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Τεύχος 16/2021 (έτος 2ο )  
 

Μήνυμα προέδρου                                                
 
Αγαπητές – αγαπητοί συνάδελφοι,  
 
Λίγες ημέρες μας χωρίζουν από την 85η ΔΕΘ, που αποτελεί την πρώτη Covid-Free ευρωπαϊκή 
έκθεση. Αυτό από μόνο του σηματοδοτεί την αλλαγή σελίδας από την πανδημία και την επιστροφή 
σε μια μερική κανονικότητα.  
 
Δυναμικό παρών θα δώσει η ΠΟΒΑΚΩ, που θα βρίσκεται στο περίπτερο 15, stand 19 της  85ης 
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που ανοίγει τις πύλες της στις 11 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει 
μέχρι τις 19 του μήνα. 
Η διοργάνωση της ΔΕΘ κάθε Σεπτέμβριο, πέραν του θεσμικού της χαρακτήρα, σηματοδοτεί και την 
έναρξη του νέου οικονομικού έτους για τη χώρα, διατηρώντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας 
οργάνωσης εξίσου αξιόπιστης για τους επαγγελματίες, το κοινό και την πολιτεία. Η κρίσιμη 
πρόκληση για την ελληνική οικονομία είναι η στροφή σε μια νέα αναπτυξιακή φιλοσοφία, που δεν 
θα στηρίζεται στο κράτος, αλλά στις δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα. Θα αντλεί ώθηση από νέες 
παραγωγικές δραστηριότητες και επενδύσεις, από την καινοτομία, την εξωστρέφεια, την 
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και από τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού και των φυσικών πλεονεκτημάτων της χώρας. Η δημιουργία όρων ταχύτερης 
και βιώσιμης ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια αποτελεί αναμφίβολα μία από τις μεγαλύτερες 
προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας μετά την πανδημία. Το βήμα της 85ης ΔΕΘ αποτελεί, 
αναμφίβολα, μια πρώτης τάξης ευκαιρία για να ακούσουμε από τα χείλη του πρωθυπουργού, για την 
πρόοδο των εργασιών των μεγάλων, αλλά και νέων έργων για τη Θεσσαλονίκη, καθώς και για την 
επόμενη ημέρα της οικονομίας, τις δράσεις που θα αναληφθούν από την πλευρά της πολιτείας για τη 
στήριξη της επιχειρηματικότητας καθώς και τη δέσμη μέτρων,  που αυτές τις ημέρες  επεξεργάζεται 
η κυβέρνηση, και θα ανακοινωθούν από το βήμα της ΔΕΘ και στοχεύουν στην ελάφρυνση των 
πολιτών από τα φορολογικά βάρη. 
 
Σήμερα, η Ελλάδα καλείται ξανά να βρει το δρόμο εξόδου από μια μεγάλη κρίση. Πρόκειται για μια 
προσπάθεια που απαιτεί όραμα, σχέδιο και συνένωση δυνάμεων. Ο επιχειρηματικός κόσμος της 
χώρας, έχοντας αντέξει στις πιέσεις, είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στη νέα εθνική πρόκληση: αυτή 
που αφορά την ταχύρρυθμη και διατηρήσιμη ανάπτυξη της επόμενης μέρας.  
 
 Πέτρος Καλπακίδης  
Πρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ 
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Πυρετώδεις οι προετοιμασίες για τη ΔΕΘ: Τι θα δούμε στα περίπτερα – 
Με GreenPass η είσοδος 

Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η εικόνα έχει αρχίσει να θυμίζει στους  Θεσσαλονικείς 
αυτό που γνωρίζουν καλά, αλλά η πανδημία κατάφερε να αναιρέσει το 2020, πως ο 
Σεπτέμβριος είναι ιστορικά μήνας ιδιαίτερης κινητικότητας για την πόλη. 
 
Στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, στην έκταση των 180 στρεμμάτων, 
εκ των οποίων τα 62 αποτελούν στεγασμένο εκθεσιακό χώρο, εργαζόμενοι και αυτοκίνητα 
πηγαινοέρχονται ασταμάτητα.  
Παρότι στοιχεία για τον αριθμό εκθετών και την κάλυψη των εκθεσιακών χώρων δεν έχουν 
μέχρι στιγμής ανακοινωθεί επισήμως, γεγονός είναι ότι η 85η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 
(ΔΕΘ) προετοιμάζεται, ενόψει των προγραμματισμένων για τις 11 Σεπτεμβρίου εγκαινίων 
της. Προετοιμάζεται για δεύτερη φορά, μετά την περσινή ακύρωση της λόγω της πανδημίας. 
 
Η ΔΕΘ του 2020 θα μείνει στην ιστορία της ΔΕΘ-Helexpo ως μια έκθεση που δεν 
πραγματοποιήθηκε ποτέ -η πρώτη μεταπολεμικά, που είχε τέτοια τύχη. Και η 85η ΔΕΘ του 
2021, που στόχος είναι να πραγματοποιηθεί στις 11-19 Σεπτεμβρίου, φιλοδοξεί να μείνει στην 
ιστορία ως η πρώτη Covid-free μεγάλη έκθεση της Ευρώπης, που θα γίνει με φυσική παρουσία 
και αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων (η είσοδος θα γίνεται με GreenPass), 
με τη διοργανώτρια ΔΕΘ-Helexpo να φιλοδοξεί να θέσει τον οργανωτικό πήχη για όλες τις 
ανάλογες εκδηλώσεις. Με τιμώμενη χώρα όχι τη Γαλλία, όπως αρχικά προβλεπόταν, αλλά την 
Ελλάδα, με αφορμή και την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, η 
προετοιμασία της 85ης διοργάνωσης της ΔΕΘ είναι πια σε εξέλιξη. 
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«Είμαι αισιόδοξος ότι όλα θα πάνε καλά» 
 
«Είμαι αισιόδοξος ότι όλα θα πάνε καλά και η 85η ΔΕΘ θα είναι φέτος μια μεγάλη, με μέτρα, 
πολύ προσεκτικά οργανωμένη, γιορτή για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και την περιοχή της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στην οποία θα νιώθουν όλες και όλοι ασφαλείς» επισημαίνει, 
μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος της διοργανώτριας ΔΕΘ-Helexpo AE, Τάσος Τζήκας. 
Προσθέτει ότι όλα δρομολογούνται με βάση πάντα το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο και 
τις προβλέψεις των λοιμωξιολόγων. «Θα είναι μια Covid-Free έκθεση, απόλυτα ασφαλής για 
όλους -επισκέπτες, εκθέτες και εργαζόμενους- και βέβαια θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα: μάσκες, αποστάσεις και ό,τι άλλο κριθεί ότι χρειάζεται εκείνη την περίοδο» 
εξηγεί και συμπληρώνει ότι, ως η πρώτη μεγάλη έκθεση που θα πραγματοποιηθεί 
πανευρωπαϊκά, η 85η ΔΕΘ θα δώσει από τη Θεσσαλονίκη το μήνυμα της επανεκκίνησης όχι 
μόνο της ελληνικής, αλλά και της ευρωπαϊκής οικονομίας στις νέες συνθήκες. 
Κατά τον κ. Τζήκα, στην 85η ΔΕΘ, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο παρόν και το μέλλον της 
ελληνικής επιχειρηματικότητας. Μάλιστα, λέει, «μετά και το τεχνολογικό άλμα που επέβαλε 
σε όλη την κοινωνία η πανδημία», η 85η ΔΕΘ θα φιλοξενήσει ένα «πολύ μεγάλο αφιέρωμα 
στις νέες τεχνολογίες και τη νέα επιχειρηματικότητα». 
2ο Thessaloniki Helexpo Forum, πολιτικοί αρχηγοί, 9 εκθεσιακές ενότητες 
Η διοργάνωση της 85ης ΔΕΘ θα συνοδεύεται από εκείνη του 2ου Thessaloniki Helexpo 
Forum, που φέτος θα φιλοξενηθεί στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» από τη Δευτέρα 13 
έως την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου, με τίτλο «Δημιουργώντας την Επόμενη Μέρα». Στο 
πλαίσιο του φόρουμ, θα γίνει αναλυτική συζήτηση και θα προταθούν ιδέες και δράσεις για 
την οικονομία και την κοινωνία, μετά τη δύσκολη συγκυρία της πανδημίας. 
Σάββατο 11/9 η ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 
Το Σάββατο 11/9 θα γίνει η εναρκτήρια ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο 
οποίος θα δώσει συνέντευξη Τύπου την επόμενη μέρα, ενώ το Σαββατοκύριακο 18 και 19  
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Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν η ομιλία και η συνέντευξη τύπου του αρχηγού της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα. 
 
Στο μεσοδιάστημα θα πραγματοποιούνται καθημερινά στο φόρουμ θεματικά πάνελ διάρκειας 
μιάμισης ώρας, στα οποία θα συμμετέχουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι κι εκπρόσωποι 
κομμάτων, επιχειρηματικών φορέων, συνδέσμων, επιχειρήσεων και της αυτοδιοίκησης. 
 
Όπως έχει ήδη ανακοινώσει η ΔΕΘ-Helexpo AE, παρούσες στην 85η ΔΕΘ θα είναι και οι 13 
Περιφέρειες της χώρας, οι οποίες θα αναδείξουν την ιστορική τους συνέχεια, αλλά και τις 
προοπτικές ανάπτυξης τους, ενώ το ελληνικό επιχειρείν αναμένεται να δώσει το «παρών» με 
την παρουσία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), αλλά και την 
αυτόνομη συμμετοχή των επιμελητηρίων της Θεσσαλονίκης. 
 
Σύμφωνα δε, με όσα αναφέρονται στο site της εταιρείας, οι βασικές εκθεσιακές ενότητες που 
απαρτίζουν την 85η ΔΕΘ είναι οι εξής εννέα: «Ελλάδα» (Παρελθόν - Παρόν- Μέλλον), 
«Ψηφιακή Ελλάδα», «Ανάπτυξη», «Πολιτεία», «Ελλάδα & Επιχειρηματικότητα», 
«Akademia», «Ενέργεια-Κυκλική Οικονομία», «Ηλεκτροκίνηση» και «e-GAMING». 
 
Με GreenPass η είσοδος 
 
Βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλλων, που ανακοίνωσε στις 12 Αυγούστου η Γενική 
Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (και μέχρι νεότερης ενημέρωσης από το 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων), η είσοδος εκθετών, συνεργατών και κατασκευαστών 
(εργαζομένων) στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (γραφεία και 
περίπτερα), θα επιτρέπεται ώς τις 23 Σεπτεμβρίου με την επίδειξη GreenPass (που πιστοποιεί 
ότι είτε είναι εμβολιασμένοι είτε έχουν νοσήσει). 
 
Οι προσερχόμενοι στο εκθεσιακό κέντρο θα πρέπει να φέρουν μαζί τους είτε αστυνομική 
ταυτότητα είτε διαβατήριο, καθώς θα πραγματοποιείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας με το κατά 
περίπτωση πιστοποιητικό, ενώ θα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας καθ όλη τη διάρκεια 
παραμονής στους στεγασμένους χώρους του εκθεσιακού κέντρου για όλους ανεξαιρέτως και 
η τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου (όλα τα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των 
ισχυόντων για τυχόν μη εμβολιασμένους εργαζόμενους) περιγράφονται αναλυτικά εδώ: 
https://www.thessalonikifair.gr/el/protokollo-leitoyrgias). 
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Επανέρχεται δριμύτερη η Athens International Jewellery Show 2022 

Μετά την επίσημη ανακοίνωση για την επανεκκίνηση των εκθεσιακών  δραστηριοτήτων από 
1ης Σεπτεμβρίου 2021, η AIJS επανέρχεται δυναμικά με την 34η διοργάνωση επίσης, από 
Παρασκευή 25 έως Δευτέρα 28/2/2022. Τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτοκόλλα και με 
προτεραιότητα την ασφάλεια εκθετών και επισκεπτών, υποδεχόμαστε ξανά επίσης 
επαγγελματίες του κλάδου του κοσμήματος και των ρολογιών. 
 
Η AIJS είναι η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση του κλάδου στην Ελλάδα και αποτελεί το ετήσιο 
σημείο αναφοράς για την αργυροχρυσοχοΐα. Με εντυπωσιακή δυναμική, αναδεικνύει κάθε 
χρόνο επίσης νέες τάσεις σε χρυσό, ασήμι και ρολόι, ενημερώνει για σύγχρονα υλικά και 
τεχνοτροπίες και παρέχει το ιδανικό πλαίσιο για την ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα σε 
εταιρίες από Ελλάδα και εξωτερικό. 
Στην AIJS o επισκέπτης έχει επίσης την ευκαιρία να γνωρίσει το ελληνικό κόσμημα –που 
διακρίνεται για τον εκλεπτυσμένο σχεδιασμό και την υψηλή κατασκευαστική του ποιότητα- 
καθώς και την ειδική κατηγορία του ορθόδοξου χριστιανικού κοσμήματος. 
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Δεύτερος κύκλος αιτήσεων για το πρόγραμμα e-λιανικό 

 
Σε εξέλιξη είναι ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος e-λιανικό για την επιχορήγηση 
υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, προκειμένου να 
δημιουργήσουν ή να αναβαθμίσουν το ηλεκτρονικό τους κατάστημα (eshop). 
 
Το πρόγραμμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού προγράμματος 
ΕΠΑνΕΚ του υπουργείου Ανάπτυξης  επιχορηγεί 100%, μέχρι 5.000 ευρώ επιχειρήσεις 
λιανικού εμπορίου για δημιουργία e-shop. 
 
Ο νέος, δεύτερος κύκλος αιτήσεων στο πρόγραμμα, θα διαρκέσει ως τις 29 Σεπτεμβρίου του 
2021. Ωφελούμενες του προγράμματος είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κλάδο 
του λιανεμπορίου και έχει ανασταλεί η λειτουργία τους τουλάχιστον για μια ημέρα, απο τις 
18 Μαρτίου και μετά.  
 
Οι επιχειρήσεις χωρίζονται σε: 

• Yφιστάμενες επιχειρήσεις, εφόσον η σύσταση τους έχει πραγματοποιηθεί 
ως 30/09/2019. 

• Νεοσύστατες επιχειρήσεις, εφόσον η σύσταση τους έχει πραγματοποιηθεί από 
την 01/10/2019 και έπειτα 
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ΑΑΔΕ: Επιδότηση πάγιων δαπανών -Με δύο βήματα ο συμψηφισμός των φορολογικών 

οφειλών 
Με δύο απλά βήματα θα γίνεται ο συμψηφισμός των φορολογικών οφειλών για τις 31.000 
επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της επιδότησης των πάγιων δαπανών, όπως 
ανακοινώθηκε από την ΑΑΔΕ. 
 
Ειδικότερα, τα βήματα αυτά έχουν ως εξής: 
Βήμα 1: Για τις επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης στην πλατφόρμα 
«myBusinessSupport», προσδιορίζοντας το ποσό που επιθυμούν να διατεθεί για την εξόφληση 
φορολογικών οφειλών, από την επόμενη ημέρα της υποβολής της αιτήσεων, ελέγχεται 
καθημερινά από την ΑΑΔΕ με αυτοματοποιημένο τρόπο εάν οι δικαιούχες επιχειρήσεις 
εμφανίζουν στο TAXIS οφειλές φόρων (φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ και λοιποί φόροι) 
που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν στο β' εξάμηνο του 2021. 
Βήμα 2: Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει τέτοιες οφειλές, αυτές εξοφλούνται αυτόματα 
με το ποσό της επιδότησης των πάγιων δαπανών που δικαιούται η επιχείρηση, έως την 
εξάντληση του ποσού αυτού. 
 
Μάλιστα, η πλατφόρμα «myBusinessSupport» παρέχει διαρκή ενημέρωση στις επιχειρήσεις 
που έχουν ενταχθεί στην επιδότηση παγίων δαπανών για τα εξής: 
Το αρχικό ποσό που η επιχείρηση επέλεξε να διαθέσει για την εξόφληση των φορολογικών 
οφειλών, τις υποχρεώσεις που έχουν εξοφληθεί με το ποσό της επιδότησης παγίων δαπανών 
(είδος φόρου, χρόνος εξόφλησης), το υπόλοιπο διαθέσιμο ποσό προς εξόφληση φορολογικών 
οφειλών της επιχείρησης. 
Για παράδειγμα, έστω ότι μια επιχείρηση δικαιούται συνολικό ποσό επιδότησης πάγιων 
δαπανών 10.000 ευρώ και με την αίτησή της επιλέγει να διατεθεί για την εξόφληση των 
φορολογικών υποχρεώσεών της το 40%, ήτοι 4.000 ευρώ. 
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Από τον αυτοματοποιημένο έλεγχο προκύπτει ότι η επιχείρηση έχει υποβάλει δήλωση ΦΠΑ 
μηνός Ιουλίου, από την οποία προκύπτει φόρος προς καταβολή 2.500 ευρώ.  
Το σύστημα προχωρά στην εξόφληση του φόρου αυτού, μειώνοντας ισόποσα το διαθέσιμο 
ποσό για επόμενων προς εξόφληση φορολογικών υποχρεώσεων σε 4.000 -2.500 = 1.500 ευρώ. 
Στην εφαρμογή της επιδότησης πάγιων δαπανών της πλατφόρμας «myBusinessSupport» η 
επιχείρηση μπορεί να λάβει ενημέρωση για τα παραπάνω και να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή 
ποιο είναι το διαθέσιμο υπόλοιπο της επιδότησης που θα αξιοποιηθεί αυτόματα για την 
εξόφληση φόρων. 
Όπως επισημαίνουν τα στελέχη της ΑΑΔΕ και όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι επιχειρήσεις 
πρέπει να λάβουν υπόψη ότι μεταξύ της υποβολής δηλώσεων και της εμφάνισης των οφειλών 
από τις δηλώσεις στην προσωποποιημένη πληροφόρηση στο «myTAXISnet» μεσολαβούν 
ορισμένες ώρες. Συνεπώς, συνιστάται στις επιχειρήσεις να υποβάλουν τις δηλώσεις για τους 
φόρους που μπορούν να εξοφληθούν από την επιδότηση πάγιων δαπανών το αργότερο δύο 
ημέρες πριν από την προθεσμία καταβολής του φόρου, ώστε έως την εκπνοή της προθεσμίας 
αυτής να διενεργηθεί η έκπτωση του φόρου και να δουν εγκαίρως το τυχόν υπόλοιπο προς 
εξόφληση. 
 

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 30,8% στον τζίρο του χονδρικού εμπορίου το β' τρίμηνο 

Αύξηση 30,8% παρουσίασε ο δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο του Β΄ 
τριμήνου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2020, όπως 
ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. 
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Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2021 παρουσίασε αύξηση 13,3%. 
Ο Εποχικά Διορθωμένος Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο του Β΄ τριμήνου 
2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2021, παρουσίασε αύξηση 5,0%, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. 
 

Νέο πρόγραμμα για πληρωμές φόρων και εισφορών 

Στην ενεργοποίηση εντός του Σεπτεμβρίου του προγράμματος για πληρωμή φορολογικών  
9/17 
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και ασφαλιστικών οφειλών από επιχειρήσεις και επαγγελματίες με την παροχή πρόσθετης 
ρευστότητας από τους τρεις πρώτους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής προχωρά το 
υπουργείο Οικονομικών. 
 
Πρόκειται για περίπου 25.000 επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν μείωση τζίρου κατά τουλάχιστον 
30% το 2020 σε σύγκριση με το 2019 και στις οποίες δίνεται η δυνατότητα να λάβουν ποσό 
ίσο με το 35% της συνολικής ενίσχυσης από τους τρεις πρώτους κύκλους των επιστρεπτέων 
προκαταβολών ως «πιστωτικό» και να το χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά για την πληρωμή 
φόρων και ασφαλιστικών εισφορών μέχρι τα τέλη του 2021. Στην περίπτωση αυτή, όμως, θα 
πρέπει να αποπληρώσουν το 100% της ενίσχυσης που έλαβαν σε 60 μηνιαίες δόσεις από 
31/1/2022. 
 
Το μέτρο θα δώσει ανάσες κυρίως σε μικρά εμπορικά καταστήματα, επιχειρήσεις εστίασης 
και άλλες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπως γυμναστήρια και οι οποίες δεν έχουν 
πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό και δεν έχουν τα απαιτούμενα κεφάλαια για την 
επανεκκίνησή τους και την πληρωμή των υποχρεώσεών τους στην εφορία και στα 
ασφαλιστικά ταμεία. 
 
Για παράδειγμα, επιχείρηση που έλαβε ενισχύσεις 20.000 ευρώ από τους τρεις πρώτους 
κύκλους επιστρεπτέας προκαταβολής και δικαιούται «κούρεμα» 10.000 ευρώ στο προς 
επιστροφή ποσό, έχει τη δυνατότητα να λάβει πιστωτικό συμψηφισμού φόρων και εισφορών 
ύψους 7.000 ευρώ (20.000 x 35%). Εάν επιλέξει να πάρει τις 7.000 ευρώ, θα πρέπει να 
επιστρέψει τις 20.000 ευρώ από τις αρχές του 2022 σε 60 μηνιαίες δόσεις και θα «χάσει» το 
κούρεμα 50% των κρατικών δανείων. 
 
Υπενθυμίζεται ότι για τους 3 πρώτους κύκλους των επιστρεπτέων προκαταβολών παρέχεται 
η δυνατότητα «κουρέματος» του ποσού κατά 30% για όσες επιχειρήσεις έχουν μείωση 
τζίρου από 15% έως 30% και κατά 50% για όσες έχουν μείωση τζίρου άνω του 30%. 
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H Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναμένεται έως το τέλος Σεπτεμβρίου να αναρτήσει 
στο Taxisnet αναλυτικά τα ποσά που έχει λάβει κάθε επιχείρηση και επαγγελματίας, καθώς 
και το συνολικό ποσό που καλείται να επιστρέψει στο κράτος προκειμένου οι δικαιούχοι να 
έχουν πλήρη εικόνα και να αποφασίσουν πώς θα αποπληρώσουν την οφειλή. Σε αυτά θα 
αναγράφεται τόσο το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που τους χορηγήθηκε όσο και εκείνο 
που πρέπει να επιστρέψουν εντόκως.  
Το ύψος του συνολικού ποσού που πρέπει να επιστραφεί στο Δημόσιο ανέρχεται σε 5,3 δισ. 
ευρώ και οι πληττόμενοι από την πανδημία που έκαναν χρήση του μέτρου, έχουν δύο 
δυνατότητες αποπληρωμής: 
 
• Να αποπληρώσουν το συνολικό ποσό που οφείλουν σε 60 δόσεις, ξεκινώντας από τον 

Ιανουάριο του 2022. Για παράδειγμα, αν κάποιος έλαβε ποσό 100.000 ευρώ από τους 
τρεις τελευταίους κύκλους του προγράμματος, θα πρέπει να επιστρέψει το 50%, δηλαδή 
50.000 ευρώ. 

2. Να εξοφλήσουν εφάπαξ όλο το ποσό που έχουν λάβει με επιπλέον «κούρεμα» 15% επί 
του επιστρεπτέου τμήματος. Αν κάποιος πρέπει να επιστρέψει 50.000 ευρώ και πληρώσει το 
ποσό εφάπαξ, θα καταβάλει 42.500 ευρώ. 
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Ταμειακές μηχανές: Από τον Σεπτέμβριο η σταδιακή διασύνδεση με το TAXIS 

Ξεκινά σταδιακά από την 1η Σεπτεμβρίου η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το 
πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ για την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων των 
στοιχείων λιανικής πώλησης. Οι αποδείξεις που θα εκδίδονται μέσω ταμειακών μηχανών θα 
διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. 
Ειδικότερα σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα της διασύνδεσης των ταμειακών 
μηχανών με το TAXIS. 
Οι επιχειρήσεις διασυνδέονται με βάση το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: 
– από 01/09/2021 αυτές που βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία και το 
φορολογικό έτος 2019, είχαν ακαθάριστα έσοδα πάνω από 100.000 Euro, 
– από 01/10/2021 αυτές που βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία και το 
φορολογικό έτος 2019, είχαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 100.000 Euro και 
– από 01/11/2021 οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. Στην ίδια ημερομηνία εντάσσονται και οι 
επιχειρήσεις που είτε είναι υπόχρεες σε χρήση ταμειακής μηχανής (Φ.Η.Μ) , είτε 
χρησιμοποιούν προαιρετικά Φ.Η.Μ. και έχουν κάνει έναρξη εργασιών από 01/01/2020 έως 
και την 01/09/2021, καθώς και οι επιχειρήσεις που το φορολογικό έτος τους λήγει σε 
διαφορετική ημερομηνία της 31/12. 
 
Σύμφωνα με την απόφαση τα δεδομένα που διαβιβάζονται, ανά στοιχείο λιανικής πώλησης 
που εκδίδεται είναι τα εξής: 
α) Α.Φ.Μ. του εκδότη 
β) Είδος Παραστατικού λιανικής πώλησης 
γ) Αύξων αριθμός του στοιχείου λιανικής πώλησης 
δ) Ημερομηνία και ώρα έκδοσης 
ε) Συντελεστής ΦΠΑ 
στ) Συνολική αξία παραστατικού. 
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ΤτΕ: Αύξηση 1,841 δισ. ευρώ στις καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα τον Ιούλιο 

Κατά 1.841 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα τον Ιούλιο του 2021, 
έναντι αύξησης κατά 1.619 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδας.  
Παράλληλα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας 
οικονομίας διαμορφώθηκε σε 13,8% τον Ιούλιο του 2021 από 15,2% τον προηγούμενο 
μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 11,0% 
από 12,5% τον προηγούμενο μήνα.  
Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η ΤτΕ:  
Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας  
H μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν θετική κατά 687 εκατ. ευρώ, 
έναντι θετικής καθαρής ροής 1.667 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. 
Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης  
Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Ιούλιο του 2021, 
ήταν θετική κατά 1.219 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.150 εκατ. ευρώ τον 
προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής 
κυβέρνησης μειώθηκε σε 55,5% από 60,1% τον προηγούμενο μήνα.  
Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα 
Τον Ιούλιο του 2021, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του 
ιδιωτικού τομέα μειώθηκε σε 1,2% από 2,3% τον προηγούμενο μήνα.  
Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν 
αρνητική κατά 532 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 517 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο 
μήνα. 
Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων 
Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Ιούλιο του 2021, ήταν 
αρνητική κατά 341 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 416 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο 
μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 4,3% από 6,4% τον προηγούμενο μήνα. 
Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών 
επιχειρήσεων (ΜΧΕ) μειώθηκε σε 4,1% από 6,2% τον προηγούμενο μήνα.  
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Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 44 εκατ. ευρώ, έναντι 
θετικής καθαρής ροής 297 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων μειώθηκε σε 6,5% από 7,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της 
χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 297 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 120 
εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. 
Ι.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών 
επιχειρήσεων 
Τον Ιούλιο του 2021, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους 
επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 47 εκατ. ευρώ, έναντι 
θετικής καθαρής ροής 87 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
της χρηματοδότησής τους μειώθηκε σε 2,5% από 4,4% τον προηγούμενο μήνα. 
Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων 
Αρνητική κατά 144 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους 
ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τον Ιούλιο του 2021, έναντι θετικής 
καθαρής ροής 13 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της 
χρηματοδότησής τους παρέμεινε αμετάβλητος στο -2,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. 
Καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα 
H μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν θετική κατά 1.111 εκατ. ευρώ, 
έναντι θετικής καθαρής ροής 2.378 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2021. 
ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση  
Μείωση κατά 730 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούλιο του 2021, οι καταθέσεις της γενικής 
κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 759 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -19,2% από -14,2% τον προηγούμενο μήνα. 
ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα 
Αύξηση κατά 1.841 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούλιο του 2021, οι καταθέσεις του 
ιδιωτικού τομέα, έναντι αύξησης κατά 1.619 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 13,2% από 14,5% τον προηγούμενο μήνα.  
ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις 
Αύξηση κατά 1.053 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούλιο του 2021, οι καταθέσεις των 
επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 1.077 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 24,8% από 19,3% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι 
καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 560 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 1.278 εκατ. ευρώ 
τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 493 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 201 
εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. 
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ΙΕΛΚΑ: Πώς κυκλοφορούν στα καταστήματα εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι 

Σημαντικές  διαφορές επίσης καταναλωτικές συνήθειες μεταξύ εμβολιασμένων και μη 
καταδεικνύει έρευνα που πραγματοποίησε το ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου 
Καταναλωτικών Αγαθών). 
 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα επίσης έρευνας, η μεγαλύτερη διαφοροποίηση ανάμεσα επίσης 
δύο ομάδες καταγράφεται στο αίσθημα ασφάλειας σε σχέση με την κυκλοφορία. Το 66% των 
μη εμβολιασμένων θεωρούν ότι είναι ασφαλές να κυκλοφορούν έξω επίσης πριν, ενώ μόλις 
το 23% των εμβολιασμένων πιστεύει το ίδιο. 
 
Πρακτικά στο κοινό των εμβολιασμένων εξακολουθεί να κυριαρχεί η ανησυχία σε σχέση με 
την εξάπλωση του ιού σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Στο κοινό των μη εμβολιασμένων η 
πλειοψηφία φαίνεται να υιοθετεί συμπεριφορές κυκλοφορίας σαν να μην υπάρχει η πανδημία, 
αλλά μία σημαντική μειοψηφία (1 επίσης 3) ανησυχεί, κάτι που ενδεχομένως σημαίνει ότι 
έχουν μεγαλύτερες φοβίες για τον εμβολιασμό, παρά για την πανδημία. 
Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και σε σχέση με τα μέτρα προστασίας στα καταστήματα 
σούπερ μάρκετ, με 1 επίσης 2 εμβολιασμένους να θεωρούν τα μέτρα υπερβολικά και μόλις 1 
επίσης 8 μη εμβολιασμένους να έχει την ίδια άποψη. Σημειώνεται ότι εξακολουθεί να ισχύει 
ο περιορισμός πρόσβασης 1 ατόμου ανά 16 τ.μ., κάτι που εξακολουθεί να μειώνει τη μέγιστη 
δυνατότητα εξυπηρέτησης των καταστημάτων και να δημιουργεί ουρές επίσης ώρες αιχμής. 
 
Η μεγαλύτερη ανησυχία του εμβολιασμένου κοινού αποτυπώνεται και στο ότι το 47% των 
εμβολιασμένων προσπαθεί να κάνει γρήγορα επίσης αγορές του στο σούπερ μάρκετ, έναντι 
μόλις 19% του μη εμβολιασμένου. Το 33% του εμβολιασμένου κοινού επίσης δηλώνει ότι 
απολυμαίνει τα προϊόντα πριν τα βάλει στο σπίτι, έναντι 13% του μη εμβολιασμένου. 
Αντίστοιχα, το 32% του εμβολιασμένου κοινού δηλώνει ότι αποφεύγει τα χύμα προϊόντα 
έναντι 17% των μη εμβολιασμένων. 
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Σε σχέση με τους ηλεκτρονικές αγορές, καταγράφεται διπλάσιο ποσοστό στο κοινό των 
εμβολιασμένων το οποίο προτίθεται να αγοράσει εξ αποστάσεως τρόφιμα, με 14% έναντι 6% 
των μη εμβολιασμένων. Τους, σε σχέση με τους «εθνοκεντρικές τάσεις» και στα δύο κοινά 
εξακολουθούν να καταγράφονται υψηλά, με εντονότερες στο μη εμβολιασμένο κοινό με 80% 
έναντι 70%. 
 
Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, η επιστροφή στην κανονικότητα σε σχέση με τους αγοραστικές 
συνήθειες είναι δεδομένο ότι θα διαρκέσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα, 
μία σειρά συνηθειών που υιοθετήθηκαν λόγω τους εμφάνισης τους κρίσης τους Covid-19 
αναμένεται να διατηρηθούν από μεγάλες ομάδες των καταναλωτών (το 2022 ή και να μη 
σταματήσουν ποτέ). 
 
Ειδικότερα, 2 τους 3 εμβολιασμένους (ποσοστό 67%) θα συνεχίσουν να προσπαθούν να 
επισκεφθούν το κατάστημα ημέρες και ώρες χωρίς κίνηση, έναντι του 38% των μη 
εμβολιασμένων. Το 55% των εμβολιασμένων θα συνεχίσει να αποφεύγει ουρές και άλλα 
σημεία συνωστισμού μέσα στο κατάστημα. Μόλις το 28% από τους μη εμβολιασμένους 
δηλώνει το ίδιο. 
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Ένας στους πέντε εμβολιασμένους δηλώνει ότι θα συνεχίσει να φοράει μάσκα στα 
καταστήματα τροφίμων ακόμα και την επιστροφή στην κανονικότητα. Ποσοστό 8% των μη 
εμβολιασμένων δηλώνει το ίδιο. Αναφορικά με την επίδραση που έχει η επιδημιολογική 
εικόνα των καταστημάτων στην απόφαση των καταναλωτών να αγοράσουν από αυτά, 
φαίνεται ότι είναι σημαντικά εντονότερη η επιθυμία του εμβολιασμένου κοινού (το οποίο 
σημειώνεται και πάλι ότι αποτελεί το 68% του συνόλου) να είναι εμβολιασμένο το προσωπικό 
του καταστήματος, με το 71% να δηλώνει ότι είναι αρκετά ή πολύ σημαντικός παράγοντας 
για να επισκεφθούν ένα κατάστημα τροφίμων. Ίδιο ποσοστό 71% δηλώνει ότι επιθυμεί το 
προσωπικό των καταστημάτων τροφίμων να υποβάλλεται σε σελφ-τεστ. 
Τα αντίστοιχα ποσοστά στο κοινό των μη εμβολιασμένων είναι μόλις 14% για τον 
εμβολιασμό του προσωπικού και 44% για την υποβολή σε σελφ-τεστ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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