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                                                                                                                 Τεύχος 20/2021 (έτος 2ο) 

 

Μήνυμα Προέδρου 

 

Αγαπητές - αγαπητοί συνάδελφοι, 
Μετά την συγκρότηση σε σώμα του νέου διοικητικού συμβουλίου που προέκυψε  από τις 
αρχαιρεσίες της Κυριακής 17 Οκτωβρίου 2021,  εισερχόμαστε δυναμικά σε μια νέα 
πραγματικότητα, που αν και ακόμη με αρκετά εμπόδια, οδεύει προς την κανονικότητα. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες και όλους τους αντιπροσώπους των συλλόγων μελών της 
Ομοσπονδίας για τη συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες, καθώς επίσης και να συγχαρώ τους 
επανεκλεγέντες και νεοεκλεγέντες συμβούλους. 
Οι προσπάθειες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι προσανατολισμένες προς την 
περαιτέρω ψηφιοποίηση της Ομοσπονδίας, την αναβάθμιση λειτουργίας των διαδικασιών 
της διοίκησης, την υλοποίηση προγράμματος ΕΣΠΑ στο οποίο έχει ενταχθεί η ΠΟΒΑΚΩ και 
βρίσκεται σε εξέλιξη, την ενδυνάμωση των θέσεών μας με συνεχείς παρεμβάσεις προς την 
πολιτεία για τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο μας και την υλοποίηση πράξεων μέσα 
από τις οποίες θα διαμορφωθεί η μελλοντική μας πορεία.  

Εύχομαι και ελπίζω να έχουμε τη δύναμη να εργαστούμε όλοι μας συστηματικά για τα 
συμφέροντα του κλάδου μας, εμφορούμενοι από πνεύμα ενότητας και ομοψυχίας. 
Πέτρος Καλπακίδης 
Πρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ  
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Νέο διοικητικό συμβούλιο για την ΠΟΒΑΚΩ 

 

 
Ανανεωμένο με νέα μέλη είναι το νέο διοικητικό συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ), που 
προέκυψε μετά από τη συγκρότηση σε σώμα της Ομοσπονδίας.  
Στο τιμόνι της ΠΟΒΑΚΩ εξελέγη για δεύτερη συνεχή θητεία, ο Πέτρος Καλπακίδης. 
Α´ αντιπρόεδρος εξελέγη ο Αντώνης Πατέρας, β´ αντιπρόεδρος ο Λουκάς Βασδέκης, γενικός 
γραμματέας ο Τριαντάφυλλος Παπαθανασίου, ταμίας ο Χρυσοβαλάντης Γιαλεσάκης, 
αναπληρώτρια γενική γραμματέας η Ελένη Τεζαψίδου, αναπληρώτρια ταμίας η Άννα Γάτσα, 
έφορος μητρώου η Ζωή Πρίντζιπα και μέλη οι: Κυριάκος Παπαθανασίου, Ιωάννης 
Συρμακέσης, Βασίλης Γιαμπουράς, Φώτης Κουτσοδήμας, Ιωάννης Κορυφίδης.  
 
Ο κ. Καλπακίδης στην πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου επεσήμανε τη 
σημασία της ενότητας και της κοινής πορείας, ενώ απευθυνόμενος στα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου είπε χαρακτηριστικά «αυτό που επιζητώ και παράλληλα προσβλέπω από 
όλους είναι η τήρηση του καταστατικού και η στοχοπροσήλωση στους τομείς που ο καθένας 
αναλαμβάνει, προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες συνθήκες που εξακολουθούν 
να υφίστανται για τον επιχειρηματικό κόσμο, βάζοντας το δικό μας λιθαράκι για την επόμενη 
μέρα. Μέλημά  μου ήταν, είναι και θα είναι η στήριξη του κλάδου μας, η κατάθεση 
ουσιαστικών προτάσεων, η εύρεση λύσεων και  η μετάβαση σε μια νέα καλύτερη εποχή για 
όλους μας». 
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Συμμετοχή ΠΟΒΑΚΩ στην 36η Philoxenia 

  

H ΠΟΒΑΚΩ βρέθηκε ξανά σε εκθεσιακό χώρο, σε αυτόν της 36ης Διεθνούς Έκθεσης 
Τουρισμού PHILOXENIA, στο Περίπτερο 13, stand D12, η οποία αποτελεί την κορυφαία 
έκθεση τουρισμού και επανακάμπτει δυναμικά. Την έκθεση διοργανώνει η ΔΕΘ HELEXPO 
και πραγματοποιείται στην Θεσσαλονίκη, από τις 12 έως 14 Νοεμβρίου 2021. 

 

Επιστολή ΠΟΒΑΚΩ προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι 
Γεωργιάδη, για τους υγειονομικούς ελέγχους των καταναλωτών στο λιανικό εμπόριο 

 

 
 

Στην επιστολή της η Ομοσπονδία, αναφέρει: 
 
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Είναι πλέον γνωστό και έχει επιβεβαιωθεί επίσης και από 
κυβερνητικά χείλη, πως το λιανικό εμπόριο δεν είναι ο βασικός υπεύθυνος για τη μετάδοση 
της πανδημίας. Τουναντίον, έμποροι και καταστηματάρχες έχουν ευλαβικά τηρήσει τα 
μέτρα, πιστά στις κυβερνητικές γραμμές, όπως είναι η υποχρεωτική χρήση μάσκας, η 
τήρηση αποστάσεων, η διάθεση αντισηπτικών, καθώς και η είσοδος συγκεκριμένου αριθμού 
ατόμων ανά τετραγωνικό.  
          Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θεωρούμε τα μέτρα που πρόκειται να ισχύσουν 
από τις 6 Νοεμβρίου πρακτικά ανεφάρμοστα, καθώς οι καταστηματάρχες του λιανικού 
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εμπορίου δεν έχουν τη θεσμική αρμοδιότητα να διενεργούν ελέγχους σε κάθε εισερχόμενο 
στα καταστήματά τους για το εάν έχει εμβολιαστεί, εάν έχει νοσήσει ή διαθέτει αρνητικό rapid 
test. Επιπλέον, ενδέχεται να αναπτυχθούν διαπληκτισμοί και απρεπείς συμπεριφορές 
ανάμεσα σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους πελάτες που επιχειρούν να εισέλθουν σε 
κατάστημα την ίδια στιγμή. Επιπροσθέτως, μια τέτοια κίνηση είναι σίγουρο ότι θα  γεννήσει 
αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς οι ανεμβολίαστοι συμπολίτες μας θα μπορούν να εισέρχονται 
χωρίς επίδειξη rapid test σε χώρους μαζικής κατανάλωσης, όπως supermarkets. Μια τέτοια 
κίνηση αποτελεί χτύπημα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς επίσης και στον κλάδο 
μας. 
        Παρακαλούμε, λαμβάνοντας υπόψη ότι από το Μάρτιο του 2020, το λιανικό εμπόριο έχει 
υποστεί μεγάλη καθίζηση λόγω της πανδημίας, η συγκεκριμένη απόφαση να αναθεωρηθεί ή 
και να ακυρωθεί και να τεθούν εναλλακτικά μέτρα στο τραπέζι των αποφάσεων». 

 

ΠΟΒΑΚΩ: Αποτρεπτικά τα νέα υγειονομικά μέτρα για τους καταναλωτές 

 

Αποτρεπτικά για τους καταναλωτές χαρακτηρίζει η ΠΟΒΑΚΩ τα νέα υγειονομικά μέτρα που 
έχουν τεθεί σε ισχύ από το Σάββατο 6 Νοεμβρίου, καθιστώντας υποχρεωτική για την είσοδο 
σε εμπορικά κέντρα και καταστήματα την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης 
και για τους ανεμβολίαστους μοριακού ή rapid τεστ. 
Οι επαγγελματίες του κλάδου διαπιστώνουν καθίζηση στο λιανεμπόριο, ενώ επισημαίνουν 
ότι τα μέτρα φρενάρουν τη διάθεση εκείνων που αυθόρμητα θα επέλεγαν να κάνουν τις 
αγορές τους. Μάλιστα, κάνουν λόγο για σοβαρή πτώση του τζίρου το τελευταίο δεκαήμερο. 

Η ΠΟΒΑΚΩ καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει τα νέα μέτρα που εφαρμόζονται στην 
αγορά. Ζητά τα επιστρέψει το προηγούμενο καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο στα 
καταστήματα επιτρεπόταν η είσοδος σε όλους με μάσκες. 
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                                                     Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 

 

Παρατείνεται η θητεία των οργάνων διοίκησης πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και 
άλλων σωματείων και συλλόγων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2021. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΟΒΑΚΩ: 

Σύμφωνα με σχετική πληροφόρηση από την ΓΣΕΒΕΕ, σας κάνουμε γνωστό ότι: 
1. Με τον ν. 4850/2021 (ΦΕΚ Α&#39; 208/05-11-2021) και συγκεκριμένα με το άρθρο 78 
«Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης – Τροποποίηση του άρθρου 90 του ν. 4790/2021 », 
παρατείνεται η θητεία των οργάνων διοίκησης μέχρι και την 31η.12.2021 και το άρθρο 90 
διαμορφώνεται ως εξής: 
«Άρθρο 90 - Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης  
Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των 
πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν 
συσταθεί και λειτουργούν, σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, του 
Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί με τον ν. 1066/1917 (Α’ 268), 
των αθλητικών ενώσεων του άρθρου 10 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), καθώς και των 
επαγγελματικών οργανώσεων του ν. 1712/1987 (Α’ 115), εφόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω 
βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν 
διενεργηθεί ή δεν διενεργηθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 89 του παρόντος ή 45 του ν. 
4778/2021 (Α’ 26), αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, 
παρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης της, έως την 31η.12.2021». 

2. Σας υπενθυμίζουμε ότι, η σύγκληση και η λειτουργία των Γενικών Συνελεύσεων των 
σωματείων μας ρυθμίζονται από το άρθρο 5 του ν. 1712/87, όπως ισχύει. 
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Επομένως ΔΕΝ μπορούν να διεξαχθούν αρχαιρεσίες με την χρήση σύγχρονων ψηφιακών 
μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών. 
3. Για όσους συλλόγους έχει λήξει η θητεία και τελούν υπό παράταση, να προχωρήσουν σε 
αρχαιρεσίες. 

Εκρηκτικές ανατιμήσεις στην αγορά 

 

Στο 3,4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον φετινό Οκτώβριο, έναντι μόλις 1,8% τον 
Σεπτέμβριο. Εκτός από την εκρηκτική άνοδο στα καύσιμα, μεγάλες ανατιμήσεις 
καταγράφονται στο ελαιόλαδο, στο κρέας, αλλά και στα αεροπορικά εισιτήρια. 

Η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει ανατιμήσεις που φτάνουν έως το 132% στο φυσικό αέριο. Οι 
αυξήσεις επηρεάζουν, επίσης, το πετρέλαιο θέρμανσης (45,9% υψηλότερα έναντι του 
Οκτωβρίου του 2020), τα καύσιμα (22,3% άνοδος έναντι του Οκτωβρίου του 2020), αλλά 
και το ελαιόλαδο (22%), το αρνί και κατσίκι (16,3%). 

Στο ηλεκτρικό, η αύξηση είναι 18,9%, ενώ στα αεροπορικά εισιτήρια φτάνει το 30%. 

Ο Γενικός ΔΤΚ τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2021 παρουσίασε αύξηση 
1,5% έναντι ανόδου 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 
προηγούμενου έτους. 
Οι αυξήσεις έναντι του Οκτωβρίου του 2020 προέκυψαν από: 

-3% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: 
ψωμί, μοσχάρι, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, νωπά ψάρια, τυριά, ελαιόλαδο, νωπά λαχανικά, 
πατάτες, καφές-κακάο-τσάι, ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά-παγωτά, λοιπά τρόφιμα, μεταλλικό 
νερό-αναψυκτικά-χυμούς φρούτων. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη 
μείωση κυρίως των τιμών σε: δημητριακά για πρωινό, χοιρινό, νωπά φρούτα, λαχανικά 
διατηρημένα ή επεξεργασμένα. 
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-0,4% στην Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και 
υπόδησης. 
-11,7% στη Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, 
πετρέλαιο θέρμανσης. 
-0,8% στα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών 
σε: έπιπλα και διακοσμητικά είδη, οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής 
αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στις οικιακές συσκευές και επισκευές. 
-9,2% στις Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καύσιμα και λιπαντικά, 
καινούργια αυτοκίνητα, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. 

-0,9% στην Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα δίδακτρα δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. 
-0,9% σε Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-
ζαχαροπλαστεία-καφενεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία. 

Από τις μειώσεις των δεικτών κατά: 

-2,5% στις Επικοινωνίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες. 
-0,4% σε Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: 
εξοπλισμό επεξεργασίας ήχου και εικόνας, διαρκή αγαθά αναψυχής. Μέρος της μείωσης 
αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στα μικρά είδη αναψυχής-άνθη-
κατοικίδια ζώα. 

-1,3% σε άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη 
ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα οχημάτων. 
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Τι προτείνει το ΒΕΘ για τις αυξήσεις σε πρώτες ύλες και ενέργεια 

 

Δέσμη μέτρων για την ανακούφιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τις ανατιμήσεις 
των πρώτων υλών και της ενέργειας προτείνει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με 
επιστολή του προς του υπουργούς Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα. 

Το ΒΕΘ γίνεται καθημερινά αποδέκτης της ανησυχίας των μελών του που αγωνιούν για το 
αν θα καταφέρουν να επιβιώσουν επιχειρηματικά. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει: 
1.Μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τη 
διαγραφή χρεών που δημιουργήθηκαν κατά την πανδημία. 

2.Επιδότηση του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από τις επιχειρήσεις διότι σε 
πάρα πολλές από αυτές αποτελεί βασικότατο συντελεστή του κόστους των παραγόμενων 
προϊόντων τους. 
3.Μείωση του ΦΠΑ σε όλα τα βασικά αγαθά και μεταφορά τους από το 13% στο 6%. 

4.Επιδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων, μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ώστε να παράγουν μέρος του συνόλου της 
ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν. 
5.Ειδική χρηματοδοτική μέριμνα για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις για προμήθεια α΄ υλών και 
προετοιμασία παραγγελιών προς εξαγωγή. 

6.Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα των επαγγελματικών 
αυτοκινήτων. 
7.Κυβερνητική μέριμνα για «άνοιγμα της στρόφιγγας του τραπεζικού συστήματος για 
στήριξη της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
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Black Friday 2021: Πότε είναι φέτος – Τι να προσέξουν οι καταναλωτές 

 

Στις 26 Νοεμβρίου αναμένεται η Black Friday 2021, ημέρα κατά την οποία τα τελευταία 
χρόνια αυξάνεται το αγοραστικό ενδιαφέρον, λόγω των προσφορών σε πολλά εμπορικά 
καταστήματα. 

Τρεις ημέρες μετά, στις 29 Νοεμβρίου, ακολουθεί η Cyber Monday. 

Σε παλαιότερη ανακοίνωσή της, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος (ΕΕΚΕ) 
είχε επισημάνει πέντε κανόνες που θα πρέπει να ακολουθούνται, προκειμένου να μην 
πέσουν θύματα «προσφορών» οι καταναλωτές: 
-Να κάνουν έρευνα αγοράς και να ελέγχουν όχι μόνο την τιμή (αρχική και νέα) αλλά και την 
ποιότητα των προϊόντων. Επίσης, να αναζητούν στο διαδίκτυο την τιμή του προϊόντος που 
πρόκειται να επιλέξουν, βάσει κωδικού ή αριθμού μοντέλου, ώστε να είναι βέβαιοι ότι η τιμή 
που έχουν εντοπίσει είναι η πιο συμφέρουσα. 

-Να οριοθετήσουν τις ανάγκες τους και να προγραμματίσουν με λίστα τις αγορές που 
πρόκειται να κάνουν, οι οποίες θα συμβαδίζουν με τον προσωπικό ή οικογενειακό τους 
προϋπολογισμό, αποφεύγοντας αλόγιστες δαπάνες. 
-Να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες και τους όρους της συναλλαγής τους όταν 
αγοράζουν προϊόντα με δόσεις. Ιδίως για αγορές με πιστωτική κάρτα, να είναι πάντα 
ενημερωμένοι για τους όρους και τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης αγοράς. 
-Τα προϊόντα πρέπει να φέρουν την αρχική τιμή και την τιμή προσφοράς (όχι το ποσοστό 
έκπτωσης). Προσοχή! Στις προσφορές συχνά αναγράφεται ότι δεν γίνονται αλλαγές, γι’ 
αυτό εάν μετανιώσετε, δεν έχετε τη δυνατότητα αλλαγής. 
-Να ζητάνε πάντα την απόδειξη για τα προϊόντα που έχουν αγοράσει. Σε περίπτωση που το 
προϊόν είναι ελαττωματικό και θελήσουν να το επιστρέψουν ή να το αλλάξουν, η επίδειξη 
της απόδειξης είναι απαραίτητη. 
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Η ΕΕΚΕ συστήνει στους καταναλωτές να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να μη δελεάζονται 
από φαινομενικά εντυπωσιακές προσφορές οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να 
είναι παραπλανητικές.     
      ΑΑΔΕ: Σημαντική μείωση 49% το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος τον Σεπτέμβριο 

 

Σημαντική μείωση κατά 49% παρουσίασε τον Σεπτέμβριο το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος, στο 
οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
ΑΑΔΕ. 

Πιο συγκεκριμένα διαμορφώθηκε στα 353 εκατ. έναντι 695 εκατ. που είχαν φτάσει τον 
αντίστοιχο περυσινό μήνα. 

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το 9μηνο του 2021, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 4,159 
δισ., ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε φτάσει τα 3,898 δισ., καταγράφοντας οριακή αύξηση 
κατά 6,7%. 

Όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, σχολιάζοντας την εξέλιξη αυτή, το πρώτο 9μηνο 2020 είχε 
καταγραφεί μικρότερη αύξηση του ληξιπρόθεσμου και αυτό εξαιτίας των αναστολών 
πληρωμών covid, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2020 που δεν υπήρχαν πλέον αναστολές 
πληρωμών, το νέο ληξιπρόθεσμο αυξήθηκε σημαντικά. 

Σε ό,τι αφορά το συνολικό "νέο ληξιπρόθεσμο", εξαιρουμένων των μη φορολογικών 
κατηγοριών, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ προκύπτουν τα εξής: 
-Για το 9μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 3,758 δισ., ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε 
φτάσει τα 3,599 δισ. σημειώνοντας αύξηση κατά 4,4 %. 

-Για τον Σεπτέμβριο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 322 εκατ., ενώ πέρυσι την ίδια 
περίοδο είχε φτάσει τα 621 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 48%. 

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις 9μηνου, (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), 
έφτασαν τα 1,215 δισ. ευρώ το 2021, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2020 έφτασαν τα 942 
εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 28,9%. 
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Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου για τον Σεπτέμβριο του 2021 
(εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 163 εκατ., έναντι 206 εκατ. 
την αντίστοιχη περίοδο του 2020, καταγράφοντας μείωση κατά 20,87%. 

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 στα 109,416 
δισ., έναντι 109,038 δισ. τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση 0,35%. 

Το ανεπίδεκτο ποσό είσπραξης ήταν τον Σεπτέμβριο στα 24,878 δισ. ευρώ σχεδόν 
αμετάβλητο σε σχέση με τον Αύγουστο. Έτσι το πραγματικό ληξιπρόθεσμο ποσό 
διαμορφώνεται στα 84,537 δισ. ευρώ, έναντι 84,165 δισ. τον Αύγουστο. 

Το σύνολο των οφειλετών ήταν 3.656.672 τον Σεπτέμβριο του 2021, έναντι 3.435.236 τον 
Αύγουστο του 2021 και 3.867.892 τον Σεπτέμβριο του 2020. 

Tο 1555 μπήκε στην υπηρεσία των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ 

 

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε το 1555, μέσω του οποίου θα εξυπηρετούνται οι πολίτες, 
κάνοντας πιο εύκολη την καθημερινότητά τους. Παράλληλα, ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ 
απηύθυνε πρόσκληση με κίνητρα στους υπαλλήλους για να λάβουν μέρος. 
«Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε ο Ενιαίος Αριθμός Εξυπηρέτησης του Πολίτη 1555 και 
αποτελεί πλέον κομμάτι της καθημερινότητας τόσο των πολιτών όσο και των υπαλλήλων 
του e-ΕΦΚΑ. Καλύπτει το σύνολο των αναγκών του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, του e-ΕΦΚΑ, του ΟΑΕΔ και του ΟΠΕΚΑ», επισημαίνει Παναγιώτης Δουφεξής, 
σε ανακοίνωση-μήνυμα προς τους εργαζόμενους του φορέα. 

Ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ τονίζει ακόμη ότι, προτεραιότητα της διοίκησης και δικής του 
προσωπικά είναι η καθημερινή βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του πολίτη, αλλά και 
των συνθηκών εργασίας όλων ανεξαιρέτως. «Το 1555 εξυπηρετεί και τους δύο αυτούς 
σκοπούς, γιατί είναι μια νίκη τόσο των πολιτών όσο και δική σας», αναφέρει 
χαρακτηριστικά. 
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Όπως σημειώνει, «κατά τη δοκιμαστική λειτουργία του, τις προηγούμενες 100 ημέρες, το 
1555 έχει ήδη ανταποκριθεί σε 400.000 κλήσεις πολιτών, εκ των οποίων οι 280.000 
αφορούσαν κλήσεις για θέματα του φορέα. Ο μέσος χρόνος αναμονής των πολιτών στο 
ακουστικό είναι μόλις 15 δευτερόλεπτα, τη στιγμή που στο παλαιό τηλεφωνικό κέντρο 
ξεπερνούσε τα 20 λεπτά». 

Όπως ανέφερε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, 
κατά την παρουσίαση του 1555, οι ασφαλισμένοι, οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι δεν θα 
χρειάζεται πλέον να καλούν σε επιμέρους υπηρεσίες και υποκαταστήματα του φορέα, αλλά 
έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται άμεσα από τον νέο ενιαίο αριθμό 
εξυπηρέτησης 1555. 

Νέα εξαγορά ΑΠΕ από τα ΕΛΠΕ - Στα προ κρίσης επίπεδα η κερδοφορία 

 

Νέα εξαγορά στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρόκειται να ανακοινώσει το 
επόμενο διάστημα ο όμιλος ΕΛΠΕ, όπως αποκάλυψε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου 
Ανδρέας Σιάμισιης, στο περιθώριο της εκδήλωσης για τη βράβευση των αθλητών - μελών 
της ελληνικής αποστολής των Παραολυμπιακών αγώνων του Τόκιο. 

Ήδη βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση το φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 204 μεγαβάτ στην 
Κοζάνη καθώς τα 14 από τα 18 πάρκα ισχύος 166 MW έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται η 
σύνδεση με το σύστημα υψηλής τάσης, που θα επιτρέψει την εμπορική λειτουργία εντός του 
πρώτου τριμήνου του 2022. 

Παράλληλα όπως επισημάνθηκε κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα 
του τρίτου τριμήνου 2021, μονάδες ΑΠΕ ισχύος 670 μεγαβάτ βρίσκονται σε προχωρημένο 
αδειοδοτικό στάδιο και άλλο 1 γιγαβάτ σε διάφορα στάδια ωρίμανσης. 
Τα ΕΛΠΕ ανακοίνωσαν σημαντική αύξηση της κερδοφορίας στα προ κρίσης επίπεδα, 
καθώς τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 125 εκατ. ευρώ, 
αυξημένα κατά 90% σε σχέση με πέρυσι και τα δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη εννεάμηνου 
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ανήλθαν σε 258 εκατ., σημειώνοντας βελτίωση σε σχέση με πέρυσι άνω των 600 εκατ. 
ευρώ. 

Ο κ. Σιάμισιης ανήγγειλε επίσης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των αναλυτών «υγιές 
μέρισμα» που θα καταβληθεί το 2022 στους μετόχους για τη φετινή χρήση, το οποίο θα 
είναι όπως είπε σημαντικό μέγεθος. Όπως υπογράμμισε το 4ο τρίμηνο θα είναι εξίσου καλό 
αν όχι καλύτερο, εστίασε ωστόσο και στους παράγοντες ανησυχίας που είναι οι υψηλές 
τιμές της ενέργειας οι οποίες όπως είπε «δεν θα φύγουν σύντομα». 

Στις αρχές του 2022 αναμένεται να ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωση των ΕΛΠΕ με την 
μετατροπή τους σε εταιρεία συμμετοχών ενώ θα προχωρήσει ταυτόχρονα και η 
μετονομασία τους. 
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