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Μινυμα προζδρου 
Αγαπθτζσ, αγαπθτοί 
 
Μετά από πολλοφσ μινεσ αβεβαιότθτασ και προςμονισ, αρχίηει πλζον να φαίνεται 
ζςτω και αχνά το φωσ ςτο τοφνελ τθσ πανδθμίασ. Οι πρόςφατεσ ανακοινϊςεισ 
ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα εμβολίων, ζχουν δθμιουργιςει ζνα παγκόςμιο 
κλίμα αιςιοδοξίασ για τθν λιξθ τθσ υγειονομικισ κρίςθσ. Μάλιςτα το Ηνωμζνο 
Βαςίλειο ζγινε, τθν προθγοφμενθ εβδομάδα, θ πρϊτθ χϊρα ςτθν Ευρϊπθ που 
ενζκρινε εμβόλιο κατά του κορωνοϊοφ, ανοίγοντασ το δρόμο για μαηικοφσ 
εμβολιαςμοφσ. 
 
Βεβαίωσ, ακόμθ και μετά από τα ενκαρρυντικά νζα, αποτελεί κοινι αντίλθψθ ότι ο 
δρόμοσ μζχρι τθν οριςτικι αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ παραμζνει μακρφσ. Αυτό 
ςθμαίνει ότι ζχουμε ακόμθ μπροςτά μασ ζνα δφςκολο διάςτθμα, ςτο οποίο κα είναι 
επιβεβλθμζνθ θ λιψθ μζτρων για τον περιοριςμό τθσ εξάπλωςθσ του ιοφ και τθ 
ςυγκράτθςθ των πιζςεων που αςκοφνται ςτο ςφςτθμα υγείασ. Πρόκειται για ζνα 
εξαιρετικά απαιτθτικό ςτοίχθμα, το οποίο προφανϊσ ζχει κόςτοσ για όλουσ. Δεν 
υπάρχει όμωσ άλλθ επιλογι, από το να κερδθκεί.  
 
Τα περιοριςτικά μζτρα, που βιϊνουμε, ζχουν φζρει ςε απόγνωςθ χιλιάδεσ 
επιχειριςεισ και εργαηόμενουσ ιδιαίτερα ςτουσ κλάδουσ που, για μια ακόμθ φορά, 
καλοφνται να ςθκϊςουν το βάροσ αυτισ τθσ προςπάκειασ. Είναι παρ’ όλα αυτά 
απαραίτθτο τα μζτρα να τθρθκοφν ςωςτά και να φζρουν αποτελζςματα. Σε 
διαφορετικι περίπτωςθ, οι ςυνζπειεσ κα είναι ακόμθ βαρφτερεσ για όλουσ.  
 
Με απαγορευτικά (lockdown) «ακορντεόν» όπωσ επανειλθμμζνα ζχει αναφερκεί 
από κάποιουσ  λοιμωξιολόγουσ θ αγορά δεν μπορεί να επιβιϊςει.  Παράλλθλα θ 
κυβζρνθςθ από τθν πλευρά τθσ πρζπει να αναηθτιςει και να  εξαντλιςει κάκε 
διακζςιμο μζςο, ςτο πλαίςιο των δθμοςιονομικϊν δυνατοτιτων, για τθν ενίςχυςθ 
των επιχειριςεων και των εργαηομζνων, ϊςτε να μθν οδθγθκεί θ αγορά ςτον πλιρθ 
αφανιςμό και χιλιάδεσ άνκρωποι ςτθ μακροχρόνια ανεργία και ςτο περικϊριο.  
 
Η επαναλειτουργία τθσ αγοράσ χρειάηεται ςχζδιο και ςυνζπεια για να μθν 
οδθγθκοφμε ςε νζο κλείςιμο, εξαιτίασ μιασ νζασ ζξαρςθσ κρουςμάτων, που κα 
οδθγιςει ςε τραγικά αποτελζςματα.  
 
Πζτροσ Καλπακίδθσ  
Πρόεδροσ ΠΟΒΑΚΩ 
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Τι ιςχφει για τισ θλεκτρονικζσ και τθλεφωνικζσ πωλιςεισ 
 

 
Επιςτολι για το τι ιςχφει αναφορικά με τισ πωλιςεισ μζςω e-shop ι τθλεφωνικοφ 
εμπορίου ςτα καταςτιματα λιανικισ που λόγω τθσ πανδθμίασ ανεςτάλθ θ 
λειτουργία τουσ, απζςτειλε θ διοίκθςθ τθσ ΠΟΒΑΚΩ προσ του Συλλόγουσ - Μζλθ τθσ 
Ομοςπονδίασ. Στθν επιςτολι αναφζρεται ςτα καταςτιματα λιανικοφ εμπορίου των 
οποίων ζχει αναςταλεί θ λειτουργία λόγω πανδθμίασ, επιτρζπονται οι υπθρεςίεσ 
θλεκτρονικοφ εμπορίου (e-shop) ι τθλεφωνικοφ εμπορίου με παράδοςθ κατ’ οίκον. 
 
Στθν περίπτωςθ αυτι, εκδίδεται απόδειξθ λιανικισ πϊλθςθσ ςυνοδευόμενθ από 
δελτίο αποςτολισ. Η προαναφερόμενθ απόφαςθ αφορά επιχειριςεισ του κλάδου 
τθσ ελλθνικισ αργυροχρυςοχοΐασ, με Κωδικό Αρικμό Δραςτθριότθτασ 47.77 και 
τίτλο «λιανικό εμπόριο ρολογίων και κοςμθμάτων ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα, 
με εξαίρεςθ τισ υπθρεςίεσ θλεκτρονικοφ ι τθλεφωνικοφ εμπορίου με παράδοςθ 
κατ’ οίκον». Η αποςτολι ςτο χϊρο του πελάτθ μπορεί να γίνεται είτε με 
ταχυμεταφορά, είτε δια ίδιων μζςων των εμπορικϊν επιχειριςεων». 
 
«Εφιςτοφμε τθν προςοχι των επαγγελματιϊν ότι ςε κάκε περίπτωςθ απαγορεφεται 
θ παρουςία - πϊλθςθ και οποιαδιποτε ςυναλλαγι ςτο φυςικό χϊρο του 
καταςτιματοσ» καταλιγει θ επιςτολι. 
 



 

3 

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

 

 

 

 
 

Παράταςθ κθτείασ των διοικθτικϊν οργάνων των 
πρωτοβάκμιων ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων 

 
Για τθν παράταςθ τθσ κθτείασ των διοικθτικϊν οργάνων των πρωτοβάκμιων 
ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων ενθμζρωςε με επιςτολι τθσ θ διοίκθςθ τθσ ΠΟΒΑΚΩ 
τουσ προζδρουσ των Συλλόγων - Μελϊν τθσ.  
 
Πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν επιςτολι αναφζρεται πωσ «εξαιτίασ τθσ ςυνεχιηόμενθσ 
υγειονομικισ κατάςταςθσ τθσ χϊρασ, λόγω τθσ πανδθμίασ, ςε ςυνζχεια ςχετικϊν 
επιςτολϊν και ςφμφωνα με νζα ενθμζρωςθ τθσ ΓΣΕΒΕΕ, ςασ γνωςτοποιοφμε τα 
παρακάτω: 
 
α. Σφμφωνα με το ν.4756/2020 (ΦΕΚ Α’ 235/26-11-2020) και ςυγκεκριμζνα με το 

άρκρο 72 (μζροσ ΣΤ λοιπζσ διατάξεισ) με τίτλο «Παράταςθ τθσ κθτείασ των 
διοικθτικϊν οργάνων των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων εργαηομζνων, 
ςυνταξιοφχων και εργοδοτϊν», θ κθτεία των Διοικθτικϊν Οργάνων των 
Συνδικαλιςτικϊν Οργανϊςεων του άρκρου 9 του ν.1264/1982 (Αϋ79) των 
ςυνταξιοδοτικϊν οργανϊςεων και των εργοδοτικϊν οργανϊςεων, εφόςον είτε 
ζλθξε από τθν 11θ.6. 2020 και εφεξισ, είτε λιγει για πρϊτθ φορά, ενόςω 
βρίςκονται ςε ιςχφ τα ζκτακτα μζτρα για τον περιοριςμό τθσ διαςποράσ του 
κορωνοϊοφ COVID-19, είτε ζχει ιδθ παρατακεί με το άρκρο 3 του ν. 4682/2020 
(Αϋ76), το άρκρο 28 του ν. 4690/2020 (Αϋ 104) και το άρκρο 25 του  ν. 4722/2020 
(Αϋ177), παρατείνεται ζωσ τθν 30θ.6.2021.  

β. Εξαιρετικά, ζωσ τθν 30θ.6.2021 οι ςυνεδριάςεισ των Διοικθτικϊν Συμβουλίων των 
ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων του ν. 1264/1982, των ςωματείων που 
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λειτουργοφν βάςει του Α.Κ., ι των νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου 
(Ν.Π.Ι.Δ.), όπωσ και των εργοδοτικϊν οργανϊςεων, δφνανται να διεξάγονται, 
μετά από απόφαςθ των αρμόδιων οργάνων διοίκθςισ τουσ, με τθν χριςθ των 
πλζον πρόςφορων ςφγχρονων ψθφιακϊν μζςων απομακρυςμζνθσ ςυμμετοχισ 
των μελϊν τουσ.  

γ. Το άρκρο 25 του ν. 4722/2020 (’Α177), καταργείται. 
 
Υπενκυμίηεται πωσ θ ςφγκλθςθ και θ λειτουργία των Γενικϊν Συνελεφςεων των  
Σωματείων τθσ ΠΟΒΑΚΩ ρυκμίηονται από το άρκρο 5 του ν. 1712/87 όπωσ ιςχφει. 
Επομζνωσ δεν μποροφν να διεξαχκοφν αρχαιρεςίεσ με τθ χριςθ ςφγχρονων 
ψθφιακϊν μζςων απομακρυςμζνθσ ςυμμετοχισ των μελϊν. 
 
«Η ΠΟΒΑΚΩ προτείνει, οι αρχαιρεςίεσ των ςυλλόγων των οποίων οι κθτείεσ των 
διοικιςεων τουσ, ζχουν λιξει και οι εκλογζσ τουσ ζχουν παρατακεί, ενόςω 
βρίςκονταν ςε ιςχφ τα ζκτακτα μζτρα για τον περιοριςμό τθσ πανδθμίασ, να 
διεξαχκοφν εντόσ των προβλεπόμενων καταςτατικϊν τουσ περικωρίων, μθ 
εξαντλϊντασ τθν νζα χρονικι παράταςθ, προσ αποφυγι πικανϊν διοικθτικϊν 
επιπλοκϊν, ςε ςχζςθ με τισ υπερκείμενεσ οργανϊςεισ. Η Ομοςπονδία ςυνιςτά, 
ενδεχόμενεσ αρχαιρεςίεσ να διεξαχκοφν εντόσ του πλαιςίου που κακορίηεται από το 
υγειονομικό πρωτόκολλο για τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ, όπωσ 
εφαρμόηεται ςε κάκε περιφερειακι ενότθτα τθσ χϊρασ, που δραςτθριοποιείται 
κάκε ςφλλογοσ μζλοσ μασ. 
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Παράταςθ του lockdown:  
Ο οδικόσ χάρτθσ για το άνοιγμα μζχρι τισ γιορτζσ - Τι άνοιξε 

από τισ 7 Δεκεμβρίου 

 
Νζα παράταςθ του lockdown ωσ τισ 14 Δεκεμβρίου ανακοίνωςε θ κυβζρνθςθ κακϊσ 
τα μζτρα δεν φαίνεται να ζχουν αποδϊςει με τθν ταχφτθτα που αναμενόταν. 
 
Με το ιικό φορτίο να μθν υποχωρεί, τθν πίεςθ ςτισ ΜΕΘ να ςυνεχίηεται και τον 
αρικμό των διαςωλθνωμζνων όχι μόνο να μθν πζφτει αλλά και να καταγράφει νζα 
υψθλότερα ρεκόρ, με τα κροφςματα να ζχουν ςτακεροποιθκεί μεν, ςε υψθλά 
επίπεδα δε, με δεκάδεσ άτομα να χάνουν κακθμερινά τθ ηωι τουσ και με το φόβο 
ότι το άνοιγμα κα χειροτερζψει τθν κατάςταςθ, ανακοινϊκθκε θ παράταςθ του 
lockdown για άλλθ μία εβδομάδα, ωσ τισ 14 Δεκεμβρίου. 

 
Πζτςασ: Η άρςθ του lockdown «απομακρφνεται» 
 
Ο κυβερνθτικόσ εκπρόςωποσ, Στζλιοσ Πζτςασ ςε δθλϊςεισ του είπε πωσ θ άρςθ του 
lockdown «απομακρφνεται» κακϊσ τα επιδθμιολογικά δεδομζνα κάνουν 
απαγορευτικζσ τισ όποιεσ ςκζψεισ για χαλάρωςθ. Το ηιτθμα του ανοίγματοσ των 
ςχολείων ιταν αυτό που προβλθμάτιηε το τελευταίο διάςτθμα, κακϊσ θ κυβζρνθςθ 
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ικελε να ανοίξουν μετά τισ 7 Δεκεμβρίου, ωςτόςο οι λοιμωξιολόγοι ζδωςαν 
αρνθτικι ειςιγθςθ για τθν επανζναρξθ των μακθμάτων δια ηϊςθσ. Ζτςι, όπωσ όλα 
δείχνουν, τα ςχολεία κα ανοίξουν μετά τισ γιορτζσ αν και οριςτικζσ αποφάςεισ κα 
λθφκοφν ςε επόμενθ ςυνεδρίαςθ. 
Εξάλλου, ο πρωκυπουργόσ ξεκακάριςε μία θμζρα πριν ςχετικά με τα ςχολεία πωσ 
κα «μείνουν κλειςτά για όςο μασ πουν οι λοιμωξιολόγοι». Να τονιςτεί πωσ 
δθμοτικά και νθπιαγωγεία ζκλειςαν ςτισ 16 Νοεμβρίου, ενϊ νωρίτερα είχαν κλείςει 
γυμνάςια, λφκεια και ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα. Σφμφωνα με τθν εκτίμθςθ 
του κακθγθτι λοιμωξιολογίασ Χαράλαμπου Γϊγου, κεωρείται δεδομζνο πωσ 
γυμνάςια, λφκεια και ΑΕΙ κα ανοίξουν μετά τισ γιορτζσ και αναμζνεται αντίςτοιχθ 
ειςιγθςθ και για τα δθμοτικά και τα νθπιαγωγεία, με βάςθ τθν επιδθμιολογικι 
κατάςταςθ ςτθ χϊρα τθν δεδομζνθ ςτιγμι. 
 

Πρεμιζρα για τα καταςτιματα με εποχικά είδθ 
 
Καλά είναι τα νζα για τα καταςτιματα που πουλοφν εποχικά είδθ κακϊσ με 
απόφαςθ τθσ κυβζρνθςθσ, από τθ Δευτζρα, κατ’ εξαίρεςθ, κα επιτρζπεται θ 
λειτουργία τουσ. Εδϊ και λίγεσ θμζρεσ ο Άδωνισ Γεωργιάδθσ είχε προαναγγείλει τισ 
προκζςεισ να επιτραπεί θ λειτουργία επιχειριςεων λιανικισ πϊλθςθσ αμιγϊσ 
εποχικϊν χριςτουγεννιάτικων ειδϊν, κακϊσ και θ πϊλθςθ των ειδϊν αυτϊν από τα 
ςοφπερ-μάρκετ.  
 
Για το υπόλοιπο λιανεμπόριο, θ κατάςταςθ παραμζνει ρευςτι, κακϊσ δεν 
αποκλείεται ακόμθ το ενδεχόμενο να ανοίξουν τα καταςτιματα ςτισ γιορτζσ, 
ωςτόςο, αν γίνει αυτό, κα ςυμβεί με πολφ αυςτθρά μζτρα. 
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Σκζψεισ να ανοίξουν τα κομμωτιρια ςτισ 14 Δεκεμβρίου 
 
Ζνασ άλλοσ κλάδοσ που αναμζνεται να ανοίξει νωρίτερα, είναι τα κομμωτιρια. Στθν 
κυβζρνθςθ εξετάηεται το ςενάριο να ανοίξουν ςτισ 14 Δεκεμβρίου, κακϊσ τα 
κομμωτιρια δεν ιταν από τον κλάδο που αποτελοφςε αιτία διαςποράσ του 
κορωνοϊοφ. Αν επιτραπεί να λειτουργιςουν ξανά πριν τισ γιορτζσ, κα ιςχφει ότι και 
πριν, δθλαδι επίςκεψθ μόνο με ραντεβοφ και περιοριςμζνοσ αρικμόσ ατόμων εντόσ 
των χϊρων (τζςςερα άτομα ζωσ 100 τ.μ. και ζνα άτομο για κάκε 10 τ.μ. επιπλζον, 
απόςταςθ δφο μζτρων μεταξφ κζςεων εργαςίασ και εξυπθρζτθςθ πελατϊν μόνο με 
ραντεβοφ). 
 

Κλειςτά τα νυχτερινά μαγαηιά μζχρι να αρχίςει ο εμβολιαςμόσ 
 
Όςον αφορά τθν εςτίαςθ, δεδομζνο πρζπει να κεωρείται πωσ δεν κα ανοίξουν τα 
νυχτερινά μαγαηιά, ενϊ δφςκολα είναι τα πράγματα και για τα εςτιατόρια, όπου και 
ο κλάδοσ είναι αντίκετοσ ςτο να ανοίξει μόνο για μία εβδομάδα. 
 
Εξάλλου, ο πρωκυπουργόσ ξεκακάριςε, όςον αφορά τα μπαρ και τα νυχτερινά 
μαγαηιά, πωσ το άνοιγμα τουσ πάει για το 2021 και αφοφ ξεκινιςει ο εμβολιαςμόσ 
των πολιτϊν. 
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Τράπεηεσ: Παράταςθ των μζτρων ενίςχυςθσ τθσ ελλθνικισ 
οικονομίασ 

 
Η Ελλθνικι Ζνωςθ Τραπεηϊν γνωςτοποίθςε τθν απόφαςθ των μελϊν τθσ να 
παρατείνουν, λόγω των ςυνεχιηόμενων δυςμενϊν ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ, τα 
υφιςτάμενα μζτρα για τθν ενίςχυςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ.  
 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ πρόςφατεσ ανακοινϊςεισ των εποπτικϊν αρχϊν, 
προςδιορίηεται ότι: 
 

 Επιχειριςεισ και ιδιϊτεσ με ενιμερεσ οφειλζσ τθν 30/9/2020 που δεν ζχουν 
ενταχκεί ζωσ τϊρα ςε πρόγραμμα αναςτολισ καταβολισ δόςεων κεφαλαίου ι 
και τοκοχρεωλυτικϊν δόςεων, κα μποροφν, εάν αποδεδειγμζνα πλιττονται από 
τθν κρίςθ, να αιτθκοφν τθν ζνταξθ τουσ ςε ςχετικό πρόγραμμα μζχρι τθν 31 
Μαρτίου 2021 και για μζγιςτθ διάρκεια ζωσ 9 μινεσ από τθν θμερομθνία 
ζνταξθσ. 

 Επιχειριςεισ και ιδιϊτεσ που ζχουν πλθγεί από τθν παροφςα κρίςθ και ζχουν 
ιδθ ενταχκεί ςε πρόγραμμα αναςτολισ καταβολισ δόςεων κεφαλαίου ι και 
τοκοχρεωλυτικϊν δόςεων, κα μποροφν να αιτθκοφν μζχρι τθν 31/3/2021 τθν 
παράταςθ του προγράμματοσ αναςτολισ δόςεων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ 
ςυνολικι παραμονι τουσ ςτο πρόγραμμα δεν υπερβαίνει τουσ 9 μινεσ. 
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Με τθ λιξθ των προγραμμάτων αναςτολισ δόςεων οι επιχειριςεισ και οι ιδιϊτεσ 
αναμζνεται να ςυνεχίςουν τθν ομαλι εξυπθρζτθςθ των δανειακϊν τουσ 
υποχρεϊςεων. 
 
«Οι ελλθνικζσ τράπεηεσ» αναφζρεται ςτθν ανακοίνωςθ, «προςθλωμζνεσ ςτθ 
ςτιριξθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και λαμβάνοντασ υπ’ όψθ το ενδεχόμενο 
αντιμετϊπιςθσ των προςωρινϊν δυςκολιϊν ρευςτότθτασ που αντιμετωπίηουν οι 
επιχειριςεισ και οι ιδιϊτεσ, πζραν των αναςτολϊν δόςεων που επιςθμαίνονται 
ανωτζρω γνωςτοποιοφν, επίςθσ τα εξισ: 
 
Οι δανειολιπτεσ που ζχουν υποβάλει αίτθςθ και είναι επιλζξιμοι για να ενταχκοφν 
ςτο πρόγραμμα «Γζφυρα» επιδότθςθσ δόςεων δανείων με εξαςφάλιςθ πρϊτθ 
κατοικία, κα καταβάλουν, από τθν θμερομθνία ενεργοποίθςθσ του προγράμματοσ 
και για τουσ επόμενουσ εννζα μινεσ, μόνο το ποςό τθσ δόςθσ που τουσ αναλογεί, με 
το υπόλοιπο να καλφπτεται από το Δθμόςιο. Στθ ςυνζχεια, κα επανζλκουν ςτο 
ςυμβατικό πρόγραμμα καταβολισ δόςεων. 
 
Οι δανειολιπτεσ που οφείλουν να καταβάλουν από 1 Ιανουαρίου 2021 τθν 
κανονικι, προ των αναςτολϊν, δόςθ του δανείου τουσ και αποδεδειγμζνα 
παρουςιάηουν προςωρινζσ δυςκολίεσ ρευςτότθτασ, και ενϊ, πριν τθν παροφςα 
κρίςθ, εξυπθρετοφςαν με ςυνζπεια τισ δανειακζσ τουσ υποχρεϊςεισ, κα δφνανται 
να αιτθκοφν τθν ζνταξθ τουσ ςε βραχυπρόκεςμο πρόγραμμα ςταδιακισ 
επαναφοράσ ςτθν καταβολι τθσ ςυμβατικισ δόςθσ. Η αίτθςθ αυτι κα εξετάηεται 
από τα αρμόδια εγκριτικά όργανα των Τραπεηϊν και εφόςον διαπιςτϊνεται 
προςωρινό πρόβλθμα ρευςτότθτασ, κα εγκρίνεται θ υπαγωγι ςτθ ςυγκεκριμζνθ 
προςωρινι διευκόλυνςθ. 
 
Διευκρινίηεται ότι περιπτϊςεισ επιχειριςεων ςε ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ, για τισ 
οποίεσ ζχει ιδθ αποφαςιςτεί από τα αρμόδια εγκριτικά όργανα των Τραπεηϊν, θ 
ζνταξθ τουσ ςε πρόγραμμα αναςτολισ δόςεων κεφαλαίου, με θμερομθνία λιξθσ 
πζραν τθσ 31 Δεκεμβρίου 2020, αυτό ιςχφει κανονικά ςφμφωνα με τουσ όρουσ που 
τουσ ζχουν ιδθ επικοινωνθκεί. 
 
Τζλοσ, οι Τράπεηεσ υπογραμμίηουν ότι επιχειριςεισ και ιδιϊτεσ που δεν πλιττονται 
από τθν κρίςθ κα πρζπει να ςυνεχίςουν κανονικά τθν εξυπθρζτθςθ των δανειακϊν 
τουσ υποχρεϊςεων. 
 
Για πλθροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να επικοινωνιςουν με το πιςτωτικό 
ίδρυμα με το οποίο ςυνεργάηονται, υποβάλλοντασ το ςχετικό αίτθμα». 
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ΕΛΣΤΑΤ : Πτϊςθ 3,5% ςτο τηίρο του λιανεμπορίου το 
Σεπτζμβριο 

 
Πτϊςθ κατά 3,5% κατζγραψε ο τηίροσ του λιανεμπορίου το Σεπτζμβριο του 
τρζχοντοσ ζτουσ. 
 
Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωςε τουσ Δείκτεσ Κφκλου Εργαςιϊν 
και Όγκου ςτο Λιανικό Εμπόριο, με ζτοσ βάςθσ 2015=100,0 και μινα αναφοράσ το 
Σεπτζμβριο, θ εξζλιξθ των οποίων, ςφμφωνα με ςτοιχεία προςωρινά και 
διορκωμζνα ωσ προσ τον αρικμό εργάςιμων θμερϊν τυπικοφ μινα ίςθσ χρονικισ 
διάρκειασ, ζχει ωσ εξισ: 

 Ο Γενικόσ Δείκτθσ Κφκλου Εργαςιϊν κατά τον μινα Σεπτζμβριο 2020, ςε 
ςφγκριςθ με τον αντίςτοιχο δείκτθ του Σεπτεμβρίου 2019, παρουςίαςε μείωςθ 
3,5% και ςε ςφγκριςθ με τον αντίςτοιχο δείκτθ του Αυγοφςτου 2020, μείωςθ 
3,2%. 
 

 Ο Γενικόσ Δείκτθσ Όγκου (κφκλοσ εργαςιϊν ςε ςτακερζσ τιμζσ), κατά τον μινα 
Σεπτζμβριο 2020, ςε ςφγκριςθ με τον αντίςτοιχο δείκτθ του Σεπτεμβρίου 2019, 
παρουςίαςε μείωςθ 3,5% και ςε ςφγκριςθ με τον αντίςτοιχο δείκτθ του 
Αυγοφςτου 2020 μείωςθ 6,8%. 
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 Ο εποχικά διορκωμζνοσ Γενικόσ Δείκτθσ Κφκλου Εργαςιϊν, κατά τον μινα 
Σεπτζμβριο 2020, ςε ςφγκριςθ με τον αντίςτοιχο δείκτθ του Αυγοφςτου 2020 
παρουςίαςε αφξθςθ 0,2%. 
 

 Ο εποχικά διορκωμζνοσ Γενικόσ Δείκτθσ Όγκου, κατά τον μινα Σεπτζμβριο 
2020, ςε ςφγκριςθ με τον αντίςτοιχο δείκτθ του Αυγοφςτου 2020, δεν 
παρουςίαςε μεταβολι. 

Σε ςχζςθ με τον Σεπτζμβριο του 2019 παρατθρείται πτϊςθ 22,1% ςτο τηίρο των 
καταςτθμάτων καυςίμων και άνοδοσ 19,6% για τα καταςτιματα φαρμακευτικϊν και 
καλλυντικϊν. 
 
  
 

Γ. Στουρνάρασ: Θα ξεπεράςει το 7,9% θ φφεςθ το 2020 λόγω 
του δεφτερου lockdown 

 
Τα πρόςφατα περιοριςτικά μζτρα για τθν ανάςχεςθ του δεφτερου κφματοσ τθσ 
πανδθμίασ του κορωνοϊοφ, που ενεργοποίθςε θ κυβζρνθςθ, αναμζνεται να 
επθρεάςουν περιςςότερο του αναμενομζνου τθν ελλθνικι οικονομία, ςφμφωνα με 
τον διοικθτι τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, Γιάννθ Στουρνάρα. 
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Πιο ςυγκεκριμζνα, αναμζνεται νζα υποχϊρθςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ 
ςτο τζταρτο τρίμθνο του ζτουσ και κατ' επζκταςθ ακόμα μεγαλφτερθ φφεςθ για όλο 
το 2020, ςε ςχζςθ με αυτι που καταγράφθκε το α' εξάμθνο του ζτουσ (-7,9%). 
 
Όπωσ είπε ο κ. Στουρνάρασ, μιλϊντασ ςε ςυνζδριο του Ελλθνοαμερικανικοφ 
Επιμελθτθρίου, παρόλο που θ πανδθμία κορωνοϊοφ αναμζνεται να επιδεινϊςει 
ςθμαντικά κάποια από τα προβλιματα που κλθροδότθςε ςτθν Ελλάδα θ κρίςθ 
χρζουσ τθσ δεκαετίασ του 2010, όπωσ το υψθλό δθμόςιο χρζοσ, το υψθλό ποςοςτό 
ανεργίασ, το μεγάλο απόκεμα των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων και το επενδυτικό 
κενό, υπάρχουν και οριςμζνα κετικά ςτοιχεία. Για παράδειγμα, οι ιδιωτικζσ 
κατακζςεισ ζχουν αυξθκεί κατά 12 δις. ευρϊ από τθν αρχι του ζτουσ. 
 
Επιπλζον, θ πιςτωτικι επζκταςθ, κυρίωσ προσ τισ μεγαλφτερεσ μθ 
χρθματοπιςτωτικζσ επιχειριςεισ, αυξάνεται, αντανακλϊντασ κατά πρϊτο λόγο τα 
ευνοϊκά μζτρα νομιςματικισ πολιτικισ τθσ ΕΚΤ και τισ διευκολφνςεισ από τθν 
πλευρά του εποπτικοφ βραχίονα, του Ενιαίου Εποπτικοφ Μθχανιςμοφ (SSM), αλλά 
και τα μζτρα που κζςπιςε θ ελλθνικι κυβζρνθςθ για ενίςχυςθ των προγραμμάτων 

κάλυψθσ τραπεηικϊν δανείων με εγγυιςεισ τθσ Αναπτυξιακισ Τράπεηασ. 
 
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θ πανδθμία οδιγθςε ςε πιο ευζλικτθ νομιςματικι πολιτικι, 
αλλά και ανάλθψθ κοινισ δράςθσ με τθ δθμιουργία του Νζου Ταμείου Ανάκαμψθσ 
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και Ανκεκτικότθτασ. Από αυτό θ χϊρα μασ αναμζνεται να ειςπράξει τθν περίοδο 
2021-2026 32 δις. ευρϊ, εκ των οποίων 19,3 δις. ευρϊ ςε επιχορθγιςεισ και 12,7 
δις. ευρϊ ςε εξαιρετικά χαμθλότοκα δάνεια (ςε ςτακερζσ τιμζσ του 2018). 
 
Η ζγκαιρθ και αποτελεςματικι αξιοποίθςθ των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψθσ 
κα ςυμβάλει ςε αφξθςθ του επιπζδου του πραγματικοφ ΑΕΠ. 
 
Όπωσ ανζφερε ο κ. Στουρνάρασ, ςφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ τθσ Τράπεηασ τθσ 
Ελλάδοσ, θ πλιρθσ, ζγκαιρθ και αποτελεςματικι αξιοποίθςθ των κονδυλίων του 
Ταμείου αυτοφ κα ςυμβάλει ςε αφξθςθ του επιπζδου του πραγματικοφ ΑΕΠ πάνω 
από 2,0% κατά μζςο όρο ετθςίωσ τθν περίοδο 2021- 2026. 
 
«Μζςοσ ετιςιοσ ρυκμόσ οικονομικισ ανάπτυξθσ τθν επόμενθ δεκαετία τθσ τάξθσ 
του 3,5% για τθν Ελλάδα δεν είναι ουτοπικόσ, ιδιαιτζρωσ αν λθφκεί υπόψθ ότι το 
ςφνολο των πόρων που κα ειςρεφςουν ςτθν ελλθνικι οικονομία τθν επόμενθ 
επταετία από τα Διαρκρωτικά Ταμεία τθσ ΕΕ και το Νζο Μζςο Ανάπτυξθσ και 
Ανκεκτικότθτασ, NGEU, ανζρχονται ςε 72 δις. ευρϊ περίπου», ανζφερε 
χαρακτθριςτικά. 
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Τουλάχιςτον 1 δις. ευρϊ για τθν                                          
Επιςτρεπτζα Προκαταβολι Νο 5 

 
Μετά το ζντονο ενδιαφζρον,  που προκάλεςε θ Επιςτρεπτζα Προκαταβολι Νο 4, ςτο 
υπουργείο Οικονομικϊν προετοιμάηονται, ςφμφωνα με αςφαλείσ πλθροφορίεσ,  
πυρετωδϊσ για τον επόμενο γφρο, ο οποίοσ αναμζνεται να ξεπεράςει τον αρχικό 
ςχεδιαςμό των 700 εκατ. ευρϊ και να φτάςει ι να υπερβεί το 1 δις ευρϊ. 
 
Το μόνο ςίγουρο αυτιν τθ ςτιγμι είναι ότι και ο νζοσ γφροσ επιςτρεπτζασ κα ζχει τα 
δφο βαςικά χαρακτθριςτικά του 4ου: 1) το 50% των ποςϊν κα είναι επιχορθγιςεισ 
και όχι δάνεια 2) προχπόκεςθ άντλθςθσ ρευςτοφ κα είναι θ διατιρθςθ του ίδιου 
αρικμοφ εργαηομζνων και ςυγκεκριμζνα ωσ τον Ιοφνιο του 2021. Αυτό που δεν ζχει 
“κλειδϊςει” ακόμα και κα αποφαςιςτεί μζςα ςτο μινα, είναι θ ςτόχευςθ τθσ 
ρευςτότθτασ, εάν δθλαδι κα κατευκυνκεί και πάλι ςε πολφ μικρζσ επιχειριςεισ- 
ελεφκερουσ επαγγελματίεσ ι αν κα πρζπει να πζςει το βάροσ ςε ςυγκεκριμζνουσ 
κλάδουσ, με ειδικά χαρακτθριςτικά. 
 

Το κριτιριο για τθν Επιςτρεπτζα Προκαταβολι Νο 5 
 
“Θα δοφμε ποιοσ κα είναι ο τηίροσ του lockdown και ποιεσ ανάγκεσ ζχει θ οικονομία 
και τότε κα κινθκοφμε αναλόγωσ”  αναφζρουν υψθλόβακμα κυβερνθτικά ςτελζχθ 
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ςυμπλθρϊνοντασ ότι ςτον 5ο γφρο το βαςικό κριτιριο κα είναι ο τηίροσ τθσ 
περιόδου Σεπτεμβρίου- Δεκεμβρίου, καλφπτοντασ ζτςι και το διάςτθμα τθσ 
“καραντίνασ”. Ήδθ, οι επαγγελματίεσ τθσ εςτίαςθσ ηθτάνε μια ειδικι επιςτρεπτζα 
για τον κλάδο, ενϊ και οι παράγοντεσ του τουριςμοφ ηθτάνε διορκϊςεισ ςτον τρόπο 
με τον οποίο υπολογίηονται τα ποςά ανά δικαιοφχο.  
Σε μια πρϊτθ “ακτινογραφία” τθσ 4θσ επιςτρεπτζασ, εκτιμάται ότι εκπλιρωςε το 
ςκοπό τθσ, δθλαδι τθν ενίςχυςθ των μικρϊν επιχειριςεων, που ζχουν δυςκολία ι 
αδυναμία πρόςβαςθσ ςτον τραπεηικό δανειςμό. Εςτιατόρια, ταβζρνεσ, καφζ, 
ψθτοπωλεία, ουηερί, δικθγορικά και λογιςτικά γραφεία, κομμωτιρια, ταξί, μικρά 
καταςτιματα λιανικισ πιραν τθ μερίδα του λεόντοσ από τα περίπου 2,1 δις ευρϊ, 
ενϊ παριγορο είναι ότι υπιρξε ςχετικι διάχυςθ ςτθν Περιφζρεια. 
 

Η αναβίωςθ των 120 δόςεων 
 
Εν τω μεταξφ, οι τεχνικζσ δυςκολίεσ για τθν προςαρμογι του Taxis ςτθν απόφαςθ 
αναβίωςθσ των 100 και 120 δόςεων, βγικε ςε καλό. Όςοι φορολογοφμενοι είχαν 
χάςει δόςεισ ςτθ διάρκεια του καλοκαιριοφ και τζκθκαν εκτόσ ρφκμιςθσ, ζπρεπε να 
καταβάλουν τθ δόςθ Νοεμβρίου για να ξαναμποφν. Αυτό δεν κατζςτθ δυνατό για 
τεχνικοφσ λόγουσ κι ζτςι ζχουν περικϊριο για ζναν ακόμα μινα, κακϊσ μποροφν να 
αναβιϊςουν αυτζσ τισ ευνοϊκζσ ρυκμίςεισ πλθρϊνοντασ τθ δόςθ του Δεκεμβρίου. Οι 
“χαμζνεσ” δόςεισ κα προςτεκοφν ςτθν “ουρά” τθσ ρφκμιςθσ, οι “κουρεμζνεσ” 
προςαυξιςεισ κα επανζλκουν, ενϊ κα “παγϊςουν” εκ νζου και τα μζτρα 
αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ. 
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ΟΟΣΑ: Σταδιακι ανάκαμψθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ από το 
2021 

 
Σταδιακι ανάκαμψθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ το 2021 προβλζπει ο ΟΟΣΑ 
(Οργανιςμόσ Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ) ςτθν ζκκεςθ του για τισ 
προοπτικζσ τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ (OECD Economic Outlook), τθν οποία ζδωςε 
ςτθ δθμοςιότθτα. 
 
Η ανάκαμψθ προβλζπεται να επιταχυνκεί το 2022, κακϊσ, όπωσ αναφζρει θ 
ζκκεςθ, ο κορωνοϊόσ κα ζχει ελεγχκεί καλφτερα με πιο γενικοφσ εμβολιαςμοφσ, οι 
περιοριςμοί κα χαλαρϊνουν ςε παγκόςμιο επίπεδο και θ κυβζρνθςθ κα υλοποιεί 
νζα επενδυτικά προγράμματα. Ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι θ ελλθνικι οικονομία κα 
ςυρρικνωκεί φζτοσ κατά 10,1% για να αναπτυχκεί 0,9% το 2021 και 6,6% το 2022. 
 
Η ανεργία προβλζπεται ότι κα κινθκεί κοντά ςτα προ τθσ κρίςθσ επίπεδα κακϊσ τα 
μζτρα ςτιριξθσ τθσ κυβζρνθςθσ ζχουν περιορίςει τισ απϊλειεσ κζςεων εργαςίασ και 
ζχουν μειωκεί αυτοί που αναηθτοφν εργαςία. Για το 2020 το ποςοςτό ανεργίασ 
εκτιμάται ςτο 16,9% από 17,3% πζρυςι, για να αυξθκεί ςτο 17,8% το 2021 και να 
υποχωριςει ξανά ςτο 17,2% το 2022. 
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Μιλοφν τα νοφμερα 
 
Σφμφωνα με τον ΟΟΣΑ, τα νζα περιοριςτικά μζτρα αναμζνεται να εξαςκενίςουν τθν 
καταναλωτικι ηιτθςθ και τισ εξαγωγζσ υπθρεςιϊν ςτο τελευταίο τρίμθνο του 2020 
και το πρϊτο τρίμθνο του 2021, με τθν ανάκαμψθ ςτθ ςυνζχεια το 2021 «να 
προβλζπεται ςταδιακι κακϊσ θ ςυνεχιηόμενθ κρίςθ υγείασ επθρεάηει αρνθτικά τθν 
καταναλωτικι εμπιςτοςφνθ και εντείνει τθν αβεβαιότθτα ςτθν Ελλάδα και τισ 
μεγάλεσ εξαγωγικζσ αγορζσ τθσ». 

 
Ο ΟΟΣΑ ςυνιςτά τθ χρονικι επζκταςθ και διεφρυνςθ των μζτρων ςτιριξθσ τθσ 
κυβζρνθςθσ ςτα νοικοκυριά που ζχουν απϊλειεσ ειςοδιματοσ κακϊσ και τθν 
επζκταςθ και καλφτερθ ςτόχευςθ τθσ ςτιριξθσ τθσ ρευςτότθτασ για τισ βιϊςιμεσ 
επιχειριςεων, ενϊ ςθμειϊνει ότι ο προχπολογιςμόσ για το 2021 δίνει 
προτεραιότθτα ςτισ μειϊςεισ τθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων και 
των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, «οι οποίεσ κα ςτθρίξουν τθν αφξθςθ τθσ 
απαςχόλθςθσ πιο μακροπρόκεςμα». 
Συνιςτά, επίςθσ, τθν ιςχυρι διεφρυνςθ αποτελεςματικϊν προγραμμάτων 
εκπαίδευςθσ που κα ςυμβάλλουν ϊςτε οι εργαηόμενοι να ζχουν τισ δεξιότθτεσ που 
κα χρειάηονται για τθν αγορά εργαςίασ μετά τθν κρίςθ.  
 

Οι φόροι και ειςφορζσ 
 
Οι αναςτολζσ πλθρωμϊν φόρων και ειςφορϊν κα πρζπει να ςυνοδευτοφν από 
ιςχυρότερεσ προςπάκειεσ για τθ βελτίωςθ τθσ φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ, 
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ςφμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ο οποίοσ ςθμειϊνει επίςθσ ότι πρζπει να ετοιμαςτοφν 
περαιτζρω μζτρα για τθν κεφαλαιακι ενίςχυςθ των τραπεηϊν και τθσ ικανότθτασ 
τουσ να χρθματοδοτιςουν τισ επενδφςεισ για τθν ανάκαμψθ τθσ οικονομίασ. 
 
Ο ΟΟΣΑ προβλζπει ότι το ζλλειμμα τθ γενικισ κυβζρνθςθσ κα ανζλκει φζτοσ ςτο 
9,4% του ΑΕΠ από πλεόναςμα 1,5% που είχε ςθμειωκεί το 2019, ενϊ για το 2021 
και το 2022 εκτιμά ότι το ζλλειμμα κα μειωκεί ςτο 7% και το 2,6%, αντίςτοιχα. Για 
το χρζοσ τθσ γενικισ κυβζρνθςθσ προβλζπει ότι κα αυξθκεί φζτοσ ςτο 213,7% του 
ΑΕΠ για να μειωκεί ςτο 207,6% το 2021 και περαιτζρω ςτο 194,6% το 2022. 
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