
Τεύχος 1/2022 (έτος 3ο)  

 

Μήνυμα Προέδρου 

 

Αγαπητές - αγαπητοί, 
Μια νέα χρονιά έχει ξεκινήσει, φέρνοντας την ελπίδα για πραγματική ανάσα σε κάθε εμπορική 
δραστηριότητα. Το 2022 προσβλέπουμε να αποτελέσει το εφαλτήριο για επιστροφή στην 
κανονικότητα, παρά το δύσκολο διάστημα που διανύουμε. Οι ειδικοί μιλούν για τον τελευταίο 
σκόπελο που θα σημάνει το τέλος της πανδημίας.  
Για του λόγου το αληθές, οι επαγγελματίες και δημιουργοί του κοσμήματος και του ρολογιού 
αναμένεται να συναντηθούμε και πάλι τον ερχόμενο Φεβρουάριο στη μεγαλύτερη ετήσια 
επιχειρηματική συνάντηση του κλάδου μας, την Athens International Jewellery Show 2022. 

Η μη διεξαγωγή της περσινής έκθεσης έχει μεγεθύνει την προσμονή για τη σύναψη, ανανέωση και 
εξέλιξη των συνεργασιών. 
Η διοίκηση της ΠΟΒΑΚΩ προσμένει αυτή τη συνάντηση με την προσέλευση επισκεπτών και από 
άλλες χώρες. Όπως έχω επισημάνει ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κλάδος της 
αργυροχρυσοχοΐας έχει όλες τις προοπτικές για να πρωταγωνιστήσει και να αναπτυχθεί. Η 
Ομοσπονδία αναγνωρίζοντας τις εκθέσεις ATHENS INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW στην 
Αττική και KOSMIMA στην Θεσσαλονίκη, επικεντρώνει τις προσπάθειές της για την επιτυχή 
διοργάνωσή τους.   
 
Πέτρος Καλπακίδης  
Πρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ 
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Η ATHENS INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW επιστρέφει δυναμικά τον Φεβρουάριο 

 

 

Η ATHENS INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW επιστρέφει δυναμικά με την 34η εκδήλωσή 
της, από την Παρασκευή 25 έως τη Δευτέρα 28/2/2022.  

Η ΠΟΒΑΚΩ καλεί όλους τους κατασκευαστές, σχεδιαστές, εμπόρους, εισαγωγείς και 
αντιπροσώπους κοσμημάτων και ρολογιών να λάβουν μέρος και όλους τους επαγγελματίες του 
κλάδου να την επισκεφθούν, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο την εκκίνηση εκθέσεων ανάλογης 
βαρύτητας και εύρους δραστηριότητας, οι οποίες για μεγάλο χρονικό διάστημα τέθηκαν στον 
πάγο, λόγω της πανδημίας. 
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της ΔΕΘ HELEXPO , θα τηρηθούν όλα τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα και με προτεραιότητα την ασφάλεια των εκθετών και των επισκεπτών. 
Η ATHENS INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW  φιλοξενεί την πιο σημαντική ετήσια 
συνάντηση για τους επαγγελματίες του κλάδου. Απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να 
ενημερώνονται για τις νέες τάσεις της αγοράς, να ανανεώνουν τις επιχειρηματικές τους επαφές και 
να αναπτύσσουν νέες συνεργασίες με ελληνικές ή ξένες εταιρείες. 
Η ATHENS INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW παρουσιάζει τις νέες τάσεις στα χρυσά και 
ασημένια κοσμήματα μόδας, στα ρολόγια,  καθώς και τις τεχνολογικές εξελίξεις στον δευτερογενή 
τομέα του κλάδου. τα πιο σύγχρονα υλικά και στυλ στον χώρο κάθε χρόνο. Παρέχει επίσης το 
ιδανικό πλαίσιο για την προμήθεια νέων προμηθευτών και τη δημιουργία νέων συνεργασιών 
μεταξύ εταιρειών για την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Λεπτομέρειες για την τήρηση υγειονομικού πρωτοκόλλου, ώρες λειτουργίας, πρόσβαση και άλλες 
πληροφορίες, αναφέρονται στο link: https://athens-jewellery.helexpo.gr/en 
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 
 

Παρουσία χορηγού της ΠΟΒΑΚΩ  
για την έκθεση Athens International Jewellery Show 2022  

 
 Η Ομοσπονδία  επιθυμώντας να εκφράσει την ευαρέσκειά της σε επιχειρήσεις  και  
οργανισμούς που επιθυμούν να προβούν σε χρηματική δωρεά ποσού 700,00 ευρώ 
προς την ΠΟΒΑΚΩ, διαθέτει το οπισθόφυλλο του δελτίου εισόδου των επισκεπτών 
της Διεθνούς Έκθεσης Κοσμήματος Athens International Jewellery Show 2022, στο 
οποίο θα εμφανίζεται το λογότυπο του χορηγού. 

  
 Η σειρά προβαδίσματος έχει ως εξής:  

 α. Εκθέτες που είναι μέλη συλλόγων που ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας. 
 β. Μέλη συλλόγων που ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας χωρίς να είναι 
     εκθέτες. 

   γ. Εκθέτες  που δεν ανήκουν σε σύλλογο που ανήκει στη δύναμη της Ομοσπονδίας. 
 δ. Συνδικαλιστικές οργανώσεις, επιχειρήσεις, εταιρείες, οργανισμοί, επιμελητήρια  
 ε. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής της 
     Ομοσπονδίας. 

 
 Σε  περίπτωση που υπάρξουν δύο και πλέον ενδιαφερόμενοι για κάθε κατηγορία της 

    παραγράφου 2, θα ακολουθηθεί η διαδικασία της κλήρωσης. 
  

 Κάθε ενδιαφερόμενος, απευθύνεται στη γραμματεία της Ομοσπονδίας,                           
(τηλ. 210-3229047), έως τις 20 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00.- 
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Σταϊκούρας: Παράταση 6 μηνών στην επιστρεπτέα προκαταβολή 

 

Σε θετικό δρόμο βρίσκεται η ελληνική οικονομία το 2022 τόνισε ο ΥΠΟΙΚ Χρήστος Σταϊκούρας και 
πρόσθεσε πως ο στόχος είναι η περαιτέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ. 

Ο κ. Σταϊκούρας μιλώντας στο MEGA δήλωσε πως η προσδοκία είναι να μειωθεί ο ΕΝΦΙΑ κατά 60 
εκατ. ευρώ το 2022. «Έχουμε ενσωματώσει τις αντικειμενικές αξίες στο νέο υπολογισμό του φόρου 
ακίνητης περιουσίας και μεταβάλλουμε τους συντελεστές. Στόχος είναι οι Έλληνες να πληρώσουν 
ακόμα χαμηλότερο φόρο μέσα στο 2022», δήλωσε. 
Παράλληλα ο υπουργός Οικονομικών πρόσθεσε πως οι επιστρεπτέες προκαταβολές δεν θα 
πληρωθούν αυτό τον μήνα, αλλά από τον Ιούνιο, δίνοντας δηλαδή μία παράταση 6 μηνών και όπως 
τόνισε, οι πολίτες θα πληρώσουν λιγότερο από το 50%. 

«Ο τζίρος των επιχειρήσεων το 2021 προσέγγισε τον τζίρο των επιχειρήσεων του 2019. Την 
τελευταία διετία οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων είναι αυξημένες κατά 30 δισ. 
ευρώ», δήλωσε αρχικά ο κ. Σταϊκούρας. «Με τα σημερινά δεδομένα και με το σενάριο ότι οι 
αναταράξεις θα φύγουν εντός του Ιανουαρίου οι επιστρεπτέες προκαταβολές πάνε τον Ιούνιο, το 
πρόγραμμα συνεργασίας επεκτείνεται μέχρι τον Μάρτιο. Έχουμε την αποζημίωση ειδικού σκοπού 
για εργαζόμενους συγκεκριμένων κάδων και την αποπληρωμή των καλλιτεχνών που είναι 
εγγεγραμμένοι στο μητρώο». 

Οι προκλήσεις για το 2022 
 
Οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση είναι δύο, η ενεργειακή και η υγειονομική 
κρίση. Ο κ. Σταϊκούρας τόνισε πως η στήριξη στο κομμάτι της ενέργειας θα ισχύει όσο διαρκεί η 
ενεργειακή κρίση. «Στο ενεργειακό κομμάτι, μειώνοντας το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη και 
επιβαρύνοντας τον οικογενειακό προϋπολογισμό ερχόμαστε να καλύψουμε σημαντικό κομμάτι των 
απωλειών. Αυτό γίνεται επιδοτώντας επί μήνες τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις ανάλογα με την 
κατανάλωση που αυτοί κάνουν. Οι τιμές της χονδρικής αυξήθηκαν τον Δεκέμβριο σε σχέση με τον 
Νοέμβριο, σήμερα που μιλάμε είναι πιο χαμηλές από εκείνες του Νοεμβρίου». 
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Κορωνοϊός: Παράταση των μέτρων κατά της πανδημίας μέχρι τις 23 Ιανουαρίου 

 

Την παράταση των ισχυόντων μέτρων για τουλάχιστον μία εβδομάδα ανακοίνωσε το υπουργείο 
Υγείας, κατόπιν της εισήγησης της Επιτροπής Επιδημιολόγων, η οποία συνεδρίασε την Τετάρτη. 

Εξετάζοντας τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας οι επιστήμονες προφανώς έκριναν ότι 
τα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας, που τέθηκαν σε ισχύ τις τελευταίες ημέρες του 2021, 
δεν πρέπει να διαφοροποιηθούν, εξανεμίζοντας την ελπίδα για επιστροφή της μουσικής στην 
εστίαση και διασκέδαση. 

Η ανακοίνωση του υπουργείου 
«Σήμερα, Τετάρτη 12/1, συνεδρίασε η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, 
προκειμένου να εξετάσει τα νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας. Αποφασίστηκε τα μέτρα 
που ισχύουν, να παραταθούν για μια εβδομάδα» αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου 
Υγείας. 
Τα μέτρα που ισχύουν: 
-Τίθεται ωράριο στη λειτουργία των καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης έως τις 12.00 τα 
μεσάνυχτα, μόνο για καθήμενους σε τραπέζια 6 ατόμων, χωρίς ορθίους. Η μουσική θα 
απαγορεύεται. 
-Απαγόρευση οργανωμένων πάρτι σε ιδιωτικούς ή και δημόσιους χώρους, «ώστε να αποφευχθεί η 
μεταφορά της μαζικής βραδινής διασκέδασης σε άλλους μισθωμένους χώρους για διενέργεια πάρτι, 
ακόμη και με πληρωμή». 
-Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής προστασίας (FFP2/KN95), ή διπλής από τους εργαζομένους 
στην εστίαση, στα Μέσα Μεταφοράς, σούπερ μάρκετ και όπου υπάρχει συνωστισμός. 
-Στα γήπεδα η πληρότητα εμβολιασμένων θεατών θα είναι έως το 10% της χωρητικότητας τους, με 
πλαφόν θεατών τα 1.000 άτομα. 
-Σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων η επίσκεψη θα γίνεται μόνο με pcr test 48 ωρών, ενώ στα 
νοσηλευτικά ιδρύματα απαγορεύονται οι ιατρικοί επισκέπτες και εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στα 
επισκεπτήρια. 
-Τηλεργασία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θα εφαρμοστεί έως και 50% ενώ θα ισχύσει και το 
κυλιόμενο ωράριο. 
Αναλυτικά για χώρους εστίασης, διασκέδασης, ξενοδοχεία 
Α. Λειτουργία των επιχειρήσεων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας για κατάστημα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος και παρέχουν υπηρεσίες εστίασης σε εσωτερικό χώρο, περιλαμβανόμενων των 
καταστημάτων εντός στοών, κλειστών εμπορικών κέντρων και υπεραστικών σταθμών, μόνο ως 
αμιγών χώρων, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο, 
μόνο για καθήμενους, με τήρηση των μέτρων, τηρουμένων των προϋποθέσεων αποφυγής 
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συνωστισμού και των αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων υγιεινής και υπό τις κάτωθι 
προϋποθέσεις: 
α) Δυνατότητα λειτουργίας από τις 5:00 έως τις 00:00. 
β) Απαγόρευση μουσικής. 
γ) Μέχρι έξι (6) άτομα ανά τραπέζι. 
δ) Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια. 
ε) Υποχρεωτική χρήση μάσκας, τηρουμένων των προδιαγραφών του σημείου 1 του πίνακα Α, από 
το προσωπικό, καθώς και από τους πελάτες κατά την προσέλευση, αποχώρηση και μετακίνηση 
εντός του καταστήματος. Ειδικώς το προσωπικό φέρει μάσκα μόνο υψηλής αναπνευστικής 
προστασίας (FFP2 ή N95) ή εναλλακτικά διπλή μάσκα (χειρουργική και υφασμάτινη). 
στ) Οι πελάτες εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: 
[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού ή 
[β] πιστοποιητικού νόσησης 
Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, 
δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) 
Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης σε εσωτερικό χώρο ισχύουν και για τη 
λειτουργία των υπηρεσιών catering και τη λειτουργία των εσωτερικών χώρων δεξιώσεων, 
εφαρμοζόμενης και της πρόβλεψης για τη φιλοξενία μόνο καθήμενων πελατών, με την επιφύλαξη 
τυχόν αναγκαίων κινήσεων για την πραγματοποίηση της δεξίωσης. 
Για τους ανοιχτούς χώρους εστίασης 
Λειτουργία των επιχειρήσεων, σε ανοικτό υπαίθριο χώρο, που διαθέτουν άδεια λειτουργίας για 
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και παρέχουν υπηρεσίες εστίασης, μόνο για καθήμενους, 
με τήρηση των μέτρων, τηρουμένων των προϋποθέσεων αποφυγής συνωστισμού και των 
αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων υγιεινής, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας και με τους κάτωθι υγειονομικούς όρους: 
α) Δυνατότητα λειτουργίας από τις 5:00 έως τις 00:00. Ε 
β) Απαγόρευση μουσικής. 
γ) Μέχρι έξι (6) άτομα ανά τραπέζι. 
δ) Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια. 
ε) Υποχρεωτική χρήση μάσκας, τηρουμένων των προδιαγραφών, από το προσωπικό, καθώς και 
από τους πελάτες κατά την προσέλευση, αποχώρηση και μετακίνηση εντός του καταστήματος. 
Ειδικώς το προσωπικό φέρει μάσκα μόνο υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95) ή 
εναλλακτικά διπλή μάσκα (χειρουργική και υφασμάτινη). 
στ) Οι πελάτες εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: 
[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9, ή 
[β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 ή 
[γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test). Οι 
ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, 
δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest). 

Ως ανοικτός υπαίθριος χώρος για τις δραστηριότητες του παρόντος σημείου ορίζεται ο χώρος που 
βρίσκεται εκτός οριογραμμής του κτιρίου που στεγάζεται το κατάστημα και είναι ανοιχτός από 
τουλάχιστον δύο (2) πλευρές. 
Δεν θεωρούνται κλειστές οι πλευρές του χώρου που φέρουν προστατευτικά από τον άνεμο ύψους 
μέχρι και ενός μέτρου και τριάντα εκατοστών (1,3) από το δάπεδο του χώρου. 

Πλευρά του ανοικτού υπαίθριου χώρου δεν θεωρείται η οροφή του, εφόσον υπάρχει. 
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Οι κανόνες των ανοικτών υπαίθριων χώρων εφαρμόζονται και για τους εξωτερικούς χώρους που 
βρίσκονται σε αεριζόμενες στοές. 
Δυνατότητα λειτουργίας, κατ’ επιλογή της επιχείρησης, με την κατάλληλη σήμανση, αποκλειστικά με 
καθήμενους, με κοινό αμιγώς προσώπων που έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει κατά το τελευταίο 
τρίμηνο (και αποκλειστικά ανηλίκων με αρνητικό selftest, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 
9), εφαρμοζόμενων αναλογικώς των μέτρων των σημείων 1, 3, 4 και 5 του πίνακα Α, των 
προβλεπόμενων για την πιστοποίηση στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 και των ανωτέρω κανόνων 
λειτουργίας για τους κλειστούς χώρους. 
Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων σε ανοικτό (υπαίθριο) χώρο ισχύουν και: 
α) για τη λειτουργία των υπηρεσιών catering και τη λειτουργία των εξωτερικών χώρων δεξιώσεων, 
εφαρμοζόμενης και της πρόβλεψης για τη φιλοξενία μόνο καθήμενων πελατών, με την επιφύλαξη 
τυχόν αναγκαίων κινήσεων για την πραγματοποίηση της δεξίωσης), β) για τη λειτουργία των 
εστιατορίων, αναψυκτήριων και καφέ των ξενοδοχείων, που βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο. 
Γ. Τα παρόντα μέτρα ισχύουν και ως προς τη λειτουργία οινοποιείων εφόσον σε αυτά διενεργείται 
ξενάγηση με αντικείμενα την οινογνωσία ή τη γευσιγνωσία. 
 

Αδ. Γεωργιάδης: Θα καλύψουμε τις επιχειρήσεις που είχαν ζημιά 

 Εξαιρετικά στοχευμένα και λελογισμένα μέτρα για τη στήριξη επιχειρήσεων που επλήγησαν πάνω 
από το μέσο όρο λόγω της Όμικρον, προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, 
μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και τον Γιώργο Αυτιά. 
Όπως είπε, υπάρχουν κλάδοι με μείωση τζίρου πάνω από 50% και η κυβέρνηση θα στηριχθούν και 
μέσω του ΕΣΠΑ και μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. 
Ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι «δεν πάμε σε ένα νέο γενικό μπαράζ στήριξης» καθώς το 2022 
είναι ένα έτος που πρέπει να «μαζευτεί»  το έλλειμμα άρα και η διαχείριση των οικονομικών να είναι 
σωστή. 
Με αφορμή την επίθεση του Παύλου Πολάκη στον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη για την αναμονή 
της μητέρας του στο νοσοκομείο, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως πρέπει να απασχολήσει τον 
πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, διότι εάν σε μια κοινωνία αφήσεις αχαλίνωτο τον βόθρο, στο 
τέλος μολύνει και το καθαρό νερό. 
Ειδικά για τον κ. Πολάκη είπε πως έβρισε τον Θάνο Πλεύρη «που δεν πέρασε η μάνα του από την 
ουρία», ενώ μόνος του αποκάλυψε ότι «δεν την πήγε να κάνει την τρίτη δόση των εμβολίων». 
«Αυτός έχει αφήσει τη μάνα του χωρίς τρίτη δόση και βρίζει εμάς», «μιλάμε για φοβερά πράγματα», 
ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης και επανέλαβε πως δυστυχώς με ευθύνη Τσίπρα αυτή η τοξικότητα 
διαχέεται στην ελληνική κοινωνία. 
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Έξι προτάσεις ΕΒΕΑ για τον αναπτυξιακό νόμο 

Έξι προτάσεις του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, 
για τη μεγαλύτερη δυνατή 
ανταπόκριση των επιχειρήσεων-μελών 
του στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, 
υπέβαλλε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, 
Γιάννης Μπρατάκος, με επιστολή του 
προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη και 
τον Αναπληρωτή Υπουργό, Νίκο Παπαθανάση. 

Οι προτάσεις του ΕΒΕΑ αφορούν συμπληρώσεις, προσθήκες και διαφοροποιήσεις στο σχέδιο 
νόμου, προκειμένου να βελτιώσουν τον αναπτυξιακό του χαρακτήρα, να επιταχύνουν την 
απορρόφηση των κονδυλίων και να ενισχύσουν την απασχόληση. 

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τις ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων που θα λαμβάνουν το κίνητρο 
της επιχορήγησης, προτείνεται η κατεύθυνσή τους σε σχέδια που υλοποιούνται σε πυρόπληκτες 
περιοχές της Αττικής, που επιδεικνύουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων ή 
προέγκρισης δανείου και που παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησης κατά τα τελευταία έτη, ή 
μετά την επένδυση. 

Το ΕΒΕΑ προτείνει επίσης την αναθεώρηση της διάκρισης μεταξύ Μεσαίων και Μικρών 
επιχειρήσεων, που επιχειρεί ο νέος νόμος, σε αντίθεση με τις πολιτικές, τα προγράμματα και τα 
μέτρα που αναπτύσσει και θέτει σε λειτουργία η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε επιχορηγήσεις μεγαλύτερου μεριδίου 
επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους, γεγονός που θα λειτουργήσει θετικά για την εξομάλυνση του 
ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την ευρύτερη ανάκαμψη 
της οικονομίας. 
Αναφορικά με τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων που θα ισχύσει την περίοδο 2022 - 2027, 
το ΕΒΕΑ προτείνει να γίνει μια εκ των προτέρων διάγνωση των αναμενόμενων επιπτώσεων που θα 
προκύψουν από την εξαίρεση του Κεντρικού, Βόρειου και Νότιου Τομέα από την περιοχή των 
Αθηνών και την ανάληψη δράσεων ως αντιστάθμιση στις νέες συνθήκες. Ενδεικτικά, όπως αναφέρει 
η επιστολή, θα μπορούσε να ζητηθεί αύξηση του ορίου ενισχύσεων του κανόνα de minimis, αλλά 
και νέα προγράμματα για την Αττική με προηγούμενη κοινοποίηση για έγκριση στην Κοινότητα. 

Όσον αφορά την υλοποίηση επένδυσης σε οικόπεδο που δεν ανήκει στον φορέα της επένδυσης και 
απαιτείται τουλάχιστον 15ετής διάρκεια μίσθωσης, προτείνεται η μείωσή της στο χρονικό διάστημα 
που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση και την κάλυψη των μακροχρονίων υποχρεώσεων του 
επενδυτικού σχεδίου, πλέον δύο ετών. 
Στο πλαίσιο του ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, προτείνεται να 
προστεθεί στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια η "Παραγωγή Λογισμικού, Προϊόντων και υπηρεσιών 
ρομποτικής και Βιομηχανίας 4.0, Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών Internet of Things (IoT)". 
Προτείνεται επίσης, ως "παραγωγή λογισμικού" να νοείται και η ανάπτυξη αυτοτελούς εφαρμογής 
σε υφιστάμενη πλατφόρμα λογισμικού. 

Τέλος, το ΕΒΕΑ προτείνει τη συμμετοχή εκπροσώπων των οικείων Εμπορικών και Βιομηχανικών 
Επιμελητηρίων στη 15μελή γνωμοδοτική επιτροπή με δικαίωμα ψήφου. 
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Β. Κορκίδης: Τα καταστήματα περιμένουν να πλησιάσουν τον προ πανδημίας τζίρο των 
5,5 δισ. ευρώ της εκπτωτικής περιόδου 

 

«Ας ελπίσουμε τα μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων και η επάρκεια αγαθών στην αγορά δεν θα 
συνοδευτούν από την έλλειψη φυσικής παρουσίας ανθρώπινου δυναμικού, λόγω κορονοϊού, ώστε 
τα εμπορικά καταστήματα να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν επαρκώς τους πελάτες, που έχουν 
ανάγκη περισσότερο από ποτέ, και να πλησιάσουν τον προ πανδημίας τζίρο των 5,5 δισ. ευρώ της 
εκπτωτικής περιόδου». 

Αυτό δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά και του 
Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβούλιου Αττικής Β. Κορκίδης με αφορμή την έναρξη των 
χειμερινών εκπτώσεων, από την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Αττικής ενημερώνει πως σύμφωνα με το νόμο 
4177/2013, οι τακτικές χειμερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν από τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου έως και 
τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 και σύμφωνα με το νόμο, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να 
ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, 16 Ιανουαρίου, με το πλαίσιο του 
ωραρίου λειτουργίας της Κυριακής να καθορίζεται από 11.00 έως 20.00. 

Σχετικά με την αμοιβή του προσωπικού την Κυριακή η νομοθεσία προβλέπει ότι οι εργοδότες έχουν 
υποχρέωση, να καταβάλουν τα αντίστοιχα ωρομίσθια για την παρασχεθείσα εργασία με 
προσαύξηση 75%. 

Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την επιβεβλημένη αναγραφή της 
παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών, που πωλούνται με έκπτωση, 
επιτρέπεται η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία του ποσοστού έκπτωσης. Εφόσον η μειωμένη 
τιμή αφορά σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του 
παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη 
του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, ενώ στην περίπτωση που 
υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται 
το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και 
προβάλλεται η μειωμένη τιμή στους καταναλωτές, πρέπει να είναι απόλυτα ακριβής. 
Κατά τη διενέργεια των ελέγχων οι εμπορικές επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν, 
ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 
Ιδιαίτερη προσοχή, απαιτείται στα υπό έκπτωση προϊόντα, η αναγραφή διπλών τιμών, ανεξάρτητα 
από τη χρήση του γενικευμένου ποσοστού έκπτωσης. Επισημαίνεται πως σύμφωνα με το άρθρο 
21 ν. 4177/2013, σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού 
ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 5.000 ευρώ. Σε 
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περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 
ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. 
Αναφορικά με την έναρξη των τακτικών χειμερινών εκπτώσεων στην Περιφέρεια Αττικής, ο 
πρόεδρος του ΕΒΕΠ και ΠΕΣΑ, Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε: «Με πρώτο μέλημα την τήρηση των 
υγειονομικών κανόνων από εργοδότες, εργαζόμενους και πελάτες στους ασφαλείς χώρους των 
φυσικών καταστημάτων, ξεκινούν με προσδοκίες οι φετινές χειμερινές εκπτώσεις. Το σύνολο των 
εμπορικών επιχειρήσεων της Αττικής θα διαθέτουν τα εμπορεύματα τους για πενήντα ημέρες με 
μεγάλες εκπτώσεις, ώστε να ρευστοποιήσουν τα εποχικά αποθέματα τους, προσφέροντας 
παράλληλα πολύ ελκυστικές τιμές στις επιλογές και ανάγκες των καταναλωτών. Στη παρούσα 
συγκυρία, εξαιτίας της μεγάλης διασποράς της μετάλλαξης Όμικρον και των πολλών κρουσμάτων 
του κορονοϊού στην Αττική, υπάρχει έντονη ανησυχία πως θα αντιμετωπισθεί το ενδεχόμενο να 
απογυμνωθούν τα εμπορικά καταστήματα από απουσίες υπαλλήλων και βεβαίως 
αυτοαπασχολούμενων εμπόρων. Ας ελπίσουμε ότι τα μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων και η επάρκεια 
αγαθών στην αγορά δεν θα συνοδευτούν από την έλλειψη φυσικής παρουσίας ανθρώπινου 
δυναμικού, ώστε τα εμπορικά καταστήματα να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν επαρκώς τους 
πελάτες που έχουν ανάγκη περισσότερο από ποτέ και να πλησιάσουν τον προ πανδημίας τζίρο των 
5,5 δισ. ευρώ της εκπτωτικής περιόδου. Οι εκπτώσεις είναι πάντα μια καλή ευκαιρία για καλές 
πωλήσεις και καλές αγορές!» 

Σταϊκούρας: Δεν τίθεται θέμα μείωσης συντελεστών 
«Δεν υφίσταται αυτήν τη στιγμή οποιοδήποτε 
ενδεχόμενο μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ», 
δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος 
Σταϊκούρας. Επεσήμανε δε χαρακτηριστικά ότι «δεν 
μπορούμε να εκτροχιάσουμε τον προϋπολογισμό 
τον Ιανουάριο». 

Όπως ανέφερε (μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό 
«Παραπολιτικά»), υπάρχουν οι μειώσεις φόρων, 

όπως στις ασφαλιστικές εισφορές και στην εισφορά αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα, που 
επεκτείνονται εφέτος και πρέπει να υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος αφ’ ενός για τη μονιμοποίησή 
τους και αφ’ ετέρου για επιπλέον παρεμβάσεις. Παράλληλα δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός του 2021 
κλείνει με ένα πρωτογενές έλλειμμα της τάξης του 7% του ΑΕΠ (περίπου 13 δισ. ευρώ), το οποίο 
πρέπει να μηδενιστεί το 2023. Ερωτηθείς δε για ενδεχόμενες «συμφωνίες κυρίων» για την 
αντιμετώπιση της ακρίβειας, είπε ότι «η κυβέρνηση θα αναλάβει πρωτοβουλίες για τη μείωση του 
κόστους στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, κυρίως των χαμηλότερων εισοδημάτων». 

Ο υπουργός επικαλέστηκε τις προβλέψεις της ΕΚΤ, σύμφωνα με τις οποίες θα υπάρξει σημαντική 
αποκλιμάκωση της αύξησης του κόστους το β’ τρίμηνο εφέτος. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι στο 
υπουργείο Οικονομικών το επόμενο διάστημα θα «τρέξουν» και δυσμενή σενάρια εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού για πλήρη κάλυψη από κάθε ενδεχόμενο. 

Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, τόσο για την υγειονομική κρίση, όσο και για την ενεργειακή ακρίβεια, 
«θα συνεχίσουμε να βοηθάμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για όσο χρειαστεί». Ειδικά δε για την 
υγειονομική κρίση, επεσήμανε πως «εάν διαρκέσει μεγαλύτερο διάστημα από το βασικό σενάριο, 
τότε ανάλογα θα πράξει και το οικονομικό επιτελείο (όπως π.χ. με τις επιστρεπτέες προκαταβολές)». 
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Ο υπουργός προανήγγειλε τέλος, την έξοδο από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας εντός του 
2022 και την εκταμίευση μιας διπλής δόσης από τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων που διακρατούν 
η ΕΚΤ και οι ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες. Ενώ, για την απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας, 
ανέφερε πως «ο στόχος στο βασικό σενάριο, χωρίς αναταράξεις, είναι για το 2023. Μακάρι να τα 
καταφέρουμε νωρίτερα». 

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Τα επαγγέλματα που δίνουν φορο-bonus έως 2.200 ευρώ 

Έξτρα έκπτωση φόρου 
εισοδήματος που φθάνει έως 2.200 
ευρώ τον χρόνο φέρνουν οι 
ανατροπές στις ηλεκτρονικές 
αποδείξεις που ενεργοποιούνται 
από την 1η Ιανουαρίου 2022. 

Οι αλλαγές που εφαρμόζονται για 
τα φορολογικά έτη 2022 έως και 
2025 με στόχο την ενίσχυση των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών και 
τον περιορισμό της φοροδιαφυγής περιγράφονται στη διάταξη του υπουργείου Οικονομικών που 
περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας. 
Τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα «αποκαλυπτήρια» της λίστας με τα επαγγέλματα που θα  
δίνουν φορο-μπόνους στους φορολογούμενους που θα πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πληρωμές. 
Η υπουργική απόφαση η οποία θα  ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο με τις αλλαγές στο καθεστώς των 
ηλεκτρονικών αποδείξεων είναι σχεδόν έτοιμη και ο χρόνος για την έκδοσή της μετράει αντίστροφα 
ενώ παράλληλα ετοιμάζεται και η απόφαση με τις αλλαγές στη φορο-λοταρία. 

Τα επαγγέλματα 

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη λίστα των επαγγελματικών κλάδων που οι ηλεκτρονικές αποδείξεις 
θα δίνουν έξτρα έκπτωση φόρου στους φορολογουμένους θα περιλαμβάνονται: δικηγόροι, 
αρχιτέκτονες, ψυκτικοί, γραφεία τελετών, υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας και νοσηλείας, 
υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης, παιδικής φροντίδας, λιμουζίνες και ταξί, καθαριστήρια, 
υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών αναψυχής, υπηρεσίες συμβουλευτικής, φωτογράφοι, οικοδομικές 
εργασίες καθώς και γυμναστήρια και σχολές χορού. 

Με την ενεργοποίηση του μέτρου οι φορολογούμενοι που θα ζητούν και θα παίρνουν αποδείξεις 
από τους συγκεκριμένους επαγγελματίες θα μπορούν να γλιτώνουν φόρο έως 450 ευρώ αν έχουν 
ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ, έως 1.100 ευρώ αν έχουν 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 εισόδημά τους υπερβαίνει 
τα 40.000 ευρώ. 
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Έρευνα: Στα 14 δισ. ευρώ η συνολική αξία του ηλεκτρονικού εμπορίου το 2021 στην 
Ελλάδα 

Στα 14 δισ. ευρώ εκτιμάται η συνολική 
αξία του ηλεκτρονικού εμπορίου B-C 
(προϊόντα και υπηρεσίες) για το 2021, 
σύμφωνα με εξαμηνιαία έρευνα που 
πραγματοποίησε το Εργαστήριο 
Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού 
Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με 
τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων & Λιανικής 
Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ). 

Η έρευνα καταγραφής των online καταναλωτικών τάσεων στο λιανεμπόριο (ηλεκτρονικό εμπόριο B-
C) πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο 2021 σε πανελλήνιο δείγμα 859 χρηστών του διαδικτύου με 
επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Γεώργιο Δουκίδη. 

Αναλυτικότερα, με βάση εκτιμήσεις ειδικών αναμένεται το 2021 να είναι μια χρονιά ρεκόρ για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο B-C με συνολικές πωλήσεις (σε προϊόντα και υπηρεσίες) περίπου 14 δισ. 
ευρώ, τουλάχιστον 15.000 ελληνικές επιχειρήσεις να έχουν πλέον οργανωμένο κανάλι ψηφιακών 
πωλήσεων και αρκετά ηλεκτρονικά καταστήματα να έχουν σημαντικές online ετήσιες πωλήσεις 
πάνω από τα 10 εκατ. ευρώ, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Η ωριμότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου καταγράφεται από το γεγονός της διατήρησης της αύξησης 
των online αγορών και σε περιόδους που λειτούργησαν κανονικά τα φυσικά καταστήματα. Σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 50% των χρηστών διαδικτύου προέβη σε κάποια αγορά μέσω 
διαδικτύου το τελευταίο 15ήμερο, ποσοστό ίδιο με τον Ιούνιο 2021, και ναι μεν χαμηλότερο από την 
μέτρηση του Δεκεμβρίου 2020 (61%), αλλά διπλάσιο σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019 (26%). Με 
αναγωγή, αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον 6 στους 10 χρήστες του διαδικτύου χαρακτηρίζονται πλέον 
online αγοραστές. Τα σημαντικά αυτά ποσοστά είναι ακόμη μακριά από τα αντίστοιχα των ώριμων 
αγορών της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης όπου 8 στους 10 πολίτες πλέον κάνουν αγορές 
διαδικτυακά. 

Τουλάχιστον 1 στους 3 online καταναλωτές θεωρούνται πλέον ιδιαίτερα προχωρημένοι αφού οι 
ηλεκτρονικές τους αγορές αντιπροσωπεύουν πάνω από το 20% των συνολικών τους αγορών. 
Μάλιστα για όλους τους online καταναλωτές κατά μέσο όρο οι ηλεκτρονικές αγορές 
αντιπροσωπεύουν πλέον το 10% των συνολικών τους αγορών, ποσοστό που παραμένει στα ίδια 
επίπεδα με το αντίστοιχο του Ιουνίου 2021. 

Σύμφωνα με την έρευνα, τα ποσοστά αγορών μέσω διαδικτύου ανά κατηγορία 
προϊόντων/υπηρεσιών τον Δεκέμβριο 2021 είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με τον Ιούλιο του 2021 
και κάπως μειωμένα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται 
στις κατηγορίες εισιτήρια-ξενοδοχεία με 45% και ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά είδη με 34%. Ακολουθούν 
τα είδη ρουχισμού με 20%, τα παιχνίδια-είδη δώρων- κοσμήματα με 17%, τα είδη προσωπικής 
περιποίησης με 13%, τα έπιπλα με 13%. 
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Χρυσός: Έχασε τη λάμψη του το 2021 – Η χειρότερη επίδοση της 6ετίας 

 

Κάτω από το ψυχολογικό όριο των 1.800 δολαρίων ανά ουγκιά υποχωρούν σήμερα οι τιμές του 
χρυσού. Πρόκειται για μία εξέλιξη που σηματοδοτεί πιθανόν περαιτέρω πιέσεις ύστερα από μία 
χρονιά κατά την οποία το πολύτιμο μέταλλο είχε τη χειρότερη επίδοσή του εδώ και έξι χρόνια. 

Θα περίμενε κανείς βεβαίως ο χρυσός να λάμψει σε μία χρονιά κατά την οποία η πανδημία συνέχισε 
να δείχνει με τις μεταλλάξεις της τα δόντια της ανά τον πλανήτη και η ενεργειακή κρίση ήρθε να 
προσθέσει στους πονοκεφάλους των κεντρικών τραπεζών τον πληθωρισμό. Αντ’αυτού ωστόσο οι 
επενδυτές- έστω και με σύντομες τάσεις φύγης- διατήρησαν την έκθεσή τους στο ρίσκο και δεν 
αναζήτησαν προστασία στα συνήθη «καταφύγια» της αγοράς. 
Υπό τις συνθήκες αυτές η τιμή σποτ του χρυσού καταγράφει σήμερα πτώση 0,4% στα 1.796,47 
δολάρια ανά ουγκιά. Τα αμερικανικά προθεσμιακά συμβόλαια του χρυσού υποχωρούν 0,5% στα 
1.797,10 δολάρια ανά ουγκιά. 

Από τις αρχές του έτους η τιμή του μετάλλου καταγράφει απώλειες 5,5% ύστερα από την εκτίναξή 
της κατά 30% το 2020. Πρόκειται για τη χειρότερη ετήσια επίδοση του χρυσού από το 2015, 
σύμφωνα με το Reuters. 

Παρόμοια είναι η εικόνα και για τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα. Η τιμή σποτ του μετάλλου υποχωρεί 
σήμερα 0,8% στα 22,62 δολάρια ανά ουκγιά, της πλατίνας 0,7% στα 961,35 δολάρια ανά ουγκιά και 
του παλλάδιου καταγράφει πτώση 1,2% στα 1.960,31 δολάρια. Για όλα η επίδοση του 2021 ήταν η 
χειρότερη εδώ και αρκετά χρόνια. 
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«Τσουνάμι» ανατιμήσεων στα ράφια των σούπερ μάρκετ 
Με ανατιμήσεις στα βασικά είδη διατροφής και 
νοικοκυριού κάνει ποδαρικό το 2022 παρά την 
πρόθεση τόσο της ηγεσίας του υπουργείου 
Ανάπτυξης όσο και των διοικήσεων των μεγάλων 
σούπερ μάρκετ, να συγκρατηθούν οι τιμές των 
προϊόντων κατά το μέτρο του δυνατού. 

Ήδη οι αλυσίδες της οργανωμένης λιανικής τροφίμων 
έχουν λάβει νέα τιμολόγια από τους προμηθευτές 
τους, τα οποία για πολλές κατηγορίες προϊόντων είναι 

αυξημένα από 5% έως 20% σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος εγχώριας αλυσίδας σούπερ 
μάρκετ, και πλέον καλούνται να λύσουν τη δύσκολη εξίσωση: να διαμορφώσουν τις τιμές στο ράφι 
χωρίς να… τρομάξουν τους καταναλωτές. 
Από 15 Ιανουαρίου ανατιμήσεις αναμένονται σε άλευρα, τυροκομικά, αλλαντικά, βούτυρα-
μαργαρίνες, γαλακτοκομικά, δημητριακά, ζυμαρικά, καφέ, ζάχαρη, ελαιόλαδο, ροφήματα, 
σοκολάτες, είδη ζαχαροπλαστικής, τοματικά-κονσέρβες, αρτοσκευάσματα-φρυγανιές, αυγά, 
κατεψυγμένα τρόφιμα, σακούλες απορριμμάτων, χαρτί υγείας-χαρτί κουζίνας-χαρτοπετσέτες και 
απορρυπαντικά. 

Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, η αύξηση στις τελικές τιμές στο 
ράφι το 2021 συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων και των προωθητικών ενεργειών κυμάνθηκε 
στην περιοχή του 1,5%, ενώ για το 2022 εκτιμούν ότι το «καλάθι της νοικοκυράς» θα ακριβύνει κατά 
3% 

Το μεγάλο αγκάθι του ενεργειακού κόστους 
Το θέμα των ανατιμήσεων βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής τηλεδιάσκεψης του υπουργού 
Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, του αναπληρωτή υπουργού Νίκου Παπαθάναση και του Γενικού 
Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, Σωτήρη Αναγνωστόπουλου με επικεφαλής 
και στελέχη των μεγαλύτερων αλυσίδων σούπερ μάρκετ της χώρας. 
Από την πλευρά του οργανωμένου λιανεμπορίου, σύμφωνα με πληροφορίες του Οικονομικού 
Ταχυδρόμου, ζητήθηκε από την κυβέρνηση στήριξη στο καυτό θέμα του ενεργειακού κόστους 
προκειμένου να επιβαρυνθούν επιπλέον οι έτσι κι αλλιώς αυξημένες τιμές στο ράφι. 
Περισσότερες επιδοτήσεις για το ρεύμα 

Συγκεκριμένα, ζητήθηκε να συνεχιστεί και ενδεχομένως να ενταθεί η χρηματοδότηση και τους 
επόμενους μήνες, πέραν του Ιανουαρίου, μιας και η ενέργεια αντιπροσωπεύει περίπου το 20% των 
εξόδων λειτουργίας των σούπερ μάρκετ. 
Προκειμένου λοιπόν οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις σε συνεργασία με τις προμηθευτικές εταιρείες να 
συνεχίσουν την προσπάθεια που γίνεται για να συγκρατηθούν οι τιμές στα προϊόντα θα πρέπει να 
ενισχυθούν όσο η κατάσταση με την ενέργεια διεθνώς δεν αποκλιμακώνεται. 
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Ενεργειακή κρίση: Σύντομα θα μεταφερθεί αμερικανικό φυσικό αέριο μέσω της Ρεβυθούσας 

 
Αμερικανικές διπλωματικές πηγές τονίζουν πως η άνοδος στις τιμές του φυσικού αερίου είναι 
απόρροια των εξελίξεων στη Ρωσία. 
Ωστόσο ξεκαθαρίζουν πως η Ελλάδα δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα σε αποθέματα φυσικού 
αερίου και διαβεβαιώνουν πως σύντομα θα πραγματοποιηθεί μεταφορά αμερικανικού φυσικού 
αερίου μέσω της Ρεβυθούσας, τον τερματικό Σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στα Μέγαρα. 
Χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως αμερικανικά πλοία που μεταφέρουν φυσικό αέριο και 
αρχικά είχαν προορισμό χώρες της Ασίας, αναμένεται να καταπλεύσουν σύντομα στην Ελλάδα. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Επιμέλεια κειμένων: Νένα Μυρωνίδου (nmyronidou@gmail.com) 
 


