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Μήνυμα Προέδρου 

 

Αγαπητοί - αγαπητές, 
Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν τον εορτασμό του άγιου Δωδεκαήμερου των Χριστουγέννων και ήδη 
διανύουμε την εορταστική περίοδο με την αγορά και τα καταστήματα του κλάδου μας να βρίσκονται 
σε εγρήγορση, κάτι που μεταφράζεται σε αισιοδοξία, παρά τις συνθήκες που καλούμαστε να 
αντιμετωπίζουμε εν μέσω πανδημίας και οικονομικών δυσκολιών του αγοραστικού κοινού. 

Είναι χρήσιμο να θυμόμαστε την ανάγκη απαρέγκλιτης τήρησης των μέτρων που έχουν επιβληθεί 
από την κυβέρνηση και τους ειδικούς για την προστασία όλων από τη μετάδοση της πανδημίας, 
ακόμα κι αν αυτό συνεπάγεται επιβαρύνσεις αλλά και δυστοκίες που παρουσιάζονται στην πράξη.  

Παρόλα αυτά, αναγνωρίζοντας την ανάγκη του κοινού να κάνει τις αγορές του και μένοντας 
αισιόδοξοι και πιστοί στο πνεύμα των εορτών, δεν θα επιτρέψουμε στον πανικό ή οποιαδήποτε 
αρνητική διάθεση να μας καταβάλλει. Είναι βέβαιο θα ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των καιρών 
και θα τηρήσουμε τους κανονισμούς με απόλυτο σεβασμό στην ανάγκη προστασίας του αγαθού της 
υγείας, προσβλέποντας σε θετικά αποτελέσματα και εν τέλει, στην πορεία προς την επιστροφή στην 
κανονικότητα. 

Προσωπικά πιστεύω πως η συλλογική προσπάθεια και κατανόηση όλων μας, θα συμβάλλει ώστε 
τη φετινή εορταστική περίοδο να έχουμε  το βλέμμα στραμμένο προς μια καλύτερη μέρα, με 
προβολή τη συνέχιση του κλάδου μας αλλά και γενικώς, του ελληνικού εμπορίου. 

 

Πέτρος Καλπακίδης 
Πρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ 
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Ορίστηκαν οι τομεάρχες στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΒΑΚΩ 

 

Στον ορισμό των τομεαρχών του Διοικητικού της Συμβουλίου βάσει του οργανισμού λειτουργίας της 
προχώρησε η ΠΟΒΑΚΩ, με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Ομοσπονδίας.  
Τους τομείς Οργάνωσης και Διοίκησης, Δημοσίων Σχέσεων και Εκπαιδεύσεως αναλαμβάνει  ο  κ. 
Πέτρος Καλπακίδης,  τον τομέα Ανάπτυξης και Οικονομίας αναλαμβάνει ο κ. Αντώνης Πατέρας, με 
τους υποτομείς να αναλαμβάνουν: Βιοτεχνίας-Εργαστηρίων ο κ. Βασίλης Γιαμπουράς, Εμπορίου η 
κ. Ζωή Πρίντζιπα, Ωρολογίου ο κ. Κυριάκος Παπαθανασίου, Εκθεσιακής Πολιτικής ο κ. Λουκάς 
Βασδέκης, Τεχνολογίας ο κ. Ιωάννης Συρμακέσης και Τουρισμού, η κ. Άννα Γάτσα. Τον τομέα 
Οικονομικών αναλαμβάνει ο κ. Χρυσοβαλάντης Γιαλεσάκης, τον τομέα Ασφάλειας αναλαμβάνει ο κ. 
Ιωάννης Κορυφίδης, τον τομέα Εργασιακών Θεμάτων αναλαμβάνει ο κ. Φώτης Κουτσοδήμας, ενώ 
τους τομείς Κοινωνικών Υποθέσεων και Πολιτισμού αναλαμβάνει ο  κ. Τριαντάφυλλος 
Παπαθανασίου. 
 
Υπόμνημα της ΠΟΒΑΚΩ προς τον Πρόεδρο του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών, κ. Ιωάννη Μπρατάκο για την κατάργηση του φόρου πολυτελείας στα είδη 

αργυροχρυσοχοΐας 

 

Στις 6 Δεκεμβρίου 2021, κλιμάκιο της ΠΟΒΑΚΩ αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, κ. Πέτρο 
Καλπακίδη και τον Α’ Αντιπρόεδρο, κ. Αντώνη Πατέρα, πραγματοποίησε συνάντηση στο χώρο του 
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ΕΒΕΑ με τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Μπρατάκο,  με αντικείμενο συζήτησης την κατάργηση του φόρου 
πολυτελείας στα αντικείμενα του κλάδου της αργυροχρυσοχοΐας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε 
σε θετικό κλίμα, με τον κύριο Μπρατάκο να υιοθετεί τις θέσεις της ΠΟΒΑΚΩ επί του φόρου 
πολυτελείας και να εκφράζει τη διάθεσή του να προχωρήσει σε ανάλογες πρωτοβουλίες προς την 
κατάργησή του. Το κλιμάκιο της ΠΟΒΑΚΩ κατέθεσε το ακόλουθο υπόμνημα και προσέφερε το 
επετειακό μετάλλιο των 40 χρόνων λειτουργίας της Ομοσπονδίας. 
«Αξιότιμε κε Πρόεδρε, 
Η Ελλάδα, όπως και όλος ο πλανήτης, βρίσκονται μπροστά σε μια πρωτοφανή υγειονομική κρίση. 
Το πρόγραμμα εμβολιασμού που εξελίσσεται δημιουργεί προσδοκίες για μια σταδιακή επιστροφή 
στην κανονικότητα και στην ανάκαμψη της οικονομίας. Ωστόσο, θα χρειαστεί να περάσει αρκετός 
καιρός για να κλείσουν οι πληγές που άνοιξε η υγειονομική κρίση στην ελληνική οικονομία και κυρίως 
στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν πάνω από το 95% του συνόλου των 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα και συνιστούν βασικό πυλώνα απασχόλησης. 
Ο κλάδος της αργυροχρυσοχοΐας, εξαιτίας των αλλεπάλληλων lockdowns και των περιοριστικών 
μέτρων, βρίσκεται σε μέγγενη, την ώρα που η ανασφάλεια για την επόμενη ημέρα επιτείνεται. 
Ενδεικτικό της κατάστασης είναι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, πως το λιανικό 
εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα κατέγραψε, το 2020 έναντι του 
2019, μείωση 46,8%. Στην όλη αυτή κατάσταση, αχνοφαίνεται μια μικρή ανάκαμψη στις λιανικές 
πωλήσεις που προσδοκούμε να αυξηθεί. 
Κατά συνέπεια την ώρα που η επιβίωση αρκετών επιχειρήσεων απαιτεί τιτάνια προσπάθεια, είμαστε 
υποχρεωμένοι να επανέλθουμε σε ένα άκρως σημαντικό ζήτημα για την αργυροχρυσοχοΐα, αυτό 
του φόρου πολυτελείας 10% σε προϊόντα του κλάδου μας, που αποτελεί γάγγραινα για τις 
επιχειρήσεις του χώρου μας από το 2010, οπότε και επιβλήθηκε. 
Ιστορικά σας αναφέρουμε, ότι με τον ν.3833, αρ. 17 που ψηφίστηκε στις 5/3/2010 (ΦΕΚ 40Α /15-3-
2010), επιβλήθηκε ο ειδικός φόρος πολυτελείας 10% στα προϊόντα του κλάδου μας, με έναρξη 
εφαρμογής από τις 4/3/2010. Με τον ν.3842 (ΦΕΚ 58Α 23-4-2010) καθώς και με τον ν.4389/16 
(ΦΕΚ 94Α /27-5-16) επήλθε μια σειρά τροποποιήσεων, εξαιρέσεων και προσθηκών στις διατάξεις 
του προηγούμενου νόμου. Ο εν λόγω φόρος ο οποίος επιβλήθηκε στο ελληνικό κόσμημα – που 
διαθέτει αδιάλειπτη ιστορία 6.000 ετών και διατηρεί παγκοσμίως υψηλότατη θέση ως προς την 
ποιότητα και την αισθητική - αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο για την αναπτυξιακή πορεία των 
επιχειρήσεων του κλάδου μας και οδηγεί στην απαξίωση τους. 
Ο φόρος πολυτελείας οδηγεί σε συρρίκνωση ενός χώρου από τους πλέον συναλλαγματοφόρους 
της ελληνικής οικονομίας (μέσω του τουρισμού) και παράλληλα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Θα 
πρέπει να σημειωθεί πως ο φόρος πολυτελείας δεν υφίσταται σε γειτονικές μας χώρες όπως η 
Βουλγαρία και η Τουρκία, αλλά ούτε και στην Ιταλία, που είναι και η κύρια ανταγωνίστρια χώρα της 
Ελλάδας εντός της Ε.Ε. 

Ισχύουν δε τα παρακάτω, αναφορικά με την υποχρέωση καταβολής φόρου πολυτελείας κατά την 
εισαγωγή των υποκείμενων ειδών από χώρες του εξωτερικού: 

Για την ενδοκοινοτική απόκτηση, υπολογίζεται στην τιμή κτήσης του είδους που υπόκειται σε φόρο 
πολυτελείας, (αξίας άνω των 1.000,00 €) και αποδίδεται από τον αποκτώντα, ανεξάρτητα εάν 
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προορίζεται για χονδρική ή λιανική πώληση. Συνεπώς, η υποχρέωση καταβολής του φόρου 
τελειώνει στο κόστος εισαγωγής. 
Για εισαγωγή από τρίτη χώρα, ο φόρος υπολογίζεται επίσης στην τιμή κτήσης και καταβάλλεται από 
τον εισαγωγέα κατά τον εκτελωνισμό των ειδών. 
Όπως προκύπτει, ο τρόπος εφαρμογής του φόρου πολυτελείας είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικός για τον 
Έλληνα παραγωγό, ο οποίος καλείται να τον αποδώσει, υπολογισμένο σε πολύ υψηλότερη αξία 
(χονδρικής ή λιανικής διάθεσης) από τον αντίστοιχο εισαγωγέα, ο οποίος αποδίδει φόρο 
υπολογισμένο στην τιμή κόστους κτήσης. 
Κρίσιμη παράμετρος, ώστε το ελληνικό κόσμημα να χάνει την ανταγωνιστικότητα του, είναι το ότι 
συχνά ξεναγοί σε κρουαζιερόπλοια που φτάνουν στην Ελλάδα επισημαίνουν στους επισκέπτες της 
χώρας μας πως υφίσταται φόρος πολυτελείας στα κοσμήματα, χωρίς να διευκρινίζουν από ποιο 
ποσό και πάνω, στρέφοντας τους, σε αρκετές περιπτώσεις, στην γειτονική Τουρκία. 

Σημειώνεται πως ο φόρος πολυτελείας αφορά αντικείμενα του κλάδου της αργυροχρυσοχοΐας 
κόστους άνω των 1.000 ευρώ. Επιπρόσθετα είναι οξύμωρο να επιβάλλεται φόρος πολυτελείας σε 
κάποια από τα προϊόντα  της αργυροχρυσοχοΐας που είναι λατρευτικά αντικείμενα (π.χ. οι σταυροί) 
αλλά και αντικείμενα συμβολισμού (βέρες). 
Δεν θα πρέπει να λησμονούμε πως ο φόρος πολυτελείας, δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα 
δημόσια έσοδα, αντιθέτως επέφερε ισχυρό πλήγμα σε σημαντικό αριθμό μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το Απολογιστικό Δελτίο Έτους 2018 για τα Φορολογικά Έσοδα το οποίο 
εκδίδει η ΑΑΔΕ, θα θέλαμε να σημειώσουμε την πολύ μικρή συμμετοχή των εισπράξεων του φόρου 
πολυτελείας ως ποσοστό στο σύνολο των κρατικών φορολογικών εσόδων και συγκεκριμένα στο 
σύνολο των Λοιπών Φόρων Κατανάλωσης, ήταν μόλις το 0,16% επί του συνόλου. Επίσης , ήταν 
μειωμένα τα έσοδα του κατά -73,86% σε σχέση με το 2017 και ιδιαίτερα σε μία χρονιά, όπου υπήρξε 
αύξηση κατά 2,71% των συνολικών Φορολογικών Εσόδων σε σύγκριση με το 2017. 

Παράλληλα, στην αγορά παρατηρούνται εισαγωγές απομιμήσεων από χώρες χαμηλού κόστους 
(όπως η Τουρκία και η Κίνα), κάτι που δυσχεραίνει τον ανταγωνισμό στην ελληνική παραγωγή, η 
οποία επιβαρύνεται και από το γεγονός πως οι βιοτεχνίες αργυροχρυσοχοΐας, υποχρεούνται να 
προπληρώνουν το ΦΠΑ με την αγορά την πρώτης ύλης, την ώρα που στην Ιταλία, για παράδειγμα, 
κάτι τέτοιο δεν ισχύει.  
Στο πλαίσιο αυτό ζητούμε να εξαιρεθεί από την καταβολή ΦΠΑ η πρώτη ύλη. 

Σε μια περίοδο που η χώρα προσπαθεί να επανεκκινήσει την οικονομία, μετά από την κρίση που 
προκάλεσε ο κορωνοϊός, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον τουρισμό, που αποτελεί ένα από τα 
πλέον δυνατά χαρτιά της Ελλάδας, ζητούμε για μια ακόμη φορά την κατάργηση του συγκεκριμένου 
αντιαναπτυξιακού φόρου, προκειμένου το ελληνικό κόσμημα να γίνει περισσότερο ελκυστικό στους 
εν δυνάμει τουρίστες και όχι μόνον. 
Μια τέτοια κίνηση θα ήταν η αποδοτικότερη λύση για τον κλάδο μας που συνεισφέρει στα έσοδα της 
ελληνικής οικονομίας και προάγει τον πολιτισμό της χώρας. 
Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.» 
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Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου Κοσμηματοπωλών και Ωρολογοποιών  
νομού Πιερίας 

 

Τα νέα καταστατικά του όργανα, τα οποία θα έχουν τριετή θητεία, ανέδειξε το Σωματείο 
Κοσμηματοπωλών και Ωρολογοποιών νομού Πιερίας, στις αρχαιρεσίες που διενήργησε στις 
20/10/2021. 
Πρόεδρος: Χρήστος Εξίζογλου  
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Παπαδόπουλος  
Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Παυλίδης  
Ταμίας: Δημήτριος Γιαννιτσίδης                                 
Σύμβουλος: Χρήστος Ψωμάς 

 

Σταϊκούρας για ακρίβεια – Σχέδιο παρεμβάσεων για βοήθεια σε νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις 

 

Τη λήψη ενός πρόσθετου πακέτου μέτρων για την αντιμετώπιση του κύματος της ακρίβειας από 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, 
μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος: 
«Σχεδιάζουμε ένα πλέγμα παρεμβάσεων για συνολική και συνοπτική βοήθεια σε νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις». 
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Ο υπουργός ανέφερε στον ΣΚΑΙ, ότι το κύμα της ακρίβειας είναι οξύτερο και διαρκεί περισσότερο 
από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί. 
Ειδικά για τον πληθωρισμό στη χώρα, είπε πως «επιβεβαιώνω ότι τον Δεκέμβριο θα είναι ακόμη 
υψηλότερος από τον Νοέμβριο. Πολύ πιθανόν να είναι μπροστά το «5» (σ.σ. στο ποσοστό)». 

Ωστόσο, επανέλαβε ότι το φαινόμενο θα είναι παροδικό και οι ανατιμήσεις σε αγαθά και υπηρεσίες 
θα αρχίσουν να αποκλιμακώνονται έως το β’ τρίμηνο του 2022 και στην ενέργεια κυρίως το β’ 
τρίμηνο. 

Για την έως τώρα στήριξη από το κράτος, ο υπουργός έφερε ως παράδειγμα και έναν εκκαθαριστικό 
λογαριασμό της ΔΕΗ, όπου η αύξηση είναι 195,43 ευρώ και οι συνολικές μειώσεις από το κράτος 
και την επιχείρηση της τάξης των 117,41 ευρώ. 

Πρόσθεσε δε, ότι «δεν καλύπτεται όλο το πρόβλημα και προσπαθούμε με επισπεύδοντα το 
υπουργείο Ενέργειας για επόμενες κινήσεις και τον Δεκέμβριο και το 2022». 

Ο κ. Σταϊκούρας, σε σχετική ερώτηση, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για κατάργηση από το 2023 
της εισφοράς αλληλεγγύης και στον δημόσιο τομέα. 

Μάλιστα είπε, ότι «ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο στο μέλλον και με βάση τις αλλαγές στο 
Σύμφωνο Σταθερότητας από το 2023, θα αξιοποιήσουμε αυτόν τον χώρο κυρίως για περαιτέρω 
μειώσεις φόρων και εισφορών και τη στήριξη κρίσιμων τομέων, όπως η Υγεία». 

Όσον αφορά στην αύξηση του κόστους δανεισμού που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, ο 
υπουργός δήλωσε πως «απαιτείται ψυχραιμία, σύνεση και διορατικότητα. Ουσιαστικά η Ελλάδα θα 
βρίσκεται με κάθε τρόπο σε ευνοϊκό καθεστώς από την ΕΚΤ και στόχος είναι η απόκτηση 
επενδυτικής βαθμίδας το αργότερο από το 2023». 

Τέλος, είπε ότι έως τα Χριστούγεννα θα γίνει η εκταμίευση του επιδόματος στους υγειονομικούς και 
στους συνταξιούχους. 
Απάντηση στην ΠΟΒΑΚΩ από το υπουργείο για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού εκτός Ε.Ε. 

 

 

Στην επιστολή της ΠΟΒΑΚΩ προς στον υπουργό ανάπτυξης και επενδύσεων κ. Άδωνη Γεωργιάδη 
για την αναγνώριση πιστοποιητικών εμβολιασμού από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης απάντησε 
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η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή-Γενική Διεύθυνση Θεσμικών 
Ρυθμίσεων Εμπορίου. 

Πιο αναλυτικά:  

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ.125750/2021 εγγράφου σας, το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία 
μας και αφορά σε ζητήματα ελέγχου των πιστοποιητικών εμβολισμού ατόμων – επισκεπτών – 
πελατών, οι οποίοι προέρχονται από τρίτες χώρες, εκτός ΕΕ και κινούνται στην ελληνική αγορά, 
κατά το μέρος που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή, σας γνωρίζουμε τα εξής : 
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σεβόμενο πάντα τις ανησυχίες του εμπορικού κόσμου 
και του καταναλωτικού κοινού για τις συνθήκες που δημιουργούνται εν μέσω των περιοριστικών 
μέτρων, μελετά διαρκώς τους τρόπους και τις μεθόδους λειτουργίας της αγοράς, με κύριους 
στόχους, την ασφάλεια των συναλλαγών, τη διευκόλυνση των εμπορικών διαδικασιών σε όλο το 
φάσμα της εμπορικής εφοδιαστικής αλυσίδας, την ασφαλή προσπάθεια πρόσβασης τόσο των 
επαγγελματιών όσο και των καταναλωτών στις εμπορικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και 
διάθεσης αγαθών, την προστασία του υπαλληλικού δυναμικού αυτών, τη διασφάλιση των 
απαιτούμενων μέτρων, τα οποία σχετίζονται άμεσα με την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας, 
τον αξιόπιστο έλεγχο, την διαρκή πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση του κορωνοϊού SARS-CoV2, και 
ειδικότερα σε μία περίοδο οικονομικής και εισοδηματικής ύφεσης λόγω της υπάρχουσας πανδημίας, 
την ανάγκη προστασίας των πολιτών και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 
Είναι σημαντικό να σας αναφέρουμε ότι το σύνολο της εθνικής νομοθεσίας εκτάκτων μέτρων, η 
οποία ισχύει και εξειδικεύεται για όλη την Επικράτεια, εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη κάθε φορά : 

- Tην τρέχουσα επιδημιολογική επιβάρυνση της Χώρας, 
- την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, 

- τις εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-
19, 

- τη συνδρομή επιτακτικών λόγων αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας, που 
συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και οι οποίοι, ενόψει 
των τρεχόντων επιδημιολογικών δεδομένων, καθιστούν απολύτως αναγκαία την επιβολή και 
περαιτέρω μέτρων προστασίας σε συγκεκριμένες περιοχές, 
- την ανάγκη διαφοροποίησης των ισχυόντων κανόνων τήρησης αποστάσεων και άλλων μέτρων 
προστασίας, αναλόγως της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης, προκειμένου να 
προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID–19, 

- Την ανάγκη ενίσχυσης των ισχυόντων έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, 
λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της Επικράτειας. καθώς και 
- τις ιδιαίτερες ανάγκες των πολιτών. 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, και σε συνέχεια των κοινών υπουργικών αποφάσεων εκτάκτων μέτρων, 
ισχύει η τελευταία εκδοθείσα, υπό στοιχεία : 
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Δ1α/ΓΠ/οικ.75414/4-12-21, κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.» (Β ́ 5673). 

Σε εφαρμογή του ανωτέρω θεσμικού πλαισίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 «Ισχύς - 
Ειδικές και καταργούμενες διατάξεις», ρητά αναφέρεται ότι τα πιστοποιητικά της παρ. 2 του ιδίου 
άρθρου, επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε ηλεκτρονικά 
μέσω κινητής συσκευής του ατόμου, τα οποία ο αρμόδιος υπάλληλος, ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος 
εκπρόσωπος της εκάστοτε επιχείρησης, ο εργοδότης ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο 
σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 «Διευκολύνσεις ως προς τη 
λειτουργία επιχειρήσεων ή άλλων χώρων συνάθροισης.» του ν. 4816/2021 (Α ́ 118) Covid Free GR 
με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. 

Εναλλακτικά, εφόσον τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται από αλλοδαπό που προέρχεται 
από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν 
τα πιστοποιητικά αυτά σε έγχαρτη μορφή με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. 

Επιπροσθέτως, σε ό,τι αφορά την διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου σχετικά με τους επισκέπτες 
της χώρας μας σε όλη την επικράτεια, σας ενημερώνουμε ότι ισχύουν οι διατάξεις της κοινής 
υπουργικής απόφασης Δ1α/Γ.Π.οικ. 75187 «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.» (Β ́ 5638). 

Σε εφαρμογή του ανωτέρου θεσμικού πλαισίου, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσα από μια διαρκή διαδικασία 
εποπτείας της Αγοράς, έχει ως κύριους στόχους, την τήρηση των αναφερόμενων μέτρων καθώς και 
τη διατήρηση, στο σύνολο των εμπορικών κλάδων, της ισοτιμίας και της ισονομίας. 
Συμμετέχει σε καθημερινούς αναγκαίους προληπτικούς ελέγχους συμμορφώσεως καθώς και 
τήρησης των ισχυόντων μέτρων και κανόνων λειτουργίας, επιβάλλοντας, όπου κριθεί αναγκαίο και 
διαπιστωθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές παραβατικότητα, τις αντίστοιχες κυρώσεις, όπως 
αυτές κάθε φορά ρητά καθορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις εκτάκτων μέτρων, τόσο επί φυσικών 
προσώπων (πολιτών), όσο και επί εμπορικών επιχειρήσεων. 
Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό στον οποίο δύναται να επηρεαστεί ο κάθε κλάδος της 
αγοράς, προσπαθεί διαρκώς να επιτύχει την εξομάλυνση των όποιων ανισοτήτων που ενδεχομένως 
δύναται να δημιουργηθούν κατά την τρέχουσα δυσμενή περίοδο των εκτάκτων μέτρων 
αντιμετώπισης της πανδημίας. 
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Συγχαρητήρια επιστολή της ΠΟΒΑΚΩ για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
Χρυσοχόων Ωρολογοποιών Καλαμάτας. 

 

Συγχαρητήρια επιστολή για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Χρυσοχόων Ωρολογοποιών 
Καλαμάτας, απέστειλε η ΠΟΒΑΚΩ, υπόψη του Προέδρου κ. Ιωάννη Κουβελάκη 

Με την παρούσα επιστολή, σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΒΑΚΩ σας απευθύνει  
συγχαρητήρια για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και την ανάδειξή σας ως προέδρου 
του. 

Σας ευχόμαστε μια καλή θητεία, μέσω της οποίας θα ωφεληθεί ο κλάδος στην αγορά σας και θα 
συμβάλλετε να αναδειχθεί το ελληνικό κόσμημα ως οφείλει. Προσβλέπουμε σε μια καλή επικοινωνία, 
με δράσεις και δραστηριότητες που θα αναδείξουν την ιδιαιτερότητα και τη δυναμική του κλάδου μας 
και ευελπιστούμε σε μια μελλοντική θεσμική συνάντηση στο κοντινό μέλλον. 
Υπ. Εργασίας: Ποιες επιχειρήσεις πρέπει να καταχωρούν ψηφιακά στοιχεία στην ''Εργάνη'' 

από 1/1/2022 

 

 

Με απόφαση του, ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης προσδιορίζει τις επιχειρήσεις που 
υποχρεούνται να καταχωρίσουν ψηφιακά στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα (Π.Σ.) ''Εργάνη''. 
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Στην απόφαση αυτή υπάγεται κάθε εργοδότης – επιχείρηση, που υποχρεούται να υποβάλλει 
ηλεκτρονικά στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έντυπα 
αρμοδιότητας ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ – e-ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένων των αναφερομένων στο "Μητρώο 
Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης" του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφέρει 
αναλυτικά ρεπορτάζ του capital.gr.  

Για την ορθή εφαρμογή των προβλεπομένων διατάξεων,  εργοδότες – επιχειρήσεις, μέλη 
εργοδοτικών οργανώσεων, που πρόκειται να καταχωρηθούν στο Γενικό Μητρώο Οργανώσεων 
Εργοδοτών  δηλώνουν υποχρεωτικά στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, ιδίως, τον κλάδο ή τους κλάδους της 
οικονομικής τους δραστηριότητας, τον αριθμό και τις ειδικότητες του απασχολούμενου προσωπικού 
τους και τη γεωγραφική περιφέρεια στην οποία δραστηριοποιούνται.  
Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1.1.2022 

Σε 10 δευτερόλεπτα πλέον οι ηλεκτρονικές πληρωμές – Τι αλλάζει 

 

Από τις 10 Δεκεμβρίου τέθηκε σε λειτουργία το νέο μοντέλο διακανονισμού άμεσων πληρωμών στην 
Ελληνική συνιστώσα του συστήματος πληρωμών TARGET 2. 

Το σύστημα διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Το νέο μοντέλο άμεσων πληρωμών ΤΑRGET 
Instant Payment Settlement («TIPS») υποκαθιστά τα διαφορετικά σχήματα άμεσων πληρωμών που 
είχαν υιοθετηθεί σε επιμέρους χώρες, δημιουργώντας ένα ενιαίο σχήμα με ενιαία χαρακτηριστικά 
και πλήρη δια-λειτουργικότητα σε όλη την Ευρωζώνη. 

Η μετάπτωση στο νέο σχήμα, με συμμετοχή σε αυτό των περισσοτέρων Ελληνικών πιστωτικών 
ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών λιανικής ΔΙΑΣ, έχει ως αποτέλεσμα τη δυνατότητα 
πραγματοποίησης άμεσων πληρωμών εγχώρια και διασυνοριακά με ενιαίους κανόνες και 
διαδικασίες σε όλη την Ευρωζώνη. Με αυτό το δεδομένο, οι άμεσες πληρωμές γίνονται πολύ 
φιλικότερες για το χρήστη, δημιουργώντας την προοπτική ευρύτερης υιοθέτησής τους ως μέσου 
πληρωμών από το κοινό. 

Οι άμεσες πληρωμές εντός του σχήματος ΤΙΡS παρέχουν πλέον τη δυνατότητα διενέργειας 
συναλλαγών από το κοινό σε καθημερινή βάση, κάθε ημέρα του χρόνου και όλο το εικοσιτετράωρο. 
Σημειώνεται ότι η απλή μεταφορά πιστώσεων μέσω SEPA, που σήμερα αποτελεί το συνηθέστερο 
μέσο διατραπεζικών πληρωμών λιανικής, διενεργείται εντός μίας εργάσιμης ημέρας, ενώ πλέον η 
εκτέλεση πληρωμής στο TIPS ολοκληρώνεται και διακανονίζεται σε μόλις 10 δευτερόλεπτα, είτε 
αυτή είναι εγχώρια είτε διασυνοριακή. 
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Υπογραμμίζεται ότι η δυνατότητα διενέργειας άμεσων πληρωμών από το ευρύ κοινό με γρήγορο 
και ασφαλή τρόπο αποτελεί σημαντικό μέρος της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Ευρωσυστήματος στα θέματα των πληρωμών λιανικής και υποστηρίζεται από σχετικές 
επιχειρησιακές δράσεις και αποφάσεις, με ενεργή συμμετοχή και της Τράπεζας της Ελλάδος. 
 

Νέος υποδιοικητής του e-ΕΦΚΑ ο Γιώργος Γκράτζιος 

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη διορίζεται ο 
κ. Γιώργος Γκράτζιος ως Υποδιοικητής του e-ΕΦΚΑ. 

Ο κ. Γιώργος Γκράτζιος έχει διατελέσει επί σειρά ετών ανώτερο διευθυντικό στέλεχος του ιδιωτικού 
τομέα. Η θέση του Υποδιοικητή του e-ΕΦΚΑ είναι η πρώτη θέση που αναλαμβάνει στον δημόσιο 
τομέα. Ο κ. Γκράτζιος είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το πανεπιστήμιο McGill του 
Καναδά. Έχει εργαστεί σε σειρά επιχειρήσεων στην Ελλάδα και κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας 
του έχει χειριστεί διοικητικά και νομικά θέματα, καθώς και θέματα διαχείρισης δικτύου και 
εξυπηρέτησης πελατών. 
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Εξοικονομώ 2021 – Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε 

 

Tο μεσημέρι της Δευτέρας ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ  2021», 
στην ψηφιακή πλατφόρμα https://exoikonomo2021.gov.gr/, ταυτόχρονα για όλη την Επικράτεια. 

Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτό για χρονικό διάστημα 50 ημερών και στόχος 
είναι η ενεργειακή αναβάθμιση περισσότερων από 50.000 κατοικιών σε όλη τη χώρα. 

Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ, το «Εξοικονομώ 2021» είναι πιο κοινωνικά ευαίσθητο, πιο δίκαιο και 
πιο αποδοτικό συγκριτικά με τα προηγούμενα προγράμματα. Οι σημαντικότερες αλλαγές, σε σχέση 
με το παρελθόν, αφορούν στην κατάργηση της χρονικής προτεραιότητας στην αξιολόγηση των 
αιτήσεων, στη θέσπιση κοινωνικών κριτηρίων αξιολόγησης και στη δημιουργία λίστας επιλαχόντων. 
Για πρώτη φορά δημιουργείται ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ. ευρώ για τα ευάλωτα 
νοικοκυριά, ενώ λαμβάνεται ειδική μέριμνα για μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνους και 
νοικοκυριά με ΑμεΑ. 

Το «Εξοικονομώ 2021» θα συμβάλλει στην ενεργειακή αναβάθμιση 38% περισσότερων κατοικιών 
σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος. 
Ως σημαντικότερο κριτήριο για την βαθμολόγηση των αιτήσεων, ορίζεται η εκτιμώμενη ετήσια 
εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων σε ποσοστό 50% και 
ακολουθεί το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα σε ποσοστό 15%, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Για 
νοικοκυριά με ατομικά εισοδήματα έως 5.000 ευρώ και με οικογενειακά εισοδήματα έως 10.000 
ευρώ, η επιδότηση ανέρχεται στο 75%. Για τα νοικοκυριά αυτά, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης 
άτοκου δανείου με εγγύηση του Δημοσίου για το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής. 
Το πρόγραμμα εντάσσεται στα εμβληματικά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 
Χρηματοδοτείται με 632 εκατ. ευρώ και συνολικά αναμένεται να κινητοποιηθούν κεφάλαια πάνω 
από 1 δισ. ευρώ, με τη μέση εκτιμώμενη επιδότηση να διαμορφώνεται σε ποσοστό 62% επί της 
συνολικής δαπάνης. 

Προϋποθέσεις 
Το «Εξοικονομώ 2021» θα βελτιώσει αισθητά την ενεργειακή κλάση των νοικοκυριών, 
επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας πάνω από 30% για κάθε κατοικία. Οι 
κατοικίες που θα επιλεγούν για υπαγωγή στο πρόγραμμα πρέπει να πληρούν τις εξής 
προϋποθέσεις: 
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Να υφίστανται νόμιμα. 

Να μην έχουν κριθεί κατεδαφιστέες. 
Να χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες. 
Να έχουν καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Ά Π.Ε.Α.)  σε 
κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ. 

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Ξεκινάει, σήμερα, το 
«Εξοικονομώ 2021″, το οποίο είναι πιο κοινωνικά ευαίσθητο, πιο δίκαιο και πιο αποδοτικό σε σχέση 
με τα προηγούμενα προγράμματα. Καταργούμε τη χρονική ιεράρχηση στην αξιολόγηση των 
αιτήσεων, δίνουμε προτεραιότητα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και διαθέτουμε 100 εκατ. ευρώ 
αποκλειστικά για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Το νέο πρόγραμμα θα συμβάλλει στην 
καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, με τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά 
και στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, με τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. Τα έργα θα δώσουν μεγάλη ώθηση στον κατασκευαστικό κλάδο και την εθνική 
οικονομία με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το νέο πρόγραμμα θα αποτελέσει το πρώτο 
βήμα του μεγάλου κύματος ενεργειακής αναβάθμισης που έχουμε προγραμματίσει για τα επόμενα 
έτη, προκειμένου να πετύχουμε τον εθνικό στόχο για το 2030 που προβλέπει την ενεργειακή 
ανακαίνιση 600.000 κτιρίων». 

 

Αναλένα Μπέρμποκ – Γερμανική «βόμβα» στις τιμές φυσικού αερίου 

 

Η Αναλένα Μπέρμποκ δήλωσε ότι ο αγωγός Nord Stream 2 δεν μπορεί να πάρει προς το παρόν 
έγκριση στην τρέχουσα μορφή του, γεγονός που προκάλεσε αύξηση πάνω από 10% στην τιμή του 
φυσικού αερίου. Έτσι σήμερα Δευτέρα, η τιμή είναι 116, 75 ευρώ η μεγαβατώρα, ενώ το 
προηγούμενο διάστημα είχε πέσει ακόμα και κάτω από τα 75 ευρώ, μια τιμή που επίσης θεωρείται 
υψηλή, ενόψει του χειμώνα. Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, μιλώντας στο ZDF TV αργά το 
απόγευμα της Κυριακής, η Baerbock είπε ότι τα τρία κόμματα που απαρτίζουν τη νέα γερμανική 
κυβέρνηση -Σοσιαλδημοκράτες, Πράσινοι και Φιλελεύθεροι- συμφώνησαν ότι όλα τα ενεργειακά 
έργα, συμπεριλαμβανομένου του Nord Stream 2, πρέπει να είναι σύμφωνα με την ενεργειακή 
νομοθεσία της ΕΕ. 
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Δεν πληροί τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού ενεργειακού νόμου 

«Ο συγκεκριμένος αγωγός δεν μπορεί να εγκριθεί επειδή δεν πληροί τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού 
ενεργειακού νόμου», είπε η Μπέρμποκ, προσθέτοντας ότι η κατάσταση στα ουκρανικά σύνορα, 
όπου η Ρωσία έχει συγκεντρώσει 100.000 στρατιώτες, η οποία είναι επίσης ‘’ένας παράγοντας’’. ‘’Η 
κυβέρνηση Μέρκελ συμφώνησε με τους Αμερικανούς ότι εάν υπάρξουν περαιτέρω κλιμακώσεις 
αυτός ο αγωγός δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία’’, ανέφερε. 
Όπως είναι γνωστό, ο Nord Stream 2, έχει ολοκληρωθεί αλλά δεν έχει ακόμη επιτραπεί η χρήση του 
Εάν χρησιμοποιηθεί, θα διπλασιάσει τη χωρητικότητα της υπάρχουσας υποθαλάσσιας διαδρομής 
από τη Ρωσία προς την Ευρώπη. Ωστόσο, κυρίως η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι θα αυξήσει 
την εξάρτηση της ΕΕ από τις ρωσικές εξαγωγές ενέργειας 
Η Nord Stream 2 AG, η εταιρεία που εκμεταλλεύεται τον αγωγό, και η ρωσική Gazprom αρνήθηκαν 
να σχολιάσουν. ‘’Η εταιρεία συνεργάζεται με τη ρυθμιστική αρχή και εκπληρώνει όλες τις απαιτήσεις 
της. Απλώς πρέπει να είμαστε λίγο πιο υπομονετικοί’’, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο 
εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. 
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