
Τεύχος 24, έτος 2ο 

Μήνυμα του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών, 

κ. Πέτρου Καλπακίδη, προς τους Έλληνες Κοσμηματοποιούς και Ωρολογοποιούς  
για το Νέο Έτος, 2022 

 

Αγαπητές μου, αγαπητοί μου, 

Αποχαιρετούμε ένα έτος με αρκετές προκλήσεις για την πατρίδα μας αλλά και παγκοσμίως, με την 
πανδημία να επελαύνει, αφαιρώντας εν μέρει την αίγλη κάθε γεγονότος. Οι περιορισμοί 
συνεχίστηκαν όλη τη χρονιά συνταράσσοντας την οικονομία, τους δεσμούς της οικογένειας, την 
ψυχική μας ισορροπία, δυσχεραίνοντας τα σχέδια για οποιαδήποτε πρόοδο, ατομική ή συλλογική. 
Ακόμα και οι πιο απλές συνήθειες, επηρεάστηκαν βαθιά, καθώς ελλόχευε διαρκώς η ανησυχία, η 
οποία προσέκρουε στην κοινωνική αλληλεγγύη.  

Παράλληλα, το κράτος κλήθηκε να ανταποκριθεί σε πολλαπλά μέτωπα, καθώς, δοκιμάστηκε το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας, υπερβαίνοντας εαυτόν εν μέσω αντίξοων συνθηκών. Όλοι μας, ωστόσο, 
αντιληφθήκαμε πρωτίστως την ευάλωτη φύση μας, συνάμα όμως και τη σημασία της αλληλεγγύης 
και τους δεσμούς αλληλεξάρτησης μεταξύ μας, όντες κρίκοι της ίδιας αλυσίδας.  
Η οικονομία για άλλη μια χρονιά συνέχισε να κλυδωνίζεται από ένα πρωτόγνωρο χειρόφρενο, την 
αναμονή για τα βοηθήματα από το κράτος και την προσμονή ενός πολυπόθητου τέλους, προς το 
οποίο τα βήματα είναι αργά. 

Ο εμπορικός κόσμος αναταράχτηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό, με τον κλάδο μας να βιώνει 
περιοδικές παύσεις και αγωνία, με συνέπεια οι επιχειρήσεις μας να βρίσκονται ακόμα και σήμερα 
σε κατάσταση αναμονής και πάλης για τις βασικές μας επιδιώξεις. 
Ωστόσο, στη ζωή μας μπήκε το εμβόλιο που μας προσέφερε με τη μεθοδικότητά της η 
επιστημονική κοινότητα, με αρωγούς την τεχνολογική εξέλιξη και τον εκσυγχρονισμό της εποχής, 
γεμίζοντας πάλι με ελπίδα και αισιοδοξία τη ματιά μας για ένα καλύτερο αύριο.   

Η απερχόμενη χρονιά συνιστά συμβολικό ορόσημο για το έθνος μας. Η επέτειος των 200 ετών 
από την επανάσταση του 1821 είναι μια αφορμή να αντλήσουμε έμπνευση από την αυτοθυσία και 
τη συλλογικότητα των προγόνων μας. Χρειάζεται να εμβαθύνουμε τη σκέψη και να 
αφουγκραστούμε το συναίσθημά μας, με το βλέμμα μας στην ενότητα και τη συνεργασία, καθότι 
είναι ο μόνος δρόμος προς ένα καλύτερο αύριο. 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών 
αντλώντας έμπνευση από όλα τα παραπάνω, διοργάνωσε τον 32ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό 
Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος, τιμώντας τα διακόσια χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση 



2 
  
 

                                    ΛΕΚΚΑ 20 - 105 62 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 0030/210-3229 047, EMAIL: info@povako.gr, www.povako.gr 

 
 

του 1821, με τίτλο: «1821 : Σύγχρονη Ματιά 200 Χρόνια Μετά», στοχεύοντας στην ανάπτυξη και 
ανάδειξη του ελληνικού κοσμήματος, συνυφασμένου με ιστορικά στοιχεία. 

Την ίδια ώρα, το 2021, τηρουμένων των αναλογιών, διοργανώθηκε η Έκθεση «KOSMIMA», που 
φιλοξενήθηκε στη ΔΕΘ-Helexpo στη Θεσσαλονίκη με τους επαγγελματίες του κλάδου του 
κοσμήματος, να δίνουν και πάλι τα χέρια, κάτι που το 2020 κατέστη αδύνατον.   
Παράλληλα, προοίμιο επιστροφής στην κανονικότητα φαίνεται πως αποτελεί η Athens 
International Jewellery Show που αναμένεται να διεξαχθεί τον Φεβρουάριο του 2022 στην Αθήνα, 
αποτελώντας με τη σειρά της σπουδαίο μήνυμα αισιοδοξίας.  
Εντός του έτους, η Ομοσπονδία πράττοντας το καταστατικό της καθήκον διεξήγαγε τις αρχαιρεσίες 
της, από της οποίες αναδείχθηκε το νέο και ανανεωμένο Διοικητικό Συμβούλιο. Η συμμετοχή στις 
αρχαιρεσίες υπήρξε σχεδόν καθολική, αναδεικνύοντας το ενδιαφέρον των στελεχών του κλάδου 
για τις συλλογικές προσπάθειες 
Αγαπητές μου, αγαπητοί μου 

Στον απόηχο του 2021, οφείλω να αναγνωρίσω την επάξια συμβολή των επιχειρηματιών του 
κλάδου μας στην απαρέγκλιτη τήρηση των  μέτρων, το ήθος τους στην επιταγή του κράτους, με 
σκοπό τη διατήρηση του αγαθού της υγείας και την επιμονή τους, παρόλες τις δυσκολίες που 
παρεμβλήθηκαν και σε καιρούς ιδιαιτέρως απαιτητικούς, να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, 
διατηρώντας με το κεφάλι ψηλά τις επιχειρήσεις του κλάδου και προβάλλοντας το ελληνικό 
κόσμημα και την ιδιαίτερη αξία του. 

Οι παρούσες συνθήκες είναι μια πρόκληση, τα μέτρα αναδιαμορφώνονται διαρκώς ανάλογα με τις 
περιστάσεις και η ΠΟΒΑΚΩ κατέβαλε, και θα συνεχίσει να το πράττει, κάθε δυνατή προσπάθεια, 
ώστε να γνωστοποιούνται στους αρμοδίους τα προβλήματα του κλάδου και αδιάκοπα να τελεί 
ενέργειες προς την αντιμετώπισή τους. Αίτημά μας είναι η Πολιτεία να ενισχύσει παντοιοτρόπως 
όλους τους τομείς της οικονομίας, όπως να στοχεύσει σε αύξηση της ρευστότητας και να σταθεί 
στο πλευρό της εμπορικής και τουριστικής επιχείρησης, που αποτελούν βασικούς πυλώνες του 
ελληνικού εισοδήματος. 
Επιτρέψτε μου, την οποιαδήποτε ευαισθησία, καθώς απορρέει από ένα βαθύ αίσθημα πίστης, ότι 
μία μέρα όλα αυτά θα αποτελούν ένα κακό μεν, αλλά μακρινό παρελθόν. 
Το 2022 που σε λίγες ώρες πρόκειται να ανατείλει, εύχομαι να φέρει στις ζωές όλων υγεία, 
ευημερία, ελπίδα σε κάθε προσωπικό τομέα και επαγγελματική πρόοδο.  

Καλή Χρονιά, Χρόνια Πολλά κι Ευτυχισμένα!  

         

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2021 

Πέτρος Καλπακίδης 
Πρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ 
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Κατάργηση του ειδικού φόρου πολυτελείας ζητά το ΕΒΕΑ 

 

Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα και τον Υφυπουργό Φορολογικής 
Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, απέστειλε ο πρόεδρος του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης Μπρατάκος 
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ έθιξε το ζήτημα της κατάργησης του ειδικού φόρου πολυτελείας 10%, που 
πλήττει σημαντικά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της 
αργυροχρυσοχοΐας και εισαγωγής ωρολογίων από πολύτιμα μέταλλα, από την εισαγωγή του 
αντίστοιχου νόμου το 2010, ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της 
οικονομικής κρίσης και της ένταξής της στον Τριμερή Μηχανισμό Στήριξης. 
Σημειώνεται ότι της πρωτοβουλίας για τη σχετική επιστολή προηγήθηκε η κατάθεση σχετικού 
υπομνήματος από την ΠΟΒΑΚΩ καθώς επίσης και η πρόσφατη συνάντηση του κ. Μπρατάκου με 
τον Πρόεδρο και  Α’ Αντιπρόεδρο  της Ομοσπονδίας, οι οποίοι εξέφρασαν από κοινού την ανάγκη 
ενημέρωσης των αρμοδίων. 
Ο κ. Μπρατάκος υπογράμμισε τη δυναμικότητα και τη σημασία του κλάδου στην ανάπτυξη της 
εθνικής οικονομίας, τονίζοντας ότι οι σημαντικές δυνατότητες που παρουσιάζει για την ενίσχυση 
της εξαγωγικής δραστηριότητας, απειλούνται από τη διατήρηση του φόρου πολυτελείας, ο οποίος 
δημιουργεί συνθήκες άνισου ανταγωνισμού των ελληνικών επιχειρήσεων στην περιφερειακή και τη 
διεθνή αγορά, με αποτέλεσμα τη μείωση των πωλήσεων και εισροής συναλλάγματος, τη 
συρρίκνωση της εγχώριας παραγωγής και την απώλεια θέσεων εργασίας. 
Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ σημείωσε ότι οι μειωμένες πωλήσεις καθιστούν τον 
εισπραττόμενο φόρο πολυτελείας 10%, υποπολλαπλάσιο έσοδο για το κράτος από την 
προκύπτουσα απώλεια πολλαπλάσιου ΦΠΑ. 
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Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Σύλλογο Αργυροχρυσοχόων Ωρολογοποιών Ιωαννίνων 

 

Στις 11/12/2021 διενεργήθηκαν εκλογές στο Σύλλογο Αργυροχρυσοχόων Ωρολογοποιών 
Ιωαννίνων. Το νέο διοικητικό συμβούλιο που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες έχει ως εξής:  
Πρόεδρος:   Συρμακέσης Ιωάννης 
Αντιπρόεδρος:  Λέττας Γεώργιος 
Γραμματέας:   Νέσσης Βασίλειος 
Ταμίας:   Συρμακέση Δήμητρα 
Μέλος:   Μέρτζιος Χρήστος 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας με επιστολή του, απηύθυνε θερμά συγχαρητήρια για την 
εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου, ευχόμενο μια εποικοδομητική θητεία, με τη βεβαιότητα ότι 
ο νέος Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. θα ανταποκριθούν πλήρως στα διακυβεύματα που 
αναφαίνονται από την ιστορική πορεία της αργυροχρυσοχοΐας στην πόλη των Ιωαννίνων. 
 

Τα νέα υγειονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση 

 
Tέθηκαν σε ισχύ τα νέα περιοριστικά μέτρα προκειμένου να ανακοπεί η πορεία της 
υπερμεταδοτικής μετάλλαξης Όμικρον. 
Στη δημοσιότητα δόθηκε και η σχετική ΚΥΑ που εξειδικεύει τα μέτρα. Δείτε την: 
Σύμφωνα με την εξειδίκευση των μέτρων που έκανε την Τετάρτη ο υπουργός Υγείας Θάνος 
Πλεύρης: 
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Τα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης θα λειτουργούν έως τις 12 τα μεσάνυχτα χωρίς 
μουσική, 6 άτομα ανά τραπέζι, όχι όρθιοι και μετρική απόσταση στα τραπεζοκαθίσματα. Εξαίρεση 
η παραμονή της Πρωτοχρονιάς, οπότε και θα επιτραπεί η λειτουργία των καταστημάτων μέχρι τις 
2:00 τα ξημερώματα, με όλες όμως τις παραπάνω απαγορεύσεις. Μέσα στις απαγορεύσεις είναι 
και η απαγόρευση διενέργειας εκδήλωσης πάρτι σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, για να αποφευχθεί η 
μεταφορά τής διασκέδασης σε άλλους χώρους. 
Η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας (FFP2/KN95) ή διπλής στα σούπερ μάρκετ, στα μέσα 
μαζικής μεταφοράς και όπου υπάρχει συνωστισμός, όπως και από τους εργαζόμενους στην 
εστίαση, είναι υποχρεωτική. 

Εφαρμογή τηλεργασίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα έως 50% και κυλιόμενο ωράριο, ανάλογα με 
τις δυνατότητες κάθε υπηρεσίας. 
Επισκεπτήριο μόνο με PCR test 48 ωρών σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και νοσοκομεία, 
ενώ στα νοσηλευτικά ιδρύματα απαγορεύεται η είσοδος σε ιατρικούς επισκέπτες. 
Στα γήπεδα η πληρότητα εμβολιασμένων θεατών θα είναι έως το 10% της χωρητικότητας τους, με 
πλαφόν θεατών τα 1.000 άτομα. Αν δεν τηρηθούν τα μέτρα οι αγώνες θα γίνουν κεκλεισμένων των 
θυρών. 
Σημειώνεται πως η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων συνεδρίασε την Τετάρτη και εισηγήθηκε τα 
μέτρα περιορισμού να τεθούν σε εφαρμογή από τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 30 Δεκεμβρίου, και 
όχι από 3 Ιανουαρίου όπως είχε ανακοινωθεί. 
Τα μέτρα θα ισχύσουν από σήμερα έως και 16 Ιανουαρίου. 

Τα 5 μέτρα που ισχύουν για όλες τις δραστηριότητες 
Στην ΚΥΑ τονίζονται αρχικά τα 5 μέτρα που ισχύουν για όλες τις δραστηριότητες: 
Χρήση προστατευτικής μάσκας: 
α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, 
εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου 
προσώπου, 

β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα 
πρωτόκολλα που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της παρούσας. 
Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν 
ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω 
αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών. 
2. Τήρηση αποστάσεων ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων [ένα (1) άτομο ανά 2 τ.μ.] σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, είτε αμιγείς για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες 
κατά το τελευταίο τρίμηνο είτε μικτούς, όπου δεν προβλέπεται μεγαλύτερο εμβαδόν ανά άτομο στις 
επιμέρους προβλέψεις της παρούσας. 
3. Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό 
(70%) για την αντισηψία χεριών. 
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4. Υποχρέωση ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο των κανόνων 
λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου και του μέγιστου αριθμού 
ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου. 

5. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο κατ’ εφαρμογή των υπό στοιχεία 
Δ1(δ)/ΓΠ.οικ.26335/23.4.2020 και Δ1/Π.οικ.81816/18.12.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας 
που έχουν αναρτηθεί, αντίστοιχα, στις ιστοσελίδες: 
www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-
sars-cov-2/7108-lhpsh-metrwn-diasfalishs-ths-dhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kai-alles-loimwksei-
s-kata-th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn 

και www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-
koronoioy-sars-cov-2/8149-systaseis-gia-ton-eksaerismo-eswterikwn-xwrwn-kata-th-xeimerinh-
periodo-ypo-to-prisma-ths-pandhmias-toy-ioy-sars-cov-2  

Έκκληση για την Πρωτοχρονιά 

Την ίδια ώρα ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης έκανε έκκληση για την Πρωτοχρονιά, 
παρουσιάζοντας τα νέα στοιχεία για την μετάλλαξη Όμικρον, λέγοντας ότι όσοι βγουν να 
διασκεδάσουν να είναι προσεκτικοί, να τηρούν τα μέτρα, να είναι εμβολιασμένοι και την επόμενη να 
κάνουν έλεγχο, απαραιτήτως αν δουν συγγενείς άνω των 60 ετών. Αν μάλιστα, όπως είπε, οι 
συγγενείς άνω των 60 ετών είναι ανεμβολίαστοι να αποφύγουν να τους συναντήσουν. 

Κορκίδης: Η χριστουγεννιάτικη αγορά κινείται ικανοποιητικά -Οι πρώτες εκτιμήσεις 

 

Ο 13ος μισθός δεν είναι ποτέ «δώρον άδωρον» για την αγορά, σημείωσε σε δηλώσεις του ο 
Βασίλης Κορκίδης. 
Για την πορεία της εορταστικής αγοράς ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Πειραιώς και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής Βασίλης 
Κορκίδης, ανέφερε πώς σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η χριστουγεννιάτικη αγορά κινείται 
ικανοποιητικά και φαίνεται να κλείνει πιο κοντά στο τζίρο του Δεκεμβρίου του 2019 των 3,6 δισ. 
ευρώ και αρκετά μακριά από τον αντίστοιχο του 2020, που λόγω του περυσινού lockdown 
χάθηκαν σχεδόν 2 δισ. ευρώ. 

Σημαντική «ένεση» για άλλη μια χρονιά, πρόσθεσε, ήταν τα χρήματα, που διοχετεύτηκαν στην 
οικονομία από τη χορήγηση του χριστουγεννιάτικου δώρου στον ιδιωτικό τομέα και υπολογίζονται 
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περίπου στα 1,7 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό, κάλυψε κοινωνικές ανάγκες και σίγουρα τόνωσε την 
αγορά πριν τα Χριστούγεννα, ενώ θα ενισχύσει εξίσου ουσιαστικά την καταναλωτική δαπάνη τις 
τελευταίες εργάσιμες μέρες της χρονιάς, ώστε να κλείσει με θετικό πρόσημο. 

Παράλληλα, πρόσθεσε ο πρόεδρος, με την στήριξη της πραγματικής οικονομίας από τον 13ο 
μισθό ενισχύονται και τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς πέραν των καθαρών 
αποδοχών των μισθωτών καταβάλλονται σημαντικές εισφορές τόσο από τους εργαζομένους όσο 
και από τους εργοδότες, παρά τις μειώσεις που επήλθαν κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες το 2021. 

Ο Βασίλης Κορκίδης ανέφερε ακόμη τα εξής: 
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Νοεμβρίου από τη βάση δεδομένων ΕΡΓΑΝΗ του 
υπουργείου Εργασίας, το ισοζύγιο θέσεων εργασίας παραμένει θετικό κατά τη διάρκεια του έτους 
με 136.000 καθαρές προσλήψεις. Οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις από τη ρευστότητα του 
δώρου, βοηθούν σημαντικά κάθε χρόνο τις επιχειρήσεις, από τη στιγμή που το μεγαλύτερο 
ποσοστό του επιπλέον εισοδήματος των εργαζομένων επιστρέφει, μέσω της κατανάλωσης, στα 
ταμεία τους. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι πριν την καταβολή του δώρου 1 στους 4 
καταναλωτές πραγματοποιεί τις αγορές με πιστωτικές κάρτες, δηλαδή με δανεικά, ενώ με τη 
καταβολή του δώρου κάνει χρήση χρεωστικών καρτών και μετρητών. 
Οι σοβαρές δυσκολίες ρευστότητας συνεχίστηκαν και φέτος τόσο για τις επιχειρήσεις στο να 
καταβάλουν έγκαιρα το δώρο, όσο και για τους εργαζόμενους λόγω της ενεργειακής ακρίβειας, στο 
να ξοδέψουν ως συνήθως το μεγαλύτερο μέρος του 13ου μισθού στα καταστήματα, εστιατόρια, 
ταξίδια και διασκέδαση. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, σε σύνολο περίπου 2,3 εκατ. 
εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, με τον μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης στα 1.162 ευρώ και 
το μέσο ημερομίσθιο στα 50Euro, το δώρο Χριστουγέννων έδωσε βαθιά οικονομική ανάσα στα 
νοικοκυριά. Βεβαίως, κανείς δεν παραγνωρίζει την αύξηση του πληθωρισμού κατά 4,8% σε ετήσια 
βάση, που περιόρισε το διαθέσιμο εισόδημα, με κύριο μοχλό τους λογαριασμούς ηλεκτρικού 
ρεύματος και φυσικού αερίου που αυξήθηκαν αντίστοιχα κατά 15,9% και 31,7%. 

Το συνολικό κόστος του δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους για τις επιχειρήσεις του 
ιδιωτικού τομέα εκτιμάται στα 2,5 δις ευρώ, με τις συνολικές μεικτές αποδοχές των ασφαλισμένων 
μισθωτών να ανέρχονται στα 2 δισ. ευρώ, ενώ οι τελικές καθαρές αποδοχές τους να κυμαίνονται 
στα 1,7 δισ. ευρώ. Ο 13ος μισθός μπορεί να είναι για τις επιχειρήσεις μια επιπλέον μισθολογική 
υποχρέωση, που όμως οι εργοδότες ποτέ δεν το θεώρησαν «δώρον - άδωρον», αφού το δώρο 
Χριστουγέννων, δίνει προστιθέμενη αξία και παρά τις δυσκολίες στη καταβολή του, πάντα 
επιστρέφει πολλαπλασιαστικά στην οικονομία και την αγορά. Τέλος, ο 13ος μισθός, όπως κάθε 
άλλο δώρο, που είτε προσφέρουμε, είτε δεχόμαστε, βελτιώνει την ψυχολογία, που έχει εξίσου 
ανάγκη η κοινωνία και η οικονομία του τόπου περισσότερο από ποτέ. 
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ΣΕΛΠΕ: Επιδείνωση του καταναλωτικού κλίματος στο β' εξάμηνο - Χαμηλές προσδοκίες 
για το 2022 

 

Τη σημαντική αλλαγή που επήλθε στο καταναλωτικό κοινό το τελευταίο 6μήνο, καταδεικνύει ο 
ΣΕΛΠΕ με την επιστημονική υποστήριξη του εργαστηρίου ELTRUN του ΟΠΑ. 

Συγκεκριμένα, η έρευνα έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2021 μέσω Πανελλήνιας Έρευνας σε 
δείγμα 859 καταναλωτών. Καταγράφονται ιδιαίτερα ενδιαφέροντα συμπεράσματα και τάσεις σε 
σχέση με τις αγοραστικές συνήθειες του κοινού από την επίδραση της πανδημίας, ενώ 
περιλαμβάνει και τον δείκτη καταναλωτικού κλίματος λιανικής. 
Καταρχάς, ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος λιανικής, τον Δεκέμβριο του 2021 διαμορφώθηκε στο 
-45, μειωμένος σε σχέση με τον μήνα βάσης, τον Οκτώβριο του 2019 και μειωμένος σχέση με την 
αντίστοιχη μέτρηση του Δεκεμβρίου 2020. Όπως φαίνεται, η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν έχει να 
κάνει τόσο με τις μέχρι σήμερα προσδοκίες των καταναλωτών, αλλά κυρίως λόγω της παρούσας 
κατάστασης των καταναλωτών για το προσεχές διάστημα. Συγκεκριμένη η μείωση στον υπο-
Δείκτη παρούσας κατάστασης ήταν από το -31 στο -40, ενώ αντίθετα ο υπό-δείκτης προσδοκιών 
καταγράφει την ίδια χαμηλή τιμή με τον Δεκέμβριο 2020 -51. Πρακτικά αυτό που καταγράφεται 
είναι σταθερές προσδοκίες, αλλά επιβάρυνσή των οικονομικών των καταναλωτών, κάτι που έχει 
να κάνει με το αυξημένο κόστος ενέργειας όπως θα φανεί και σε λοιπούς δείκτες. 
Συγκεκριμένα, όπως αποτυπώνεται και στις επί μέρους ερωτήσεις οι καταναλωτές θεωρούν ότι 
είναι δεν είναι μία ικανοποιητική περίοδος για να κάνουν αγορές, τόσο οι ίδιοι, όσο και γενικά. 
Μάλιστα την κατατάσσουν ως τη χειρότερη περίοδο για σημαντικές αγορές τα τελευταία δύο 
χρόνια. 

Οι προσδοκίες για τις δαπάνες είναι επίσης αρνητικές και σχετίζονται άμεσα με το αυξημένο 
κόστος ενέργειας. Το 50% εκτιμά ότι το πρώτο εξάμηνο 2021 οι δαπάνες για λογαριασμούς κοινής 
ωφέλειας θα είναι αυξημένο. Αντίθετα, το 46% εκτιμά ότι οι δαπάνες για αγορές προϊόντων το 
πρώτο εξάμηνο 2021 θα είναι μειωμένες, ενώ μόλις το 15% ότι θα είναι αυξημένες. Το ίδιο ισχύει 
για τις υπηρεσίες (εισιτήρια, εστίαση) για τα οποία επίσης εκτιμάται από το 34% του κοινού μείωση 
και μόλις 14% αύξηση. Σχετικά θετική είναι η μέτρηση σε σχέση με τη φορολογία για την οποία το 
75% εκτιμά ότι θα μείνει αμετάβλητη, το 20% ότι θα παρουσιάσει μείωση και το 5% αύξηση. 
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Σύμφωνα με τους καταναλωτές, οι δαπάνες για λογαριασμούς αποτελούν με διαφορά την 
μεγαλύτερη δαπάνη τους ως ποσοστό του εισοδήματος τους. Συγκεκριμένα, αποτελούν το 30% 
έναντι 25% τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Αντίθετα μειωμένες είναι οι δαπάνες για αγορές 
προϊόντων σε σχέση με τον προηγούμενο Δεκέμβριο από 31% σε 26%. Σε σχέση με τις 
υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών, οι δαπάνες για φόρους καταγράφονται αυξημένες, αλλά σε 
συνήθη για τον μήνα Δεκέμβριο επίπεδα (καθώς τον συγκεκριμένο μήνα γίνονται πληρωμές 
φόρου εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας κλπ). Οι υπόλοιπες δαπάνες όπως υπηρεσίες και 
ενοίκια δεν παρουσιάζουν ουσιαστική μεταβολή. 

Συγκεκριμένα για τις δαπάνες για αγορές προϊόντων που αποτελεί και το κύριο αντικείμενο της 
μελέτης, σημειώνεται ότι πλέον αντιπροσωπεύουν μόνο το 26% των συνολικών δαπανών. Η κύρια 
κατηγορία αγορών όσον αφορά τις δαπάνες είναι τα τρόφιμα και ποτά με ποσοστό 41% με μείωση 
από 49% το 2020 (περίοδος με Lockdown). Η εστίαση η οποία είχε ανακάμψει το καλοκαίρι 
βρισκόταν στη δεύτερη θέση μαζί με τα είδη ρουχισμού υποχωρεί από 11% σε 7% και τα εισιτήρια 
ξενοδοχεία από 4% σε μόλις 2%. Αντίθετα, αύξηση παρουσιάζουν τα ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά είδη 
από 9% σε 11%, κάτι που αντικατοπτρίζει τις αγορές της περιόδου Black Friday. Στις υπόλοιπες 
κατηγορίες δεν καταγράφονται μεγάλες διακυμάνσεις. 

Οι 7 αλλαγές στους φόρους που έρχονται το 2022 

 

Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης, διατήρηση των μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών, νέες 
αντικειμενικές αξίες και νέος ΕΝΦΙΑ, καθώς και αλλαγές στο σύστημα συλλογής ηλεκτρονικών 
αποδείξεων, φέρνει το 2022. 
Από την 1η Ιανουαρίου οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα δεν θα καταβάλλουν εισφορά 
αλληλεγγύης, ενώ χιλιάδες ενδιαφερόμενοι θα διαπιστώσουν ότι η αγορά ακινήτου κοστίζει 
ακριβότερα. 
Λίγο αργότερα, περίπου στα μέσα Φεβρουαρίου, η κυβέρνηση θα αποκαλύψει τον νέο φόρο 
ακινήτων, με αρκετούς ιδιοκτήτες να καλούνται να πληρώσουν υψηλότερο φόρο, ενώ άλλοι θα 
δουν τον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ να μειώνεται. Το 2022, όπως όλα δείχνουν, ο ΕΝΦΙΑ θα 
ξεκινήσει να πληρώνεται από τον Μάρτιο, ενώ είναι πιθανό να υποβληθούν και νωρίτερα οι 
φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2021. 
Παράλληλα, οι επιχειρήσεις θα φορολογηθούν με μειωμένο φορολογικό συντελεστή, ο οποίος έχει 
διαμορφωθεί στο 22%, από 24%, ενώ μειώνεται η προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα 
και τις νομικές οντότητες στο 80%. 
Τι αλλάζει το 2022 
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1. Το ετήσιο μισθολογικό κέρδος για τους εργαζομένους κυμαίνεται από 108 έως 540 ευρώ από τη 
διατήρηση των μειωμένων εισφορών και από 49 έως 2.771 ευρώ από την εισφορά αλληλεγγύης 
(ανάλογα με το ύψος των απολαβών). Για παράδειγμα, εργαζόμενος με μικτό μισθό 1.000 ευρώ 
(847 καθαρά) έχει ετήσιο όφελος 132 ευρώ από τη μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Εργαζόμενος 
με μικτό μισθό 1.200 ευρώ (1.016 καθαρά) έχει ετήσιο όφελος 207 ευρώ (158 ευρώ από τη μείωση 
ασφαλιστικών εισφορών και 49 ευρώ από την εισφορά αλληλεγγύης). 
2. Την Πρωτοχρονιά ενεργοποιούνται οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων σε όλη τη χώρα. 
Σε περισσότερες από 7.000 περιοχές οι τιμές αυξάνονται, συμπαρασύροντας προς τα πάνω 
φόρους και τέλη. Ωστόσο, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022 οι φορολογούμενοι θα μπορούν να 
υπογράψουν συμβόλαια για αγοραπωλησίες, γονικές παροχές και δωρεές ακινήτων με τις παλαιές 
αντικειμενικές αξίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές δηλώσεις θα έχουν υποβληθεί στις ΔΟΥ 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Οι υπόλοιποι αγοραστές θα πληρώσουν υψηλότερο φόρο 
μεταβίβασης για τα ακίνητα που θα αγοράσουν και τα οποία βρίσκονται στις 7.000 περιοχές όπου 
αυξάνεται η τιμή ζώνης. 
3. Στα μέσα Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του νέου φόρου ακινήτων και 
τέλη Μαρτίου θα φτάσει ο νέος λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ σε πάνω από 6,3 εκατ. ιδιοκτήτες 
ακινήτων. Η πληρωμή του θα γίνει σε 10 ή 12 μηνιαίες δόσεις. Στο υπουργείο Οικονομικών 
σχεδιάζουν μία κλίμακα υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ στην οποία έχει ενσωματωθεί ο 
συμπληρωματικός φόρος, η οποία θα διασφαλίζει μείωση, έστω και μικρή, στους ιδιοκτήτες 
ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες η τιμή ζώνης θα αυξηθεί από την 1η Ιανουαρίου 
2022. Η πολιτική δέσμευση της κυβέρνησης είναι το 2022 στην πλειονότητά τους οι ιδιοκτήτες να 
πληρώσουν λιγότερο ΕΝΦΙΑ. Αυτοί που αναμένεται να πληρώσουν περισσότερο φόρο το 
επόμενο έτος συγκριτικά με φέτος είναι οι ιδιοκτήτες ενός ακινήτου σε περιοχή όπου επέρχεται 
πολύ μεγάλη αύξηση της τιμής ζώνης. Στους χαμένους του 2022 θα είναι κατά κύριο λόγο οι 
ιδιοκτήτες ακινήτων στις ζώνες που μπήκαν για πρώτη φορά στο αντικειμενικό σύστημα, καθώς οι 
αυξήσεις στις τιμές φτάνουν έως και 250%. 
4. Από τον Ιανουάριο του 2022 και έως το 2025, το 30% των δαπανών που πραγματοποιούν οι 
φορολογούμενοι με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους, 
και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως, εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα των 
φυσικών προσώπων. Στη λίστα των επαγγελμάτων βρίσκονται αρχιτέκτονες, δικηγόροι, γραφεία 
τελετών, υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας και νοσηλείας, υπηρεσίες καθαρισμού και 
συντήρησης, παιδικής φροντίδας, λιμουζίνες και ταξί, καθαριστήρια, υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών 
αναψυχής, υπηρεσίες συμβουλευτικής, φωτογράφοι, καθώς και γυμναστήρια και σχολές χορού. 
Με τη νέα ρύθμιση, η μείωση του φόρου θα φτάνει έως 450 ευρώ για φορολογούμενους με ετήσιο 
εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ, έως 1.100 ευρώ για ετήσιο εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ευρώ, 
έως 1.400 ευρώ για εισόδημα από 20.000 έως 30.000 ευρώ, έως 1.800 ευρώ για εισόδημα από 
30.000 έως 40.000 ευρώ και έως 2.200 ευρώ αν το ετήσιο εισόδημα υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ. 
Παράλληλα, οι ετήσιες δαπάνες κάθε φυσικού προσώπου για επισκέψεις σε γιατρούς, 
οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς και κτηνιάτρους, καθώς και για εξετάσεις σε ιδιωτικά διαγνωστικά 
κέντρα και για άλλες υπηρεσίες ιατρικού χαρακτήρα, πλην της αγοράς φαρμάκων και της 
νοσηλείας σε νοσοκομεία, θα μετρούν διπλά (απόδειξη 100 ευρώ θα μετράει για 200 ευρώ) για την 
κάλυψη του 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος με ηλεκτρονικές δαπάνες. 
5. Αλλάζει και η φορολοταρία. Τον Ιανουάριο θα πραγματοποιηθεί η πρώτη κλήρωση, 
μοιράζοντας χρηματικά έπαθλα έως και 50.000 ευρώ. Τα Χριστούγεννα θα πραγματοποιείται η 
μεγάλη κλήρωση με έπαθλο 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις αλλαγές που προωθούνται, κάθε 
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μήνα 500 τυχεροί θα κερδίζουν από 1.000 ευρώ, 70 από 5.000 ευρώ, 5 από 20.000 ευρώ και ένας 
υπερτυχερός φορολογούμενος θα κερδίζει 50.000 ευρώ. 
6. Επιχειρήσεις: Τα κέρδη των επιχειρήσεων θα φορολογηθούν με "κουρεμένο" φορολογικό 
συντελεστή, ο οποίος έχει διαμορφωθεί στο 22%, από 24%. Επίσης ισχύει η μείωση της 
προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες στο 80%. 
7. "Πράσινες" δαπάνες. Οι δαπάνες που σχετίζονται με την προώθηση της πράσινης οικονομίας, 
της ενέργειας και την ψηφιοποίηση θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, προσαυξημένες κατά ποσοστό έως 100%. 

 

Στον «πάγο» για έναν ακόμα μήνα τα κορονοχρέη 

 

Ταμειακή “ανάσα” για έναν ακόμα μήνα, παίρνουν χιλιάδες επαγγελματίες κι επιχειρήσεις, σε μια 
συγκυρία όπου και το τελευταίο ευρώ μετράει, καθώς η επαναφορά περιορισμών λόγω πανδημίας 
φαίνεται ότι “φρενάρει” τους τζίρους, αναφέρει σε αναλυτικό του ρεπορτάζ του economistas.gr. 

Με την Απόφαση- χριστουγεννιάτικο δώρο από το υπουργείο Οικονομικών, η υπαγωγή στην 
ευεργετική ρύθμιση των 72 δόσεων μπορεί να γίνει ως τις 26 Ιανουαρίου, δίνοντας έτσι τη 
δυνατότητα στους ωφελούμενους να αποτιμήσουν την εορταστική περίοδο. Με δεδομένο, μάλιστα, 
ότι έχει προηγηθεί η 6μηνη παράταση της έναρξης πληρωμών για τις Επιστρεπτέες 
Προκαταβολές, αλλά και η δυνατότητα συμψηφισμών φόρων- εισφορών ως το τέλος Ιουνίου του 
2022 για όσους έχουν υπαχθεί στην επιδότηση πάγιων δαπανών, υψώνεται νέα ασπίδα απέναντι 
στα απόνερα της πανδημίας αλλά και τις πιέσεις που ασκεί η ενεργειακή κρίση.   

Η ρύθμιση των 72 δόσεων καλύπτει τα χρέη που “γεννήθηκαν” από την 1η Μαρτίου του 2020 ως 
τις 31 Ιουλίου του 2021, ενώ με ειδική διάταξη δόθηκε η δυνατότητα να μεταπηδήσουν σε αυτήν τη 
ρύθμιση και όσοι είχαν σπεύσει να υπαχθούν στην πάγια των 48 δόσεων, υπό το φόβο ότι δεν θα 
έρθει ευνοϊκότερο πλαίσιο διευκολύνσεων. Δυνατότητα υπαγωγής έχουν:  
Επιχειρήσεις και επαγγελματίες που εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ  

Εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα την 
επίμαχη περίοδο  

Εργαζόμενοι που έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση  

Εργαζόμενοι που εντάχθηκαν στο μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»,την επίμαχη περίοδο  
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Ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 
1/3/2020 έως 31/7/2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων «COVID-19»  

Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, οποιοδήποτε διάστημα από 1/3/2020 έως 
31/7/2021.  

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης είναι 30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών ως 1.000 ευρώ και 50 
ευρώ για οφειλές, που ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόκων και 
προσαυξήσεων. Το επιτόκιο της ρύθμισης των κορωνοχρεών είναι 2,5%, αλλά όσοι επιλέξουν να 
εξοφλήσουν το πολύ σε 36 δόσεις, δεν θα επιβαρυνθούν με τόκο.   

Τα μηνύματα που φτάνουν στο οικονομικό επιτελείο από την αγορά, δεν είναι αυτά που θα 
προσδοκούσε. Μετά τη μάλλον “χλιαρή” περίοδο των ενδιάμεσων εκπτώσεων, η εικόνα από την 
εβδομάδα των Χριστουγέννων προβληματίζει. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πτώση τζίρου 
τουλάχιστον 20% στα είδη ένδυσης- υπόδησης και στα καλλυντικά, καθιστώντας μάλλον ανέφικτο 
το στόχο προσέγγισης στα προ πανδημίας επίπεδα των 4 δισ ευρώ, παρά το ότι απομένει η 
εβδομάδα ως την Πρωτοχρονιά.  

Αντίστοιχη είναι η εικόνα κι από την εστίαση, όπου ο μόνιμος αποκλεισμός των ανεμβολίαστων 
έχει δημιουργήσει μόνιμη “τρύπα” στις εισπράξεις. Οι επαγγελματίες του κλάδου δεν κρύβουν, 
μάλιστα, την αγωνία τους για τα νέα μέτρα που πρόκειται να ανακοινωθούν, καθώς εάν 
περιοριστούν τα ποσοστά πληρότητας και πολύ περισσότερο το ωράριο λειτουργίας τους, 
θεωρούν ότι οι απώλειες τζίρου θα απαιτήσουν πρόσθετα μέτρα στήριξης.    

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 13% μειώθηκε το ποσοστό ανεργίας στη χώρα το γ' τρίμηνο του 2021 

 

Στο 13% μειώθηκε το ποσοστό ανεργίας στη χώρα το γ' τρίμηνο εφέτος, ωστόσο οι μακροχρόνια 
άνεργοι ανέρχονται στο 66,4% του αριθμού των ανέργων ή σε 409.000 άτομα. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό ανεργίας το γ' 
τρίμηνο 2021 ανήλθε σε 13%, από 15,8% το β' τρίμηνο εφέτος και 16,2% το γ' τρίμηνο του 2020. Ο 
αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 615.390 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση 16% σε σχέση με το 
προηγούμενο τρίμηνο και 18,6%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. 
Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται σε 17,2% και στους άνδρες σε 9,6%. 
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Ανά ηλικιακή ομάδα, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στις ηλικίες 15- 19 ετών (36,5%) και 
20- 24 ετών (28,5%). Ακολουθούν οι ηλικίες 25- 29 ετών (22,3%), 30- 44 ετών (13,2%), 45- 64 ετών 
(9,5%) και 65 ετών και άνω (5,8%). 

Σε επίπεδο περιφερειών της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Δυτική Μακεδονία 
(19,8%), η Ανατολική Μακεδονία- Θράκη (17,5%) και η Δυτική Ελλάδα (17,4%). Ακολουθούν, η 
Θεσσαλία (16,2%), η Κεντρική Μακεδονία (14,7%), η Ήπειρος (14,7%), η Στερεά Ελλάδα (13,1%), 
η Πελοπόννησος (11,3%), η Αττική (11,2%), η Κρήτη (10,3%), το Νότιο Αιγαίο (10,1%), το Βόρειο 
Αιγαίο (9,2%) και οι Ιόνιοι Νήσοι (7,6%). 

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι οι βασικοί λόγοι που σταμάτησαν οι άνεργοι να 
εργάζονται είναι είτε διότι η εργασία τους ήταν περιορισμένης διάρκειας και τελείωσε (31,7%) είτε 
διότι απολύθηκαν (17,2%). Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί στο παρελθόν (νέοι 
άνεργοι) είναι 21,1%. Η πλειονότητα των ανέργων (66,4%) αναζητεί εργασία ένα έτος ή περισσότερο 
(μακροχρόνια άνεργοι). Επίσης, η πλειονότητα των ανέργων έχει ολοκληρώσει έως δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση (57,3%). Το ποσοστό των ανέργων που δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι στον 
ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 18,5%, ενώ το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι λαμβάνουν επίδομα ή 
βοήθημα από τον ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 11,5%. 

Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.118.332 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση 5,2% σε 
σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 4,9%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου 
έτους. Με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, λόγω της πανδημίας, τα 
άτομα που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εξακολουθούν να θεωρούνται απασχολούμενοι εφόσον 
η διάρκεια της αναστολής είναι μικρότερη από 3 μήνες. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων εργάζονται ως μισθωτοί (68,7%), ενώ σημαντικό 
είναι και το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό (20,2%). Το ποσοστό της 
μερικής απασχόλησης ανέρχεται σε 8,2%, ενώ το ποσοστό των ατόμων που έχουν προσωρινή 
εργασία σε 8%. Η μερική απασχόληση εμφανίζεται αυξημένη (6,1%) σε σχέση με το προηγούμενο 
τρίμηνο, αλλά και σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (5,8%). Η προσωρινή 
απασχόληση έχει αυξηθεί τόσο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (20,4%), όσο και σε σχέση με 
το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (17,5%). 

Τα επαγγέλματα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων είναι οι 
απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές (23,2%) και οι επαγγελματίες (19,9%). Σε 
σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο παρατηρείται αύξηση στους απασχολούμενους στην παροχή 
υπηρεσιών και πωλητές καθώς και στους υπαλλήλους γραφείου (11,7% και 8,3%, αντίστοιχα), ενώ 
μείωση παρατηρείται στους επαγγελματίες (1,2%). Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 
προηγούμενου έτους, η μεγαλύτερη αύξηση εμφανίζεται στους ειδικευμένους γεωργούς, 
κτηνοτρόφους, δασοκόμους και αλιείς και στους ειδικευμένους τεχνίτες και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα (11,5% και 8,7%, αντίστοιχα), ενώ μείωση παρατηρείται στους τεχνικούς και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα (4,5%). 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων (47,4%) δηλώνει ότι εργάστηκε 40- 47 ώρες την 
εβδομάδα αναφοράς, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (24,1%) δηλώνει ότι εργάστηκε 48 ή 
περισσότερες ώρες. Η πλειονότητα των απασχολουμένων (80,8%) δηλώνει ότι εργάστηκε τις 
συνήθεις ώρες κατά την εβδομάδα αναφοράς. Το 9,7% των απασχολουμένων δηλώνει ότι θα 
επιθυμούσε να εργάζεται περισσότερες ώρες, το 3,9% είναι απασχολούμενοι μερικής απασχόλησης 
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οι οποίοι θα ήθελαν να εργάζονται περισσότερο και θα μπορούσαν να αρχίσουν να εργάζονται 
περισσότερο μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, και το 1,8% έχει παραπάνω από μία εργασία. 

Σε σχέση με το γ' τρίμηνο 2020 οι απουσίες από την εργασία αυξήθηκαν ενώ αντίστοιχα μειώθηκαν 
οι ώρες εργασίας ανά εβδομάδα. Η απουσία από την εργασία αυξήθηκε σε όλους τους τομείς 
οικονομικής δραστηριότητας εκτός από τον κλάδο της γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας. Τα 
υψηλότερα επίπεδα απουσίας παρατηρούνται στους τομείς των άλλων υπηρεσιών και των 
χρηματοπιστωτικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Σε σχέση με το γ' τρίμηνο του 2020, οι 
ώρες εργασίας παρουσίασαν σημαντική μείωση στους κλάδους της βιομηχανίας και ενέργειας, των 
κατασκευών και των χρηματοπιστωτικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των άλλων 
υπηρεσιών. Στους ίδιους κλάδους παρατηρείται επίσης μείωση των ωρών εργασίας ανά εβδομάδα. 

Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού 
δυναμικού» (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) ανήλθαν σε 4.329.768 άτομα. 
Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών ανήλθαν σε 3.130.103 
άτομα. Το ποσοστό τους μειώθηκε κατά 2,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 2,5% 
σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. 
Η πλειονότητα των ατόμων εκτός του εργατικού δυναμικού ηλικίας 15- 74 ετών είτε δεν έχουν 
εργαστεί ποτέ στο παρελθόν (46,6%) ή έχουν περάσει περισσότερα από 8 έτη από τότε που 
σταμάτησαν την τελευταία τους εργασία (30,4%). Από τα άτομα που εργάστηκαν μέσα στα τελευταία 
8 έτη, το μεγαλύτερο ποσοστό σταμάτησε να εργάζεται επειδή συνταξιοδοτήθηκε (60,8%), ή επειδή 
η εργασία του ήταν περιορισμένης διάρκειας και τελείωσε (11,3%). Το 92,1% των ατόμων εκτός του 
εργατικού δυναμικού δηλώνει ότι δεν θα ήθελαν να εργάζονται, ενώ το 0,3% δηλώνει ότι αναζητεί 
εργασία αλλά δεν είναι άμεσα διαθέσιμοι να την αναλάβουν και το 4,6% δηλώνει ότι είναι διαθέσιμοι 
για να αναλάβουν εργασία άμεσα αλλά δεν αναζητούν.  

 
 
 

Το προσωπικό της ΠΟΒΑΚΩ,  σας εύχεται ολόψυχα 
Χρόνια Πολλά-Καλή Χρονιά, με υγεία και αποδοτικότητα 

Ευτυχισμένο και Ευλογημένο το Νέο Έτος 2022 
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