
 

Τεύχος 2/2021 (έτος 2ο) 
 

Μήνυμα προέδρου 
 

Αγαπητές – Αγαπητοί,  
 
Ξεκινά μια εβδομάδα πρωτόγνωρη για τον κλάδο μας, καθώς στη μισή χώρα τα 
κοσμηματοπωλεία θα λειτουργούν με click away και στην άλλη μισή, με 
περιορισμούς μεν, αλλά στην ουσία με τον γνώριμο τρόπο της επίσκεψης και δοκιμής 
των ειδών που ο πελάτης θα επιλέξει.  
 
Δυστυχώς παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της διοίκησης της ΠΟΒΑΚΩ και 
παρά τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί και μέσω κυβερνητικών στελεχών, τα 
καταστήματα του κλάδου μας, στις κόκκινες περιοχές, είναι αναγκασμένα να 
λειτουργούν με τη μέθοδο του click away, που δυστυχώς αποτελεί μια λύση ανάγκης, 
έναν πειραματισμό, με φτωχά αποτελέσματα.  
 
Ο κλάδος μας έχει πληγεί βάναυσα καθ´ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, ωστόσο 
κάποιοι δεν εννοούν να το αντιληφθούν, δημιουργώντας ανασφάλεια και αγωνία 
κάθε φορά που επιβάλλονται νέα μέτρα.  
 
Η μόνιμη ερώτηση αφορά το τι θα επακολουθήσει και για πόσο καιρό θα διαρκέσουν 
τα μέτρα, ερώτημα που ακόμη και οι λοιμωξιολόγοι αδυνατούν να απαντήσουν.  
 
Για μια ακόμη φορά, είμαστε υποχρεωμένοι, να εναρμονιστούμε με τις αποφάσεις 
της πολιτείας,  ωστόσο η διοίκηση της ΠΟΒΑΚΩ δεν θα σταματήσει να βρίσκεται στις 
επάλξεις και να δίνει τις μάχες της, μέχρις ότου βρει ευήκοα ώτα. 
 
Πέτρος Καλπακίδης  
Πρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ   
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Καταστροφικό το click away για τα κοσμηματοπωλεία 

Αμέσως μόλις ανακοινώθηκαν τα νέα περιοριστικά μέτρα για τις κόκκινες περιοχές, 
δια στόματος του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Χαρδαλιά και του 
υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, η ΠΟΒΑΚΩ απέστειλε 
επιστολή προς τον υπουργό Ανάπτυξης ζητώντας την επανεκτίμηση της απόφασης 
για τη λειτουργία των κοσμηματοπωλείων με click away.  
Στην επιστολή αναφέρεται:  
«Για πολλοστή φορά και παρά τις επανειλημμένες μας εκκλήσεις για λειτουργία  των 
καταστημάτων του χώρου μας με click in shop,στις κόκκινες περιοχές, δεν βρήκαμε 
ευήκοα ώτα. Η απόφαση για λειτουργία με click away, στις κόκκινες περιοχές και δη 
στην Αττική όπου συγκεντρώνεται η πλειονότητα των επιχειρήσεων, αποτελεί 
ταφόπλακα καθώς η μερίδα του λέοντος των καταστημάτων του κλάδου μας δεν 
διαθέτει e-shops, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να κατεβάσουν ρολά καθ´ όλη τη 
διάρκεια των νέων περιοριστικών μέτρων. 
Πίσω από τους επιχειρηματίες υπάρχουν οικογένειες και εργαζόμενοι, οι οποίοι 
αγωνιούν για το ποια θα είναι η επόμενη ημέρα για αυτούς. Σας έχουμε επισημάνει 
πως τα καταστήματα μας δέχονται μικρό αριθμό πελατών καθημερινά και διαθέτουν 
ελεγχόμενες εισόδους επομένως δεν μπορεί να υπάρξει συνωστισμός. 
 
Το κυριότερο είναι πως διαψεύστηκαν οι προσδοκίες μας, που δημιουργήθηκαν από 
την πλευρά σας για λειτουργία των κοσμηματοπωλείων με click in shop, θέμα που 
είχε συζητηθεί το προηγούμενο διάστημα. 
Η επιστολή μας αποτελεί σήμα κινδύνου για τον κλάδο μας που έχει επιδείξει 
συνέπεια και σύνεση ακολουθώντας πιστά τα πρωτόκολλα.  
Έστω και την ύστατη στιγμή θα πρέπει να δώσετε τη δυνατότητα λειτουργίας με click 
inside των καταστημάτων μας στις κόκκινες περιοχές».  
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Επιστολές Συλλόγου Αργυροχρυσοχόων Αθηνών και Συνδέσμου 
Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Ωρολογοπωλών Ν. Αχαΐας                       

προς το υπουργείο Ανάπτυξης 

 

Επιστολές προς τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, σχετικά 
με τα νέα μέτρα που ισχύουν στις κόκκινες περιοχές απέστειλαν ο Σύλλογος 
Αργυροχρυσοχόων Αθηνών και ο Σύνδεσμος Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων 
Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών Ν. Αχαΐας. 
«Όταν παραδίδουμε πολύτιμα αντικείμενα στο δρόμο, κινδυνεύει η ζωή των πελατών 
μας και η δική μας» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην επιστολή του ΣΑΑ, η οποία τονίζει 
πως «με κανέναν τρόπο τα κοσμηματοπωλεία δεν επιβαρύνουν το επιδημιολογικό 
φορτίο ούτε κατ΄ελάχιστον. Ζητούμε επειγόντως να συμπεριληφθούν τα καταστήματα 
πώλησης κοσμημάτων στη ρύθμιση του click inside». 
«Ως τελευταία επισήμανση σας αναφέρουμε ότι η ρύθμιση του click away τα 
Χριστούγεννα για τα κοσμηματοπωλεία είχε απόλυτη αποτυχία και επιβεβαίωσε τα 
στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με τη μεγάλη πτώση τζίρου την 
εν λόγω περίοδο, στα καταστήματα μας» καταλήγει η επιστολή του ΣΑΑ. 

«Είναι αδιανόητο να παραδίδουμε πολύτιμα αντικείμενα στο δρόμο και χωρίς 
δυνατότητα του πελάτη να επιλέξει ένα είδος που κατά τους νομικούς όρους «δεν 
είναι ενοχή γένους αλλά είδους». Θεωρούμε ότι θα πρέπει άμεσα να 
επανατοποθετηθείτε αναφορικά με τη λειτουργία των εξειδικευμένων καταστημάτων 
μας προκειμένου αφενός να μην τίθεται σε κίνδυνο η ζωή τόσο ημών, όσο και των 
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πελατών μας και αφετέρου να μην οδηγηθούμε σε πλήρες οικονομικό αδιέξοδο» 
τονίζεται μεταξύ άλλων στην επιστολή του Σύνδεσμος Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων 
Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών Ν. Αχαΐας, ο οποίος επισημαίνει πως «είναι 
αδιανόητο να έχουν τη δυνατότητα εισόδου οι καταναλωτές σε μεγάλα καταστήματα 
και όχι εμείς που βάζαμε πάντα ένα άτομο στα καταστήματα μας».    
 

ΠΟΒΑΚΩ προς κυβέρνηση: «Ενισχύστε την επιτροπή των 
λοιμωξιολόγων με οικονομολόγους και άλλους ειδικούς επιστήμονες» 
 

 
 
Την ανάγκη ενίσχυσης της επιτροπής των λοιμωξιολόγων με οικονομολόγους και 
άλλους ειδικούς επιστήμονες προκειμένου να αποτυπώνεται στις συνεδριάσεις και 
κατ’ επέκταση στις εισηγήσεις της, η τραγική κατάσταση της αγοράς πέραν της 
επιδημιολογικής εικόνας της χώρας, επισημαίνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών. 
 
Ο κλάδος, ο οποίος έχει πληγεί βάναυσα από τα περιοριστικά μέτρα για την 
αναχαίτιση της πανδημίας, βρίσκεται για μια ακόμη φορά σε δεινή θέση, καθώς παρά 
τις διαβεβαιώσεις πως σε περίπτωση επαναφοράς του click away, τα 
κοσμηματοπωλεία θα λειτουργούσαν με τη μέθοδο του click inside, όπως τα 
καταστήματα ένδυσης και υπόδησης, τελικά εξαιρέθηκαν μετά από εισήγηση των 
λοιμωξιολόγων που απαρτίζουν την επιτροπή των εμπειρογνωμόνων.   
 
Το γεγονός επιβεβαίωσε και ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις 
Γεωργιάδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη ξεκαθαρίζοντας πως «τα 
κοσμηματοπωλεία, όπως εισηγήθηκαν οι ειδικοί, θα λειτουργούν με τη μέθοδο 
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παράδοσης εκτός καταστήματος» σημειώνοντας ότι «το υπουργείο είχε ζητήσει να 
λειτουργήσουν με τη μέθοδο του ραντεβού, αλλά αυτό δεν έγινε δεκτό από την 
επιτροπή». 
 
«Τα κοσμηματοπωλεία είναι μικρές επιχειρήσεις, με καταστήματα περιορισμένων 
τ.μ. και ελεγχόμενες εισόδους, γεγονός που το έχουμε επισημάνει κατ´ επανάληψη 
σε όλους τους τόνους. Ποτέ δεν δημιουργήθηκαν συνωστισμοί λόγω του είδους που 
εμπορευόμαστε. Είναι τραγικό στο όνομα της «αυθεντίας» μιας επιστήμης να 
συμπαρασύρονται κλάδοι της οικονομίας για τους οποίους, όπως είναι φυσικό, οι 
λοιμωξιολόγοι δεν γνωρίζουν τι ισχύει. Η χώρα, έχει ανάγκη από μια διεπιστημονική 
επιτροπή που θα λαμβάνει υπόψη και την οικονομία και την κοινωνία. Δυστυχώς 
σήμερα η επιτροπή είναι καθαρά υγειονομική» αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ, 
Πέτρος Καλπακίδης προσθέτοντας πως προκύπτουν και λόγοι ασφαλείας που δεν 
μπορούν να πραγματοποιούνται οι παραδόσεις κοσμημάτων με τη μέθοδο του click 
away, λόγω της αξίας των  ειδών που πωλούνται από τις εν λόγω επιχειρήσεις.  
 
«Από την πρώτη στιγμή είμασταν συνεπείς και ακολουθήσαμε τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα καθώς θεωρούμε πως είναι υποχρέωση μας, ενώ παράλληλα 
κατανοούμε  πως η δημόσια υγεία είναι το ύψιστο αγαθό. Ωστόσο πρέπει να γίνει 
αντιληπτό πως υπάρχει το επιτακτικό ζήτημα του βιοπορισμού και της ψυχικής 
υγείας. Υπάρχουν χιλιάδες οικογένειες και εργαζόμενοι, πίσω από τους 
επιχειρηματίες, οι οποίοι γίνονται έρμαια λανθασμένων αποφάσεων από 
ανθρώπους που δεν γνωρίζουν πως λειτουργεί η οικονομία» σημειώνει ο κ. 
Καλπακίδης υπογραμμίζοντας πως έστω και την ύστατη στιγμή θα πρέπει να υπάρξει 
εκ νέου απόφαση για τη λειτουργία με click inside των κοσμηματοπωλείων στις 
«κόκκινες» περιοχές.  
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ΠΟΒΑΚΩ προς Γεωργιάδη: Η αγορά δεν αντέχει άλλους 
πειραματισμούς 

 
Λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση των νέων περιοριστικών μέτρων στις κόκκινες 
περιοχές η ΠΟΒΑΚΩ με επιστολή της προς τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Άδωνι Γεωργιάδη έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την επόμενη ημέρα του 
λιανεμπορίου υπογραμμίζοντας πως «η αγορά, εξαιτίας του κορωνοϊού βρίσκεται σε 
μόνιμη μέγγενη εδώ και σχεδόν έναν χρόνο». 
 
«Δυστυχώς για άλλη μια φορά γινόμαστε θεατές, στο ίδιο έργο, παρακολουθώντας 
δηλώσεις επί δηλώσεων λοιμωξιολόγων, διαβάζοντας πιθανά σενάρια για αλλαγή 
του τρόπου λειτουργίας της αγοράς και επαναφορά ενδεχομένως του click away, 
ειδικά σε περιοχές όπου η επιδημιολογική κατάσταση είναι επιβαρυμένη. Η πολύ 
μικρή και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα δεν αντέχει άλλα «άνοιξε - κλείσε» και 
νέους πειραματισμούς. Προσπαθούμε να επουλώσουμε τις πληγές μας από τα δυο 
προηγούμενα lockdowns, και από όλο τα διάστημα που η αγορά λειτούργησε με 
περιοριστικά μέτρα, και τώρα ερχόμαστε αντιμέτωποι με ενδεχόμενα νέα μέτρα» 
αναφέρεται στην επιστολή. 
 «Αναμφίβολα κατανοούμε την κατάσταση, αλλά θα επαναλάβουμε για μια ακόμη 
φορά, πως η μικρή επιχείρηση, σύμφωνα με δηλώσεις των ίδιων των λοιμωξιολόγων, 
δεν εισφέρει στην επιδείνωση της επιδημιολογικής εικόνας, πόσω μάλλον τα 
καταστήματα του κλάδου μας που δέχονται καθημερινά μικρό αριθμό πελατών και 
διαθέτουν ελεγχόμενη είσοδο. Ο κλάδος μας έχει επιδείξει την απαραίτητη 
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υπευθυνότητα και θα συνεχίσει να το πράττει καθ´ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, 
ως οφείλει. Πρέπει να γίνει κατανοητό πως το εμπόριο αποτελεί έναν από τους 
μεγαλύτερους εργοδότες και συντηρεί μεγάλο αριθμό οικογενειών, που αυτή την 
περίοδο ζουν σε συνεχή ανασφάλεια για την επόμενη ημέρα τονίζεται στην επιστολή 
της ΠΟΒΑΚΩ, η οποία καταλήγει «κατανοώντας απόλυτα την κατάσταση και 
γνωρίζοντας πως η υγεία είναι το ύψιστο αγαθό, σας ζητούμε να αυστηροποιηθούν 
οι έλεγχοι, προκειμένου να τηρείται ο χρόνος για τα ψώνια των καταναλωτών και να 
αποφευχθούν οι άσκοπες μετακινήσεις, σε μια αγορά, όμως, ανοιχτή». 
 

Νέα μέτρα - Αττική: Επιστροφή σε click away και ραντεβού στα 
καταστήματα 

Νέα, πιο αυστηρά μέτρα λόγω κορωνοϊού ισχύουν από το Σάββατο 30/1 στην Αττική 
ενώ επανέρχονται οι  «κόκκινες» και «κίτρινες» περιοχές του χάρτη της επικράτειας. 
 
Διαμορφώνονται δύο επίπεδα υγειονομικής ασφάλειας, το Επίπεδο Α'-επιτήρησης 
(το οποίο απεικονίζεται με κίτρινο χρώμα) και το Επίπεδο Β'-αυξημένου κινδύνου (το 
οποίο απεικονίζεται με κόκκινο χρώμα), στο οποίο ισχύουν επιπλέον περιοριστικά 
μέτρα. Το επίπεδο υγειονομικής ασφάλειας κάθε περιφερειακής ενότητας 
καθορίζεται από το επιδημιολογικό της φορτίο. 
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Οι επιδημιολογικά επιβαρυμένες περιοχές κατατάσσονται στο κόκκινο επίπεδο, στο 
οποίο μπορούν να μπουν τόσο τοπικές κοινότητες και δημοτικές ενότητες όσο και 
δήμοι, περιφερειακές ενότητες και ολόκληρες περιφέρειες, αν το επιβάλουν τα 
δεδομένα. 
 
Τα μέτρα αυτά είναι τα εξής: 
-Χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
-24ωρος περιορισμός κυκλοφορίας με χρήση SMS στο 13033 μόνο για έξι λόγους. 
-Εργασία με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό (εκ περιτροπής, τηλεργασία) σε ιδιωτικό 
και δημόσιο τομέα. 
-Τηλεκπαίδευση σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 
-Ανοιχτά τα νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία και όλα τα σχολεία Ειδικής Αγωγής σε   
όλες τις βαθμίδες. 
-Λειτουργία ανώτατων δικαστηρίων και ειδικών δικαστηρίων. 
 

Λειτουργία Super League 1 & 2 και Basketball League. Το μεγαλύτερο μέρος της 
χώρας παρουσιάζει καλή επιδημιολογική εικόνα, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στο 
Επίπεδο Α'-επιτήρησης. 
 
Στο Επίπεδο Α' ισχύουν τα εξής, πλέον των οριζόντιων μέτρων: 
1ο  Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί. 
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2ο Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, λειτουργούν 
δια ζώσης. 

3ο Στους χώρους λατρείας, επιτρέπεται η τέλεση λειτουργιών με την παρουσία έως 
25 ατόμων, όριο που αυξάνεται στα 50 άτομα στην περίπτωση μητροπολιτικών 
ναών. Και με τις αποστάσεις που προβλέπονται ήδη. 

4ο Το λιανεμπόριο, τα κομμωτήρια, τα κουρεία, τα κέντρα αισθητικής, καθώς και οι 
υπηρεσίες διαιτολογίας, υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων με εξαίρεση την 
άσκηση, υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και τα 
ΚΤΕΟ και τα πρακτορεία ΟΠΑΠ (πλην των ΟΠΑΠ Play) λειτουργούν. 
Για τη μετάβαση απαιτείται αποστολή SMS με τον κωδικό 2 ή αντίστοιχη έντυπη 
βεβαίωση. Ο καταναλωτής οφείλει να διατηρεί το μήνυμα που έχει αποστείλει στο 
13033 προκειμένου να αποδεικνύεται η ώρα αποστολής του και έγκρισης της 
μετακίνησης. Ο καταναλωτής δύναται να πραγματοποιεί κάθε εμπορική του 
συναλλαγή εντός 2 ωρών από την ώρα αποστολής και έγκρισης του μηνύματός 
του. Επίσης, εντός των καταστημάτων επιτρέπεται 1 άτομο ανά 25 τ.μ. 

 
Στο «κόκκινο», Επίπεδο Β', βρίσκονται οι περιοχές: 
 
Η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, ο Δήμος Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Κοζάνης, οι δήμοι Θηβαίων και Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, ο 
Δήμος Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, ο Δήμος Χαλκιδαίων και ο 
οικισμός Ρομά της δημοτικής ενότητας Δυστίων του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου της 
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ο Δήμος Νέας Προποντίδας της Περιφερειακής 
Ενότητας Χαλκιδικής, ο Δήμος Πατρέων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας ο Δήμος 
Θήρας της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας, η Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και η 
Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. 
 
Σε αυτό το Επίπεδο Β'- αυξημένου κινδύνου θα ισχύουν τα εξής μέτρα: 
-Η απαγόρευση κυκλοφορίας στις περιοχές αυτές ισχύει από τις 6 το απόγευμα έως 
τις 5 το πρωί, πλην της Αττικής, που, λόγω μητροπολιτικότητας, αυξημένου 
πληθυσμού και του δικτύου μαζικών μεταφορών, η απαγόρευση ισχύει από τις 9 το 
βράδυ έως τις 5 το πρωί. 
-Λειτουργούν δια ζώσης μόνο τα Γυμνάσια (τα Λύκεια λειτουργούν με 
τηλεκπαίδευση). 
-Στους χώρους λατρείας επιτρέπονται μέχρι 9 άτομα κατά την τέλεση Λειτουργιών. 
-Η λειτουργία καταστημάτων γίνεται με την μέθοδο click away και ειδικά τα 
καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, καθώς και τα κομμωτήρια, τα καταστήματα 
περιποίησης και τα βιβλιοπωλεία λειτουργούν με τη διαδικασία του 
προκαθορισμένου ραντεβού (click in a shop). 
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Προτάσεις ΠΟΒΑΚΩ προς ΓΣΕΒΕΕ για την αντιμετώπιση της οικονομικής 
κρίσης εξαιτίας της πανδημίας  

Επιστολή προς τη ΓΣΕΒΕΕ με τις προτάσεις αλλά και τις επισημάνσεις της για την 
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που έχει προκαλέσει η πανδημία απέστειλε η 
ΠΟΒΑΚΩ. 
 
Στην επιστολή αναφέρεται:  
«Αφήνουμε πίσω μια χρονιά, που βιώσαμε ανατροπές, πρωτοφανείς καταστάσεις 
και  προβλήματα που προκλήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας και υποδεχθήκαμε το 
2021 ελπίζοντας ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. 
Ωστόσο για να υπάρξουν προϋποθέσεις ανάκαμψης της οικονομίας την επόμενη 
μέρα, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι για όσο διαρκούν οι περιορισμοί, που είναι 
απόρροια των μέτρων υγειονομικής προστασίας, απαιτείται να αυξηθούν και να 
διευρυνθούν τα μέτρα στήριξης προς τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, με 
γενναίες παρεμβάσεις της πολιτείας και πλήρη αξιοποίηση των προγραμμάτων που 
υλοποιούνται μέσω του ΕΣΠΑ. Επιπλέον θα πρέπει να εξεταστούν και οι μειώσεις 
φόρων και ασφαλιστικών εισφορών που εκτιμάται ότι θα δώσουν ανάσα στις 
επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους 
Η διοίκηση της ΠΟΒΑΚΩ δεν θα σταματήσει να είναι δυναμικά παρούσα 
διεκδικώντας, προτείνοντας και στηρίζοντας τα μέλη της καθ’ όλη τη διάρκεια της 
υγειονομικής κρίσης, αλλά και όταν αυτή ξεπεραστεί». 
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Τι προτείνει η ΠΟΒΑΚΩ 
 
1. Πρόγραμμα τόνωσης της ρευστότητας και ειδικά για τις πολύ μικρές και 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με εγγυημένα από το κράτος άτοκα δάνεια και 
επιδοτήσεις. 

2. Διαγραφή προσαυξήσεων σε πιθανές ρυθμίσεις προς το δημόσιο και παράλληλα 
παροχή ασφαλιστικών, φορολογικών ενημεροτήτων για την απρόσκοπτη συνέχιση 
της δραστηριότητας των επιχειρήσεων. 

3. Κατάργηση του φόρου πολυτελείας, ο οποίος, μάλιστα, από την επιβολή του το 
2010, δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα δημόσια έσοδα. Είναι ένα πάγιο αίτημα 
του κλάδου μας, που το έχουμε θέσει κατά επανάληψη, και τώρα είναι η 
κατάλληλη ώρα για να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις. 

4. Εξαίρεση από την καταβολή ΦΠΑ της πρώτης ύλης για το κλάδο της 
αργυροχρυσοχοΐας.  

5. Λύση στο πρόβλημα των μεταφορολογημένων επιταγών. 
6. Διενέργεια καμπάνιας προβολής της χώρας και των εγχώριων  ποιοτικών 

προϊόντων (συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού κοσμήματος, που 
αποτελεί πρεσβευτή της χώρας μας). Με δεδομένο μάλιστα πως στην πρώτη 
φάση του κορωνοϊού, η Ελλάδα αποδείχθηκε - χάρη στα μέτρα που ελήφθησαν 
έγκαιρα και στην πειθαρχία που επέδειξαν οι πολίτες, προσβλέπουμε σε 
αυξημένη έλευση τουριστών. 

7. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας, που έχει ξεκινήσει, θα πρέπει να 
συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση, δημιουργώντας εναλλακτικές λύσεις για την 
εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται να σχεδιασθούν 
εξειδικευμένες δράσεις ψηφιακού εξαγωγικού μάρκετινγκ των επιχειρήσεων, 
ώστε να είναι σε θέση να ενταχθούν με αξιοπιστία σε όποιες ηλεκτρονικές 
πλατφόρμες επιθυμούν είτε δημιουργηθούν σε εθνικό επίπεδο, είτε λειτουργούν 
σε διεθνές επίπεδο.  

8. Προστασία της επαγγελματικής στέγης, σε περίπτωση μη πληρωμής ολόκληρου 
του ενοικίου, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.  

9. Η διενέργεια των εκθέσεων αποτελεί σημαντικό συνοδοιπόρο για την εξωστρέφεια 
της αργυροχρυσοχοΐας. Δηλώνουμε έντονα τον προβληματισμό μας για το τι θα 
γίνει για μεγάλες διοργανώσεις όπως είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης του 
Σεπτεμβρίου, καθώς και οι δύο εκθέσεις του κλάδου μας στη Θεσσαλονίκη και 
Αθήνα αντίστοιχα. Θεωρούμε ότι τουλάχιστον οι κλαδικές εκθέσεις είναι ζωτικής 
σημασίας για τον κλάδο μας, και θα πρέπει να τύχουν οικονομικής αρωγής. 
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10. Οικονομική στήριξη των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων επαγγελματικών 

οργανώσεων, οι οποίες στην περίοδο που διανύουμε συμβάλουν τα μέγιστα 
παρέχοντας ενημέρωση στα μέλη τους, ενώ παράλληλα διατυπώνουν προτάσεις, 
για τη λύση προβλημάτων που ανακύπτουν στον κλάδο και την αγορά, 
αρμοδίως. Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να συμβάλει ώστε οι επαγγελματικές 
οργανώσεις να περάσουν στην ψηφιακή εποχή. Παράλληλα οι επαγγελματικές 
οργανώσεις ως φορείς υλοποίησης  εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορούν να 
συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση με την υλοποίηση προγραμμάτων για τα 
μέλη τους. 

11. Πρόγραμμα τόνωσης της ανταγωνιστικότητας του πιο κρίσιμου κλάδου της 
ελληνικής οικονομίας, του τουρισμού, που είναι σε άμεση συνάρτηση με 
εκατοντάδες επαγγέλματα, και αποτελεί το μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής 
οικονομίας κα του κλάδου της αργυροχρυσοχοΐας. 

12. Συνέχιση και ενίσχυση καταβολής επιστρεπτέας προκαταβολής καθ' όλη τη 
διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, με διατήρηση τουλάχιστον της επιδότησης 
του 50%. 

13. Μετατροπή μέρους του ποσού των επιστρεπτέων προκαταβολών 1, 2 & 3 που 
έχουν δοθεί σε μη επιστρεπτέο, ανάλογα με την πτώση του συνολικού τζίρου της 
επιχείρησης  κατά το 2020. 

14. Δημιουργία νέας ρύθμισης 120 δόσεων, που θα περιλαμβάνει το σύνολο των 
φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών που δημιουργήθηκαν κατά την 
διάρκεια της κρίσης 
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15. Με δεδομένη την επαναλειτουργία της αγοράς σε καθεστώς χαμηλών τζίρων, 
απαιτείται η συνέχιση της υποχρεωτικής μείωσης των ενοικίων τουλάχιστον 
κατά 40%, για όλη την διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. 

16. Επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, με σκοπό να στηριχθούν οι θέσεις 
εργασίας μέχρι να επανέλθουμε στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και να 
αποφύγουμε απολύσεις ή λουκέτα. 

17. Αναστολή δόσεων δανείων έως και το Μάιο του 2021 και επαναλειτουργία του 
προγράμματος επιδότησης τόκων δανείων, όπως ίσχυσε και στο πρώτο 
"lockdown". 

18. Δημιουργία ειδικής ρύθμισης των οφειλών των επιχειρήσεων σε ΔΕΚΟ και σε   
      ιδιωτικές εταιρείες παροχής κοινής ωφέλειας, με παράλληλη μείωση των 
      τιμολογίων ενέργειας και επικοινωνίας για τους επαγγελματικούς χώρους. 
19. Λόγω των περιορισμένων εσόδων, παράταση της εφαρμογής του μέτρου της 

ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέχρι τον Μάιο του 2021. 
20. Την μη πληρωμή δημοτικών τελών κατά την εφαρμογή του απαγορευτικού και 

την περαιτέρω γενναία μείωσή τους. 
 

Παράταση του «e-λιανικό» ζητά η ΠΟΒΑΚΩ 

 
Τις ενστάσεις της για τις προϋποθέσεις και τους όρους του επιχειρησιακού 
προγράμματος «e-λιανικό», κατέγραψε η ΠΟΒΑΚΩ σε επιστολή της προς τον 
υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη.  
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Πιο συγκεκριμένα η Ομοσπονδία αναφέρει στην επιστολή της:  
 
«Με έκπληξη διαπιστώσαμε, διαβάζοντας την προδημοσίευση του επιχειρησιακού 
προγράμματος «e-λιανικό», πως βάσει των προϋποθέσεων που τίθενται αποκλείεται 
μεγάλη μερίδα των μελών της ΠΟΒΑΚΩ. 
Δυστυχώς, οι προϋποθέσεις και οι όροι του προγράμματος δεν λαμβάνουν υπόψη τη 
δεινή θέση, στην οποία βρίσκονται οι άνθρωποι του κλάδου μας. Είναι επιτακτική 
ανάγκη η επανεξέταση και τροποποίηση κάποιων όρων και προϋποθέσεων προτού 
ανακοινωθεί η τελική προκήρυξη του.  
 
Συγκεκριμένα: 
 
Στους όρους της προδημοσίευσης αναφέρεται πως οι επιχειρήσεις πρέπει «να έχουν 
ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών 
δαπανών) την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης, την 
δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος». 
Θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως δεν είναι ανέφικτο για επιχειρήσεις, οι οποίες δεν 
διαθέτουν ηλεκτρονικό κατάστημα, να ξεκινήσουν τώρα τον σχεδιασμό και την 
δημιουργία του με περιθώριο ολοκλήρωσης ένα μήνα από τη δημοσίευση της 
σχετικής πρόσκλησης του προγράμματος, και μη έχοντας έσοδα μήνες τώρα. Ποιο 
ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να δημιουργηθεί σε ένα μόλις μήνα και δη e-shops 
για επιχειρήσεις του κλάδου μας, που χρειάζονται καλλιτεχνικές φωτογραφίες των 
ειδών που εμπορεύονται; 
 
Είναι απαραίτητο το χρονικό περιθώριο για την υλοποίηση του site να επιμηκυνθεί 
στους έξι μήνες, ενώ παράλληλα η εξόφληση του να μη γίνει από τον ίδιο τον 
επιχειρηματία, αλλά μέσω του προγράμματος. 
 
Αναμφίβολα, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις χρειάζονται στήριξη για να 
επιβιώσουν στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε και να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις της νέας εποχής». 
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H ισχύς εν τη ενώσει για τη «Συμμαχία κατά του covid» 
Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), 
όπως έκανε γνωστό με επιστολή της στην ΠΟΒΑΚΩ, ένωσε τις δυνάμεις της με την 
Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ και τον ραδιοφωνικό σταθμό 
Alpha 98,9, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία για τη στήριξη κοινωνικών ευπαθών 
ομάδων που δοκιμάζονται από την πανδημία. 
 
Στο πλαίσιο αυτό όπως γνωστοποίησε με επιστολή της η ΠΟΒΑΚΩ προς τους 
προέδρους των Συλλόγων που βρίσκονται στους κόλπους της «καλούνται  οι 
επιχειρήσεις, να συμμετάσχουν στη δράση «Συμμαχία κατά του Covid» προχωρώντας 
σε εκπτώσεις στις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν, σε 
όσους καταναλωτές διαθέτουν κάρτα ανεργίας, πολυτέκνων, φοιτητική, ΑΜΕΑ και 
έντυπο αναστολής εργασίας. Με τη συμμετοχή της στη δράση, η εκάστοτε επιχείρηση 
θα έχει τη δυνατότητα, μετά από την εγγραφή της στη σχετική πλατφόρμα, να 
προβληθεί, μέσα από τις ενέργειες δημοσιότητας του Alpha 98,9 ως μια καλή 
πρακτική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά και μέσω της κοινωνικής δικτύωσης 
στα σχετικά κανάλια επικοινωνίας της «Συμμαχίας κατά του Covid».Όποιος επιθυμεί 
να συμμετάσχει στη δράση, κάνει εγγραφή και καταχωρεί την έκπτωση που 
προσφέρει, στην ιστοσελίδα: https://www.symmaxiakatatoucovid.gr”. 
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ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-έρευνα: Πόσο «τραυμάτισε» ο Covid το εισόδημα και τις 
δαπάνες-καταναλωτική συμπεριφορά 

 
Υποχώρηση των εισοδημάτων και της κατανάλωσης το 2020, σε συνδυασμό με 
αύξηση των οφειλών, αλλά και νέα χρονιά κρίσιμη για την οικονομία, «δείχνουν» τα 
στοιχεία της ετήσιας έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το εισόδημα και τις δαπάνες 
διαβίωσης των νοικοκυριών (9η κατά σειρά), που διεξήχθη στις πρωτόγνωρες 
συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημική κρίση του Covid-19. 
 
Σύμφωνα με την έρευνα, η υγειονομική κρίση που στην οικονομία εκδηλώθηκε με 
τη μορφή της βαθιάς και απότομης ύφεσης, όπως είναι επόμενο, έχει επηρεάσει 
αρνητικά τους δείκτες που αναδεικνύουν την κατάσταση των ελληνικών νοικοκυριών. 
Μολονότι η συνολική εικόνα που σχηματίζεται από αυτούς τους δείκτες δεν 
ισοδυναμεί με εκείνη μιας ολοκληρωτικής καθήλωσης, εντούτοις μια προσεκτική 
ανάγνωση αυτών των δεικτών φέρνει στην επιφάνεια μια σειρά χαρακτηριστικών 
που διαφοροποιούν την εικόνα σε σύγκριση με προηγούμενες έρευνες, ενώ την ίδια 
στιγμή δείχνουν τις δυσοίωνες προοπτικές που επιφυλάσσει η επίπτωση της 
υγειονομικής κρίσης για την ελληνική οικονομία και συγκεκριμένα για τα νοικοκυριά. 
 
Πιο αναλυτικά, από την έρευνα προκύπτει πως: 
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Το εισοδήματα των νοικοκυριών που στηρίζονται στα έσοδα από επιχειρηματική 
δραστηριότητα μειώθηκαν το 2020 δραματικά. Συγκεκριμένα τα εισοδήματα αυτά 
μειώθηκαν μεσοσταθμικά κατά 27,2%, έναντι μείωσης 11,5% στο σύνολο των 
νοικοκυριών. Το στοιχείο αυτό, που συμβαδίζει με τη δραματική επιδείνωση των 
οικονομικών δεικτών των πολύ μικρών και μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, καταδεικνύει πως η δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει 
οι επιχειρήσεις έχει επηρεάσει ανάλογα και την οικονομική κατάσταση του 
νοικοκυριού τους. Η υπερδιπλάσια μείωση των εισοδημάτων που προέρχονται από 
επιχειρηματική δραστηριότητα καθιστά ακόμα πιο επείγουσα την άμεση ανάγκη 
λήψης συνεκτικών μέτρων, όχι μόνο για τη στήριξή τους, αλλά και για τη σταδιακή 
επαναφορά τους σε αυτό που έχει αποκληθεί «κανονικότητα».     
 
Μια δεύτερη αρνητική επίπτωση στην κατάσταση των νοικοκυριών οφείλεται στο ότι 
οι οικονομικές επιπτώσεις από την υγειονομική κρίση έχουν διευρύνει τις ανισότητες 
μεταξύ των ίδιων των νοικοκυριών. Συγκεκριμένα, από τη μία πλευρά μειώθηκαν τα 
νοικοκυριά που ανήκουν στις μεσαίες εισοδηματικά κατηγορίες, ενώ από την άλλη 
μεριά αυξήθηκε το χάσμα μεταξύ του αριθμού των φτωχότερων και εκείνου των 
πλουσιότερων νοικοκυριών. 
 
Η πανδημική κρίση οδηγεί σε αύξηση του ιδιωτικού χρέους που, όπως είναι γνωστό, 
διογκώθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετούς οικονομικής κρίσης κι αποτέλεσε ένα 
από τα βασικά εμπόδια για τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας. Από τα στοιχεία 
της έρευνας φαίνεται πως το 2020 το ποσοστό των νοικοκυριών με ληξιπρόθεσμες 
οφειλές προς το Δημόσιο (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία) αυξήθηκε κατά 7 
ποσοστιαίες μονάδες. Συγκεκριμένα, σχεδόν 1 στα 4 νοικοκυριά (23%) δήλωσε πως 
έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο. Αντίστοιχη αύξηση των νοικοκυριών 
κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες καταγράφηκε και ως προς την αδυναμία των 
νοικοκυριών να καταβάλουν τις υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο το 2021.  
 
Ειδικότερα, το 17,7% των νοικοκυριών δήλωσε πως δε θα μπορέσει να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο. Με βάση αυτά, και για την αποφυγή εκ νέου 
διόγκωσης του ιδιωτικού χρέους και υπονόμευσης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων 
της χώρας, είναι ανάγκη, σύμφωνα με την έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, να υιοθετηθούν 
επαρκή μέτρα διευθέτησης των οφειλών που δημιουργήθηκαν. Τα μέτρα αυτά θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την οικονομική κατάσταση επιχειρήσεων και 
νοικοκυριών και να είναι προσαρμοσμένα έτσι ώστε να μη ναρκοθετούν 
τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και να μην επιδεινώνουν την οικονομική 
κατάσταση των νοικοκυριών. 
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Αναλυτικά, τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, που έγινε σε 
συνεργασία με την εταιρεία ΜARC ΑΕ σε πανελλαδικό δείγμα 804 νοικοκυριών, στο 
διάστημα 5 έως 10 Δεκεμβρίου 2020, έχουν ως εξής: 
 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 
Εμφανείς είναι οι επιπτώσεις από την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης στην 
μεταβολή των εισοδημάτων των νοικοκυριών το 2020. 
Περίπου 4 στα 10 νοικοκυριά (37,5%) δήλωσαν πως το εισόδημα τους μειώθηκε, 
έναντι ποσοστού μόλις 8,1% που δήλωσε πως το εισόδημα του αυξήθηκε. Για τα μισά 
περίπου (54,3%) νοικοκυριά το εισόδημα παρέμεινε αμετάβλητο. 
Το εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών το 2020 μειώθηκε κατά 11,5% (μέσος όρος). 
 
Η επιδείνωση που καταγράφεται στο εισόδημα των νοικοκυριών παρουσιάζει 
σημαντικές διαφοροποιήσεις.  Ειδικότερα, 7 στα 10 νοικοκυριά που έχουν ως κύρια 
πηγή εισοδήματος τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δήλωσαν πως το 
εισόδημα τους μειώθηκε το 2020, έναντι του 39,3% των νοικοκυριών που το 
εισόδημα τους βασίζεται κυρίως στον μισθό και του 24,8% των νοικοκυριών που 
κυρία πηγή εισοδήματος είναι η σύνταξη. 
 
Ο μέσος όρος μείωσης του εισοδήματος των νοικοκυριών που δηλώσαν ως κύρια 
πηγή εισοδήματος τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα αντιστοιχεί σε 
27,2%, έναντι μείωσης 10,5% και 6,8% των νοικοκυριών που δήλωσαν ως κύρια πηγή 
εισοδήματος τον μισθό και την σύνταξη αντίστοιχα. 
 
Ένα μεγάλο ποσοστό νοικοκυριών παραμένει σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισμού, καθώς 1 στα 4 νοικοκυριά (25,1%) δηλώνει πως διαβιεί με εισόδημα 
έως 10.000 €. 
Εκτός από την συνολική μείωση του εισοδήματος των νοικοκυριών και την διατήρηση 
ενός υψηλού ποσοστού σε συνθήκες σχετικής φτώχειας, φαίνεται πως η πανδημική 
κρίση δημιουργεί τάσεις διεύρυνσης των εισοδηματικών ανισοτήτων. 
 
Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι αυξήθηκαν τόσο τα νοικοκυριά με ετήσιο 
εισόδημα έως 5000 € (6% το 2020, έναντι 4,6% το 2019), όσο και τα νοικοκυριά με 
ετήσιο εισόδημα πάνω από 30.000 € (6,7% το 2020, έναντι 5,8% το 2019). 
Παράλληλα, μειώθηκαν τα νοικοκυριά που ανήκουν στις μεσαίες εισοδηματικά 
κατηγορίες και ιδιαίτερα εκείνα που κατατάσσονται στην κατηγορία με εισόδημα 
18.001 έως 25.000 € όπου υποχώρησαν κατά σχεδόν 5 μονάδες (16% το 2020, έναντι 
20,9% το 2019). 
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Η σύνταξη παραμένει η κύρια πηγή εισοδήματος για το μεγαλύτερο μέρος των 
ελληνικών νοικοκυριών (44,3%). 

 
Περίπου 4 στα 10  νοικοκυριά (41,2%) δηλώνουν ως κύρια πηγή εισοδήματος τον 
μισθό, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 2019 (37,1%). 
 
Σχεδόν 1 στα 10 νοικοκυριά (9,8%) δηλώνει ως κύρια πηγή εισοδήματος τα  έσοδα 
από επιχειρηματική δραστηριότητα ποσοστό βελτιωμένο σε σχέση με το 2019 (8,7%). 
Ωστόσο, παραμένει χαμηλότερο σε σύγκριση με τα ποσοστά που καταγράφονταν 
ακόμα και στην πιο υφεσιακή περίοδο της προηγούμενης χρηματοπιστωτικής κρίσης 
(12,6% το 2012). 
 
Ανησυχητική είναι η οικονομική βιωσιμότητα για περισσότερα από 4 στα 10 
νοικοκυριά καθώς το μηνιαίο εισόδημα τους εξαντλείται πριν το τέλος του μήνα. 
Μεσοσταθμικά για αυτά τα νοικοκυριά επαρκεί για 19 ημέρες. Τα πολυμελή 
νοικοκυριά, εκείνα με  τουλάχιστον ένα άνεργο μέλος και τα νοικοκυριά με τα 
χαμηλότερα εισοδήματα φαίνεται πως αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες 
και βρίσκονται αντιμέτωπα με το φάσμα της φτώχειας.  
 
Το 10,3% των νοικοκυριών δήλωσε ότι τα εισοδήματά του δεν επαρκούν για να 
καλύψουν ούτε τις βασικές του ανάγκες, εύρημα που σχετίζεται με το ποσοστό 
ακραίας φτώχειας που σημειώνεται στη χώρα μας. 
 
Σταθερά συντριπτικό παραμένει το ποσοστό αδυναμίας αποταμίευσης των 
νοικοκυριών, καθώς 8 στα 10 νοικοκυριά (81,8%) δήλωσαν ότι δεν καταφέρνουν να 
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αποταμιεύσουν, παρά την μείωση της κατανάλωσης που καταγράφηκε λόγω των 
εκτεταμένων περιορισμών που υιοθετήθηκαν για την αποτροπή εξάπλωσης του 
κορωνοϊού. 
 
Απαισιόδοξες είναι οι προσδοκίες των νοικοκυριών σχετικά με την οικονομική τους 
κατάσταση για το 2021. 
 
Περισσότερο από 1 στα 3 νοικοκυριά  (35,6%) αναμένει επιδείνωση της οικονομικής 
του κατάστασης, έναντι μόλις του 13,5% που εκτιμά πως θα βελτιωθεί και του  44,5% 
που δεν περιμένει κάποια μεταβολή. 
 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΑΝΕΡΓΙΑ 
Σχεδόν 3 στα 10 νοικοκυριά (27,9%) δηλώνουν πως έχουν τουλάχιστον ένα άνεργο 
μέλος. Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται πως τελικά το ποσοστό ανεργίας για το 2020 
θα είναι αντίστοιχο με εκείνο του 2019 που υποδεικνύει πως τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί για την συγκράτηση της απασχόλησης έχουν πετύχει τον σκοπό τους. 
Παραμένει, όμως, ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό που παγιδεύει ένα μεγάλο αριθμό 
νοικοκυριών στην φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.  
 
Υψηλό παραμένει το ποσοστό των μακροχρόνιων ανέργων, καθώς σύμφωνα με τα 
στοιχεία της έρευνας περισσότερα από 1 στα 2 νοικοκυριά (54,3%) που δηλώνουν 
πως κάποιο μέλος τους είναι άνεργο, βρίσκεται σε κατάσταση μακροχρόνιας 
ανεργίας (περισσότερο του 1 έτους).  
 
Το 17,6% των νοικοκυριών δηλώνει πως έχει κάποιο μέλος που η σύμβαση του τέθηκε 
σε αναστολή, το 3,5% έχει κάποιο μέλος που εντάχθηκε στο πρόγραμμα Συν-εργασία, 
ενώ μόλις το 0,7% δηλώνει πως έχει κάποιο μέλος που προσλήφθηκε με το 
πρόγραμμα δημιουργίας 100.000 θέσεων εργασίας.  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Μετά από μια εξαετία συνεχούς αποκλιμάκωσης του αριθμού των νοικοκυριών που 
είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, στην φετινή έρευνα εισοδήματος του 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καταγράφεται αύξηση, αποτυπώνοντας ακόμα μια δυσμενή επίπτωση 
της υγειονομικής κρίσης. 
 
Σχεδόν 1 στα 4 νοικοκυριά (23%) δηλώνει πως έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το 
Δημόσιο (εφορία και ασφαλιστικά ταμεία).  
 
Αυξημένο κατά 7 μονάδες σε σχέση με την έρευνα του 2019 παρουσιάζεται και το 
ποσοστό των νοικοκυριών που θεωρούν πως δεν θα καταφέρουν να ανταποκριθούν 
στις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο το επόμενο έτος. Συγκεκριμένα το 17,7% των 
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νοικοκυριών δηλώνει πως δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις φορολογικές ή/και 
ασφαλιστικές του υποχρεώσεις. Τα μεγαλύτερα ποσοστά αδυναμίας εκπλήρωσης 
των υποχρεώσεων τους καταγράφουν τα νοικοκυριά με εισόδημα έως 10.000 € 
(30,2%), τα νοικοκυριά που δηλώνουν ως κύρια πηγή εισοδήματος τα έσοδα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα (29,1%), τα νοικοκυριά που διαμένουν στην 
γεωγραφική περιοχή Νησιά Αιγαίου και Κρήτης (28,5%) και τα νοικοκυριά με άνεργο 
μέλος (25,2%).  
 
Σχεδόν 9 στα 10 νοικοκυριά (88,3%) διαμένουν σε ιδιόκτητο σπίτι έναντι του 11,5% 
των νοικοκυριών που πληρώνουν ενοίκιο. 
 
Από τα νοικοκυριά που διαμένουν σε ιδιόκτητο σπίτι το 27% έχει ενεργό στεγαστικό 
δάνειο. Από τα νοικοκυριά αυτά το 15,4% έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης 
δόσεων στεγαστικού δανείου (ΓΕΦΥΡΑ), το 12,2% καταβάλει τις δόσεις τους συχνά 
με κάποια καθυστέρηση, ενώ το 10,1% έχει καθυστερημένες οφειλές περισσότερο 
από 3 μήνες. 
 
Από τα ευρήματα της έρευνας φαίνεται πως το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ έχει βοηθήσει 
στην μείωση των νοικοκυριών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα στεγαστικά τους 
δάνεια περιορίζοντας τον αριθμό των νοικοκυριών που έχουν καθυστερημένες 
οφειλές.  
 
Καλύτερη εικόνα σε σχέση με την έρευνα του 2019 παρουσιάζεται και ως προς τις 
εκτιμήσεις των νοικοκυριών σχετικά με την δυνατότητα εξυπηρέτησης των 
στεγαστικών δανειακών τους υποχρεώσεων για το 2021. Συγκεκριμένα το 77,8% 
θεωρεί πως θα ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις έναντι του 15,4% που 
δηλώνει πως δεν θα τα καταφέρει. 
  
Ωστόσο, αυξημένο σε σχέση με το 2019 είναι το ποσοστό των νοικοκυριών που 
φοβάται ότι μπορεί να απωλέσει το σπίτι του λόγω οφειλών. Ειδικότερα το 14,7% των 
νοικοκυριών εκφράζει το φόβο απώλειας του ακινήτου του κάποια στιγμή στο 
μέλλον. Τα νοικοκυριά που εκφράζουν εντονότερα το φόβο αυτό είναι τα πολυμελή, 
τα νοικοκυριά με άνεργο και εκείνα που βρίσκονται στην χαμηλότερη εισοδηματική 
κατηγορία.   
 
ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
Οι εκτεταμένοι περιορισμοί που υιοθετήθηκαν στην οικονομική και κοινωνική 
δραστηριότητα για την αντιμετώπιση του Covid-19 σε συνδυασμό με την μείωση των 
εισοδημάτων μετέβαλαν σημαντικά τις καταναλωτικές τάσεις το 2020. 
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Επτά στα 10 νοικοκυριά περιόρισαν τις δαπάνες τους για εξόδους (εστιατόρια, καφέ, 
σινεμά κλπ). Περισσότερα από 6 στα 10 νοικοκυριά ξόδεψαν λιγότερα για ταξίδια. 6 
στα 10 νοικοκυριά περιόρισαν τις δαπάνες για ένδυση-υπόδηση, ενώ τα μισά 
περίπου νοικοκυριά ξόδεψαν λιγότερα για μετακινήσεις. Επιπλέον περίπου 2 στα 10 
νοικοκυριά διέθεσαν λιγότερα χρήματα για είδη διατροφής.  
 
Ειδικά για τις δραστηριότητες που επηρεάστηκαν περισσότερο από την πανδημική 
κρίση, όπως οι έξοδοι, τα ταξίδια και οι μετακινήσεις, καταγράφεται ότι μέσα σε ένα 
μόλις έτος υπερδιπλασιάστηκαν τα νοικοκυριά που περιόρισαν τις δαπάνες τους για 
τις δραστηριότητες αυτές.  
 
Σχετικά αμετάβλητοι σε σχέση με το 2019, αλλά σημαντικά υψηλοί παραμένουν οι 
δείκτες  που αφορούν την καθυστέρηση κάλυψης κάποιας ανάγκης λόγω 
οικονομικής αδυναμίας.  
 
Ειδικότερα 3 στα 10 νοικοκυριά καθυστέρησαν να αναζητήσουν την κατάλληλη 
θεραπεία για κάποια ιατρικό πρόβλημα, ενώ 2 στα 10 καθυστέρησαν να πληρώσουν 
το ρεύμα.  
 
Αύξηση καταγράφεται στις πληρωμές μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών συνεχίζοντας 
την θετική μεταβολή που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην κουλτούρα 
συναλλαγών. Ειδικότερα, το 2016, το 46% του πληθυσμού συναλλασσόταν μόνο με 
μετρητά, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σήμερα έχει μειωθεί στο 8,6%.  
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΡΙΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ 
Ένα στα 2 νοικοκυριά θεωρεί ότι η οικονομική κρίση που πυροδοτήθηκε από την 
εκδήλωση της πανδημίας θα διαρκέσει για 2 ή και περισσότερα χρόνια. Το 26% 
θεώρει ότι θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2021, ενώ μόλις το 13% θεωρεί ότι θα 
διαρκέσει για όχι περισσότερο από 6 μήνες.  
 
Το εύρημα πως τα μισά νοικοκυριά θεωρούν πως η κρίση θα διαρκέσει για 
περισσότερο από 2 χρόνια ενδέχεται να επηρεάσει την καταναλωτική συμπεριφορά 
τους, καθώς θα τηρούν στάση αναμονής έναντι των εξελίξεων.   
 
Ένα στα 2 νοικοκυριά (52,8%) αξιολογούν ως ανεπαρκή ή μάλλον ανεπαρκή τα μέτρα 
στήριξης της οικονομίας που έχει λάβει η κυβέρνηση. Στον αντίποδα 4 στα 10 
νοικοκυριά (40,4%) θεωρούν πως τα μέτρα είναι επαρκή ή μάλλον επαρκή.  
 
Τα πολυμελή και τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά αξιολογούν περισσότερο αρνητικά την 
επάρκεια των μέτρων στήριξης. 
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* Η ετήσια αυτή έρευνα διεξάγεται από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της 
ΓΣΕΒΕΕ, σε συνεργασία με την εταιρεία MARC AE από τον Δεκέμβριο του 2011. Η 
έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 804 αντιπροσωπευτικά επιλεγμένων 
νοικοκυριών από όλη την Ελλάδα μεταξύ 5-10 Δεκεμβρίου 2020. Στόχος της ήταν η 
καταγραφή των επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης στο εισόδημα, τις δαπάνες και 
την καταναλωτική συμπεριφορά των νοικοκυριών, που προκύπτουν εξαιτίας των 
οικονομικών δυσκολιών, καθώς και η αποτύπωση της στάσης σχετικά με την 
ποιότητα διαβίωσης και τις φορολογικές και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις. 
 

Σταϊκούρας: Δεύτερη ευκαιρία για ένταξη στην  
Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 

 
Την ερχόμενη Τρίτη, στις 2 Φεβρουαρίου, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα της 
ΑΑΔΕ για να καταθέσουν αιτήσεις επιχειρήσεις, οι οποίες αποκλείστηκαν στο πλαίσιο 
της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5. 
 
Συγκεκριμένα, το υπουργείο Οικονομικών θα δώσει τη δυνατότητα σε 10.000 
επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τον Φεβρουάριο του 
2020 και από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο του 2020 (και οι οποίες ανήκουν στους 
κλάδους που επλήγησαν περισσότερο από τα lockdowns), να λάβουν ποσά από 1.000 
έως 4.000 ευρώ από το πρόγραμμα της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5».  
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Με κοινή απόφαση των υπουργών και των υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, η οποία θα υπογραφεί άμεσα, θα καθορίζεται ότι ειδικά οι 
επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών από την 1η Νοεμβρίου 
2019 έως και την 29η Φεβρουαρίου 2020, καθώς και οι επιχειρήσεις που 
πραγματοποίησαν έναρξη εργασιών από την 1η Αυγούστου 2020 έως και την 31η 
Οκτωβρίου 2020, και οι οποίες ανήκουν σε κλάδους που επλήγησαν άμεσα την 
περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020 (λιανεμπόριο, εστίαση, τουρισμός, 
πολιτισμός, αθλητισμός, μεταφορές και άλλοι κλάδοι που ήταν κλειστοί με κρατική 
εντολή την εν λόγω περίοδο), μπορούν να ενταχθούν στον 5ο κύκλο της Επιστρεπτέας 
Προκαταβολής, ανεξαρτήτως του κύκλου εργασιών τους ή των ακαθάριστων εσόδων 
τους. 
 
Επιπλέον, το υπουργείο δίνει μια δεύτερη ευκαιρία ένταξης στο πρόγραμμα της 
«Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5» σε χιλιάδες επιχειρήσεις που συμπλήρωσαν τα 
στοιχεία του τζίρου ολοκλήρου του έτους 2020, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
“myBusinessSupport”, αλλά δεν υπέβαλαν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
ένταξη στο πρόγραμμα.  
 
Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση, θα δοθεί η δυνατότητα να υποβάλουν κατ’ 
εξαίρεση αίτηση ένταξης στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5, όσες επιχειρήσεις 
δήλωσαν έως τις 19 Ιανουαρίου 2021 στοιχεία στην εφαρμογή «Τα Έσοδά μου», στην 
πλατφόρμα “myBusinessSupport”, αλλά δεν συμπλήρωσαν μέχρι τότε τη σχετική 
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χρηματοδοτική ενίσχυση. 
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Μείωση ενοικίου 100% Ιανουάριο-Φεβρουάριο για πληγείσες 
επιχειρήσεις - Επιδότηση παγίων δαπανών 

Σειρά νομοσχεδίων και προωθούμενων διατάξεων παρουσιάστηκαν κατά τη 
συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 
προβλέψεις για την επέκταση της μείωσης ενοικίων και τους μήνες Ιανουάριο και 
Φεβρουάριο, στις οποίες εντάσσονται και οι επιχειρήσεις τουρισμού. Ακόμη, το νέο 
καθεστώς ενίσχυσης επιχειρήσεων, με τίτλο «Επιδότηση Παγίων Δαπανών». 
Συγκεκριμένα:  
Στις επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας 
περιλαμβάνονται:  
α. Η επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων. 
Απαλλάσσονται κατά 100% από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος για τον 
Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2021 οι επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με 
κρατική εντολή. Συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, 
ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου 
με παράδοση κατ’ οίκον, οι επιχειρήσεις της εστίασης, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν 
με διανομή προϊόντων ή/και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα, τα 
κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής, οι επιχειρήσεις των κλάδων πολιτισμού και 
αθλητισμού, τα γυμναστήρια και άλλες επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με 
κρατική εντολή.   
Επιπλέον, εντάσσονται οι επιχειρήσεις του τουρισμού, όπως ξενοδοχεία, 
καταλύματα και τουριστικά γραφεία, και οι υπηρεσίες μεταφορών, καθώς 
πλήττονται ιδιαίτερα από την απαγόρευση των μετακινήσεων από νομό σε νομό.  Το 
80% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος θα καταβληθεί ως αποζημίωση στους 
εκμισθωτές-φυσικά πρόσωπα από το Κράτος. Για τους εκμισθωτές-νομικά πρόσωπα 
και νομικές οντότητες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις που δικαιούνται 
απαλλαγή κατ’ επιταγή του νόμου, θα καταβληθεί ως αποζημίωση στους ιδιοκτήτες 
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το 60% του μηνιαίου μισθώματος. Τα ποσά δεν χαρακτηρίζονται ως εισόδημα, είναι 
αφορολόγητα και ακατάσχετα.   
β. Η αναστολή πληρωμών αξιογράφων. Χορηγούνται οι ακόλουθες διευκολύνσεις 
σχετικά με την πληρωμή αξιογράφων (επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε 
διαταγή): 
1. -Για όσα αξιόγραφα εμφανιστούν από τις 2-1-2021 και μέχρι τη δημοσίευση της 

διάταξης, προβλέπεται  ότι δεν καταχωρίζονται στον «Τειρεσία», εάν 
εξοφληθούν εντός 75 ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Παράλληλα, από 
την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ η ρύθμιση, για τα αξιόγραφα που θα έχουν 
ημερομηνία εμφάνισης, λήξης ή πληρωμής από τη δημοσίευση της διάταξης έως 
τις 28-2-2021, οι προθεσμίες αυτές θα ανασταλούν κατά 75 ημέρες. Στην 
παραπάνω ρύθμιση εντάσσονται:  
- Επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή και των οποίων η 
δραστηριότητα εμπίπτει στους ΚΑΔ που θα καθοριστούν. 
- Επιχειρήσεις που έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία του κορονοϊού, η 
δραστηριότητά τους εμπίπτει στους ΚΑΔ που θα καθοριστούν και εμφανίζουν 
κύκλο εργασιών μειωμένο κατά τουλάχιστον 40% για την περίοδο Οκτωβρίου-
Δεκεμβρίου 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2019. 
-Νέες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί μετά την 1η-1-2020, με μοναδική 
προϋπόθεση να εντάσσονται στους πληττόμενους ΚΑΔ.  
  
Για όσα αξιόγραφα είχαν ημερομηνία εμφάνισης από 18-11-2020 έως 31-12-
2020 και καλύπτονταν από το μέτρο της αναστολής των προθεσμιών λήξης ή 
πληρωμής τους κατά 75 ημέρες, προβλέπεται  η παράταση της αναστολής κατά 
επιπλέον 45 ημέρες.  
Για τους κομιστές των αξιογράφων:  
-Εάν έχουν στην κατοχή τους αξιόγραφα που υπερβαίνουν το 20% του μέσου 
μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, δικαιούνται παράταση μέχρι 31-5-2021 της 
προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων οφειλών από Φ.Π.Α. οι οποίες έληξαν ή 
λήγουν την περίοδο 1-1-2021 έως 31-1-2021, καθώς και παράταση της 
προθεσμίας καταβολής Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκε ή θα βεβαιωθεί με καταληκτική 
ημερομηνία καταβολής την 31η-1-2021 και την 28η-2-2021. 
-Εάν έχουν στην κατοχή τους αξιόγραφα που υπερβαίνουν το 50% του μέσου 
μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, τότε, για τα αξιόγραφα που οι ίδιοι 
οφείλουν, λαμβάνουν το ευεργέτημα της μη καταχώρησης στον «Τειρεσία», 
εφόσον τα εξοφλήσουν εντός 75 ημερών.  
γ. Το νέο καθεστώς ενίσχυσης επιχειρήσεων «Επιδότηση Παγίων Δαπανών». Για 
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εμφάνισης του κορονοϊού και των 
προληπτικών περιοριστικών μέτρων για  τη διασπορά του, στις οικονομίες των 
κρατών-μελών της Ε.Ε., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει το Προσωρινό 
Πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η 
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οικονομία και τη διάρκεια της έξαρσης του κορωνοϊού.  
 
Με την προτεινόμενη διάταξη, η Κυβέρνηση προτίθεται να κάνει χρήση της 
πρόβλεψης του Προσωρινού Πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης 
στο οποίο προστέθηκε η πρόβλεψη για «Ενισχύσεις υπό τη μορφή στήριξης για 
μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες». Συγκεκριμένα, θεσπίζεται καθεστώς 
ενίσχυσης σε επιχειρήσεις που πλήττονται οικονομικά από την εμφάνιση και 
διασπορά του κορωνοϊού, μέσω στήριξης του Κράτους στις μη καλυπτόμενες 
πάγιες δαπάνες τους. Οι ειδικότεροι όροι και λεπτομέρειες εφαρμογής του 
καθεστώτος, όπως οι δικαιούχοι, η μορφή της ενίσχυσης, τα δικαιολογητικά, η 
διαδικασία χορήγησης κ.λπ. θα καθοριστούν με κανονιστικές πράξεις.  
 
Γενικά, τα προβλεπόμενα -από το Προσωρινό Πλαίσιο- χαρακτηριστικά του 
εργαλείου της κάλυψης των πάγιων δαπανών των επιχειρήσεων είναι τα κάτωθι: 
 
-Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει, κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου, 
να αντιμετωπίζουν μείωση του κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 30% σε 
σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019.  
-Το ανώτατο όριο της ενίσχυσης ανά επιχείρηση -για όλη την περίοδο από 
Μάρτιο 2020 έως Ιούνιο 2021- είναι 3.000.000 ευρώ, στο οποίο δεν σωρεύονται 
οι άλλες ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση, οι οποίες όμως δύναται να 
συνυπολογιστούν στις ανάγκες κάλυψης κάθε επιχείρησης. 
-Η ανώτατη ένταση ενίσχυσης της επιχείρησης είναι 70% επί των επιλέξιμων 
δαπανών, με το ποσοστό αυτό να φτάνει το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και το επίπεδο αυτών να διαμορφώνεται ανάλογα με τα 
δημοσιονομικά δεδομένα.  
-Η ενίσχυση δεν αφορά επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές την 31η 
Δεκεμβρίου 2019, με την εξαίρεση, όμως, των πολύ μικρών ή μικρών 
επιχειρήσεων που ήταν ήδη προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει 
του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση 
αναδιάρθρωσης. 
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Μειωμένα κατά 7,6 δις. ευρώ τα φορολογικά έσοδα το 2020 

Η υγειονομική κρίση βύθισε τα έσοδα από φόρους το προηγούμενο έτος, οι 
εισπράξεις των οποίων υπέστησαν μείωση της τάξης των 7,6 δισ. ευρώ. Η καραντίνα, 
οι αναστολές συμβάσεων των εργαζομένων και η μείωση της προκαταβολής φόρου 
για τα νομικά πρόσωπα ήταν οι βασικοί λόγοι της καθίζησης των εσόδων, εξέλιξη η 
οποία, όπως δείχνουν τα στοιχεία, θα συνεχισθεί και κατά το πρώτο τρίμηνο του 
έτους.  
 
Συγκεκριμένα, τα έσοδα από ΦΠΑ ήταν μειωμένα κατά 3 δισ. ευρώ σε σχέση με τις 
αρχικές εκτιμήσεις. Στόχος ήταν να εισπραχθούν περί τα 18,2 δισ. ευρώ, ενώ στα 
ταμεία εισήλθαν περί τα 15 δισ. ευρώ, δηλαδή οι απώλειες ανήλθαν στα 3,2 δισ. 
ευρώ. Μόνο από τα πετρελαιοειδή οι απώλειες έφθασαν τα 600 εκατ. ευρώ, ενώ το 
μεγαλύτερο τμήμα των απωλειών προέρχεται από την εστίαση και το λιανεμπόριο. 
Μειωμένες ήταν και οι εισπράξεις από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πέρυσι 
εισπράχθηκαν 6,463 δισ. έναντι αρχικού στόχου 7,213 δισ.  
 
Στον φόρο εισοδήματος οι απώλειες έφθασαν τα 3,654 δισ. Τα φυσικά πρόσωπα 
πλήρωσαν φόρους 9,788 δισ. έναντι στόχου 11,327, δηλαδή μειωμένα κατά 1,539 
δισ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μειωμένη παρακράτηση φόρου 
εξαιτίας των αναστολών συμβάσεων. Τα νομικά πρόσωπα πλήρωσαν λιγότερα 1,956 
δισ. ευρώ, γεγονός που αποδίδεται στη μειωμένη έως και 100% προκαταβολή φόρου 
αλλά και στους μειωμένους συντελεστές φορολόγησης των κερδών.  Σημειώνεται ότι 
φέτος ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται σε οκτώ μηνιαίες δόσεις. Αυτό σημαίνει 
ότι το πρώτο δίμηνο του έτους θα εισπραχθούν φόροι 900 εκατ. από την έβδομη και 
όγδοη δόση του φόρου.  
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Μετά την αναθεώρηση των μεγεθών του προϋπολογισμού το πρωτογενές 
αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 18,195 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για 
πρωτογενές έλλειμμα 19.624 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 5,017 δισ. 
ευρώ για την ίδια περίοδο το 2019. 
 
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 
2020 ανήλθαν στα 70,169 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 604 εκατ. 
ευρώ ή 0,9% έναντι του στόχου (70,774 δισ. ευρώ) κυρίως λόγω του τακτικού 
προϋπολογισμού. Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των μέτρων κατά 
της πανδημίας έχει ως εξής: 
α) Δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας COVID-19 (μισθωτών 
και επιστημόνων) ύψους 2,202 δισ. ευρώ. 
β) Δαπάνη έκτακτης επιχορήγησης προς τον ΕΦΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη 
υστέρησης εσόδων από τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές λόγω της πανδημίας, 
ύψους 943 και 263 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.  
γ) Επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 4,551 δισ. ευρώ (κατά το μέρος που εκτελείται 
από τον τακτικό προϋπολογισμό). 
δ) Εκτακτες επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ ύψους 145 εκατ. ευρώ αποκλειστικά για μέτρα 
COVID-19. 
ε) Μέτρα μέσω του ΠΔΕ όπως η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού 
επιχειρήσεων και αυτοαπασχολουμένων ύψους 495 εκατ. ευρώ, η επιστρεπτέα 
προκαταβολή ύψους 998 εκατ. ευρώ, η δράση ΤΕΠΙΧ ΙΙ ύψους 768 εκατ. ευρώ και η 
σύσταση ταμείου εγγυοδοσίας επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας COVID-19 ύψους 
1.780 εκατ. ευρώ. 
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ΙΟΒΕ: Ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό 4%-4,3% το 2021 

 
Η ελληνική οικονομία θα ανακάμψει το 2021, με ρυθμό 4%-4,3%, σύμφωνα με το 
βασικό σενάριο του ΙΟΒΕ που συμπεριλαμβάνεται στην τριμηνιαία έκθεση για την 
ελληνική οικονομία η οποία παρουσιάστηκε σήμερα. 
Εφόσον η υγειονομική κρίση υποχωρήσει ταχύτερα (ευνοϊκό σενάριο), η ανάκαμψη 
θα επιταχυνθεί (5%-5,3%). Εάν όμως η επιδημιολογική κατάσταση παραμείνει στα 
τρέχοντα επίπεδα, με πιθανές νέες έντονες εξάρσεις , η ανάπτυξη φέτος θα είναι 
αναιμική (0,5-1%). Σε συνάφεια με τα τρία σενάρια μακροοικονομικών εξελίξεων για 
το 2021, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, στο βασικό σενάριο το ποσοστό ανεργίας αναμένεται 
να υποχωρήσει στην περιοχή του 15,5%-16% - στο ευνοϊκό σενάριο στο 15,0%, ενώ 
στο δυσμενές σενάριο θα ενισχυθεί σημαντικά (18,0-18,5%). 
Η πανδημία προκαλεί βαθιά κρίση 
Όπως ανέφερε επίσης, κατά την παρουσίαση της Έκθεσης, ο γενικός διευθυντής του 
ΙΟΒΕ, καθηγητής Νίκος Βέττας είναι σαφές πως η πανδημία προκαλεί στην παγκόσμια 
οικονομία όχι απλώς μια πολύ έντονη διαταραχή, αλλά μια βαθιά κρίση. Παρά τις 
γενικά θετικές εξελίξεις στο μέτωπο των εμβολίων, ισχυρές αβεβαιότητες 
παραμένουν για την τελική εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης, εκτίμησε ο κ. Βέττας, 
επισημαίνοντας ότι το γεγονός ότι αρχίζει να φαίνεται το τέλος της κρίσης δεν 
σημαίνει πως αυτό είναι κοντά, ούτε ότι η πορεία προς τα εκεί είναι 
προδιαγεγραμμένη. 
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Η τρέχουσα χρονιά θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την ελληνική οικονομία. Θα είναι 
καθοριστικό αν θα έχει τεθεί υπό έλεγχο το υγειονομικό πρόβλημα στην Ευρώπη 
αρκετά νωρίς την άνοιξη, όμως η προσδοκία για τουριστικά έσοδα που θα ξεπερνούν 
το μισό από όσο ήταν πριν από την κρίση είναι αισιόδοξη, ανέφερε ο κ. Βέττας. 
 
Σε τομείς και κλάδους, η ζήτηση μπορεί να ανακάμψει με αργό ρυθμό, 
συμπεριλαμβάνοντας πολλούς από όσους δημιουργούν συστηματικά πολλές θέσεις 
απασχόλησης, όπως ο τουρισμός, η εστίαση, το λιανικό εμπόριο, οι μετακινήσεις, ο 
πολιτισμός και η ψυχαγωγία, ενώ σημαντικό τμήμα επιχειρήσεων θα βρεθεί σε 
σημαντική πίεση, γιατί τα χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά τους θα καθιστούν 
δυσχερή τη χρηματοδότηση στη συνέχεια ή γιατί η ζήτηση θα μειώνεται, ανάμεσα σε 
άλλους και για λόγους τεχνολογικής εξέλιξης, είπε επίσης. 
 
Σταδιακά, τα δημοσιονομικά ελλείμματα, που στήριξαν τις επιχειρήσεις και τα 
νοικοκυριά, θα πρέπει να αντιστρέφονται. Αυτή η εξέλιξη είναι απαραίτητη για την 
προστασία της αξιοπιστίας συνολικά της οικονομικής πολιτικής στη χώρα, ανέφερε ο 
γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ. Για το ταμείο ανάκαμψης, οι πόροι είναι σκόπιμο να 
χρησιμοποιηθούν κυρίως για δομικές αλλαγές που θα εκφράσουν ένα νέο υπόδειγμα 
μιας περισσότερο ανοικτής οικονομίας. Οι δυσκολίες για τη διαχείριση των σχετικών 
έργων δεν μπορούν να υποβαθμιστούν, εκτίμησε επίσης. 
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ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε το εισόδημα των νοικοκυριών το γ' τρίμηνο - υποχώρησε η 
καταναλωτική δαπάνη 

 

 
 
Αύξηση 1,6% σημείωσε το 3ο τρίμηνο του 2020 το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα 
των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά 
(ΜΚΙΕΝ) σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 31,51 
δισ. ευρώ σε 32,01 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η 
Ελληνική Στατιστική Αρχή. 
 
Παράλληλα, η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη 
κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, μειώθηκε κατά 0,3% σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 31,9 δισ. ευρώ σε 
31,7 δισ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. 
 
Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ, που ορίζεται ως η 
ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν 0,9% κατά 
το 3ο τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με -1,0% το 3ο τρίμηνο του 2019. 
 
Παράλληλα, κατά το 3ο τρίμηνο του 2020, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου 
κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών (S.11), ανήλθαν στο 
ποσό των 2,4 δισ. ευρώ. 
Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις 
παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 17,5% σε σύγκριση 
με 14,6% το 3ο τρίμηνο του 2019. 
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Ο τομέας της γενικής κυβέρνησης (S.13) κατά το 3ο τρίμηνο του 2020 παρουσίασε 
καθαρή λήψη δανείων 2,1 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο του 2019 που η 
καθαρή χορήγηση δανείων ήταν 2,5 δισ. ευρώ. 
 
Κατά το 3ο τρίμηνο του 2020 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών 
και υπηρεσιών 1,65 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 5,90 δισ. ευρώ που είχε 
καταγραφεί το 3ο τρίμηνο του 2019.  
 
Επιπρόσθετα, κατά το 3ο τρίμηνο του 2020 καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό 
ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων 
0,41 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 0,98 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο 
περσινό τρίμηνο.  
 
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συνολική οικονομία (S.1) παρουσίασε καθαρή λήψη 
δανείων 1,24 δισ. ευρώ κατά το 3ο τρίμηνο του 2020. Το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο 
η καθαρή χορήγηση δανείων ανέρχονταν σε 4,93 δισ. ευρώ. - 
 
 
            
 
            Επιμέλεια κειμένων–ρεπορτάζ: Λίνα Τσιρέκα (tsirekalina@yahoo.com) 

 


