
 

Τεύχος 5/2021 (έτος 2ο) 
 

Μήνυμα προέδρου 
Αγαπητές – αγαπητοί, 
  
Η πανδημία και οι πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε εξαιτίας της, έχουν 
δημιουργήσει νέα δεδομένα παντού: στις ανάγκες και στις συνήθειες των 
καταναλωτών, στους τρόπους προώθησης και πώλησης των προϊόντων και 
υπηρεσιών, στις επιχειρηματικές συναλλαγές. Πολλές από αυτές τις αλλαγές 
ήρθαν  για να μείνουν. 
 
Ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με την πανδημία, όλοι κατανοούμε 
πως, πλέον, το μέλλον της αγοράς είναι ψηφιακό. 
  
Σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτιμάται ότι το 2020 η αξία των λιανικών ηλεκτρονικών 
πωλήσεων διευρύνθηκε κατά 27,6% και υπερέβη τα 4,28 τρισ. δολάρια. Η αύξηση 
αυτή υπολογίζεται ότι θα συνεχιστεί και το 2021, αν και με χαμηλότερο ρυθμό. 
Αντίστοιχη άνοδο είχαμε και στην Ελλάδα, με την αξία των πωλήσεων του 
ηλεκτρονικού εμπορίου να διπλασιάζεται σχεδόν το 2020, έναντι του 2019. Πλέον 
ένας στους δύο χρήστες του διαδικτύου κάνει αγορές ηλεκτρονικά, όταν η αντίστοιχη 
αναλογία το 2019 ήταν ένας στους πέντε. 
  
Μέχρι στιγμής, περίπου 10.000 ελληνικές επιχειρήσεις έχουν οργανωμένα ψηφιακά 
κανάλια πώλησης. Η αναμενόμενη όμως αύξηση της online ζήτησης θα απαιτήσει την 
ανάπτυξη ηλεκτρονικής εμπορικής δραστηριότητας από άλλες τόσες τουλάχιστον 
επιχειρήσεις, οι οποίες στη συντριπτική πλειοψηφία τους είναι μικρές. 
  
Είναι, επομένως, αναγκαίο να υπάρξουν κατάλληλες δράσεις από την πλευρά της 
πολιτείας για την υποστήριξη αυτής της προσπάθειας. Η υλοποίηση του 
προγράμματος επιδότησης μέσω του ΕΣΠΑ, για την κατασκευή και λειτουργία e-shop 
ήταν επιβεβλημένη παρέμβαση, από την οποία αναμένεται να ωφεληθούν αρκετές 
χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις. 
  
Εξίσου επιβεβλημένη είναι η παροχή υποστήριξης για την ψηφιακή αναβάθμιση 
διαδικασιών, αλλά και η επένδυση στη δια βίου μάθηση για την αναβάθμιση των 
ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. 
  
Πέτρος Καλπακίδης 
Πρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ 
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Click inside για τα κοσμηματοπωλεία και στις κόκκινες περιοχές  
ζητά η ΠΟΒΑΚΩ 

   

 
 
Επιστολή προς τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη απέστειλε 
η ΠΟΒΑΚΩ, ζητώντας τη λειτουργία των κοσμηματοπωλείων με click inside στις 
περιοχές που με βάση την κατάσταση υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας 
απέναντι στην πανδημία, αυτές κατατάσσονται στο επίπεδο Β (χρώματος κόκκινου, 
με προσδιορισμό «αυξημένου κινδύνου»).  
 
Όπως αναφέρεται στην επιστολή «επανερχόμαστε σε ένα ζήτημα για το οποίο σας 
έχουμε αποστείλει κατ΄ επανάληψη επιστολές ζητώντας να λειτουργήσουν στις 
κόκκινες περιοχές τα καταστήματα του κλάδου μας με click inside, όπως προβλέπεται 
- από το πρόσφατο ΦΕΚ για τα μέτρα που θα ισχύσουν μέχρι στις 16 Μαρτίου - για 
τα καταστήματα ενδυμάτων, υποδημάτων και βιβλιοχαρτοπωλείων. 
  
Η απόφαση σας για λειτουργία με click away, στις κόκκινες περιοχές, όπου από χθες 
βρέθηκαν ακόμη και περιοχές που δεν έχουν επιβαρυμένο επιδημιολογικό φορτίο, 
αποτελούν τη χαριστική βολή καθώς η πλειονότητα των καταστημάτων του κλάδου 
μας δεν διαθέτει e-shops, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να κατεβάσουν ρολά καθ´ 
όλη τη διάρκεια των νέων περιοριστικών μέτρων. 
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Κατανοούμε πως προέχει η ανθρώπινη ζωή και η υγεία, ωστόσο πρέπει να γίνει 
κατανοητό και από την πλευρά σας πως δίνοντας τη δυνατότητα σε άλλους 
λιανεμπόρους να λειτουργούν με click inside και άλλους μόνο με click away, 
προκαλείται αθέμιτος ανταγωνισμός και μια αγορά, ιδιαιτέρως πληγωμένη, γίνεται 
πλέον και αγορά δύο ταχυτήτων. 
  
Σας έχουμε επισημάνει πως τα καταστήματα μας δέχονται μικρό αριθμό πελατών 
καθημερινά και διαθέτουν ελεγχόμενες εισόδους κατά συνέπεια δεν μπορεί να 
υπάρξει συνωστισμός. 
  
Έχουμε επιδείξει συνέπεια και σύνεση ακολουθώντας πιστά τα πρωτόκολλα, ωστόσο 
είμαστε ιδιαιτέρως ανήσυχοι πόσοι τελικά από εμάς, θα μπορέσουν να κρατηθούν 
ζωντανοί μετά την υγειονομική λαίλαπα που έχει χτυπήσει και τη χώρα μας».   
  
«Θα πρέπει, έστω και την ύστατη στιγμή, να δώσετε τη δυνατότητα λειτουργίας με 
click inside των καταστημάτων μας στις κόκκινες περιοχές» καταλήγει η επιστολή της 
ΠΟΒΑΚΩ. 
  

 
  
Στο μεταξύ, επιστολές προς τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για τη 
λειτουργία των κοσμηματοπωλείων με click inside στις κόκκινες περιοχές, (επιπέδου 
Β), απέστειλαν ο Σύλλογος Χρυσοχόων και Ωρολογοποιών νομού Μαγνησίας και ο 
Σύλλογος Χρυσοχόων και Ωρολογοποιών Καλαμάτας.  
 
«Η απόφαση σας για λειτουργία της λιανικής πώλησης του κλάδου μας, με τη μέθοδο 
click away, στις περιοχές αυξημένου επιδημιολογικά κινδύνου (επιπέδου Β), όπου 
βρέθηκαν ακόμη και περιοχές που δεν έχουν επιβαρυμένο επιδημιολογικό φορτίο, 
αποτελούν τη χαριστική βολή, καθώς η πλειονότητα των καταστημάτων του κλάδου 
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μας δεν διαθέτει e-shops, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να κατεβάσουν ρολά καθ’ 
όλη τη διάρκεια των νέων περιοριστικών μέτρων. Παρεμένει αναπάντητο το ερώτημα 
της μη ένταξης μας στο καθεστώς λειτουργίας click inside κατά την πολύτιμη και 
κρίσιμη περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων. Η μη συμπερίληψη μας συντέλεσε 
στη μεγαλύτερη πτώση του κύκλου εργασιών μας που έχει καταγραφεί ποτέ, όπως 
αποδεικνύεται κι από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ με μείωση της τάξης του 46,8 % για το 
έτος 2020» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην επιστολή. 
 
«Λόγω της ιδιαιτερότητας του επαγγέλματος μας, την αδυναμία του πελάτη να 
ανακαλύψει μόνος του τα μεγέθη, τη δυσκολία κατανόησης μέσω φωτογραφιών για 
επιλογή κοσμημάτων και κυρίως την ύπαρξη μικρού αναλογικά αριθμού 
ηλεκτρονικών καταστημάτων του είδους ζητάμε την εξαίρεση του κλάδου από την 
αποκλειστική παραλαβή εκτός των καταστημάτων με δυνατότητα λειτουργίας με 
ραντεβού εντός αυτών.  Η λειτουργία των κοσμηματοπωλείων με φυσική παρουσία 
πελάτη δεν είναι πραγματοποίηση πώλησης πολυτελών προϊόντων, είναι η 
εκπλήρωση της ανάγκης της ελληνικής οικογένειας να τηρήσει και να τιμήσει τα 
έθιμα της κάνοντας γάμο με βέρες στα χέρια και δίνοντας όνομα στο παιδί της με 
σταυρό στην εκκλησία» υπογραμμίζει στην επιστολή του ο  Σύλλογος Χρυσοχόων και 
Ωρολογοποιών Καλαμάτας. 
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myDATA: Παράταση έως την 1η Ιουλίου 

 
 
Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου 2021 η έναρξη της υποχρεωτικής ψηφιακής 
διαβίβασης στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων - myDATA για όλες τις 
επιχειρήσεις και για παραστατικά που εκδίδουν από αυτή την ημερομηνία και έπειτα, 
όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ. 
 
Αυτό προβλέπει κοινή απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου 
Βεσυρόπουλου και του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου 
Πιτσιλή λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της πανδημίας. 
 
Αντίστοιχα, τα παραστατικά που εκδίδουν οι επιχειρήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο 
του έτους, θα πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα myDATA μέχρι την 
31η/10/2021. 
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Στα 2,5 δισ. ευρώ το κόστος του νέου πακέτου στήριξης νοικοκυριών 
και επιχειρήσεων 

  

 
 
Σε 2,5 δισ. ευρώ ανέρχεται το κόστος του πακέτου των μέτρων που ανακοίνωσε ο 
πρωθυπουργός και εξειδίκευσε η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. 
Ειδικότερα: 
 
1. Βελτίωση των όρων στην «Επιστρεπτέα Προκαταβολή 1, 2 και 3: Καθίσταται μη 
επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης που δόθηκε κατά τους 3 πρώτους κύκλους της 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής, βάσει κριτηρίων για τις απώλειες τζίρου που 
υπέστησαν οι επιχειρήσεις εντός του 2020. Η απαλλαγή φτάνει έως και 50%, ενώ 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας που προβλεπόταν 
στον κάθε κύκλο. 
Το κόστος του μέτρου εκτιμάται σε περίπου 570 εκατ. ευρώ. 
 
2. Έναρξη νέου κύκλου «Επιστρεπτέας Προκαταβολής 7: Ξεκινά, τον Απρίλιο και θα 
δοθεί με βάση την πτώση τζίρου των επιχειρήσεων κατά το α' τρίμηνο του έτους. Το 
ποσοστό της απαλλαγής διαμορφώνεται στο 50%, υπό τον όρο διατήρησης του 
αριθμού των εργαζομένων έως τέλος Αυγούστου. 
Προβλέπεται αυξημένη ενίσχυση στο λιανεμπόριο, την εστίαση, τον τουρισμό, και 
γενικότερα στις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα, με 
αυξημένα κατώτατα όρια. Οι νέες επιχειρήσεις στους άμεσα πληττόμενους κλάδους, 
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που έκαναν έναρξη εργασιών μετά τον Δεκέμβριο 2019, θα είναι επιλέξιμες 
ανεξαρτήτως τζίρου, εάν δεν έλαβαν ενίσχυση από τις δύο τελευταίες επιστρεπτέες 
προκαταβολές. 
Το κόστος του μέτρου εκτιμάται σε περίπου 1 δισ. ευρώ. 
 
3. Διεύρυνση των περιόδων αποπληρωμής των Επιστρεπτέων Προκαταβολών: 
Παρατείνεται, για όλους τους κύκλους, η περίοδος αποπληρωμής από 40 σε 60 
δόσεις, ενώ δίνεται η δυνατότητα εφάπαξ επιστροφής του ποσού, με έκπτωση 15% 
επί του επιστρεπτέου ποσού. 
 
4. Θέσπιση νέου καθεστώτος στήριξης των επιχειρήσεων υπό τη μορφή επιδότησης 
επί των παγίων δαπανών: Δρομολογείται ένα νέο εργαλείο στήριξης των 
επιχειρήσεων και προστασίας των θέσεων εργασίας. Πρόκειται για την επιδότηση 
ποσοστού των παγίων δαπανών επιχειρήσεων, που πραγματοποιήθηκαν εντός του 
2020, και δεν έχουν καλυφθεί από τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί έως σήμερα. 
 
Στις πάγιες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται οι παροχές σε εργαζόμενους, οι 
ασφαλιστικές εισφορές, η ενέργεια, η ύδρευση, οι τηλεπικοινωνίες, τα ενοίκια, τα 
λοιπά λειτουργικά έξοδα, οι χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα. Το ποσό της 
ενίσχυσης προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που 
κατέβαλε η επιχείρηση, και των ενισχύσεων που έχει λάβει. 
Σκοπός του προγράμματος είναι η επιδότηση επιχειρήσεων που απασχολούν 
τουλάχιστον έναν εργαζόμενο, μέσω πιστωτικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
αποπληρωμή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. 
Το κόστος του μέτρου εκτιμάται, αρχικά, στα 500 εκατ. ευρώ. 
 
5. Θέσπιση νέου προγράμματος επιδότησης επιχειρηματικών δανείων «ΓΕΦΥΡΑ»: 
Δρομολογείται νέο πρόγραμμα επιδότησης δανείων για τις επιχειρήσεις. 
Το νέο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» αφορά μεσαίες, μικρές, πολύ μικρές και ατομικές 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επιχειρηματιών- 
επιτηδευματιών, που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία, και πληρούν 
συγκεκριμένα οικονομικά και περιουσιακά κριτήρια. Απευθύνεται τόσο σε 
επιχειρήσεις που έχουν εξυπηρετούμενες οφειλές, όσο και σε επιχειρήσεις που δεν 
μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. 
Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι: 
*Επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες. 
*Επιδότηση τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων του δανείου. 
*Επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, με υψηλά ποσοστά επιδότησης. 
*Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το ανώτατο όριο οφειλής. 
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Συγκεκριμένα, για τους δικαιούχους, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται στα εξής 
ποσοστά: 
*Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια: Στο 90% της μηνιαίας δόσης για το α' τρίμηνο, στο 
80% για το β' τρίμηνο και στο 70% για τους υπόλοιπους 2 μήνες. 
*Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια: Στο 80% της μηνιαίας δόσης για το α' τρίμηνο, 
στο 70% για το β' τρίμηνο και στο 60% για τους υπόλοιπους 2 μήνες. 
Το κόστος του μέτρου εκτιμάται στα 300 εκατ. ευρώ. 
 
6. Επέκταση αναστολών ρυθμισμένων φορολογικών υποχρεώσεων: Κατ' αναλογία 
με όσα ίσχυσαν τους προηγούμενους δύο μήνες, η δόση Μαρτίου των ρυθμισμένων 
φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων στις οποίες έχουν επιβληθεί 
περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα, μεταφέρεται στο τέλος της περιόδου 
ρύθμισης. 
Το κόστος του μέτρου εκτιμάται στα 60 εκατ. ευρώ. 
 
Ενώ ισχύει και το μέτρο κάλυψης όλου του ενοικίου σε συγκεκριμένους κλάδους της 
οικονομίας για τον Μάρτιο, εκτιμώμενου κόστους 70 εκατ. ευρώ. 
 
Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε παράλληλα ότι αθροιστικά, 
η κυβέρνηση στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με μέτρα 
συνολικού ύψους 35,6 δισ. ευρώ τη διετία 2020- 2021. 
 
Πρόσθεσε ότι «είναι σαφές ότι για την επιστροφή στην κανονικότητα θα απαιτηθεί 
χρόνος. Ωστόσο, βρισκόμαστε στο πλευρό της κοινωνίας, και θα συνεχίσουμε να το 
πράττουμε για όσο απαιτηθεί, εντός, πάντα, των δημοσιονομικών και ταμειακών 
δυνατοτήτων της χώρας. Και αυτό, χάρη στην ορθολογική, προνοητική και με 
απόλυτο σεβασμό στις πολυετείς θυσίες του λαού μας, ταμειακή διαχείριση, αλλά 
και λόγω της ενισχυμένης εμπιστοσύνης που απολαμβάνει η χώρα μας από διεθνείς 
εταίρους και αγορές, η οποία της επιτρέπει να δανείζεται με εξαιρετικά ευνοϊκά 
επιτόκια». 
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Θ. Σκυλακάκης: Περίπου 100.000 επιχειρήσεις με 
230.000εργαζόμενους ωφελούνται από τα νέα κριτήρια  

για τις επιστρεπτέες προκαταβολές 1, 2 και 3 
 
Περίπου 100.000 επιχειρήσεις με 230.000 εργαζόμενους ωφελούνται από τα νέα 
κριτήρια για τις επιστρεπτέες προκαταβολές 1, 2 και 3, για τις οποίες δεν θα 
επιστραφεί το 30%- 50% της ενίσχυσης, βάσει κριτηρίων για τις απώλειες που 
υπέστησαν οι επιχειρήσεις εντός του 2020, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής 
υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης. 
  

 
 
Ειδικότερα: 
- Για όσες επιχειρήσεις είχαν το 2020 μείωση τζίρου τουλάχιστον 15% σε σχέση με το 
2019, δεν επιστρέφεται το 30%. Για όσες επιχειρήσεις είχαν το 2020 μείωση τζίρου 
τουλάχιστον 30% σε σχέση με το 2019, δεν επιστρέφεται το 50%. Για επιχειρήσεις 
που έχουν κάνει έναρξη μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 ή άνοιξαν υποκατάστημα από 
την 1η Οκτωβρίου 2019 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 δεν επιστρέφεται το 50%, 
ανεξαρτήτως του τζίρου το 2020. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διατήρηση θέσεων εργασίας όπως προβλεπόταν σε 
κάθε κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Επιπλέον, ισχύει ο όρος ότι οι 
επιχειρήσεις που είχαν πάνω από 20 εργαζομένους και τους διατηρούν σύμφωνα με 
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τα προβλεπόμενα σε κάθε ΚΥΑ, δεν επιστρέφουν το 40% ανεξαρτήτως τζίρου, εκτός 
εάν με βάση τα παραπάνω εντάσσονται στο πιο ευνοϊκό καθεστώς του 50%. Το 
δημοσιονομικό κόστος που θα επηρεάσει τον προϋπολογισμό του 2021 εκτιμάται σε 
570 εκατ. ευρώ, χωρίς ταμειακή εκταμίευση. Οι ωφελούμενοι από τα παραπάνω 
είναι περίπου 100.000 επιχειρήσεις, με 230.000 εργαζόμενους. 
 
-Διεύρυνση περιόδου αποπληρωμής όλων των επιστρεπτέων προκαταβολών: Η 
περίοδος αποπληρωμής για όλες τις Επιστρεπτέες (1 έως 7) επεκτείνεται από 40 σε 
60 δόσεις, με πενταετή περίοδο αποπληρωμής από 31/1/2022 έως 31/1/2027. 
Δίνεται η δυνατότητα επιστροφής εφάπαξ του ποσού προς επιστροφή σε μία δόση 
έως το τέλος του 2021, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού. Ωφελούμενοι 
είναι περίπου 550.000 επιχειρήσεις με 800.000 εργαζόμενους. 
 
Επίσης θεσπίζεται η δυνατότητα για επιχειρήσεις με εργαζομένους που είχαν όλο το 
2020 μείωση τζίρου τουλάχιστον 30% και δικαιούνται έκπτωση 50% στις 
Επιστρεπτέες 1 έως 3, να λάβουν το 35% του συνολικού ποσού των Επιστρεπτέων 1 
έως 3 ως ένα πιστωτικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμή μελλοντικών 
φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών έως τα τέλη του 2021. Στη συνέχεια θα 
πρέπει να αποπληρωθεί το 100% της Επιστρεπτέας σε 60 δόσεις από 31/1/2022. 
Δυνητικοί ωφελούμενοι: Τουλάχιστον 25.000 επιχειρήσεις που συμμετείχαν στις 
επιστρεπτέες 1 έως 3, έχουν εργαζόμενους και έχουν πτώση τζίρου μεγαλύτερη του 
30% 
 
Σύμφωνα με τον κ. Σκυλακάκη, το μέτρο αυτό αφορά σε οριακές θέσεις εργασίας που 
κινδυνεύουν να χαθούν, καθώς δίνει στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με 
εργαζομένους, που είναι σε δυσκολία και δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό 
δανεισμό, πρόσθετη ρευστότητα άμεσα, με τη μορφή του πιστωτικού που μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν για τις άμεσες φορολογικές και ασφαλιστικές τους 
υποχρεώσεις. Έχει μεγάλη σημασία για επιχειρήσεις που έχουν μείνει χωρίς ρευστό 
μετά τη μακρά κρίση και ενώ είναι βιώσιμες έχουν δυσκολία στη φάση της 
επανεκκίνησης. 
 
Ο αναπληρωτής υπουργός επεσήμανε, παράλληλα, ότι στόχος είναι η μεγαλύτερη 
δυνατή εξατομίκευση και στόχευση των μέτρων, έτσι ώστε να είναι και πιο δίκαια 
κοινωνικά, αλλά και πιο αποτελεσματικά από πλευράς οικονομικών επιπτώσεων. 
Καθώς, όπως ανέφερε, η χρηματοδότηση των μέτρων συνεπάγεται έλλειμμα, κατά 
κύριο λόγο δηλαδή δανεισμό, συνεπώς έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον 
φορολογούμενο. Γι' αυτό και τα μέτρα που αφορούν στην έξοδο από την πανδημία 
είναι πολύ πιο στοχευμένα από τα μέτρα της εισόδου. 
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Με τη στόχευση επιδιώκεται: 
 
Πρώτη και κύρια επιδίωξη είναι να μην χαθούν χωρίς λόγο θέσεις εργασίας, είτε 
αυτές αφορούν σε μισθωτούς, είτε σε μικρούς επιχειρηματίες και ελεύθερους 
επαγγελματίες. Γι' αυτόν τον λόγο προσθέτονται στα γενικά μέτρα, όπως είναι οι 
Επιστρεπτέες και οι αναστολές συμβάσεων εργασίας, επιπλέον ειδικά μέτρα, όπως 
είναι οι ρυθμίσεις για την Επιστρεπτέα 1, 2, 3 και η επιδότηση δαπανών που 
προσφέρουν πρόσθετη ρευστότητα και ενίσχυση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί 
περισσότερο, όπως αυτό προκύπτει από τη μείωση του τζίρου τους και το ύψος των 
ζημιών που έχουν πραγματοποιήσει το 2020. 
Αναπόφευκτα οι ενισχύσεις αυτές αφορούν κατά προτεραιότητα ή επικεντρώνονται 
περισσότερο σε εκείνους που δήλωναν μεγαλύτερο ποσοστό του τζίρου τους.  
 
 

Eurostat: Διπλάσια η ύφεση στην Ελλάδα σε σχέση με τον μέσο όρο 
της Ευρωζώνης 

 

 
 
Παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία για την ύφεση στην Ελλάδα ήταν καλύτερα από το 
αναμενόμενο, καθώς κυμάνθηκε στο 8,2% από την αρχική πρόβλεψη για 10,5%, η 
χώρα μας εξακολουθεί να παρουσιάζει τη δεύτερη μεγαλύτερη ύφεση 
στην ευρωζώνη το τέταρτο τρίμηνο του 2020 συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 
2019. 
 



 

12 

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

 

 

 
 

Αναλυτικά, τη μεγαλύτερη μείωση στο ΑΕΠ δ’ τριμήνου σε ετήσια βάση κατέγραψε η 
Ισπανία με -9,1% και ακολούθησαν η Ελλάδα με 7,9% και η Κροατία με -7,1%. 
Συνολικά η οικονομία της ΕΕ συρρικνώθηκε 4,6% και της Ευρωζώνης 4,9%. Άρα η 
Ελλάδα έχει σχεδόν διπλάσιο ποσοστό ύφεσης από τον μέσο όρο της ΕΕ. 
 
Τα … καλά νέα 
 
Ωστόσο, υπάρχουν ελπιδοφόρα μηνύματα σε δύο πεδία: από τρίμηνο σε τρίμηνο η 
άνοδος του ΑΕΠ που παρατηρήθηκε ήταν η 4η μεγαλύτερη ανά την ΕΕ. 
Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, την καλύτερη επίδοση κατέγραψαν η 
Ρουμανία (+4,8%) και η Μάλτα (+3,8%) ενώ ακολούθησαν η Κροατία και η Ελλάδα 
με +2,7%. Τη χειρότερη επίδοση αντίθετα είχαν η Ιρλανδία (-5,1%) και η Αυστρία (-
2,7%). 
 
Επίσης σε όρους μείωσης της απασχόλησης, το 4ο τρίμηνο η πτώση ήταν πιο μικρή 
από τον μέσο όρο της ΕΕ (κατά 1,5% έναντι μείωσης κατά 1,9% στην ΕΕ). 
Τη μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης σε τριμηνιαία βάση εμφάνισαν η 
Πορτογαλία και η Εσθονία με +1,9%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση κατέγραψαν η 
Τσεχία, η Κροατία, η Λετονία και η Μάλτα (όλες -0,5%). 
 
Τα στοιχεία για την Ευρωζώνη 
 
H οικονομία της Ευρωζώνης συρρικνώθηκε περισσότερο από ό,τι είχε εκτιμηθεί 
αρχικά στο τελευταίο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, 
σύμφωνα με αναθεωρημένα στοιχεία της Eurostat καθώς η κατανάλωση των 
νοικοκυριών έκανε βουτιά λόγω των lockdown για τον κορωνοϊό. 
 
Η Eurostat ανακοίνωσε ότι το ΑΕΠ της Ευρωζώνης μειώθηκε κατά 0,7% σε τριμηνιαία 
βάση έναντι 0,6% που ήταν η πρώτη εκτίμηση, ενώ σε ετήσια βάση (σύγκριση με το 
τέταρτο τρίμηνο του 2019) μειώθηκε 4,9% έναντι 5% της προηγούμενης εκτίμησης. 
 
Η καθοδική αναθεώρηση προέκυψε κυρίως από την κατανάλωση των νοικοκυριών, 
η οποία αφαίρεσε 1,6 ποσοστιαίες μονάδες σε τριμηνιαία βάση από τα τελικά 
στοιχεία του τέταρτου τριμήνου και 4,1 μονάδες από τα ετήσια στοιχεία. 
 
Η αύξηση των αποθεμάτων ενίσχυσε κατά 0,6 μονάδες τα τελικά τριμηνιαία στοιχεία, 
οι δημόσιες δαπάνες συνέβαλαν επιπλέον 0,1 της μονάδας και οι επενδύσεις 0,3 
μονάδες, ενώ το εμπόριο είχε αρνητική συμβολή 0,1 μονάδας. 
 
Τα περιοριστικά μέτρα για τον κορωνοϊό έπληξαν επίσης τις θέσεις εργασίας, με την 
αύξηση της απασχόλησης να επιβραδύνεται στο 0,3% σε τριμηνιαία βάση από 1% στο 
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προηγούμενο τρίμηνο. Στο τελευταίο τρίμηνο του 2020 υπήρχαν 157,9 εκατομμύρια 
απασχολούμενοι στην Ευρωζώνη, λιγότεροι κατά 3,1 εκατομμύρια σε σχέση με το 
αντίστοιχο διάστημα του 2019. 
   

Η 29η Μαρτίου ενδεχόμενη ημερομηνία ανοίγματος του λιανεμπορίου                             
Τα δεδομένα που θα καθορίσουν τις αποφάσεις 

  

 
  
  
Με δεδομένη την κυβερνητική πρόθεση για τη σταδιακή επιστροφή στην οικονομική 
και κοινωνική κανονικότητα, από τη στιγμή που τα δεδομένα της πανδημίας 
επιτρέψουν να … ανάψει το πράσινο φως, οι ημέρες που βρίσκονται στον ορίζοντα 
θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για τις από εδώ και πέρα αποφάσεις. Τα τελευταία 
δεδομένα της πορείας των κρουσμάτων στην κοινότητα, καθώς και της πίεσης που 
δέχεται το σύστημα της υγείας (κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα) με τον αριθμό των 
νοσηλευόμενων σε απλές κλίνες και ΜΕΘ να παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα, 
εξετάστηκαν σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο 
Μητσοτάκη. Ο προβληματισμός για το αποτύπωμα του κορωνοϊού στην κοινότητα 
εξακολουθεί να είναι μεγάλος, η εικόνα των μολύνσεων, καθώς και οι "ανάσες"στα 
νοσηλευτικά ιδρύματα είναι οι δύο παράγοντες που θα διαδραματίσουν καθοριστικό 
ρόλο στο όποιο άνοιγμα των δραστηριοτήτων, ενώ κομβικό κομμάτι της … εξίσωσης 
θεωρείται πλέον και η δεδομένη κόπωση των πολιτών, μετά από ένα χρόνο 
εφαρμογής είτε χαλαρών, είτε σκληρών παρεμβάσεων. 
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Όπως αναφέρει το capital. gr, στην κυβέρνηση εξετάζουν ημέρα με την ημέρα τα 
στοιχεία της πανδημίας, οι συσκέψεις είναι καθημερινές. Εν αναμονή των 
εισηγήσεων της επιτροπής των εμπειρογνωμόνων, ένα από τα σενάρια που 
εξετάζονται είναι η επαναλειτουργία της αγοράς και του λιανεμπορίου την 29η 
Μαρτίου, εφόσον, πάντα, η εικόνα των μολύνσεων και των νοσηλειών επιτρέψουν 
μία τέτοια κίνηση. Το άνοιγμα των καταστημάτων είναι, στην παρούσα χρονική 
συγκυρία, το νούμερο ένα στοίχημα για την κυβέρνηση, καθώς η κούραση των 
πολιτών από τη συνεχή εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων είναι δεδομένη, ενώ 
και η πραγματική οικονομία έχει φτάσει στο…όριο της αντοχής της.  
 
"Όπως έχουμε ξαναπεί, προτεραιότητα παραμένει το άνοιγμα του λιανεμπορίου. 
Συμφωνεί και η Επιτροπή σε αυτή την προτεραιότητα, όταν το επιτρέψουν τα 
επιδημιολογικά δεδομένα. Θα είναι το πρώτο που θα επαναλειτουργήσει. 
Λειτούργησε υποδειγματικά το λιανεμπόριο, με κανόνες και από τους πελάτες και 
βέβαια από τις επιχειρήσεις, τους καταστηματάρχες. Είναι μία ασφαλής εκτόνωση 
και για ψυχολογικούς και για οικονομικούς λόγους. Η ημερομηνία θα εξαρτηθεί από 
τα επιδημιολογικά δεδομένα", σημείωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία 
Πελώνη. 
 
Το άνοιγμα του λιανεμπορίου την 29η Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί με αυστηρά 
μέτρα προστασίας και με τις μεθόδους "click away"και "click inside"να αποτελούν 
παρελθόν. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει παρουσία των πολιτών εντός των 
καταστημάτων, με το δρόμο να ανοίγει μέσω της αποστολής SMS στο 13032, που θα 
έχει διάρκεια μέχρι τρεις ώρες και θα είναι μοναδικό για κάθε ημέρα. Παράλληλα, 
στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας που θα ληφθούν, θεωρείται πιθανή και η χρήση 
διπλής μάσκας εντός των καταστημάτων. Πριν … σηκώσει ρολά το λιανεμπόριο, μία 
πρώτη κίνηση θα μπορούσε να είναι η επιστροφή σε λειτουργία των κομμωτηρίων 
και των κέντρων αισθητικής από την ερχόμενη Δευτέρα. Δηλαδή, από τις 22 Μαρτίου. 
Τα προκαθορισμένα ραντεβού για αυτούς τους δύο τομείς κρίνεται ότι δε συμβάλουν 
στην αύξηση της κινητικότητας των πολιτών, ενώ πληροφορίες θέλουν να εξετάζεται 
ακόμα και η…χαλάρωση του κωδικού "έξι"για την άθληση, που τις τελευταίες ημέρες 
τέθηκε σε…συμπίεση, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συγχρωτισμού. 
 
  
 

Ακυρώθηκε η Διεθνής Κλαδική Έκθεση Αργυροχρυσοχοΐας 
«INHORGENTA MUNICH 2021» 
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Ακυρώθηκε η Διεθνής Κλαδική Έκθεση Αργυροχρυσοχοΐας, Ρολογιών, Εξοπλισμού 
Εργαστηρίων και Πολύτιμων Λίθων, INHORGENTA MUNICH 2021,  λόγω των 
εξελίξεων σχετικά με την πανδημική κρίση COVID-19, ανακοίνωσε ο Εκθεσιακός 
Οργανισμός του Μονάχου, ο οποίος αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα και την Κύπρο 
από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
 
Ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Μονάχου από εδώ και στο εξής θα εστιάσει στην 
επιτυχημένη διεξαγωγή της INHORGENTA MUNICH 2022, η οποία προγραμματίστηκε 
για τις 11–14/02/2022 αλλά και στην προετοιμασία της κορυφαίας ψηφιακής 
πλατφόρμας INHORGENTA TRENDFACTORY για τον κλάδο Αργυροχρυσοχοΐας, 
Ρολογιών, Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Πολύτιμων Λίθων, που προγραμματίζεται 
για το Φθινόπωρο του 2021.  
 
Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί για πληροφορίες αναφορικά με την 
INHORGENTA MUNICH 2022 να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο τηλ.: 210 64 19 037 ή να ανατρέχει στην ειδική 
ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου για τις εκθέσεις: www.german-fairs.gr και στην 
ιστοσελίδα της έκθεσης: www.inhorgenta.com.     
  

Σε υψηλό σχεδόν δύο εβδομάδων έκλεισε ο χρυσός 
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Ανοδικά κινήθηκε στην αρχή της τρέχουσας εβδομάδας ο χρυσός, με μια πτώση στις 
αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου να του παρέχει ώθηση ώστε 
να κλείσει σε υψηλά σχεδόν δύο εβδομάδων. 
 
Ο Adrian Ash, διευθυντής έρευνας στην Bullion Vault, θεωρεί ότι πρόσφατο sell off 
στον χρυσό "πιθανόν να έχει κάνει μια παύση, αν δεν βρίσκεται στο τέλος του". 
"Εάν η μακροπρόθεσμη πορεία του χρυσού είναι προς τα πάνω, και πιστεύουμε πως 
είναι", τονίζει, "τότε είναι αξιοσημείωτο ότι τα επίπεδα των 1.700 δολαρίων 
αποτελούν μια παύση ξεκούρασης εν όψει της "επίθεσης" του ερχόμενου 
καλοκαιριού προς τις 2.000 δολάρια", συμπληρώνει. 
 
Ο χρυσός παράδοσης Απριλίου έκλεισε με κέρδη 9,40 δολ. ή 0,6%, στα 1.729,20 δολ. 
ανά ουγγιά, στο υψηλότερο κλείσιμο από τις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με στοιχεία της 
FactSet. 
 
Το ασήμι Μαΐου κέρδισε επίσης 38 σεντς ή 1,5%, στα 26,29 δολ. ανά ουγγιά. 
Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου των ΗΠΑ υποχώρησε σήμερα κατά 2,1 
μονάδες βάσης, στο 1,614%, γεγονός που έδωσε ώθηση στον χρυσό. 
 
"Ο χρυσός προσπαθεί να σταθεροποιηθεί μετά την πρόσφατη υποχώρησή του, 
ωστόσο εάν οι τιμές των ομολόγων συνεχίσουν να πέφτουν, θα είναι δύσκολο να 
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κρατήσει τα πρόσφατα χαμηλά του και να μην κατρακυλήσει περαιτέρω", 
σημειώνουν αναλυτές της Sevens Report Research. 
 
Στα υπόλοιπα μέταλλα, ο χαλκός Μαΐου έκλεισε στα 4,1405 δολ. η λίβρα, με ελάχιστη 
μεταβολή, με την πλατίνα Απριλίου να κερδίζει 0,8% στα 1.209,50 δολ. ανά ουγγιά 
και το παλλάδιο Ιουνίου να προσθέτει περί το 0,6%, στα 2.373,70 δολ. ανά ουγγιά. 
 
 

 
 
 
 

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


