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

                                                                                                                                      Τεύχος 13/2021(έτος 2ο )  
 

 
Μήνυμα προέδρου 

 
 

Αγαπητές, αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ανοίξει τον προσεχή Σεπτέμβριο και πάλι τις πύλες της, για 
την 85η διοργάνωση, ως η πρώτη COVID free έκθεση στην Ευρώπη.  Λιγότερες οι ξένες 
αντιπροσωπείες,  με έντονο ωστόσο το άρωμα Ελλάδας, με αφορμή και τα 200 χρόνια από την 
Ελληνική Επανάσταση. 
 
Με τον τρόπο αυτό δίνεται το μήνυμα, πως μέσα σε αντίξοες συνθήκες, διαφορετικές από αυτές που 
γνωρίζαμε μέχρι πριν την πανδημία, η ΔΕΘ - Ηelexpo μπορεί να μετεξελιχθεί σε ευρωπαϊκό κέντρο 
εκθέσεων. 
 
Την ίδια ώρα η επαναλειτουργία των δύο ιδιαίτερα σημαντικών κλαδικών εκθέσεων της «KOSMIMA» 
που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη και της «ATHENS INTERNATIONAL JEWELLERY 
SHOW» στην Αθήνα, καταδεικνύουν πως  καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η χώρα και η οικονομία 
να γυρίσουν σελίδα, και να βάλουν πλώρη για την επόμενη ημέρα μέσα από σειρά νέων δεδομένων. 
 
Γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια για επιστροφή σε μια νέα κανονικότητα, με υγειονομικούς 
περιορισμούς επί του παρόντος, που ωστόσο αν όλοι βάλουμε πλάτη και κάνουμε αυτό που μας 
αναλογεί, θα κατορθώσουμε να ξεπεράσουμε το σκόπελο στον οποίο βρισκόμαστε.  
 
Ζητούμενο για όλους μας και αναμφίβολα και για τον κλάδο μας είναι να αφήσουμε πίσω τα 
δύσκολα, να ξαναπιάσουμε το νήμα της επαγγελματικής και προσωπικής μας ζωής από εκεί που 
το αφήσαμε και να συνεχίσουμε με καλύτερες προοπτικές.  
 
Πέτρος Καλπακίδης  
Πρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ  
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Επίσκεψη του ΣΚΩΘ στον Στ. Καλαφάτη  

 

 

Κλιμάκιο του Δ.Σ.  του Συλλόγου Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών Θεσσαλονίκης επισκέφτηκε 
τον υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Θράκης, Σταύρο Καλαφάτη 
προκειμένου να τον ενημερώσει για ζητήματα του κλάδου της κοσμηματοποιίας και θέματα 
λειτουργίας της αγοράς της Θεσσαλονίκης. Ο υφυπουργός άκουσε με ενδιαφέρον τις θέσεις του 
ΣΚΩΘ απέναντι στα ζητήματα που του έθεσαν ο  πρόεδρος και οι εκπρόσωποι του Συλλόγου, ενώ 
εξέφρασε τη διάθεση να αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες για την επίλυσή τους. 
 
O πρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ και του ΣΚΩΘ, Πέτρος Καλπακίδης έθεσε υπόψιν του κ. Καλαφάτη 
θέματα, που χρήζουν άμεσης λύσης, όπως ο φόρος πολυτελείας, το παρεμπόριο, η ασφάλεια, 
ενώ πρότεινε μεταξύ άλλων την ενσωμάτωση του ελληνικού κοσμήματος στις καμπάνιες 
προβολής της πόλης και της χώρας. 
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ΔΕΘ: Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για την 85η έκθεση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με ένα «σχέδιο B», για την περίπτωση που θα απαιτηθεί η συνέχιση -και το φθινόπωρο- της 
λειτουργίας του εμβολιαστικού κέντρου εντός των χώρων του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου της 
Θεσσαλονίκης, προετοιμάζεται η ΔΕΘ-Helexpo AE για τη διοργάνωση της 85ης ΔΕΘ, της πρώτης 
Covid Free έκθεσης στην Ευρώπη, στις 11-19 Σεπτεμβρίου. 
 
Η σύμβαση για τη λειτουργία του mega εμβολιαστικού κέντρου στα περίπτερα 15 και 13 της ΔΕΘ, 
που ενεργοποιήθηκε τον Φεβρουάριο, λήγει κανονικά στο τέλος Ιουλίου. Όπως αναφέρει το ΑΠΕ - 
ΜΠΕ, μέσα στον Αύγουστο οι δύο χώροι προβλέπεται να επιστρέψουν στην εταιρεία, για να 
φιλοξενήσουν σε πρώτη φάση τους εκθέτες της 85ης ΔΕΘ. Ωστόσο, εφόσον ζητηθεί (από τις 
αρμόδιες Αρχές) η χρονική επέκταση της λειτουργίας του εμβολιαστικού κέντρου, η διοίκηση της 
ΔΕΘ-Helexpo είναι έτοιμη να διασφαλίσει τη "συνύπαρξή" του με την 85η ΔΕΘ, μέσω της 
μετακίνησης του σε νέους χώρους εντός του εκθεσιακού της κέντρου. 
 
Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo AE, Τάσος Τζήκας, «αν χρειαστεί να παραταθεί η 
λειτουργία του εμβολιαστικού κέντρου (και μετά τη λήξη της σύμβασης), έχουμε "σχέδιο Β" για τη 
μετακίνησή του σε άλλα περίπτερα, εκτός από το 13 και το 15». Το περίπτερο 13, όπου σήμερα 
φιλοξενείται το ένα μέρος του mega εμβολιαστικού κέντρου κι όπου επρόκειτο να στεγαστεί η -
ακυρωθείσα λόγω πανδημίας- συμμετοχή της Γαλλίας ως τιμώμενης χώρας στην 85η ΔΕΘ, θα 
φιλοξενήσει -όπως εξηγεί ο κ. Τζήκας- τις περιφέρειες της Ελλάδας. 
Στα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα του περιπτέρου οι ελληνικές περιφέρειες θα παρουσιάσουν τα 
συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και φορείς και επιχειρήσεις τους, με προϊόντα και υπηρεσίες 
βασισμένα στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής, ενώ θα αναδείξουν τη σχέση κάθε 
τόπου με την Επανάσταση του 1821. 
«Προχωράμε κανονικά για τη διοργάνωση -με τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων- της 
πρώτης Covid Free έκθεσης στην Ευρώπη, η οποία ουσιαστικά θα είναι ένα αφιέρωμα στην 
ελληνική επιχειρηματικότητα. Φυσικά, οι συνθήκες είναι δύσκολες και δεν έχουμε ακόμα λάβει 
αποφάσεις για τα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά γεγονότα, που συνήθως συνοδεύουν τη ΔΕΘ. 
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Yπάρχει όμως ενδιαφέρον από εταιρείες που επιθυμούν να συμμετάσχουν δια ζώσης στην έκθεση, 
η οποία έχει τον τίτλο "Ελλάδα: παρελθόν- παρόν- μέλλον"» επισημαίνει ο κ. Τζήκας και διευκρινίζει 
ότι στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες και για το πολιτικο-οικονομικό φόρουμ 
"Thessaloniki Helexpo Forum", που θα στραφεί κυρίως γύρω από την επόμενη ημέρα της 
πανδημίας, με συμμετοχές και από το εξωτερικό. Το συγκεκριμένο φόρουμ είχε πέρυσι λειτουργήσει 
ως το "στίγμα" της ΔΕΘ στα δρώμενα της πόλης, όταν η μεγάλη έκθεση του Σεπτεμβρίου, με 
τιμώμενη χώρα τη Γερμανία, ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας. 
 

Άμεσα τα νεότερα για τον διαγωνισμό της ανάπλασης 
 

Στο μεταξύ, εντός της τρέχουσας εβδομάδας συνεδριάζει η Διεθνής Κριτική Επιτροπή του 
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανάπλαση του Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου 
Θεσσαλονίκης της ΔΕΘ-Helexpo AE, με προοπτική έως την Παρασκευή να καταλήξει στην 
απόφαση για το αποτέλεσμά του, σύμφωνα με τον κ. Τζήκα. Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη φάση του 
διεθνούς διαγωνισμού είχε ολοκληρωθεί με την κατάθεση 116 αιτήσεων από την Ελλάδα και 33 
χώρες στις πέντε ηπείρους. Ακολούθησε η προεπιλογή 15 ομάδων γραφείων/αρχιτεκτόνων, οι 
οποίες υπέβαλαν ήδη τις προτάσεις τους για τον διαγωνισμό, ο οποίος προκηρύχθηκε βάσει των 
αρχών για αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς της UNESCΟ (οι κανονισμοί του έχουν εγκριθεί από τη 
Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων-UIA). 
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ΣΚΩΘ: Ο εμβολιασμός μονόδρομος για την ανάπτυξη της οικονομίας 

Η επόμενη ημέρα της οικονομίας, όπως αυτή προοιωνίζεται μετά την επανεκκίνηση της 
 αγοράς τέθηκε επί τάπητος στην τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου 
 Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών Θεσσαλονίκης. 
  
 Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΣΚΩΘ και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών 
Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών, Πέτρος Καλπακίδης κατά την τοποθέτηση 
του «η αγορά σταδιακά επανέρχεται στην κανονικότητα, ωστόσο είναι στο χέρι μας να 
διασφαλίσουμε πως η ομαλότητα, αυτή, θα έχει και συνέχεια. Η έξοδος από την πρωτοφανή 
υγειονομική κρίση φαίνεται να είναι πλέον αρκετά κοντά. Για να ξαναπάρουμε τις ζωές μας πίσω, 
για να μπορέσει η οικονομία να αναπτυχθεί και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που το 
προηγούμενο διάστημα λόγω της πανδημίας δοκιμάστηκε σκληρά, να μπει σε νέα δυναμική τροχιά, 
ο εμβολιασμός μοιάζει να είναι μονόδρομος». 
Στην τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου συζητήθηκε η προοπτική επαναλειτουργίας των δύο 
κλαδικών εκθέσεων της «KOSMIMA» στην Θεσσαλονίκη και της «ATHENS INTERNATIONAL 
JEWELLERY SHOW» στην Αθήνα, που όπως τόνισε ο κ. Καλπακίδης αποτελούν σημαντικούς 
πυλώνες για την ανάπτυξη του κλάδου, καθώς και οι επόμενες ενέργειες που θα αναλάβει η διοίκηση 
για την ενίσχυση των μελών του. 
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Παράταση υποβολής δικαιολογητικών για όπως δικαιούχους όλων των κύκλων όπως  

Επιστρεπτέας Προκαταβολής – Τι προβλέπεται 

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 7 νέες ΚΥΑ με όπως οποίες τροποποιείται το πλαίσιο των επιστρεπτέων 
προκαταβολών 1 έως 7. 
Με όπως τροποποιήσεις επέρχονται οι εξής αλλαγές :  
α) Παρατείνεται η υποβολή δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» 
έως 30.9.2021 για όλους του κύκλους επιστρεπτέας προκαταβολής (1 έως 7)  
β) Παρατείνεται η δυνατότητα ενστάσεων έως 30.7.2021 για όπως επιστρεπτέες προκαταβολές 
3,4,5,6,7 
Αναλυτικά το ΦΕΚ 3122, το ΦΕΚ 3123, το ΦΕΚ 3124 
 

Άνοδος 24% του τζίρου των επιχειρήσεων τον Μάιο 

Αυξημένο τζίρο κατά 3,84 δις. Ευρώ ή κατά 24% εμφάνισαν οι επιχειρήσεις όπως χώρας τον Μάιο 
όπως τρέχουσας χρονιάς σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, επιβεβαιώνοντας την ανάκαμψη 
μετά το τελευταίο lockdown. 
 
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, για το σύνολο των επιχειρήσεων όπως οικονομίας με 
υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για όπως οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε 
μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Μάιο 2021 ανήλθε σε 19,88 δις. Ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 
24% σε σχέση με τον Μάιο 2020. 
Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν, όπως ήταν αναμενόμενο, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και 
η εστίαση κατά 163,7%. 
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Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν, όπως ήταν αναμενόμενο, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και 
η εστίαση κατά 163,7%. 
 
Σε ό,τι αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας τον Μάρτιο 2020 και 
αντιστοιχούν στο 14,8% του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης 
διπλογραφικών βιβλίων, ο κύκλος εργασιών τον Μάιο ανήλθε σε 1,2 δισ. ευρώ, από 774 εκατ. τον 
Μάιο του 2020, σημειώνοντας αύξηση 55,1%. 
 
Ωστόσο θα χρειαστεί καιρός για να επουλωθεί το πλήγμα που δέχθηκαν οι επιχειρήσεις εξαιτίας της 
πανδημίας και υπό την προϋπόθεση φυσικά πως οι υγειονομικές εξελίξεις θα το επιτρέψουν. Το 
2020, ο κύκλος εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας 
διαμορφώθηκε σε 266,08 δισ. ευρώ, έναντι 307,70 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 13,5%.  
 
Με άλλα λόγια «χάθηκαν» 41,6 δισ. ευρώ σε ένα χρόνο, ποσό ίσο με το 23% περίπου του ΑΕΠ (του 
2019). Το λιανεμπόριο, η μεγαλύτερη σε τζίρο οικονομική δραστηριότητα έχασε 10,1 δισ. ευρώ, με 
τον κύκλο εργασιών του να μειώνεται σε 112,53 δισ. ευρώ από 122,64 δισ. ευρώ το 2019 (ή μείωση 
8,2%), η μεταποίηση, αν και δεν ήταν σε αναστολή λειτουργίας, έχασε 7,1 δισ. ευρώ λόγω της 
υποχώρησης της κατανάλωσης σε σειρά προϊόντων, ενώ ο κλάδος των καταλυμάτων – εστίασης 
έχασε πάνω από τον μισό του τζίρο (μείωση 53,4%), καθώς ο κύκλος εργασιών υποχώρησε στα 
6,07 δισ. ευρώ από 13,05 δισ. ευρώ το 2019. 
 
Το πλήγμα, βεβαίως, ήταν βαρύτερο για τις επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία τέθηκε σε 
αναστολή με κυβερνητική εντολή. Ο κύκλος εργασιών αυτών των επιχειρήσεων υποχώρησε κατά 
36,4% το 2020 σε σύγκριση με το 2019, καθώς διαμορφώθηκε το 2020 σε 18,78 δισ. ευρώ έναντι 
29,56 δισ. ευρώ το 2019. 
 
Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στον κλάδο των καταλυμάτων (67,5%), με τον τζίρο να 
περιορίζεται την πρώτη χρονιά της πανδημίας σε μόλις 2,18 δισ. ευρώ από 6,72 δισ. ευρώ το 2019.  
 
Κατά 37,8% μειώθηκε ο τζίρος των επιχειρήσεων εστίασης που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας, 
στα 3,57 δισ. ευρώ από 5,74 δισ. ευρώ το 2019 έχασε το 20% του τζίρου του, ο οποίος 
διαμορφώθηκε σε 8,26 δισ. ευρώ από 10,34 δισ. ευρώ το 2019.   
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Σταϊκούρας: Ρύθμιση οφειλών έως 72 δόσεις όσων έχουν πληγεί από την πανδημία 

 
Νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τις οφειλές της πανδημίας σε 36 άτοκες ή 72 χαμηλότοκες δόσεις 
ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. 
 
«Λειτουργώντας με απόλυτη συναίσθηση της πραγματικότητας και των δυσκολιών που έχει επιφέρει 
η πανδημία του κορωνοϊού στην πραγματική οικονομία, προχωράμε σε μια νέα, γενναία ρύθμιση 
των φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών που ”γεννήθηκαν” στην πανδημία. Ρύθμιση με την 
οποία παρέχονται πολύ σημαντικές διευκολύνσεις στους οφειλέτες που επλήγησαν από την κρίση, 
καθώς παρατείνεται, διευρύνεται και βελτιώνεται το υφιστάμενο πλαίσιο διευθέτησης των οφειλών 
τους, ενώ παράλληλα προσφέρεται η ευκαιρία αναβίωσης παλαιότερων ρυθμίσεων» δήλωσε 
χαρακτηριστικά ο υπουργός Οικονομικών. 
 
Συγκεκριμένα η ρύθμιση προβλέπει ότι: 
 
-Αυξάνονται στις 36 από 24 που ήταν, οι άτοκες δόσεις για τους οφειλέτες που θέλουν να ρυθμίσουν 
τις οφειλές τους και στις 72 δόσεις από τις 48, οι οποίες θα έχουν χαμηλό επιτόκιο της τάξεως του 
2,5%. 
Ο κ. Σταϊκούρας έκανε λόγο για νέα γενναία και σημαντική ρύθμιση με την οποία διευρύνεται το 
πεδίο κάλυψης και ταυτόχρονα βελτιώνεται για τους οφειλέτες που έχουν πληγεί από την πανδημία 
του κορονοϊού. 
 
Η ρύθμιση, σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, αφορά επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που έχουν 
πληγεί από τον κορωνοϊό από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι σήμερα, και περιλαμβάνονται στη 
διευρυμένη λίστα των ΚΑΔ, σε όσους βρίσκονται σε αναστολή εργασίας ή στο πρόγραμμα ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ, στους ιδιοκτήτες ακινήτων με «δήλωση covid» και στους εγγεγραμμένους 
ανέργους του ΟΑΕΔ. 
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Η ανακοίνωση της νέας ρύθμισης έγινε σε σύντομη παρέμβαση του υπουργού Οικονομικών κατά 
τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την 18μηνη παράταση του «προγράμματος Ηρακλής» και την 
τροποποίηση του πτωχευτικού κώδικα. 
  
Ειδικότερα: 

- Διευρύνεται ο χρονικός ορίζοντας κάλυψης των οφειλών από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι και 
σήμερα. 

- Διευρύνεται ο αριθμός των δόσεων από 24 άτοκες ή 48 δόσεις με χαμηλό επιτόκιο, σε 36 άτοκες 
ή 72 δόσεις με χαμηλό επιτόκιο, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 
- Διευρύνεται σημαντικά η περίμετρος των δικαιούχων, συμπεριλαμβάνοντας όλους όσους 
επλήγησαν οποιαδήποτε στιγμή από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι σήμερα. 
Συγκεκριμένα, τρέχουσες φορολογικές (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κτλ.) και ασφαλιστικές 
οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του Κορονοϊού, θα μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 
72 δόσεις με επιτόκιο 2,5%, ή 36 δόσεις άτοκα, με καταβολή της 1ης δόσης τον Ιανουάριο του 2022. 
Η ρύθμιση αφορά επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό και 
οφειλές που έχουν ήδη βεβαιωθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας (από Μάρτιο 2020 έως σήμερα). 
  
Οι κατηγορίες οφειλετών που εμπίπτουν στην ρύθμιση είναι: 
- Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν χαρακτηριστεί ως πληττόμενοι βάσει ΚΑΔ 
από το Υπουργείο Οικονομικών (θα χρησιμοποιηθεί η διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου 2020). 
Υπολογίζεται ότι στους επιλέξιμους ΚΑΔ περιλαμβάνεται το 78% των επιχειρήσεων και ελεύθερων 
επαγγελματιών της χώρας. 

- Ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν λάβει μειωμένο μίσθωμα βάσει δήλωσης COVID. 
- Άνεργοι εγγεγραμμένοι το εν λόγω διάστημα στον ΟΑΕΔ. 
 
Επιπλέον οι ανωτέρω οφειλέτες που απώλεσαν ρύθμιση τμηματικής καταβολής (π.χ. 120 δόσεων) 
από τον Μάρτιο του 2020 έως σήμερα, δύναται να αναβιώνουν τη ρύθμιση με όλα τα ευεργετήματα 
με την καταβολή της δόσης του Αυγούστου, και οι απολεσθείσες δόσεις μεταφέρονται στο τέλος της 
ρύθμισης. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της φορολογικής αρχής, η δυνατότητα ρυθμίσεων αφορά 134.455 νομικά 
πρόσωπα, 392.785 φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και 299.195 
φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έχουν δημιουργήσει μη ρυθμισμένα ληξιπρόθεσμα χρέη 
ύψους 2,26 δισ. ευρώ προς τη φορολογική αρχή την εν λόγω περίοδο και ανήκουν στις επιλέξιμες 
κατηγορίες πληττόμενων. 
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ΓΣΕΒΕΕ: Επιβεβλημένη η ένταξη και των ΜμΕ στο νέο «Εξοικονομώ» 

 
Την επιβεβλημένη ανάγκη ένταξης και των επιχειρήσεων στο νέο πρόγραμμα  «Εξοικονομώ», που 
σχεδιάζει η κυβέρνηση και αναμένεται να ανακοινώσει το επόμενο διάστημα ,  με έμφαση στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) υπογραμμίζει με ανακοίνωση της η Γενική Συνομοσπονδία 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας. Ήδη από το 2015 η ΓΣΕΒΕΕ έχει καταθέσει  
προς την κυβέρνηση τις προτάσεις της, υποδεικνύοντας μάλιστα και τρόπους  με τους οποίους θα 
μπορούσε να  εφαρμοστεί η παρέμβαση αυτή. 
 
 Η ΓΣΕΒΕΕ επαναφέρει την  πρόταση της και  επισημαίνει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χωράς 
θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα   στο σχεδιασμό του προγράμματος καθώς εξαιτίας και 
των προβλημάτων που  δημιούργησε η πανδημική κρίση αδυνατούν να προχωρήσουν στην 
ενεργειακή τους αναβάθμιση με ίδια κεφάλαια . 
 
«Στην Ελλάδα τα κτίρια ευθύνονται για το 36% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, η οποία 
βαίνει συνεχώς αυξανόμενη. Αυτό οφείλεται: 
-στην παλαιότητα και τη μη ενεργειακή θωράκισή τους, 
-στην έλλειψη ορθολογικής χρήσης τους.  
Ένα σημαντικό ποσοστό των κτιρίων της χώρας αφορά κτιριακές δομές μεσαίων, μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες εκπροσωπούν μεγάλο ποσοστό της οικονομίας, με σημαντικό 
αντίκτυπο στο περιβάλλον, αφού χρησιμοποιούν τεχνολογικό εξοπλισμό, ύλες, ενεργειακούς 
πόρους, παράγουν και διαθέτουν ρύπους κ.ο.κ. 
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Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ΜμΕ, με έμφαση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (απασχόληση 
0-9 εργαζομένων/96,2% του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων), είναι ιδιαίτερα σημαντικό. 
Εκτιμάται ότι στην Ελλάδα οι ΜμΕ ευθύνονται για το 15-20% των συνολικών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα. Συνεπώς, η ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση, η υιοθέτηση των αρχών της 
πράσινης επιχειρηματικότητας και η υλοποίηση μέτρων/παρεμβάσεων στο πλαίσιο της 
εξοικονόμησης ενέργειας κρίνεται επιτακτική». 
 Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας προτείνει ενδεικτικά 
ότι  το νέο Εξοικονομώ  μπορεί ν’ αφορά επιχειρήσεις που: 
1.δραστηριοποιούνται στους κλάδους : 
Μεταποίησης και βιοτεχνίας  
Εμπορίου και υπηρεσιών 
Τουρισμού  
2. είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (βάσει ορισμού Μ.Μ.Ε.),  
3. είναι ιδιωτικές τουλάχιστον κατά 75% και έχουν εν ισχύ άδεια λειτουργίας, 
4. δε λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchising οποιασδήποτε  
          μορφής). 
5. δε λειτουργούν σε πολυκαταστήματα (τύπου mall). 
6. έχουν κτιριακές δομές οι οποίες : 
• είναι ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες, 
• κύρια έδρα ή/και παράρτημα, 
• είναι αυτοτελείς και ανεξάρτητες, ανεξαρτήτου επιφάνειας, 
• δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέες, 
• διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα ή ανήκουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 1,  
          παράγραφος 2 του ν4178/2013  
• έχουν ανεγερθεί ή ανακαινιστεί (εργασίες ριζικής ανακαίνισης με οικοδομική άδεια) μέχρι την 
έναρξη ισχύος του Κ.ΕΝ.Α.Κ. (Φ.Ε.Κ. 407/Β/2010), 
• κατατάσσονται, βάσει ενεργειακής πιστοποίησης κατά Κ.Ε.Ν.Α.Κ., σε ενεργειακή κατηγορία 
χαμηλότερη της Β, 
7. έχουν επαγγελματικό εξοπλισμό (στο σύνολό ή επί μέρους), ο οποίος : 
• είναι καταγεγραμμένος στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης,  
• έχει παλαιότητα κατασκευής τουλάχιστον 10 ετών, 
8. έχουν συντελεστή άεργου ισχύος μικρότερο ή ίσο του 0,95. 
9. δικαίωμα συμμετοχής να  έχουν μόνο νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ελεύθεροι 
επαγγελματίες (που δεν έχουν έδρα την κατοικία τους). 
Η  ένταξη και των επιχειρήσεων στο νέο «Εξοικονομώ»  θα  οδηγήσει  τις ΜμΕ σε  : 
Μείωση λειτουργικού κόστους, 
Μείωση ενεργειακής εξάρτησης, 
Βελτιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης των κτιριακών δομών, 
Ενίσχυση πράσινης επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας έναντι επιχειρήσεων που δεν 
ασκούν πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας, 
Ενίσχυση περιβαλλοντικής συνείδησης του ανθρώπινου δυναμικού,  
Υιοθέτηση μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας,  
Αξιοποίηση τεχνολογιών Α.Π.Ε. 
                                                              
 Παράλληλα τα οφέλη που θα προκύψουν για τη χώρα θα αφορούν  σε : 
1.Μείωση ενεργειακής εξάρτησης, 
2.Συμβολή στην επίτευξη των εθνικών στόχων, που έχουν τεθεί για τη μείωση των εκπομπών των 
αερίων του θερμοκηπίου 
3.Ορθολογική χρήση ενεργειακών πόρων, 
4.Θετική συμβολή στο ενεργειακό και εμπορικό ισοζύγιο της χώρας, λόγω μείωσης της 
κατανάλωσης ενέργειας, 
5.Τόνωση οικοδομικής δραστηριότητας. 
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Οι τελικές αποφάσεις και οι νέες ημερομηνίες για τα myDATA 

Η υγειονομική κρίση έχει μεταθέσει αρκετές φορές την υποχρεωτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών 
βιβλίων προκειμένου οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να κάνουμε τα βήματα προς την κανονικότητα 
και να ξεπεράσουν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο διάστημα αυτό. Πλέον τα δεδομένα 
φαίνεται να αλλάζουν και όλες οι κινήσεις δείχνουν ότι ο σχεδιασμός θα προχωρήσει με λίγες 
πιθανότητες για νέες αναβολές. Ο μοναδικός λόγος να μετατεθούν εκ νέου οι ημερομηνίες είναι ένα 
νέο lockdown που στην παρούσα φάση δεν φαίνεται ορατό. Με βάση τα νέα δεδομένα και όπως 
προκύπτει από την απόφαση της ΑΑΔΕ (1156/2021) : 
Από τις 20 Ιουλίου διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τα δεδομένα της 
σύνοψης εσόδων καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, 
των λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά μέσω Παρόχων 
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.  
Από την ίδια ημερομηνία διαβιβάζεται προαιρετικά ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός εσόδων καθώς και 
ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, των δεδομένων που 
εκδίδονται από 20.7.2020 και μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων. 
 
- Από την 1.10.2020 έως και την 31.12.2020 δύνανται να διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα 
myDATA τα δεδομένα της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εσόδων και εξόδων των λογιστικών 
στοιχείων που εκδίδονται το παραπάνω χρονικό διάστημα, με τους λοιπούς τρόπους διαβίβασης 
πέραν των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης 
- Ειδικά για τις εγγραφές μισθοδοσίας η διαβίβαση των δεδομένων για το χρονικό διάστημα από 
1.10.2020 έως 31.12.2020, δύναται να διενεργείται έως και την 31.3.2021. 
- Από την 1.1.2022 και εφεξής, διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα 
δεδομένα, όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Α΄ 170). 
Εξαιρετικά για το φορολογικό έτος 2021, τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων 
τιμολόγησης, τα δεδομένα της σύνοψης, οι χαρακτηρισμοί εξόδων αυτοτιμολόγησης 
(αντικριζόμενων ή μη), καθώς και οι τίτλοι κτήσης διαβιβάζονται υποχρεωτικά: i) από την 1.10.2021,  
από τις οντότητες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και το σύνολο των ακαθαρίστων 
εσόδων τους για το φορολογικό έτος 2019, υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€ 100.000), καθώς  
 

12/13 



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

και από τις οντότητες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και το σύνολο των ακαθαρίστων 
εσόδων τους για το φορολογικό έτος 2019, υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 50.000) και ii) 
από την 1.11.2021, από τις λοιπές οντότητες. 
 
Έως και την 31.3.2022, διαβιβάζονται τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων 
τιμολόγησης, τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων αυτοτιμολόγησης, καθώς και 
οι τίτλοι κτήσης που αφορούν σε λογιστικά αρχεία για το χρονικό διάστημα από την 1.1.2021 έως 
και την 30.9.2021, καθώς και την 31.10.2021 αντίστοιχα, για τις κατηγορίες οντοτήτων της 
παραπάνω παραγράφου, εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα, 
σύμφωνα με την περ. α΄ ανωτέρω. Ειδικά στην περίπτωση μη διαβίβασης δεδομένων από τον 
Εκδότη, στις παραπάνω περιπτώσεις, για στοιχεία που έχουν εκδοθεί έως και τις προαναφερόμενες 
ημερομηνίες, ήτοι 30.9.2021 και 31.10.2021 αντίστοιχα, αυτά δύνανται να διαβιβάζονται από το 
Λήπτη από την 1.4.2022 έως και την 30.4.2022. Ο Εκδότης δύναται να αποδεχθεί και να 
χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές έως και την 31.5.2022. Τα δεδομένα της περίπτωσης αυτής 
που αφορούν σε συναλλαγές χονδρικής διαβιβάζονται διακριτά, ανά παραστατικό και τα δεδομένα 
των συναλλαγών λιανικής διαβιβάζονται ανά μήνα, είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά. 
Έως και την 31.5.2022 δύνανται να διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι 
χαρακτηρισμοί εξόδων τιμολόγησης, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων αυτοτιμολόγησης, που 
αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 1.1.2021 έως και την 31.12.2021. 
Επιπλέον, έως και την 31.5.2022 δύνανται να διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., από το λήπτη των 
αγαθών ή των υπηρεσιών (ημεδαπή οντότητα), τα δεδομένα εξόδων των περ. α΄ έως και ε΄ της παρ. 
4 του άρθρου 4 της παρούσας. Τα δεδομένα των υπόψη περιπτώσεων, που αφορούν σε 
συναλλαγές χονδρικής, διαβιβάζονται διακριτά ανά παραστατικό και τα δεδομένα των συναλλαγών 
λιανικής διαβιβάζονται είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα. 
 
Έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 και 
όχι αργότερα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτής, διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., 
υποχρεωτικά οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και προαιρετικά οι εγγραφές τακτοποίησης 
εξόδων, των δεδομένων που αφορούν το υπόψη φορολογικό έτος. 
 

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