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   Τεύχος 8/2021 (έτος 2ο)                                                                                                                             
 

Μήνυμα προέδρου 
Αγαπητές – αγαπητοί, 
Μετά από μία μακρά περίοδο ταλαιπωρίας, lockdowns και έκδηλης ανησυχίας για το τι 
μέλλει γενέσθαι, ο εμπορικός κόσμος μοιάζει να βρίσκει ένα σχετικό βηματισμό και να 
επιστρέφει σε μία μερική κανονικότητα, με περιορισμούς ωστόσο, που ευελπιστούμε πως 
σύντομα θα αποτελέσουν παρελθόν.  
Η περίοδος που διανύουμε είναι μία καλή ευκαιρία για να μπορέσουμε να ανακτήσουμε 
έστω και μερικό από το χαμένο έδαφος του προηγούμενου διαστήματος.  
Με περισσή προσπάθεια αλλά και διάθεση, ας πάρουμε ξανά τις ζωές μας στα χέρια μας. 
Εύχομαι ολόψυχα το άγιο φως της Ανάστασης, να χαρίσει σε όλους σας και στις οικογένειες 
σας γαλήνη, αγάπη, δημιουργικότητα και ψυχική ηρεμία. 
Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα! 
Πέτρος Καλπακίδης  
Πρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ 
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Υπόμνημα ΠΟΒΑΚΩ προς Βεσυρόπουλο για τον φόρο πολυτελείας 

 
Το διαχρονικό πρόβλημα για τον κόσμο της αργυροχρυσοχοΐας, αυτό  του φόρου 
πολυτελείας, είχε την ευκαιρία να συζητήσει ο πρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ, Πέτρος Καλπακίδης 
με τον υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο, σε συνάντηση που 
πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της εταιρείας «Λαλαούνη», η οποία ήταν επίσης 
παρούσα, μέσω εκπροσώπων της. 
Μάλιστα ο κ. Καλπακίδης κατέθεσε υπόμνημα στον κ. Βεσυρόπουλο με αίτημα την 
κατάργηση του φόρου πολυτελείας. 
 
Τι αναφέρει το υπόμνημα: 
Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 
Η Ελλάδα, όπως και όλος ο πλανήτης, βρίσκονται μπροστά σε μια πρωτοφανή  υγειονομική 
κρίση. Το πρόγραμμα εμβολιασμού που εξελίσσεται δημιουργεί προσδοκίες για μια 
σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα και στην ανάκαμψη της οικονομίας. Ωστόσο, θα 
χρειαστεί να περάσει αρκετός καιρός για να κλείσουν οι πληγές που άνοιξε η υγειονομική 
κρίση στην ελληνική οικονομία και κυρίως στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι 
οποίες αποτελούν πάνω από το 95% του συνόλου των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και 
συνιστούν βασικό πυλώνα απασχόλησης. 
Ο κλάδος της αργυροχρυσοχοΐας, εξαιτίας των αλλεπάλληλων lockdowns και των 
περιοριστικών μέτρων, βρίσκεται σε μέγγενη, την ώρα που η ανασφάλεια για την επόμενη 
ημέρα επιτείνεται. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ, πως το λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα 
κατέγραψε, το 2020 έναντι του 2019, μείωση 46,8%. 
Κατά συνέπεια την ώρα που η επιβίωση αρκετών επιχειρήσεων τίθεται εν αμφιβόλω,  
είμαστε υποχρεωμένοι να επανέλθουμε σε ένα άκρως σημαντικό ζήτημα για την  
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αργυροχρυσοχοΐα, αυτό του φόρου πολυτελείας 10% σε προϊόντα του κλάδου μας, που 
αποτελεί γάγγραινα για τις επιχειρήσεις του χώρου μας από το 2010, οπότε και επιβλήθηκε.  
Ιστορικά σας αναφέρουμε, ότι με τον ν.3833, αρ. 17 που ψηφίστηκε στις 5/3/2010 (ΦΕΚ 40Α  
/15-3-2010), επιβλήθηκε ο ειδικός φόρος πολυτελείας 10% στα προϊόντα του κλάδου μας, 
με έναρξη εφαρμογής από τις 4/3/2010.  Με τον ν.3842 (ΦΕΚ 58Α 23-4-2010) καθώς και με 
τον ν.4389/16 (ΦΕΚ 94Α /27-5-16) επήλθε μια σειρά τροποποιήσεων, εξαιρέσεων και 
προσθηκών στις διατάξεις του προηγούμενου νόμου. Ο εν λόγω φόρος ο οποίος επιβλήθηκε 
στο ελληνικό κόσμημα - που διαθέτει αδιάλειπτη ιστορία 6.000 ετών και διατηρεί 
παγκοσμίως υψηλότατη θέση ως προς την ποιότητα και την αισθητική - αποτελεί ένα 
σημαντικό εμπόδιο για την αναπτυξιακή πορεία των επιχειρήσεων του κλάδου μας και 
οδηγεί στην απαξίωση τους. 
Ο φόρος πολυτελείας οδηγεί σε συρρίκνωση ενός χώρου από τους πλέον 
συναλλαγματοφόρους της ελληνικής οικονομίας (μέσω του τουρισμού) και παράλληλα 
υψηλής προστιθέμενης αξίας. Θα πρέπει να σημειωθεί πως ο φόρος πολυτελείας δεν 
υφίσταται σε γειτονικές μας χώρες όπως η Βουλγαρία και η Τουρκία, αλλά ούτε και στην 
Ιταλία, που είναι και η κύρια ανταγωνίστρια χώρα της Ελλάδας εντός της Ε.Ε. 
Ισχύουν δε τα παρακάτω, αναφορικά με την υποχρέωση καταβολής φόρου πολυτελείας 
κατά την εισαγωγή των υποκείμενων ειδών από χώρες του εξωτερικού: 
Για την ενδοκοινοτική απόκτηση, υπολογίζεται στην τιμή κτήσης του είδους που υπόκειται 
σε φόρο πολυτελείας, (αξίας άνω των 1.000,00 €) και αποδίδεται από τον αποκτώντα, 
ανεξάρτητα εάν προορίζεται για χονδρική ή λιανική πώληση. Συνεπώς, η υποχρέωση 
καταβολής του φόρου τελειώνει στο κόστος εισαγωγής. 
Για εισαγωγή από τρίτη χώρα, ο φόρος υπολογίζεται επίσης στην τιμή κτήσης και 
καταβάλλεται από τον εισαγωγέα κατά τον εκτελωνισμό των ειδών. 
Όπως προκύπτει, ο τρόπος εφαρμογής του φόρου πολυτελείας είναι ιδιαίτερα 
επιβαρυντικός για τον Έλληνα παραγωγό, ο οποίος καλείται να τον αποδώσει, υπολογισμένο 
σε πολύ υψηλότερη αξία (χονδρικής ή λιανικής διάθεσης) από τον αντίστοιχο εισαγωγέα, ο 
οποίος αποδίδει φόρο υπολογισμένο στην τιμή κόστους κτήσης. 

 
Κρίσιμη παράμετρος, ώστε το ελληνικό κόσμημα να χάνει την ανταγωνιστικότητα του, είναι 
το ότι συχνά ξεναγοί σε κρουαζιερόπλοια που φτάνουν στην Ελλάδα επισημαίνουν στους 
επισκέπτες της χώρας μας πως υφίσταται φόρος πολυτελείας στα κοσμήματα, χωρίς να 
διευκρινίζουν από ποιο ποσό και πάνω, στρέφοντας τους, σε αρκετές περιπτώσεις, στην 
γειτονική Τουρκία. 
Σημειώνεται πως ο φόρος πολυτελείας αφορά αντικείμενα του κλάδου της 
αργυροχρυσοχοΐας κόστους άνω των 1.000 ευρώ. Επιπρόσθετα είναι οξύμωρο να 
επιβάλλεται φόρος πολυτελείας σε κάποια από τα προϊόντα  της αργυροχρυσοχοΐας που 
είναι λατρευτικά αντικείμενα (π.χ. οι σταυροί) αλλά και αντικείμενα συμβολισμού (βέρες). 
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Δεν θα πρέπει να λησμονούμε πως ο φόρος πολυτελείας, δεν έχει αποδώσει τα 
αναμενόμενα δημόσια έσοδα, αντιθέτως επέφερε ισχυρό πλήγμα σε σημαντικό αριθμό 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το Απολογιστικό Δελτίο Έτους 2018 για τα 
Φορολογικά Έσοδα το οποίο εκδίδει η ΑΑΔΕ, θα θέλαμε να σημειώσουμε την πολύ μικρή 
συμμετοχή των εισπράξεων του φόρου πολυτελείας ως ποσοστό στο σύνολο των κρατικών 
φορολογικών εσόδων και συγκεκριμένα στο σύνολο των Λοιπών Φόρων Κατανάλωσης, ήταν 
μόλις το 0,16% επί του συνόλου. Επίσης , ήταν μειωμένα τα έσοδα του κατά -73,86% σε 
σχέση με το 2017 και ιδιαίτερα σε μία χρονιά, όπου υπήρξε αύξηση κατά 2,71% των 
συνολικών Φορολογικών Εσόδων σε σύγκριση με το 2017. 
Παράλληλα, στην αγορά παρατηρούνται εισαγωγές απομιμήσεων από χώρες χαμηλού 
κόστους (όπως η Τουρκία και η Κίνα), κάτι που δυσχεραίνει τον ανταγωνισμό στην ελληνική 
παραγωγή, η οποία επιβαρύνεται και από το γεγονός πως οι βιοτεχνίες αργυροχρυσοχοΐας, 
υποχρεούνται να προπληρώνουν το ΦΠΑ με την αγορά την πρώτης ύλης, την ώρα που στην 
Ιταλία, για παράδειγμα, κάτι τέτοιο δεν ισχύει.  
Στο πλαίσιο αυτό ζητούμε να εξαιρεθεί από την καταβολή ΦΠΑ η πρώτη ύλη. 
Σε μια περίοδο που η χώρα προσπαθεί να επανεκκινήσει την οικονομία, μετά από την κρίση 
που προκάλεσε ο κορωνοϊός, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον τουρισμό, που αποτελεί ένα 
από τα πλέον δυνατά χαρτιά της Ελλάδας, ζητούμε για μια ακόμη φορά την κατάργηση του 
συγκεκριμένου αντιαναπτυξιακού φόρου, προκειμένου το ελληνικό κόσμημα να γίνει 
περισσότερο ελκυστικό στους εν δυνάμει τουρίστες και όχι μόνον.                                                         
Μια τέτοια κίνηση θα ήταν η αποδοτικότερη λύση για τον κλάδο μας που συνεισφέρει στα 
έσοδα της ελληνικής οικονομίας και προάγει τον πολιτισμό της χώρας». 

Μέχρι τις 10 Μαΐου οι αιτήσεις για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 

 

Μέχρι τις 10 Μαΐου οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες μπορούν να οριστικοποιήσουν τις 
αιτήσεις τους για να λάβουν την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7. Αυτό προκύπτει από την  
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Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ σχετικά με τις διαδικασία και τις 
προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης στους πληττόμενους.  
Σημειώνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 έχουν 
επαγγελματίες και εταιρείες που έκαναν έναρξη έως την 1η Φεβρουαρίου του 2021 και 
εμφανίζουν μείωση τζίρου κατά 20% στο πρώτο 3μηνο του 2021. Ο όρος αυτός δεν ισχύει 
για τις επιχειρήσεις στις οποίες είχαν υποβληθεί περιοριστικά μέτρα βάσει ΚΑΔ 
(λιανεμπόριο, εστίαση, τουρισμός, αθλητισμός, πολιτισμός, μεταφορές, γυμναστήρια, 
κομμωτήρια, καταστήματα ΟΠΑΠ, σχολές οδηγών και λοιποί κλάδοι για τους οποίους 
ίσχυαν περιοριστικά μέτρα). 
Το 50% της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται. Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 
2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν 
υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων. Το ποσό της ενίσχυσης 
που επιστρέφεται, εξοφλείται σε 60 χαμηλότοκες μηνιαίες δόσεις. 
Το ύψος της ενίσχυσης για τις ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και χωρίς 
ταμειακή που πληρούν τα κριτήρια θα είναι ίσο με 1.000 ευρώ. Το ύψος ενίσχυσης 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. 
Προβλέπονται αυξημένα όρια για επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά 
μέτρα και πλήττονται άμεσα, 1.000 ευρώ 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. Δηλαδή, προβλέπεται αυξημένη ενίσχυση στο λιανεμπόριο, την εστίαση, τον 
τουρισμό, και γενικότερα στις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα 
Αναλυτικότερα σύμφωνα με την απόφαση δικαιούχοι - λήπτες της ενίσχυσης είναι: 
- Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης οι Οργανισμοί Λιμένων και οι 
επιχειρήσεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους "Υπηρεσίες χιονοδρομικού 
κέντρου" και "Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών". 
- Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, 
καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα 
τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού 
Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση τις ακόλουθες: 
α) Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με 
σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Μαρτίου 2021,                                                5/12 
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β) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 
(Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, 
κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές 
συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, 
ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά 
κόμματα, 
γ) επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021, οι οποίες 
πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις. 

Mείωση ενοικίου και τον Μάϊο: Ποιες επιχειρήσεις τη δικαιούνται 

 
Συνεχίζεται και για τον μήνα Μάϊο η ρύθμιση που προβλέπει πλήρη απαλλαγή από την 
υποχρέωση καταβολής ενοικίου για τις επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζονται 
περιοριστικά μέτρα. 
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών η επέκταση του 
μέτρου αφορά το λιανεμπόριο, τις επιχειρήσεις εστίασης, τις  επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στους κλάδους του πολιτισμού, του αθλητισμού, του τουρισμού, 
των μεταφορών και λοιπές επιχειρήσεις στις οποίες επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα. 
Η καταβολή μειωμένου ενοικίου κατά 40% ισχύει μόνο για την κύρια κατοικία των 
εργαζόμενων που τίθενται σε αναστολή εργασίας τον μήνα Μάϊο, καθώς και για τη 
φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυτών. 
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Εφορία: Ποιοι «γλιτώνουν» τον Απρίλιο από την πληρωμή δόσεων 

 
Παγώνει και αυτόν τον μήνα η πληρωμή δόσεων ρυθμίσεων για τις κλειστές επιχειρήσεις. 
Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου  παρατείνεται η 
προθεσμία καταβολής της δόσης Απριλίου 2021 ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής 
καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα για τις επιχειρήσεις που 
έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20-3-2020 από τους αναγραφόμενους στο 
σχετικό πίνακα, ή ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-3-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας 
δραστηριότητας. Οι ΚΑΔ παρουσιάζονται στο σχετικό πίνακα. 
Η εν λόγω δόση Απριλίου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα 
της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης τμηματικής 
καταβολής. Από την εφαρμογή της απόφασης 1096/2021 εξαιρούνται: α) οι φορείς της 
Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 ν. 4270/2014, β) τα εκτός 
αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. κατά την έννοια της 
επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και 
ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του 
ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του 
Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005, ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του 
και ε) οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ του αμέσως παραπάνω νόμου. 
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Κ.Α.Δ.) 
Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες 
πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων, σε περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ 
συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων, κ.ο.κ. 
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων ΚΑΔ, για τον κλάδο της αργυροχρυσοχοΐας, ο ΚΑΔ που αφορά στα 
παραπάνω,  είναι ο 47.77 . 
47.77 «Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα». 
 

EΛΣΤΑΤ: + 0,8% το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το δ΄ τρίμηνο 2020 

 
Αύξηση 0,8% (από 30,52 δισ. ευρώ σε 30,76 δισ. ευρώ) σημείωσε το διαθέσιμο εισόδημα 
του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν 
νοικοκυριά το δ' τρίμηνο 2020, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Ωστόσο, η 
τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 8,9%, από 33,2 δισ. ευρώ σε 30,2 δισ. ευρώ. 
Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό αποταμίευσης, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση 
προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν 1,7% το δ' τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με 
-8,7% το δ' τρίμηνο του 2019. 
Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς 
θεσμικών τομέων, προκύπτουν επίσης τα εξής: 
Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) του τομέα των μη 
χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθαν στο ποσό των 2,3 δισ. ευρώ. Το ποσοστό των 
επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς 
την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 17,8% σε σύγκριση με 16,7% το δ' 3μηνο του 2019. 
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Καταγράφηκε έλλειμμα 3,14 δισ. ευρώ στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, 
έναντι ελλείμματος 3,55 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το δ' τρίμηνο του 2019. Οι 
εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν σε 16,37 δισ. ευρώ έναντι 19,83 δισ. ευρώ το 
2019 (μείωση 3,46%). Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν σε 13,22 δισ. ευρώ 
έναντι 16,28 δισ. ευρώ το 2019 (μείωση 3,06%). 
Επιπρόσθετα, καταγράφηκε πλεόνασμα 4,29 δισ. ευρώ στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών 
εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων, έναντι πλεονάσματος 2,43 δισ. 
ευρώ που είχε καταγραφεί το δ' τρίμηνο του 2019. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συνολική 
οικονομία παρουσίασε καθαρή χορήγηση δανείων 1,15 δισ. ευρώ, έναντι καθαρής λήψης 
δανείων 1,12 δισ. ευρώ το 2019. Ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης παρουσίασε καθαρή 
λήψη δανείων 4,8 δισ. ευρώ, ενώ το δ' τρίμηνο του 2019 υπήρξε καθαρή χορήγηση δανείων 
1,8 δισ. ευρώ. 

Έκκληση Εμπορικών Συλλόγων:  
Ζήτημα επιβίωσης ένα πρόγραμμα επιδότησης του λιανεμπορίου 

 
Έκκληση να μην μείνει το λιανεμπόριο εκτός της προσπάθειας επανεκκίνησης της 
οικονομίας, προειδοποιώντας παράλληλα για εκκίνηση ενός τσουνάμι λουκέτων που έως 
τώρα έχει αποφευχθεί, απευθύνουν οι θεσμικοί φορείς του. 
Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Γιώργος Καρανίκας, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών 
Σταύρος Καφούνης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς Θεόδωρος Καπράλος 
και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Παντελής Φιλιππίδης σε έκτακτη 
συνέντευξη Τύπου που παρέθεσαν, προειδοποίησαν για εξασθένηση του συνόλου του 
εμπορίου, αφού συσσωρεύονται χρέη, τα αποθέματα είναι αδιάθετα και ο τζίρος που 
γίνεται με την επαναλειτουργία είναι ελάχιστος. Γι αυτό και βασικό αίτημα τους είναι εντός 
Μαΐου να ενεργοποιηθεί πρόγραμμα επιδότησης, αντίστοιχο με αυτό της εστίασης και το 
δρομολογούμενο του τουρισμού. 
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«Λαμβάνουμε μηνύματα απόγνωσης από παντού. Ο κλάδος μας θέλει 6 μήνες να πάρει 
«μπρος» και να επανέλθει κανονικότητα. Ζει με αναστολή πληρωμών και χρέη που 
συσσωρεύονται με ό,τι αυτό συνεπάγεται», σημείωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ 
κ. Καρανίκας. «Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ο μεγαλύτερος κλάδος της ελληνικής 
οικονομίας μένει εκτός των σχεδίων που γίνονται για την επανεκκίνηση της οικονομίας», 
πρόσθεσε προειδοποιώντας για «εκρηκτικές» συνέπειες εάν δεν υποστηριχθεί τώρα η 
αγορά.  
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που υπογραμμίστηκαν στην συνέντευξη Τύπου το 
εμπόριο είναι ο κλάδος με τη μεγαλύτερη ζημιά στην τελευταία υγειονομική κρίση αφού 
έχασε 10 δισ ευρώ απ’ το τζίρο του σε σχέση με ένα χρόνο πριν ενώ εστίαση με 
καταλύματα και βιομηχανία έχασαν 7 δισ ευρώ. 
«Οι 230.000 εμπορικές επιχειρήσεις είναι αυτές που πλήρωσαν το μάρμαρο, δεν πρέπει η 
κυβέρνηση να τις αφήσει έξω απ’ τη διαδικασία επανεκκίνησης της οικονομίας», τόνισε 
απ’ την πλευρά του ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Σταύρος Καφούνης. 
H πρόταση                                                                                                                            
 Όπως είπε, το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θέλει ο εμπορικός κόσμος μπορεί να 
κινείται πάνω σε τρεις άξονες και να μην είναι οριζόντιο αλλά να ενισχύσει αυτούς που 
επλήγησαν περισσότερο. Συγκεκριμένα να μπει προϋπόθεση της πτώσης τζίρου (ίσως 30% 
όπως ισχύει για την εστίαση), να αφορά τις επιχειρήσεις με κατεξοχήν εποχική 
δραστηριότητα, και παράλληλα να μπουν «κόφτες» στις ενέσεις ρευστότητας. 
Σημειωτέον πως η ΕΣΕΕ ήδη απ’ τον περασμένο Ιανουάριο είχε καταθέσει δέσμη 
κοστολογημένων μέτρων που στο σύνολο τους δεν ξεπερνούσε το ποσό που θα δοθεί στις 
επιχειρήσεις της εστίασης με το πρόγραμμα επιδότησης που θα τρέξει τις επόμενες μέρες 
(330 εκατ. ευρώ). 
Επιχειρήσεις «φαντάσματα» 
«Πρέπει να έρθει η Ανάσταση και για το εμπόριο», σημείωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού 
Συλλόγου Πειραιώς Θεόδωρος Καπράλος. «Το λιανεμπόριο μπορεί να εντάχθηκε οριζόντια 
στα μέτρα της κυβέρνησης, όμως δεν έχουν αναγνωριστεί τα χαρακτηριστικά του. Το 
αδιάθετο εμπόρευμα δημιουργεί έναν βραχνά ρευστότητας. Σήμερα μπορεί κάποιος να 
έχει μεγάλη αξία στο κατάστημα του, να μην διαθέτει όμως την ρευστότητα για να 
επανεκκινήσει. Το ερώτημα λοιπόν είναι θα αφήσουμε αυτές τις επιχειρήσεις φαντάσματα 
ή θα τις βοηθήσουμε;»                                                                                                                         
Ο κ. Καπράλος μάλιστα υπογράμμισε πως η κακή κατάσταση στο λιανεμπόριο θα 
συμπαρασύρει και το χονδρικό. «Το χονδρικό εμπόριο είναι ο τροφοδότης της αγοράς και 
δεν έχει βοηθηθεί. Αντιθέτως στο συρτάρι του έχουν μαζευτεί επιταγές που δεν μπορούν 
να ρευστοποιηθούν. Μιλάμε για μία ωρολογιακή βόμβα που κινδυνεύει να σπάσει την 
αλυσίδα του εμπορίου με δυσάρεστες συνέπειες στην οικονομία», τόνισε. 
Υπογράμμισε δε και το θέμα της μειωμένης κατανάλωσης. «Η κατανάλωση δεν μπορεί να 
επανέλθει άμεσα.  
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Άρα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη ότι οι εμπορικές επιχειρήσεις που ανοίγουν 
δεν μπορούν να έχουν εκείνο το τζίρο να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους», είπε.                                                                                                                             
Για την έλλειψη διαθέσιμων κεφαλαίων στην αγορά προέταξε το παράδειγμα του 
προγράμματος e-λιανικό. «Απ’ τα 80 εκατ. ευρώ του προγράμματος, μόνο τα 55 εκατ. 
ευρώ φαίνεται ότι θα πέσουν στην αγορά με βάση τις αιτήσεις. Κάτι που δείχνει ότι οι 
περισσότερες επιχειρήσεις δεν είχαν καν αυτό το μικρό ποσό για να μπουν στο πρόγραμμα 
και να επενδύσουν στο διαδίκτυο. Χρησιμοποίησαν ότι είχαν διαθέσιμο για να 
επαναλειτουργήσουν τα καταστήματα τους». 
Γενική ρύθμιση οφειλών 
Απ’ την πλευρά του ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Παντελής 
Φιλιππίδης ζήτησε να λυθεί άμεσα το θέμα των μεγάλων οφειλών που έχουν 
συσσωρευτεί. «Οι μεταθέσεις δεν πληρώνουν αλλά συσσωρεύουν τα χρέη», σημείωσε 
προτείνοντας μία γενική ρύθμιση των οφειλών μέσα από ειδική πλατφόρμα και 
αποπληρωμή τους από 60 ως 120 δόσεις. «Κανείς δεν θα μπορεί να πληρώσει επιταγές 
γιατί έρχονται απ’ το παρελθόν, από ένα διάστημα κατά το οποίο η επιχείρηση δεν 
δούλεψε, σημείωσε. «Οι δυνάμεις έχουν εξαντληθεί. Είμαστε σε σημείο όπου μετά από 7 
μήνες απραξίας και χαμένες σημαντικές εμπορικές περιόδους τα χρέη έχουν συσσωρευτεί. 
Εάν δεν ληφθούν πραγματικά μέτρα, και όχι κατ’ επιλογήν, η αγορά θα βρεθεί σε δύσκολο 
δρόμο ως το καλοκαίρι», τόνισε. 

ΥΠΟΙΚ: Τα κίνητρα για τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα 

 
Ενθαρρυντική, παρά την πανδημία, είναι η απήχηση των νέων φορολογικών κινήτρων για 
τη μεταφορά από φυσικά πρόσωπα της φορολογικής τους κατοικίας στην Ελλάδα, όπως 
αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με το υπουργείο ήδη 
για το 2020 και το 2021, έχουν υποβληθεί περίπου 90 αιτήσεις επενδυτών και συγγενικών 
τους προσώπων, με το ποσό του βεβαιωθέντος φόρου να αγγίζει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ 
για την πρώτη διετία εφαρμογής.                                                                                               11/12 
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Για το ίδιο χρονικό διάστημα έχουν υποβληθεί, μέχρι στιγμής 180 αιτήσεις συνταξιούχων. 
Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος των φορολογουμένων, όπως επισημαίνει το 
υπουργείο, χορηγήθηκε πρόσφατα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το 
2021. 
                                        Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Πέτρος Καλπακίδης 
Αντώνης Πατέρας 
Ελένη Τεζαψίδου 
Τριαντάφυλλος Παπαθανασίου 
Χρυσοβαλάντης Γιαλεσάκης 
Γιάννης Κορυφίδης 
Λουκάς Βασδέκης 
Φώτης Κουτσοδήμας 
Νίκος Τσαουσίδης 
Πλάτων Βιλδιρίδης 
Σταμάτης Μαρίνης 
Σταύρος Σουρούδης 
Βασίλης Γιαμπουράς 

και το διοικητικό προσωπικό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών  
Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών, σας εύχονται 

                                       Χρόνια Πολλά - Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα 
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