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Τεύχος 18/2021 (έτος 2ο )  
 

Μήνυμα προέδρου                                                
 
Αγαπητές - αγαπητοί συνάδελφοι,  
 
Λίγες ημέρες μας χωρίζουν από τις εκλογές της Ομοσπονδίας. Η  ετήσια τακτική γενική 
συνέλευση και οι αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή,  17 Οκτωβρίου, στις 
10.00, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών.  
 
Οι εκλογές αποτελούν το εφαλτήριο για την επόμενη ημέρα.  
 
Βρισκόμαστε στο μεταίχμιο μίας καινούργιας πραγματικότητας, που οδεύει όμως, με αρκετά 
ακόμη εμπόδια, προς την κανονικότητα.  
 
Τώρα είναι η ώρα για να εργαστούμε όλοι εντατικά προκειμένου ο κλάδος μας να μπει σε 
νέα, πιο δυναμική τροχιά και να ξεπεράσει προβλήματα του παρελθόντος.   
 
Η συμμετοχή όλων σας στις αρχαιρεσίες της 17ης Οκτωβρίου είναι απαραίτητη καθώς ο 
καθένας από εμάς μπορεί να βάλει στην κοινή μας προσπάθεια το δικό του λιθαράκι.  
 
Πέτρος Καλπακίδης  
Πρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ 
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Σαλόνι «KOSMIMA» από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου 
στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης 

 

 
 
Στο Σαλόνι «KOSMIMA», που θα αναπτυχθεί στο περίπτερο 6 του Διεθνούς Εκθεσιακού 
Κέντρου Θεσσαλονίκης, θα υποδεχθεί φέτος η ΔΕΘ-Helexpo όμως επαγγελματίες του 
κλάδου του κοσμήματος, διατηρώντας ακόμα και εν μέσω πανδημίας τη γνωστή λάμψη 
όμως διοργάνωσης. Τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα το Σαλόνι KOSMIMA θα 
φιλοξενήσει από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου εργαστήρια, εισαγωγείς κοσμημάτων, 
πολύτιμων/ημιπολύτιμων λίθων, καθώς και εταιρείες με είδη συσκευασίας διακόσμησης. 
Στο πλαίσιο του Σαλονιού, θα πραγματοποιηθεί και η τελετή απονομής βραβείων και 
επαίνων του 32ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος, τον οποίο 
διοργανώνει η ΠΟΒΑΚΩ σε συνεργασία με τη ΔΕΘ-Helexpo. Το θέμα του διαγωνισμού 
είναι «1821: Σύγχρονη Ματιά 200 Χρόνια Μετά» και μέσα από αυτό θα αναδειχθούν 
επετειακά κοσμήματα με έμπνευση από την καθημερινότητα, όμως αγώνες και τα σύμβολα 
όμως εποχής, σε σύγχρονες όμως μορφές. 
Το Σαλόνι «KOSMIMA» απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες.   
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Περιοδεύουσα Έκθεση Κοσμήματος Erasmus+ 
 

 Περιοδεύουσα πανευρωπαϊκή έκθεση κοσμήματος του προγράμματος Erasmus + “The 
future is our jewel” πραγματοποιεί το ΙΙΕΚ δήμου Βόλου στο 2ο όροφο του Κέντρου Τέχνης 
Τζόρτζιο Ντε Κίρικο.   
Στα εγκαίνια της έκθεσης παραβρέθηκε η β΄ αντιπρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ και πρόεδρος της 
ΣΧΑΘ, Ελένη Τεζαψίδου.  
 

Επιστολή ΠΟΒΑΚΩ προς Α. Γεωργιάδη για τις συγχωνεύσεις των  ΜμΕ 
 

 
 
Επιστολή προς τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, για το ζήτημα 
των συγχωνεύσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων απέστειλε η ΠΟΒΑΚΩ. Συγκεκριμένα 
στην επιστολή αναφέρεται: 
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«Το τελευταίο διάστημα γίνεται έντονη συζήτηση για τις συγχωνεύσεις των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Μάλιστα αυτό το διάστημα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση το σχετικό 
σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο ουσιαστικά επιβραβεύει με 
φορολογικά κίνητρα τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  
 
Πρόσφατα σε συνέντευξη σας στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra24, όταν ερωτηθήκατε για το 
ζήτημα των συγχωνεύσεων, κάνατε λόγο για λουκέτο ή για συγχωνεύσεις των μικρών 
επιχειρήσεων.  
 
Ωστόσο οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής 
οικονομίας και αναμφίβολα δεν έχουν όλες τη δυνατότητα, ίσως και την πρόθεση, να 
συγχωνευτούν.  
 
Θα πρέπει μάλιστα να επισημανθεί πως στον κλάδο της αργυροχρυσοχοΐας, τον οποίο 
εκπροσωπεί η ΠΟΒΑΚΩ, η συντριπτική πλειοψηφία είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις.  
 
Πρέπει να γίνει κατανοητό πως όλες οι επιχειρήσεις επιθυμούν να επιβιώσουν και 
αναμφίβολα να έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό.  
 
Θα πρέπει, λοιπόν να υπάρξει μέριμνα από την πλευρά της πολιτείας και για αυτές τις μικρές 
και πολύ μικρές επιχειρήσεις που είναι χιλιάδες και ενδεχομένως δεν θα οδηγηθούν σε 
συνενώσεις με μεγαλύτερες». 
 
ΑΑΔΕ – Κορωνο-χρέη: Άνοιξε η πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών σε 36 ή 72 δόσεις 

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα στο myaade/ ρυθμίσεις οφειλών για τη ρύθμιση των 
χρεών της πανδημίας από 3 έως 6 χρόνια. 
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Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή για υποβολή αιτήσεων έως και τις 31 Δεκεμβρίου και η 
πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως και τις 31 Ιανουαρίου του 2022. Το μέτρο της 
ρύθμισης των χρεών της πανδημίας εκτιμάται ότι αφορά 823.000 φορολογουμένους. 
Στη ρύθμιση έχουν δικαίωμα να ενταχθούν όσοι αποδεδειγμένα έχουν πληγεί από την 
πανδημία και άφησαν απλήρωτες και αρρύθμιστες οφειλές προς την Εφορία, οι οποίες 
βεβαιώθηκαν από την 1η Μαρτίου 2020 έως την 31η Ιουλίου 2021. 
Οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους, είτε σε 36 δόσεις άτοκα ή 
σε 72 δόσεις με επιτόκιο 2,5%. 
Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης θα ανέρχεται σε 30 ευρώ για ποσά οφειλών μέχρι 
1.000 ευρώ και σε 50 ευρώ για ποσά οφειλών άνω των 1.000 ευρώ. 
 

MyDATA: Τι ισχύει για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες 

Υποχρεωτική καθίσταται, πλέον, για μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και ελεύθερων 
επαγγελματιών η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα 
MyDATA.  
Ειδικότερα, το μέτρο αφορά επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία και τζίρο άνω των 50.000 
ευρώ καθώς και επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 100.000 ευρώ. Από 
την 1η Νοεμβρίου η υποχρέωση αυτή επεκτείνεται και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις. 
Μέχρι σήμερα περισσότερες από 235.000 επιχειρήσεις συμμετέχουν στην ψηφιακή 
πλατφόρμα MyDATA στον ένα χρόνο πιλοτικής λειτουργίας. Πάντως σε κοινή γραμμή 
υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ δεν προβλέπουν κυρώσεις εντός του 2021. 
Μετά από διαδοχικές αναγκαίες παρατάσεις λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, με την Α. 
1156/2021 καθορίστηκαν οι ημερομηνίες έναρξης διαβίβασης παραστατικών από τις 
επιχειρήσεις, ως εξής: 
Από 1.10.2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων τους, που εκδίδουν από 
την ημερομηνία αυτή και μετά: 

▪ Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με διπλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω 
των 50.000 Euro 
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▪ Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με απλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω 
των 100.000 Euro 

Εκτιμάται ότι το σύνολο των παραπάνω επιχειρήσεων είναι περίπου 195.000. 
 
Από 1.11.2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων τους όλες οι υπόλοιπες 
επιχειρήσεις 
Τα παραστατικά εσόδων που έχουν εκδώσει ή θα εκδώσουν οι επιχειρήσεις μέχρι την 
ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής διαβίβασης, πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα 
του myDATA το αργότερο έως την 31/03/2022. 
 
Στόχος της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Οικονομικών είναι, με το πέρας της πιλοτικής 
λειτουργίας η διαδικασία να περάσει σε συνθήκες καθημερινής λειτουργίας για το σύνολο 
των επιχειρήσεων. 
Στο πλαίσιο αυτό, κοινή γραμμή του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ είναι να μην 
προβλεφθούν κυρώσεις εντός του 2021. Ζητούμενο στη φάση αυτή είναι, μέσα από την 
καθολικότητα της συμμετοχής των επιχειρήσεων στο νέο ψηφιακό περιβάλλον τήρησης των 
βιβλίων και έκδοσης παραστατικών για τις επιχειρήσεις, να αντιμετωπιστούν όλα τα 
μικρότερα ζητήματα που τυχόν δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα και η πλατφόρμα να 
λειτουργήσει ομαλά για όλες τις επιχειρήσεις. 
Ενόψει της έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής timologio, εστάλησαν περίπου 1,5 
εκατομμύριο μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις επιχειρήσεις, υπενθυμίζοντας τις 
ημερομηνίες έναρξης της υποχρέωσης διαβίβασης παραστατικών στο myDATA. 
 

Τα 4 σημεία που δείχνουν ότι η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός κερδίζει το 
«στοίχημα» -Οφέλη για το περιβάλλον και την οικονομία 

Σημαντικά οφέλη για την τοπική κοινωνία, και ευρύτερα για την ελληνική οικονομία, 
αναμένεται να αποφέρει η νέα επενδυτική συμφωνία μεταξύ της Ελληνικός Χρυσός και του 
ελληνικού Δημοσίου. 
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Οι εξελίξεις από το πεδίο της μεγάλης επένδυσης είναι συνεχείς. Μετά την υπογραφή της 
νέας επενδυτικής συμφωνίας, η Eldorado Gold -μητρική εταιρεία της Ελληνικός Χρυσός 
που αναπτύσσει τα Μεταλλεία Κασσάνδρας- ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγου 
ύψους 500 εκατ. δολαρίων, με σημαντική κάλυψη και ανταγωνιστικό επιτόκιο. 
 
Με τη συγκεκριμένη ενέργεια η Ελληνικός Χρυσός κατάφερε να «ρίξει» το κόστος 
δανεισμού και να αποκτήσει σημαντική ρευστότητα και χρηματοδοτική ευελιξία. Σύμφωνα 
με αναλυτές, πλέον ανοίγει ο δρόμος της ανάπτυξης τόσο των Μεταλλείων Κασσάνδρας και 
της ενίσχυσης της τοπικής κοινωνίας της Χαλκιδικής. 
 

Τονωτική «ένεση» στην απασχόληση από την επένδυση της Ελληνικός Χρυσός 
Πηγές από το οικονομικό επιτελείο εκτιμούν ότι η νέα επενδυτική συμφωνία εξασφαλίζει 
πολλαπλά οφέλη για το ελληνικό Δημόσιο, αλλά και για την τοπική κοινωνία της ΒΑ 
Χαλκιδικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον έχουν «κλειδώσει» επενδύσεις ύψους 1,9 δισ. 
δολαρίων για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και την ανάπτυξη νέων. 
 
Ιδιαίτερα θετικά είναι τα νέα και από το «μέτωπο» της απασχόλησης. Η επένδυση της 
Ελληνικός Χρυσός στα Μεταλλεία Κασσάνδρας «ανοίγει» 3.000 καλά αμειβόμενες θέσεις 
εργασίας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η εταιρεία θα δώσει προτεραιότητα στους 
κατοίκους του δήμου Αριστοτέλη για τη συγκεκριμένη φάση προσλήψεων. Στην πλήρη 
ανάπτυξη της επένδυσης αναμένεται να δημιουργηθούν συνολικά 5.000 άμεσες και έμμεσες 
θέσεις εργασίας. 
 

«Μπόνους» ύψους 3,5 δισ. σε ελληνικές επιχειρήσεις 

 
 
Μια άλλη σημαντική παράμετρος είναι τα οφέλη που θα έχει το έργο για ελληνικές 
επιχειρήσεις και προμηθευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες, με την επένδυση της Ελληνικός 
Χρυσός αναμένεται να διοχετευθούν κεφάλαια ύψους 3,5 δισ. ευρώ σε ελληνικές 
επιχειρήσεις μέσω προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί 
επιπρόσθετη αξία στην τοπική αγορά, ενώ θα ενισχυθεί ο τζίρος και η απασχόληση στους 
συνεργαζόμενους προμηθευτές. 
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Επιπλέον, με την επέκταση της διάρκειας ζωής των μεταλλείων σε 25 και πλέον έτη, 
εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα και ο μακροπρόθεσμος χαρακτήρας τόσο της επένδυσης όσο 
και της απασχόλησης. Στο πλάνο της Ελληνικός Χρυσός προβλέπεται και η διάθεση 70 
εκατ. ευρώ σε ένα πρωτοφανές για την Ελλάδα πρόγραμμα κοινωνικών επενδύσεων. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει ειδικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της περιοχής και τη 
«χάραξη» νέων οικονομικών δραστηριοτήτων που θα συνδέονται με το μεταλλευτικό 
πρότζεκτ. 

ΕΛΣΤΑΤ 
Μείωση 9,9% σημείωσε πέρυσι η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών για αγορές 

Μείωση 9,9%, ανερχόμενη στις 15.981,96 ευρώ (1.331,83 το μήνα) σημείωσε πέρυσι, σε 
σχέση με το 2019, η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών για αγορές, καθώς επηρεάστηκε 
άμεσα από την πανδημία και το lockdown, σύμφωνε με την ΕΛΣΤΑΤ. 
Αυτό προκύπτει από την έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα 
επίσης με την οποία: 
Το 50% των νοικοκυριών δαπανούν περισσότερα από 1.080 ευρώ τον μήνα. 
Το 50% των νοικοκυριών δαπανούν περισσότερα από 1.080 ευρώ τον μήνα. 
Τα νοικοκυριά που διαμένουν σε ενοικιασμένη κατοικία δαπανούν το 19,8% του 
προϋπολογισμού τους κατά μέσο όρο για ενοίκιο. 
Το μερίδιο της μέσης δαπάνης για είδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά και στέγαση 
των νοικοκυριών του φτωχότερου 20% του πληθυσμού ανέρχεται στο 58,2% των δαπανών 
των νοικοκυριών, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού 
ανέρχεται στο 29%. 
Η υψηλότερη μέση ετήσια δαπάνη καταγράφηκε στην Περιφέρεια Αττικής και ανήλθε σε 
18.401,52 ευρώ, ενώ η χαμηλότερη στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και ανήλθε σε 
11.193,24 ευρώ. 
Η μέση ετήσια δαπάνη για κάθε άτομο το 2020 ανήλθε στις 6.255,60 ευρώ, καταγράφοντας 
μείωση 9,9% (687,24 ευρώ ετησίως) σε σύγκριση με το 2019. 
Από τις βασικές διαπιστώσεις της έρευνας προκύπτουν παράλληλα: 
στα είδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά (23,1%), 
στη στέγαση (15,3%), και 
στις μεταφορές (12,3%), 
ενώ το μικρότερο μερίδιο (3,5%) αντιστοιχεί στις υπηρεσίες αναψυχής και πολιτισμού. 
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Η μεγαλύτερη αρνητική ποσοστιαία μεταβολή δαπανών των νοικοκυριών παρουσιάζεται 
κατά φθίνουσα κατάταξη, σε: 
αναψυχή και πολιτισμό (36,4%), 
εστιατόρια, καφενεία και ξενοδοχεία (35,4%), 
είδη ένδυσης και υπόδησης (27,4%), 
ενώ η μικρότερη αρνητική ποσοστιαία μεταβολή παρουσιάζεται στη στέγαση (1,5%). 
Αύξηση παρουσιάστηκε της κατηγορίες: 
είδη διατροφής (4,2%), 
οινοπνευματώδη ποτά και καπνός (3,9%), 
εκπαίδευση (2,6%), 
υγεία (1,3%), 
επικοινωνίες (0,8%). 
Όσον αφορά της δαπάνες για είδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά, η μεγαλύτερη 
αύξηση της μέσης μηνιαίας δαπάνης (τρέχουσες τιμές) παρατηρείται στα παρακάτω είδη: 
καφές, τσάι και κακάο (9,3%), 
μεταλλικά νερά, αναψυκτικά, χυμοί (8,5%), 
φρούτα (8,1%), 
ζάχαρη, μαρμελάδες, μέλι, σιρόπια, σοκολάτα (6,7%), 
λοιπά είδη διατροφής (6,3%), 
λαχανικά (5,9%) 
ενώ η μικρότερη αύξηση της μέσης μηνιαίας δαπάνης (τρέχουσες τιμές), παρατηρείται στα 
γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά (1,1%). 
Τα νοικοκυριά με ένα άτομο μόνο, ηλικίας 65 ετών και άνω, δαπανούν κατά μέσο όρο το 
49% της μέσης μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών της χώρας, ενώ τα νοικοκυριά που 
αποτελούνται από ένα ζευγάρι με δυο παιδιά έως και 16 ετών δαπανούν κατά μέσο όρο το 
150,7% της μέσης μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών της χώρας. 
Τα νοικοκυριά που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές δαπανούν κατά μέσο όρο 1.085,33 
ευρώ τον μήνα, ενώ αυτά που διαμένουν σε αστικές περιοχές 1.404,28 ευρώ. Επομένως, τα 
νοικοκυριά που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές δαπανούν κατά μέσο όρο 22,7% λιγότερο 
από τα νοικοκυριά που διαμένουν σε αστικές περιοχές. 

 
9/15 



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

 

Τα νοικοκυριά που διαμένουν στην Περιφέρεια Αττικής δαπανούν κατά μέσο όρο το 
115,1% της μέσης μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών της χώρας, ενώ αυτά που διαμένουν 
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το 70% αυτής. Τα νοικοκυριά που διαμένουν στην 
Περιφέρεια Αττικής μείωσαν τις δαπάνες τους κατά μέσο όρο 8,1%, ενώ αυτά που 
διαμένουν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και Στερεάς Ελλάδας 
κατά 13,5%. 
 
Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι τα νοικοκυριά διαθέτουν: Τηλεόραση έγχρωμη 
(99,4%), Κινητό τηλέφωνο (93,8%), Σταθερό τηλέφωνο (84,4%), Προσωπικό ηλεκτρονικό 
υπολογιστή (70,7%), Επιβατηγό αυτοκίνητο ΙΧ, τουλάχιστον ένα (67,2%), Πλυντήριο 
πιάτων (38,1%), Καταψύκτη (32,2%), Δεύτερη κατοικία (15%) και Κλειστό χώρο 
στάθμευσης (13,2%), ενώ χρησιμοποιούν την κεντρική θέρμανση (πετρέλαιο, φυσικό αέριο 
κ.λπ.) ως κύρια πηγή θέρμανσης σε ποσοστό 55%. 
 
Το μερίδιο της μέσης ισοδύναμης δαπάνης (αγορές, τρέχουσες τιμές) του πλουσιότερου 20% 
του πληθυσμού είναι 4,8 φορές μεγαλύτερο από το μερίδιο της μέσης ισοδύναμης δαπάνης 
του φτωχότερου 20% του πληθυσμού (5,4 για το 2019). Ο δείκτης μειώνεται στο 3,5, όταν 
συμπεριληφθούν στην καταναλωτική δαπάνη και οι τεκμαρτές δαπάνες (τελική 
καταναλωτική δαπάνη). 
 
Τα νοικοκυριά του φτωχότερου 20% του πληθυσμού μείωσαν τις δαπάνες τους σε σχέση με 
το 2019 κατά 2,5%, ενώ τα νοικοκυριά του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού κατά 13%. 
 
O κίνδυνος φτώχειας απειλεί το 15,6% του πληθυσμού της χώρας, όταν στον υπολογισμό 
του δείκτη λαμβάνεται υπόψη μόνο η ισοδύναμη δαπάνη με τρόπο κτήσεως την αγορά 
(17,1% το 2019), ενώ ο δείκτης μειώνεται στο 11,9% του πληθυσμού (12,2% το 2019) όταν 
λαμβάνονται υπόψη όλες οι καταναλωτικές δαπάνες, ανεξάρτητα από τον τρόπο κτήσεως 
(τεκμαρτό ενοίκιο από ιδιοκατοίκηση, ιδιοπαραγόμενα αγαθά, αγαθά και υπηρεσίες 
παρεχόμενες δωρεάν από τον εργοδότη, άλλα νοικοκυριά, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, 
κράτος κ.λπ.). 
 
Η μέση μηνιαία ισοδύναμη δαπάνη των φτωχών νοικοκυριών εκτιμάται στο 34,7% των 
δαπανών των μη φτωχών νοικοκυριών. Τα φτωχά νοικοκυριά δαπανούν το 35,9% του μέσου 
προϋπολογισμού τους σε είδη διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών, ενώ τα μη φτωχά το 
22,2%. 
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ΡΑΕ – Από το 2022 οι αλλαγές στις χρεώσεις των λογαριασμών ρεύματος 

Με στόχο την προστασία των καταναλωτών και τη διαφάνεια των χρεώσεων στους 
λογαριασμούς ρεύματος αλλά και χωρίς να προκαλέσει αναστάτωση στην αγορά ηλεκτρικού 
ρεύματος, ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας έκανε γνωστό ότι οι όποιες 
παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν από τον Ιανουάριο του 2022. 
 
Ο καθηγητής Αθανάσιος Δαγούμας στη διάρκεια, πρόσφατης, συνέντευξης Τύπου 
φανέρωσε τις προθέσεις της Αρχής ως προς το ποιες αλλαγές επιμένει να δρομολογηθούν 
στην αγορά από το σύνολο των προτάσεων που έχει εδώ και μήνες σε δημόσια διαβούλευση: 
«Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ρήτρα πρόωρης αποχώρησης στα σταθερά τιμολόγια 
ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και να υπάρχει κατηγορία κυμαινόμενων τιμολογίων με τα οποία 
ο καταναλωτής θα είναι σε θέση να γνωρίζει εκ των προτέρων ποια είναι τα όρια της 
προσαύξησης. 
«Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί να υπολογίζει μόνος του και να αναλαμβάνει τα ρίσκα του», 
σημείωσε ο κ. Δαγούμας, ο οποίος λίγο νωρίτερα έκανε γνωστή την αποφασιστικότητα της 
Αρχής: «Σε ζητήματα διαφάνειας θα συνεχίσουμε απτόητοι να προστατεύουμε τα 
συμφέροντα του καταναλωτή». 
 
Ο πρόεδρος της ΡΑΕ ανήγγειλε επίσης και τρίτη διαβούλευση για τα θέματα των 
λογαριασμών. Όπως είπε πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσει στην αγορά 
τα templates (πρότυπα) της προσυμβατικής ενημέρωσης καθώς και των λογαριασμών με τις 
χρεώσεις. 
Ο ίδιος αναγνωρίζοντας τις «πιέσεις που δέχεται η αγορά» εξαιτίας των συνθηκών που 
έχουν προκληθεί στο ενεργειακό κόστος αλλά και το ό,τι «οι προμηθευτές ήδη έχουν 
σχεδιάσει και υλοποιούν την τιμολογιακή και εμπορική πολιτική τους», έδειξε ότι οι 
αλλαγές στους λογαριασμούς «θα πρέπει να γίνουν στο σωστό χρόνο. Για παράδειγμα από 
τον Ιανουάριο του 2022». 
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Επίσης η Αρχή σύμφωνα με τον ίδιο έχει υποβάλλει πρόταση στην πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ώστε η αρμοδιότητα του Κώδικα Προμήθειας να 
περάσει στη ΡΑΕ. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Δαγούμας απέφυγε να απαντήσει στις ερωτήσεις για το ύψος 
των αυξήσεων που έχουν γίνει σε οικιακούς λογαριασμούς ρεύματος, λέγοντας ότι «θα 
έχουμε μία πιο πλήρη εικόνα όταν η πολιτεία εφαρμόσει και την κοινωνική πολιτική». 
 
Η ενεργειακή κρίση 
Ο κ. Δαγούμας ρωτήθηκε για το αν η Αρχή μπορεί να προβλέψει τη διάρκεια και τα 
χαρακτηριστικά της ενεργειακής κρίσης. 
Σημείωσε πως με βάση τα futures, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, του φυσικού 
αερίου, οι τιμές θα κινούνται στα ίδια με τα σημερινά επίπεδα έως τον Μάρτιο: «Είναι πολύ 
δυναμικό το φαινόμενο και αδυνατούμε να κάνουμε ασφαλή πρόβλεψη», υπογράμμισε 
χαρακτηριστικά. 
Ο πρόεδρος της ΡΑΕ διαβεβαίωσε επίσης σε σχέση με τυχόν ζητήματα επάρκειας 
εφοδιασμού της ελληνικής αγοράς ενέργειας, πως «δεν είμαστε σε συναγερμό. Είμαστε σε 
συνεργασία με τους διαχειριστές και την αγορά. Είμαστε, βέβαια, σε εγρήγορση». 
 
Βιωσιμότητα προμηθευτών 
Σε ερώτηση για το αν υπάρχει κίνδυνος να κλείσουν εταιρίες προμήθειας ενέργειας στην 
Ελλάδα, όπως συνέβη στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο κ. Δαγούμας περιέγραψε τις συναντήσεις 
με εταιρίες, «μεμονωμένες περιπτώσεις», όπως είπε προκειμένου να συζητήσει την 
οικονομική κατάσταση τους. 
Σύμφωνα με τον ίδιο με αφορμή την υποχρέωση να παρέχουν εγγυητικές επιστολές για τις 
χρεώσεις του ΔΕΔΔΗΕ και του ΔΑΠΕΕΠ, έλαβε διαβεβαιώσεις από εταιρίες πως θα 
προχωρήσουν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ώστε να καλύψουν τις απαιτήσεις. 
Σωρευτική ανάπτυξη 10,8% στη διετία 2021-2022 "βλέπει" ο προϋπολογισμός 
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Την υπέρβαση της ύφεσης κατά 8,2% του ΑΕΠ που προκάλεσε ο κορωνοϊός και την αύξηση 
του ΑΕΠ κατά 1,7% σε σύγκριση με αυτό του 2019 σηματοδοτεί το προσχέδιο του 
προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή.  

Όπως αναμενόταν, ο ρυθμός ανάπτυξης για το έτος 2021 αναθεωρείται σημαντικά προς τα 
πάνω, από 3,6% που προβλεπόταν στο ΜΠΔΣ 2022-2025, σε 6,1% ενώ για το 2022 η 
πρόβλεψη για την ανάπτυξη είναι 4,5%.  

Επιπλέον, η σωρευτική ανάπτυξη των ετών 2021-2022 αυξάνεται στο 10,8%, 0,8% 
υψηλότερα σε σχέση με τις προβλέψεις στο ΜΠΔΣ 2022-2025, σηματοδοτώντας ότι κατά το 
έτος 2022 όχι μόνο αναμένεται να αποκατασταθεί το επίπεδο του εγχώριου προϊόντος του 
2019, αλλά αυτό να αυξηθεί περαιτέρω, κατά 1,7%.   

Όλα αυτά βέβαια, ενώ είναι ήδη γνωστό ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας θα 
αναθεωρηθεί ξανά προς τα πάνω σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το 2021, πιθανόν στο τελικό 
σχέδιο του προϋπολογισμού που θα παρουσιαστεί τον Νοέμβριο.  
Ωστόσο, με βάση τις σημερινές προβλέψεις, η αναθεώρηση προς τα πάνω του ρυθμού 
ανάπτυξης της οικονομίας βασίστηκε στην υψηλότερη του αναμενομένου αύξηση των 
επενδύσεων των εξαγωγών και της ιδιωτικής κατανάλωσης Συγκεκριμένα για φέτος 
προβλέπεται αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 2,9% των επενδύσεων κατά 11,1% 
των εξαγωγών κατά 14% και των εισαγωγών κατά 6,6%.  

Αντιστοίχως ο ρυθμός ανάπτυξης κατά 4,5% το 2022 θα διαμορφωθεί από αύξηση της 
κατανάλωσης κατά 2,9% και την μείωση της δημόσιας κατανάλωσης κατά 2,8% λόγω της 
σημαντικής μείωσης των μέτρων στήριξης της οικονομίας.  
Σημαντική αύξηση κατά 22% θα έχουν οι επενδύσεις Οι εξαγωγές θα έχουν αύξηση 11,1% 
και οι εισαγωγές κατά 8,9%.  

Το ποσοστό ανεργία αναμένεται να μειωθεί από το 16% που θα φτάσει φέτος στο 14,3% το 
2022.  

Αυξημένα κατά 4 δισ. τα φορολογικά έσοδα 
Σε δημοσιονομικό επίπεδο τα φορολογικά έσοδα θα είναι αυξημένα κατά 4 δισ. ευρώ, 
φτάνοντας το 2022 τα 49,5 δισ. ευρώ από 45,4 δισ. ευρώ το 2021 Από αυτά 2,2 δισ. ευρώ 
αναμένεται να προέλθουν από τους έμμεσους φόρους και 1,8 δισ. ευρώ από άμεσους φόρους 
λόγω της πλήρης λειτουργίας της οικονομίας και της αποκατάστασης των εισοδημάτων.  
Αντίθετα, οι δαπάνες θα είναι κατά 6,3 δισ. ευρώ μειωμένες από τα 70,7 δισ. ευρώ φέτος 
στα 63,4 δισ. ευρώ το 2022, λόγω της σημαντικής μείωσης των μέτρων στήριξης της 
οικονομίας τα οποία έφτασαν για φέτος κοντά στα 16,6 δισ. ευρώ.  

Το αποτέλεσμα θα είναι το δημοσιονομικό έλλειμμα αν μειωθεί από 10% του ΑΕΠ φέτος 
στα 3,6% το τέλος του 2022 ενώ το πρωτογενές έλλειμμα θα μειωθεί από το 7,3% του ΑΕΠ 
φέτος το 1,1% του ΑΕΠ στο τέλος του 2022   
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Μέτρα στήριξης 2,9 δισ. ευρώ το 2022 
Ωστόσο, παρά την υποχώρηση των μέτρων στήριξης θα παραμείνουν συνολικά 70 
παρεμβάσεις για στήριξης για το 2021 και το 2022, μαζί με τα μέτρα ύψους 3,5 δισ. ευρώ 
που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη.  

Συνολικά οι παρεμβάσεις για το 2021 θα φτάσουν 16,7 δισ. ευρώ, ενώ παλαιότερα και 
νεότερα μέτρα (μόνιμα και έκτακτά) που θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά ή θα συνεχίζουν 
να εφαρμόζονται και το 2022 θα έχουν κόστος 2,9 δισ. ευρώ.  

Δημόσιες επενδύσεις 10,5 δισ. ευρώ  
Η έκρηξη των επενδύσεων κατά 22% θα έχει ως βάση τις δημόσιες επενδύσεις οι οποίες θα 
φτάσουν τα 10,5 δισ. Από τα χρήματα αυτά 7.450 εκατ. θα είναι τα έργα και οι δράσεις που 
θα περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων Τα 6.250 εκατ. ευρώ θα έρθουν 
από κοινοτικούς πόρους και 1.200 εκατ. ευρώ. θα είναι το αμιγώς εθνικό σκέλος του ΠΔΕ  

Η συνεισφορά των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στις δημόσιες 
επενδύσεις για το 2022 θα φτάσεις τα 3,2 δισ. ευρώ με τις σχετικές πιστώσεις να εγκρίνονται 
πέραν του ύψους πιστώσεων του ΠΔΕ.  

Κάτω από 200% το χρέος 
Ένα παράπλευρο κέρδος της ταχύτερης ανάπτυξης είναι και το γεγονός ότι το δημόσιο χρέος 
θα μειωθεί κάτω από το ψυχολογικό όριο 200% του ΑΕΠ από φέτος. Συγκεκριμένα αντί για 
204,5% του ΑΕΠ που προέβλεπε το ΜΠΔΣ 2022-2025 το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης θα 
μειωθεί στο τέλος του χρόνου στο 197,9% και περαιτέρω στο 190,4% του ΑΕΠ στο τέλος 
του 2022.  

Σε δήλωση του με αφορμή την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2022 
στην Βουλή, ο υπουργός Οικονομικών τονίζει μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα, έχοντας 
διαθέσιμα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, με αιχμή το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ 2021-
2027, "είναι έτοιμη για μια μετάβαση σε νέα εποχή, που συνδυάζει την οικονομική 
αποτελεσματικότητα με την κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη".  

Οι  κίνδυνοι   για   χαμηλότεροι  ανάπτυξη  
Το  κείμενο   του   προσχεδίου   έχει   και  μια  πρόβλεψη  ενδογενών   και   εξωγενών 
 κινδύνων   που  μπορεί  να οδηγήσουν σε  χαμηλότερα   επίπεδα   ανάπτυξης.  
Συγκεκριμένα  αναφέρεται ως κίνδυνος επιβράδυνσης της ανάπτυξης η εξέλιξη της 
πανδημίας (εμφάνιση μεταλλάξεων και συνθηκών υψηλότερης μετάδοσης του ιού, 
διατήρηση εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού), δεύτερον, ο τυχόν πιο μόνιμος 
χαρακτήρας των τρεχουσών πληθωριστικών πιέσεων διεθνώς (που θα ανάγκαζε σε πρόωρη 
σύσφιξη της επεκτατικής οικονομικής πολιτικής) και τρίτον, οι γεωπολιτικές εντάσεις και 
μεταναστευτικές ροές στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.  
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Επιπρόσθετοι εξωγενείς κίνδυνοι για την ελληνική ανάκαμψη διαμορφώνονται δυνητικά από 
τον κλιματικό παράγοντα. Η όλο και συχνότερη επέλαση φυσικών καταστροφών επιδρά 
αρνητικά στην ελληνική οικονομία τόσο βραχυπρόθεσμα (όπως το οικονομικό και 
δημοσιονομικό κόστος των πυρκαγιών του Αυγούστου 2021), όσο και μακροπρόθεσμα, σε 
όρους διατηρησιμότητας των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και δυνατοτήτων ανάπτυξης του 
τουριστικού προϊόντος.   
Από την άλλη πλευρά, ενδογενείς κίνδυνοι για την ευόδωση των οικονομικών προοπτικών 
του 2022 είναι τα τυχόν εμπόδια στην έγκαιρη υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας, καθώς και το ενδεχόμενο εμφάνισης υστερήσεων ή "μόνιμων ουλών" από 
την πανδημία στον παραγωγικό ιστό της οικονομίας και στην αγορά εργασίας, μετά τη λήξη 
των κυβερνητικών μέτρων οικονομικής ενίσχυσης.  
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