
                            

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

 

 

   Τεύχος 7/2021 (έτος 2ο)                                                                                                                             
 

Μήνυμα προέδρου 
Αγαπητές – αγαπητοί, 

Η Ευρώπη διανύει το τρίτο, ιδιαίτερα σκληρό κύμα της πανδημίας. Χώρες όπως η Γαλλία, η 
Γερμανία, το Βέλγιο, η Ιταλία κ.α., ανακοινώνουν νέα μέτρα, αυστηροποιούν υφιστάμενα μέτρα, ή 
αναβάλουν τη χαλάρωση περιορισμών. Είναι, ωστόσο, εμφανές ότι το μείγμα μέτρων που εφαρμόζεται 
εδώ και ένα χρόνο δεν αποδίδει πλέον, τουλάχιστον όχι στον επιθυμητό βαθμό, καθώς ο αριθμός των 
κρουσμάτων συνεχίζει να αυξάνεται ενώ οι πιέσεις στα συστήματα υγείας παραμένουν υψηλές.  

Την ίδια ώρα, οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας γίνονται όλο και πιο βαθιές 
και δύσκολα αναστρέψιμες. Όλο και περισσότεροι επιστήμονες επισημαίνουν τον καθοριστικό ρόλο της 
ψυχικής κόπωσης των πολιτών, η οποία περιορίζει την κοινωνική αποδοχή των μέτρων και οδηγεί σε 
πλημμελή συμμόρφωση. 
  Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, αναδεικνύεται σε ζητούμενο για όλες τις χώρες και βεβαίως και για 
την Ελλάδα, η εφαρμογή ενός νέου μοντέλου αντιμετώπισης της πανδημίας. Ενός μοντέλου που θα 
εξακολουθεί να προτάσσει την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά θα στηρίζεται σε μια πιο σφαιρική 
αποτύπωση και εκτίμηση της κατάστασης. Θα δίνει βαρύτητα στις εισηγήσεις των ειδικών 
λοιμωξιολόγων, αξιοποιώντας ωστόσο την επιστημονική γνώση και τις προτάσεις ειδικών σε αντικείμενα 
όπως η κοινωνική ψυχολογία, η οικονομία και η λειτουργία της αγοράς.  
  Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατόν να διαμορφωθεί μια προσέγγιση, η οποία – με συγκεκριμένους 
κανόνες και με τη βοήθεια των αυξημένων τεστ – θα επιτρέψει την ασφαλή συνέχιση της οικονομικής και 
κοινωνικής ζωής. Η εφαρμογή μέτρων τα οποία λαμβάνουν υπόψη την ψυχολογική κατάσταση των 
πολιτών και τις ανάγκες επιβίωσης της αγοράς, θα είναι ευκολότερο να τηρηθούν και να παράγουν 
αποτελέσματα. Παράλληλα, θα πρέπει να συνεχιστούν τα μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων και των 
εργαζομένων που πλήττονται περισσότερο από την κρίση.  

Το τέλος της πανδημίας, όπως όλοι ευελπιστούμε, μοιάζει να είναι κοντά, όσο θα  προχωρά η 
διαδικασία του εμβολιασμού. Για να αντέξουν, όμως, μέχρι τότε τα συστήματα υγείας, οι κοινωνίες και οι 
οικονομίες, θα πρέπει να αναζητηθούν νέες, πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις. Παράλληλα όλοι εμείς, οι 
άνθρωποι του επιχειρηματικού κόσμου πρέπει να συνεχίσουμε να επιδεικνύουμε προσοχή και συνέπεια 
στα υγειονομικά πρωτόκολλα, προκειμένου να περάσουμε με ασφάλεια το κρίσιμο σταυροδρόμι στο 
οποίο βρισκόμαστε.  
Πέτρος Καλπακίδης 
Πρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ                                                                                                                                              1.                                                                                                               
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Δυσαρέσκεια ΠΟΒΑΚΩ για το αιφνιδιαστικό μπλόκο στο άνοιγμα του λιανεμπορίου σε  
Θεσσαλονίκη και Αχαΐα 

Την έντονη δυσαρέσκεια της για τη διατήρηση του λουκέτου στο λιανεμπόριο Θεσσαλονίκης και Αχαΐας 
κατά μια εβδομάδα επιπλέον έναντι της υπόλοιπης Ελλάδας εξέφρασε με ανακοίνωση της η ΠΟΒΑΚΩ.   
Για αιφνιδιαστική και δυσάρεστη εξέλιξη, που προκάλεσε αναστάτωση έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ 
και πρόεδρος του ΣΚΩΘ, Πέτρος Καλπακίδης αναφερόμενος στο μπλόκο που είχε μπει για μια εβδομάδα 
στο άνοιγμα του λιανεμπορίου, μεταξύ άλλων περιοχών, σε Θεσσαλονίκη και  Αχαΐα. 
 «Η κατάσταση είναι οριακή για το λιανεμπόριο, έχουμε στραγγίξει. Κατανοούμε πως βρισκόμαστε σε 
πόλεμο με τον κορωνοϊό, ωστόσο είναι απορίας άξιο πως τελευταία στιγμή και ενώ είχε ανακοινωθεί το 
οριζόντιο άνοιγμα του λιανεμπορίου πανελλαδικά, η απόφαση αυτή ανατράπηκε για Θεσσαλονίκη και 
Αχαΐα. Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής και μάλιστα με αυτόν τον αιφνιδιαστικό τρόπο υποσκάπτουν τη 
συλλογική προσπάθεια και αποτελούν εμπαιγμό σε βάρος των ανθρώπων του λιανεμπορίου που έχουν 
ταλαιπωρηθεί από το «άνοιξε – κλείσε» και από μέτρα που τελικά δεν αποδίδουν. Οι ανατροπές μειώνουν 
την αξιοπιστία και το μόνο που κατορθώνουν είναι να προκαλούν ανησυχία για την επόμενη ημέρα» 
σημείωσε ο πρόεδρος της  ΠΟΒΑΚΩ υπογραμμίζοντας πως «η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει όλες τις 
υποχρεώσεις των εμπόρων καθώς δεν υπάρχουν πλέον αποθέματα ρευστότητας. Είναι αδήριτη ανάγκη να 
δοθούν οικονομικές ανάσες στο λιανεμπόριο όλων των περιοχών της χώρας, που βρίσκεται στην εντατική 
εδώ και μήνες». 
Επιπλέον ο πρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ και ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας, Τριαντάφυλλος 
Παπαθανασίου απέστειλαν, μόλις ανακοινώθηκε το μπλόκο στο άνοιγμα του λιανεμπορίου σε 
Θεσσαλονίκη και Αχαΐα, επιστολή για το ζήτημα προς τους υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομικών, Άδωνι 
Γεωργιάδη και Χρήστο Σταϊκούρα ζητώντας οικονομική στήριξη για τις επιχειρήσεις που παρέμειναν  
κλειστές με κυβερνητική εντολή.   
Στην επιστολή αναφέρεται: 
«Ο εμπορικός κόσμος εξακολουθεί να βαδίζει σε τεντωμένο σχοινί με τους ανθρώπους του χώρου στις 
περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Αχαΐας, που εξαιρέθηκαν τελευταία στιγμή από το άνοιγμα του 
λιανεμπορίου, που είχε ανακοινωθεί για τις 5 Απριλίου, να βρίσκονται σε οριακή κατάσταση. Η απόγνωση 
και η απογοήτευση κυριαρχεί, πλέον, καθώς οι επιχειρηματίες του κλάδου μας δεν γνωρίζουν τι τους 
ξημερώνει η επόμενη ημέρα, δεδομένου πως μέσα σε δύο 24ωρα αναιρέθηκε η απόφαση που είχε ληφθεί  
μετά από σύσκεψη της επιτροπής λοιμωξιολόγων στις 31 Μαρτίου για οριζόντιο, πανελλαδικά, άνοιγμα του 
λιανεμπορίου.                                                                                                                                                                   2. 
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Κατανοούμε πως ο ιός ανά πάσα στιγμή ανατρέπει την επιδημιολογική εικόνα μιας περιοχής, και οι 
άνθρωποι του λιανεμπορίου είμασταν αυτοί που για όσο διάστημα είχαμε ανοιχτές τις επιχειρήσεις μας με 
οποιαδήποτε μέθοδο πώλησης που επέβαλε η υγειονομική κατάσταση (click away – click inside, 
περιορισμός πελατών), τηρούσαμε ευλαβικά τα μέτρα προστασίας, κάτι που είναι προτεραιότητα μας να 
κάνουμε με συνέπεια και όταν επανεκκινήσουν οι επιχειρήσεις μας σε Θεσσαλονίκη και Αχαΐα. 
Σε κάθε περίπτωση αυτό που ζητούμε είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου μας καθώς πωλούμε 
ένα είδος, που βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με κοινωνικές εκδηλώσεις, στις οποίες λόγω κορωνοϊού, 
έχει μπει φρένο. 
Τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν είναι μεν προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο μοιάζουν με ελαφρά 
παυσίπονα, δεδομένης της οικονομικής δυσχέρειας, στην οποία βρίσκονται οι έμποροι, ενώ παράλληλα, 
είναι αντιμέτωποι με συσσωρευμένα χρέη που δημιουργήθηκαν εν μέσω πανδημίας. 
Σας καλούμε σε συνεργασία με την επιτροπή των λοιμωξιολόγων, να επανεξετάσετε τα δεδομένα δίνοντας 
τη δυνατότητα άμεσου ανοίγματος των καταστημάτων σε Θεσσαλονίκη και Αχαΐα, με αυστηρή τήρηση 
περιοριστικών μέτρων στη λειτουργία τους ή στην αντίθετη περίπτωση η οικονομική ενίσχυση να είναι πιο 
γενναία προς τις επιχειρήσεις». 

 
Π. Καλπακίδης: Ανάχωμα το λιανεμπόριο στην πανδημία  

Ανάχωμα στην εξάπλωση της πανδημίας χαρακτήρισε το λιανεμπόριο ο πρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ, Πέτρος 
Καλπακίδης κατά την παρέμβαση του στη διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσε ο βουλευτής                                      
Β’ Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράογλου, με θέμα “Η επόμενη ημέρα της οικονομίας και τα σημάδια 
αισιοδοξίας”, με κεντρικό ομιλητή τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη. 
                                                                                                                                                                                   
Ο κ. Καλπακίδης σημείωσε πως μόνο το λιανεμπόριο δεν ευθύνεται για την έξαρση των κρουσμάτων αφού 
τα καταστήματα είναι κλειστά για περίπου τρεις συνεχόμενους μήνες. 
                                                                                                                                                                                         3. 
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Επιπλέον τόνισε ότι υπάρχει πρόβλημα στην ενημέρωση από πλευράς Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, λέγοντας 
ότι καθυστερεί η ανανέωση του site της, επισημαίνοντας πως  σύγχυση δημιουργείται στον επιχειρηματικό 
κόσμο ακριβώς λόγω διαχείρισης της ενημέρωσης. Ο πρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ ζήτησε ταχύτερη υλοποίηση 
των μέτρων που λαμβάνονται για τη στήριξη των επιχειρήσεων, ενώ επανέφερε το αίτημα κατάργησης του 
φόρου πολυτελείας (10%) στο κόσμημα, που κυρίως πλήττει τις επιχειρήσεις του κλάδου, οι οποίες 
λειτουργούν σε τουριστικές περιοχές. 
 Στο μεταξύ, από την πλευρά του ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, δεσμεύτηκε 
πως τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων θα συνεχιστούν για αρκετούς μήνες μετά την επανεκκίνηση της 
αγοράς. Αναφερόμενος ο κ. Γεωργιάδης στην εξαίρεση της Θεσσαλονίκης, από την επανεκκίνηση του 
λιανεμπορίου, σημείωσε πως τα κρούσματα του κορωνοϊού στην περιοχή ήταν τραγικά αυξημένα και 
πρόσθεσε πως είναι “ντροπιαστικά όσα λέγονται ότι αδικήθηκε η Θεσσαλονίκη, ακούμε τους ειδικούς, τους 
λοιμωξιολόγους και ανάλογα πράττουμε”. 
 

Παράταση λόγω Πανδημίας Εμπορικών  και Επαγγελματικών Μισθώσεων 

 
 

1. Mε το άρθρο 111 του ν. 4790/31-3-2021, παρέχεται στους μισθωτές επαγγελματικών και 
εμπορικών μισθώσεων, το δικαίωμα να παραταθεί μονομερώς, η διάρκεια μίσθωσής τους. 

2. Το δικαίωμα αυτό ασκείται μία φορά και αποκλειστικά εντός μηνός από την δημοσίευση του 
νόμου, ήτοι Μ. Πέμπτη 29/4/2021. 

3. Οι προϋποθέσεις για την άσκηση του παραπάνω δικαιώματος είναι: 
α. Στο ακίνητο που μισθώνεται, να ασκείται δραστηριότητα που υπάγεται στα  άρθρα 1, 2 και 3 του 
Π.Δ. 34/1995. Ειδικότερα υπάγονται οι μισθώσεις για επιχείρηση σε αυτά εμπορικών πράξεων ή 
άσκηση επαγγέλματος. 
β. Η μίσθωση να ήταν σε ισχύ την 14.3.2020 (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 
14.03.2020 ΦΕΚ.Α/64/ 14.3.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»), είτε λόγω της 12ετούς αρχικής νόμιμης 
διάρκειας των αρ.5 και 6 του Π.Δ. 34/1995, είτε λόγω της 3ετούς αρχικής νόμιμης διάρκειας του 
αρ.13 του ν. 4242/28.2.2014 (μετά την έναρξη εφαρμογής του, την 1.3.2014), είτε λόγω 
παρατάσεων της διάρκειας, είτε για οιονδήποτε άλλο λόγο. 
γ. Η μίσθωση να είναι ενεργή στο διάστημα από την 14.3.2020 έως και την 31.3.2021 για τους 
παραπάνω υπό σημείο 2 λόγους ή να έληξε στο διάστημα από την 8.11.2020 έως και την 
31.3.2021. Ο νόμος δεν καταλαμβάνει τις μισθώσεις που έληξαν πριν την 8.11.2020.    
                                                                                                                                                                            4.     
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δ. Η επιχείρηση να έχει κλείσει οποτεδήποτε από την 14.3.2020 και έπειτα με κρατική εντολή. 
ε. Να μην οφείλονται μισθώματα 
στ. Τα αυτά ισχύουν αναλογικώς και για τις υπομισθώσεις.     

4. Εφόσον, πληρούνται τα ανωτέρω, ο μισθωτής έμπορος ή επαγγελματίας μπορεί να παρατείνει τη μίσθωση 
μονομερώς για διάστημα ίσο με το συνολικό χρονικό διάστημα που έμεινε κλειστός με κρατική εντολή.  

e-ΕΦΚΑ: Ψηφιακές πλέον όλες οι διαδικασίες απογραφής, μεταβολής και λήξης ασφάλισης 

Πλήρως ηλεκτρονικά πραγματοποιείται πλέον η απογραφή, μεταβολή και λήξη της ασφάλισης των φυσικών 
προσώπων (ελεύθερων επαγγελματιών και εργοδοτών-φυσικών προσώπων) στον e-ΕΦΚΑ με τη λειτουργία 
δύο νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 
Με τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που είναι διαθέσιμες στη ενιαία ψηφιακή πύλη του δημοσίου Gov.gr 
και στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr) και κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet, ο 
πολίτης μπορεί να προχωρήσει σε: 
α. Βεβαίωση υποβολής απογραφικής δήλωσης και βεβαίωση επανεγγραφής. 
β. Απογραφή φυσικού προσώπου στο μητρώο εργοδοτών. 
 
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η πρώτη ηλεκτρονική υπηρεσία απευθύνεται σε ελεύθερους 
επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, που επιθυμούν να εγγραφούν, επανεγγραφούν ή 
διαγραφούν από τον e-ΕΦΚΑ.  Mε την πρόσφατη επέκταση της υπηρεσίας έχουν τη δυνατότητα να 
εγγραφούν ηλεκτρονικά και τα μέλη ή οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που πρέπει, λόγω της ιδιότητάς τους και 
υπό προϋποθέσεις, να ασφαλιστούν (μέλη ΟΕ/ΕΕ, διαχειριστές ΙΚΕ, μέτοχοι ΑΕ, κλπ). 
Η δεύτερη ηλεκτρονική υπηρεσία απευθύνεται στο σύνολο των πολιτών που επιθυμούν να απασχολήσουν 
προσωπικό ως εργοδότες. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, "με τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες ολοκληρώνεται η ψηφιοποίηση της 
διαδικασίας απογραφής, μεταβολής, λήξη ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, για το σύνολο των φυσικών προσώπων  
και καταργούνται πάνω από 30.000 μηνιαίες επισκέψεις και αυτοπρόσωπες συναλλαγές στα 
υποκαταστήματα του e-EΦΚΑ.                                                                                                                            
Εντάσσονται, δε, στις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν στον οργανισμό τους τελευταίους 
12 μήνες, χάρη στις οποίες μόνο το μήνα Μάρτιο πραγματοποιήθηκαν 624.227 ηλεκτρονικές συναλλαγές, 
                                                                                                                                                                                            5.  
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με αποτέλεσμα την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας στην πράξη, τη δραστική μείωση της 
επισκεψιμότητας των πολιτών στις κατά τόπους οργανικές μονάδες και τη βέλτιστη αξιοποίηση των 
εργαζομένων του φορέα". 
 
Παρακάτω αναλύεται το πλήθος των ηλεκτρονικών συναλλαγών στις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για το 
μήνα Μάρτιο του 2021: 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες: 
1. Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας 
Έναρξη λειτουργίας υπηρεσίας: 16/3/2020 
Ηλεκτρονικές συναλλαγές Μάρτιος 2021: 17.911 
2. Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών προσώπων 
Έναρξη λειτουργίας υπηρεσίας: 15/5/2020 
Ηλεκτρονικές συναλλαγές Μάρτιος 2021: 272.779 
3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας 
Έναρξη λειτουργίας υπηρεσίας: 26/6/2020 
Ηλεκτρονικές συναλλαγές Μάρτιος 2021: 168.301 
4. Έξοδα κηδείας συνταξιούχου 
Έναρξη λειτουργίας υπηρεσίας: 17/7/2020 
Ηλεκτρονικές συναλλαγές Μάρτιος 2021: 11.972 
5. Βεβαίωση απογραφής 
Έναρξη λειτουργίας υπηρεσίας: 14/9/2020 
Ηλεκτρονικές συναλλαγές Μάρτιος 2021: 36.059 
6. Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών 
Έναρξη λειτουργίας υπηρεσίας: 19/10/2020 
Ηλεκτρονικές συναλλαγές Μάρτιος 2021: 11.186 
7. Επιστροφή μειώσεων σε κληρονόμους 
Έναρξη λειτουργίας υπηρεσίας: 19/11/2020 
Ηλεκτρονικές συναλλαγές Μάρτιος 2021: 1.156 
8. Μηνιαία χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας 
Έναρξη λειτουργίας υπηρεσίας: 1/11/2020 
Ηλεκτρονικές συναλλαγές Μάρτιος 2021: 92.220 
9. Ασφαλιστική ικανότητα έμμεσων μελών 
Έναρξη λειτουργίας υπηρεσίας: 1/2/2021 
Ηλεκτρονικές συναλλαγές Μάρτιος 2021: 8.910 
10. Επίδομα ασθενείας 
Έναρξη λειτουργίας υπηρεσίας: 1/2/2021 
Ηλεκτρονικές συναλλαγές Μάρτιος 2021: 3.733 
Σύνολο ηλεκτρονικών συναλλαγών: 624.227                                                                                                                                                                          
Οδηγίες για την πρόσβαση στις νέες υπηρεσίες 
Α) Για την πρόσβαση στην υπηρεσία "Απογραφή Φυσικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών" o χρήστης 
εισέρχεται  είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr και ακολουθεί τη διαδρομή: Αρχική -> 
Επιχειρηματική Δραστηριότητα-> Μεταβολές είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ 
(www.efka.gov.gr) και ακολουθεί τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Εργοδότες-> Απογραφή 
Φυσικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών. 
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Β) Για την πρόσβαση στις υπηρεσίες "Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης" και "Βεβαίωση 
Επανεγγραφής" και για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, οι οποίοι υπόκεινται σε υποχρεωτική 
ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ, λόγω συμμετοχής τους σε νομικά πρόσωπα, o χρήστης εισέρχεται είτε μέσω της 
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr και ακολουθεί τη διαδρομή: Αρχική -> Εργασία και ασφάλιση->Ασφάλιση 
είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ  (www.efka.gov.gr) και ακολουθεί τη διαδρομή: 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Ελεύθερους Επαγγελματίες/Αυτοαπασχολούμενους-> 
"Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη Ασφάλισης" -> "Έναρξη Ασφάλισης (χορήγηση Βεβαίωσης Απογραφικής Δήλωσης 
για ΔΟΥ) ή "Βεβαίωση Επανεγγραφής Mη Μισθωτών. 
 

Κραυγή αγωνίας από τον εκθεσιακό κλάδο – 200 εκατ. ευρώ ζημιές λόγω πανδημίας 

Στο έλεος της πανδημίας έχει αφεθεί ο ελληνικός εκθεσιακός κλάδος, ο μοναδικός στον οποίο δεν έχει 
επιτραπεί η επανεκκίνηση από την έναρξη της υγειονομικής κρίσης, με τις απώλειες από την αναστολή των 
εκθεσιακών δραστηριοτήτων να ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ και το οικονομικό και κοινωνικό τους 
αποτύπωμα να είναι ευρύτατο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των εκθεσιακών φορέων και εταιρειών 
της χώρας. 
Με όλες τις εκθέσεις να έχουν ακυρωθεί και την απαγόρευση για τη διοργάνωση νέων να εξακολουθεί να 
ισχύει, το μέλλον του κλάδου φαντάζει αβέβαιο και η κραυγή αγωνίας ακούγεται εκκωφαντική. 
Διοργανωτές εκθέσεων, εκθεσιακά κέντρα και κατασκευαστές περιπτέρων έχουν περιέλθει σε δεινή θέση, 
καταγράφοντας σχεδόν μηδενικά έσοδα επί 12 μήνες, χωρίς μάλιστα να έχει προβλεφθεί να ενταχθούν σε 
κάποιο από τα προγράμματα ενίσχυσης που εφαρμόζονται για άλλους κλάδους, όπως είναι για παράδειγμα 
αυτός της εστίασης. Την ίδια ώρα περισσότεροι από 9.000 εργαζόμενοι του κλάδου –άμεσοι και έμμεσοι- 
ζουν με την αβεβαιότητα για το τι μέλλει γενέσθαι. 
Όπως επισημαίνεται, η εκθεσιακή βιομηχανία της χώρας συμβάλλει καταλυτικά στην ανάπτυξη των 
τοπικών οικονομιών, με την τόνωση μιας σειράς οικονομικών δραστηριοτήτων, από τον ξενοδοχειακό 
κλάδο και την εστίαση μέχρι τις μεταφορές και την αναψυχή. Άλλωστε, έχει υπολογιστεί ότι για κάθε ένα 
ευρώ που δαπανάται στην εκθεσιακή δραστηριότητα, άλλα 6 ευρώ διαχέονται στην οικονομία του τόπου 
όπου διοργανώνεται η εκάστοτε έκθεση. Παράλληλα, η εκθεσιακή δραστηριότητα συνδέεται άρρηκτα με 
τον επαγγελματικό τουρισμό υψηλού εισοδηματικού επιπέδου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
Οι εκπρόσωποι του κλάδου έχουν υποβάλει επανειλημμένα αιτήματα και έχουν πραγματοποιήσει 
πολυάριθμες συναντήσεις με πολιτειακούς και επιχειρησιακούς παράγοντες των υπουργείων για την 
ενίσχυση της εκθεσιακής βιομηχανίας –που αποτελεί βαρόμετρο για την οικονομική υγεία της χώρας –  
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διαπιστώνοντας όμως πως έναντι των επίσης δίκαιων αιτημάτων άλλων κλάδων που έχουν πληγεί έρχονται  
σε δεύτερη μοίρα. Σε κάθε περίπτωση ο ελληνικός εκθεσιακός κλάδος πρέπει να τύχει της προσοχής και 
της μέριμνας που του αξίζουν από την Πολιτεία και να ενταχθεί στα σχεδιαζόμενα προγράμματα 
επανεκκίνησης της οικονομίας, καθώς αποτελεί πραγματικό πυλώνα για μια σειρά επιμέρους 
επαγγελμάτων. 
Ο κλάδος είναι έτοιμος να επαναλειτουργήσει με αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα και κανόνες και 
απόλυτη ασφάλεια για εκθέτες και επισκέπτες μόλις η Πολιτεία το επιτρέψει, όπως επισημαίνεται σε 
ανακοίνωσή τους. 
Την ανακοίνωση υπογράφουν οι ακόλουθοι φορείς: 
Athens Metropolitan Expo A.E. 
Be Best 
Exposystem A.E. 
FORUM A.E. 
Interform Α.Ε. 
MEC Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο 
ROTA A.E. 
ΔΕΘ-Ηelexpo A.E. 
Εκθέσεις Ποσειδώνια Α.Ε. 
 
Επιστρεπτέα προκαταβολή 7: Οι «κόφτες», το χαμηλό ενδιαφέρον και ποιοι κόβονται από το 1 δις. ευρώ 

Αρμόδιοι παράγοντες αποδίδουν το περιορισμένο ενδιαφέρον στον έβδομο κύκλο της επιστρεπτέας στα 
κριτήρια που τέθηκαν αλλά και στους ελέγχους  που σχεδιάζει η ΑΑΔΕ. Πολλοί, αποφάσισαν να μην 
δοκιμάσουν την τύχη τους θεωρώντας ότι θα κοπούν όπως έγινε στην 6η φάση της επιστρεπτέας 
προκαταβολής που κόπηκαν πάνω από τους μισούς που είχαν υποβάλει αίτηση. 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών, ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα μοιραστούν 
το 1 δις. ευρώ του 7ου κύκλου της επιστρεπτέας θα ανέλθουν σε περίπου 300.000 που απασχολούν 
περισσότερους από 600.000 εργαζόμενους. 
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Τα ποσά που θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων τη Μεγάλη 
Εβδομάδα θα καθοριστούν με βάση την υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί μετά το κλείσιμο της 
πλατφόρμας myBusinessSupport στις 19 Απριλίου 2021. 
Οι προϋποθέσεις 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
• 1. Παρουσιάζουν μείωση τζίρου 20% την περίοδο Ιανουάριος-Μάρτιος 2021, σε σχέση με την περίοδο 

αναφοράς. Η περίοδος αναφοράς θα είναι το πρώτο τρίμηνο του 2020 με την κατάλληλη 
προσαρμογή, ώστε να ληφθεί υπόψη ότι μέρος του μηνός Μαρτίου 2020 υπήρχαν περιοριστικά 
μέτρα. 

• 2. Έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 600 ευρώ για 3 μήνες. 
• 3. Οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη πριν την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεν άνοιξαν 

υποκατάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, θα πρέπει να μην έχουν 
αύξηση τζίρου το 2020 σε σχέση με το 2019. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος όρος δεν θα ισχύσει για τις 
επιχειρήσεις στις οποίες έχουν υποβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα, βάσει ΚΑΔ (σε 
αυτές συμπεριλαμβάνεται το λιανεμπόριο, η εστίαση, ο τουρισμός, ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, οι 
μεταφορές, τα γυμναστήρια, τα κομμωτήρια, τα καταστήματα ΟΠΑΠ, οι σχολές οδηγών και λοιποί 
κλάδοι για τους οποίους ισχύουν περιοριστικά μέτρα σήμερα). 

• 4. Οι νέες επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία των πληττόμενων και έκαναν έναρξη εργασιών 
από τον Δεκέμβριο 2019 έως και τον Ιανουάριο 2021 και οι οποίες έχουν αποκλειστεί σε κάποιον από 
τους δύο προηγούμενους κύκλους της Επιστρεπτέας αυτή τη φορά θα είναι επιλέξιμες, ανεξαρτήτως 
τζίρου. 
 

Ελάχιστο όριο ενίσχυσης 
• 5. Το ύψος της ενίσχυσης για τις ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και χωρίς ταμειακή που 

πληρούν τα κριτήρια θα είναι ίσο με 1.000 ευρώ, ενώ για τα νομικά πρόσωπα και τις λοιπές ατομικές 
επιχειρήσεις, θα είναι κατ’ ελάχιστο 1.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τις 100.000 ευρώ, ανάλογα 
με το ποσό που προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο. 
 

Κλειστές επιχειρήσεις 
• 6. Επίσης για τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται 

άμεσα,  συμπεριλαμβανομένου του λιανεμπορίου, θα υπάρχουν αυξημένα κατώτατα όρια που είναι 
1.000 ευρώ για τις εταιρείες χωρίς εργαζομένους, 2.000 ευρώ με έως 5 εργαζόμενους, 4.000 ευρώ με 
έως 20 εργαζόμενους και 8.000 ευρώ για άνω των 20 εργαζομένων. 

Για το τελικό ποσό της ενίσχυσης θα συνυπολογιστεί και το ποσό που μπορεί να έλαβαν οι δικαιούχοι μέσω 
της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 6 ενώ και σε αυτό τον κύκλο το 50% της ενίσχυσης δεν θα επιστραφεί υπό 
την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση που θα λάβει την ενίσχυση θα διατηρήσει τον ίδιο αριθμό προσωπικού 
έως το τέλος Αυγούστου. Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί σε 60 δόσεις αρχής γενομένης από τον 
Ιανουάριο του 2022. 
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                ΑΑΔΕ: Έρχονται ψηφιακή έκδοση τιμολογίων και προσυμπληρωμένες δηλώσεις ΦΠΑ 

Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις εξυπηρετήθηκαν ψηφιακά από την Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κατά το 2020, με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να γλιτώσουν πάνω από 
1,8 εκατομμύρια επισκέψεις στην Εφορία στο διάστημα αυτό. 
Το όφελος αυτό προς τους πολίτες και το Δημόσιο προέκυψε από τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που 
ενεργοποίησε η ΑΑΔΕ εν μέσω της πανδημίας τις οποίες παρουσίασε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος 
Πιτσιλής. «Δώσαμε μια πολύ δύσκολη μάχη για την εξυπηρέτηση των πολιτών εν μέσω πανδημίας, ό,τι 
καταφέραμε βασίστηκε στην ψηφιοποίηση που υπήρχε ήδη πριν το ξέσπασμα της κρίσης», δήλωσε ο κ. 
Πιτσιλής. 
 
Σύμφωνα με τον Διοικητή της ΑΑΔΕ για το 2021, προγραμματίζεται σειρά νέων έργων αναβάθμισης των 
ψηφιακών υπηρεσιών με τη συνδρομή των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.  
Μεταξύ άλλων, το επόμενο δίμηνο προγραμματίζεται να τεθεί σε πρακτική εφαρμογή για όλες τις 
επιχειρήσεις η ψηφιακή έκδοση παραστατικών τιμολογίων και αποδείξεων με ταυτόχρονη ενημέρωση των 
ηλεκτρονικών βιβλίων.  
 
Παράλληλα μέσα από τα δεδομένα του MyDATA θα προσυμπληρώνονται οι δηλώσεις ΦΠΑ. Εξάλλου 
σχεδιάζεται η ψηφιακή έκδοση ΑΦΜ ενώ έρχεται και η μεταβολή ΚΑΔ όπως και η δημιουργία 
υποκαταστήματος μέσω Taxisnet.  
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Πιτσιλής, η ΑΑΔΕ, με τους μισούς εργαζόμενους στην 
υπηρεσία λόγω των περιοριστικών μέτρων, κατάφερε μέσα στο 2020 να εξυπηρετήσει ηλεκτρονικά πάνω 
από 4 εκατ. πολίτες και επιχειρήσεις, με 850.000 ψηφιακά έγγραφα.  
 
«Γλιτώσαμε πάνω από 1,8 εκατομμύρια επισκέψεις στην εφορία», δήλωσε χαρακτηριστικά.  
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      Μεγάλο το ενδιαφέρον για e-shop από μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Κ. Μακεδονία 

2.561 αιτήσεις χρηματοδότησης για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος κατέθεσαν το 
προηγούμενο διάστημα μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας στο πρόγραμμα 
«e-λιανικό» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Μάλιστα, η Κεντρική Μακεδονία βρίσκεται πανελλαδικά στη δεύτερη 
θέση της κατάταξης, ως προς τον αριθμό των επιχειρήσεων που εκδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον, αλλά και 
το ύψος της αιτούμενης δημόσιας δαπάνης. 
Το πρόγραμμα είναι συνολικού χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού και αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 
11,93 εκατ. ευρώ. Οι αιτήσεις προέρχονταν κατά κύριο λόγο από πολύ μικρές επιχειρήσεις (δεν κατεγράφη 
ενδιαφέρον από μεγάλες). 
Αναλυτικότερα, η συντριπτική πλειονότητα των αιτήσεων -2.197- προήλθε από επιχειρήσεις της Κεντρικής 
Μακεδονίας, στο σύνολό τους σχεδόν (97,5%) πολύ μικρές (προσωπικό έως δέκα ατόμων). Δεν υπήρξαν 
υποβολές από μεγάλες επιχειρήσεις. Οι περισσότερες αιτήσεις (πάνω από 63%) προέρχονταν από 
επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Θεσσαλονίκης και ακολούθησαν κατά σειρά εκείνες της 
Πιερίας, της Πέλλας, της Χαλκιδικής, της Ημαθίας, των Σερρών και του Κιλκίς. Οι περισσότερες υποβολές 
αφορούν στους τομείς των ειδών ιματισμού, υποδημάτων, γυναικείων ετοίμων ενδυμάτων, κοσμημάτων 
κ.ά. Υπενθυμίζεται πως η δράση επιχορηγεί σε ποσοστό 100% και έως 5.000 ευρώ κάθε επιχείρηση με 
διακριτό ΑΦΜ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών 
(λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.  
Επίσης, η δράση επιχορηγεί σε ποσοστό 100% έως 1.500 ευρώ την αναβάθμιση υφιστάμενου ηλεκτρονικού 
καταστήματος εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των 
αιτήσεων θα ξεκινήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα. 
 

Επιμέλεια κειμένων–ρεπορτάζ: Λίνα Τσιρέκα 
                                                                      (tsirekalina@yahoo.com)                                                                     11. 


