνοϊού. Εφόσον δεν 
προκύψουν από αυτή σημαντικά προσκόμματα στη δραστηριότητα της μεγάλης 
πλειονότητας των κλάδων της ελληνικής οικονομίας, εκτιμάται πως θα τονωθεί η 
απασχόληση σε όσους κλάδους αντιμετώπισαν φέτος τα εντονότερα εμπόδια και 
περιορισμούς (Τουρισμός, Εστίαση, Κατασκευές, Λιανικό – Χονδρικό Εμπόριο, Τέχνες 
– Ψυχαγωγία). Το παγκόσμιο εμπόριο θα αναθερμανθεί, τονώνοντας τις εξαγωγές 
προϊόντων και τις μεταφορές, με αντίστοιχο αντίκτυπο στους κλάδους παραγωγής 
τους και στην απασχόλησή τους. Συμβολή και από την αναθέρμανση των 
επενδύσεων. Τονωτικά στην εγχώρια απασχόληση το προσεχές έτος θα επενεργήσει 
ο δημόσιος τομέας (προσλήψεις στην υγεία, προγράμματα ΟΑΕΔ κ.ά.). Σε περίπτωση 
αντίθετων, δηλαδή ιδιαίτερα δυσμενών επιδημιολογικών εξελίξεων, θα 
κλιμακωθούν οι πτωτικές πιέσεις στην απασχόληση. Ωστόσο, υπό τέτοιες συνθήκες 
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θα ληφθούν εκ νέου έκτακτα μέτρα υποστήριξης των θέσεων εργασίας. Στο βασικό 
σενάριο εξελίξεων το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να διαμορφωθεί σε 18,0% το 
2020 και να υποχωρήσει ήπια στο επόμενο έτος (17,0%). Στο σενάριο νέας ισχυρής 
έξαρσης του COVID-19, σε πολλές χώρες και στην Ελλάδα, η ανεργία θα ενισχυθεί 
περαιτέρω και ταχύτερα το 2021 από ότι φέτος (19,5% - 20,5%).  

Ο ρυθμός μεταβολής τιμών καταναλωτή (ΓΔΤΚ) στην περίοδο Ιανουαρίου - 
Αυγούστου του τρέχοντος έτους ήταν σε αρνητικό πεδίο τιμών, για πρώτη φορά μετά 
από τρία συνεχή έτη ανόδου, σημειώνοντας υποχώρηση 0,8%, από μικρή άνοδο 0,4% 
πέρυσι έναντι του 2018. Ο αντιπληθωρισμός οφείλεται κυρίως στις πτωτικές 
επιδράσεις των έμμεσων φόρων και των τιμών ενεργειακών αγαθών, καθώς η 
μεταβολή του γενικού δείκτη με σταθερούς φόρους και χωρίς τα ενεργειακά αγαθά, 
που αντανακλά την επίδραση της ζήτησης, ήταν θετική, κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα. 
Η τάση στις τιμές προσεχώς θα εξαρτηθεί κυρίως από τις επιδράσεις της 
υγειονομικής κρίσης στη ζήτηση και, σε μικρότερο βαθμό, από τις τιμές των 
ενεργειακών αγαθών και τα τελευταία μέτρα μείωσης των έμμεσων φόρων, τα οποία 
πρόσφατα παρατάθηκαν έως τον Απρίλιο του 2021. Η μείωση της παραγωγής 
πετρελαίου από τον ΟΠΕΚ θα συνεχίσει να επιδρά μερικώς ανασχετικά στην έντονη 
υποχώρηση της τιμής του τον Απρίλιο-Μάιο. Εφόσον η υγειονομική κρίση 
παρουσιάσει νέα ισχυρή έξαρση, η ζήτηση για καύσιμα θα εξασθενήσει εκ νέου και 
ακολούθως οι τιμές τους. Αυτές οι τάσεις θα αμβλυνθούν μετά τον προσεχή Μάρτιο, 
όταν συμπληρωθεί ένας χρόνος από την πρώτη φάση έξαρσης της πανδημίας και τις 
επιδράσεις της. Η παράταση της ισχύος των προσωρινών μέτρων μείωσης του ΦΠΑ 
έως την 30η Απριλίου 2021 θα διατηρήσει την αντιπληθωριστική επίδρασή τους. Η 
δυναμική της ζήτησης στο υπόλοιπο του 2020 και στο προσεχές έτος θα εξαρτηθεί 
από τις επιδράσεις της πανδημίας του νέου κορωνοϊού στο διαθέσιμο εισόδημα των 
νοικοκυριών. Εάν δεν σημειωθεί νέα, ισχυρή κλιμάκωση της υγειονομικής κρίσης, η 
αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, των επενδύσεων και των εξαγωγών θα 
ενισχύσουν σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα και τη ζήτηση. Οι αντίθετες 
επιδράσεις θα ασκηθούν σε εισόδημα και ζήτηση από ενδεχόμενες αντίθετες από 
αυτές που μόλις αναφέρθηκαν εξελίξεις. Προβλέπεται πως ο ΓΔΤΚ θα υποχωρήσει το 
2020 κατά 1,2% με 1,4% σε σύγκριση με το 2019. Το προσεχές έτος, υπό το βασικό 
σενάριο μακροοικονομικών εξελίξεων, αναμένεται πληθωρισμός 1,7%, λόγω 
ενίσχυσης της ζήτησης και εξασθένισης της αντιπληθωριστικής επίδρασης της 
ενέργειας. Σε περίπτωση επανάκαμψης της υγειονομικής κρίσης προβλέπεται 
αντιπληθωρισμός 0,4%.  

Το τραπεζικό σύστημα επέδειξε ανθεκτικότητα, βοηθούμενο και από τα έκτακτα 
μέτρα παροχής ρευστότητας σε δύο επίπεδα. Αφενός, η ΕΚΤ συνέχισε να διευκολύνει 
την παροχή ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες και να θεωρεί επιλέξιμα τα κρατικά 
χρεόγραφα στο Πρόγραμμα Αγοράς Τίτλων λόγω Πανδημίας (PEPP), στοιχεία που 
διατηρούν χαμηλό το κόστος χρηματοδότησης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 
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Αφετέρου, οι εγχώριες αρχές ενίσχυσαν άμεσα τα κανάλια παροχής ρευστότητας 
προς τις πληττόμενες επιχειρήσεις ενεργοποιώντας εγγυοδοτικά προγράμματα και 
την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Μεταξύ των κύριων προκλήσεων, οι τράπεζες 
αντιμετωπίζουν δυσοίωνες προοπτικές κερδοφορίας, αδύναμη ποιότητα του 
ενεργητικού (ΜΕΔ, αναβαλλόμενη φορολογία) και εύθραυστη πιστοδοτική 
ικανότητα. Στις θετικές εξελίξεις ξεχωρίζουν η επιτάχυνση νέων πιστώσεων προς 
επιχειρήσεις, η αύξηση των καταθέσεων και το χαμηλό κόστος δανεισμού. 
Απαραίτητη προτεραιότητα για το τραπεζικό σύστημα είναι η συστηματική 
εφαρμογή των στρατηγικών μείωσης των ΜΕΔ. Η πιστωτική επέκταση των 
επιχειρηματικών δανείων αναμένεται να συνεχιστεί μεσοπρόθεσμα, και να 
αντισταθμίζει τη συνεχιζόμενη, αν και σταδιακά φθίνουσα, πιστωτική συρρίκνωση 
προς τα νοικοκυριά.  
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