
Τεύχος 2ο, 2022 

 

Μήνυμα Προέδρου 

 

Αγαπητές - αγαπητοί, 
Διανύσαμε τον πρώτο μήνα του έτους. Το 2022 αποτελεί για όλους μας μια χρονιά ελπίδας και 
επανεκκίνησης. Φέρει κάθε εχέγγυο για πρόοδο και ανάπτυξη, μέσα από την αδιάκοπη προσπάθεια 
και προσήλωση στα υγειονομικά μέτρα, με ταυτόχρονη, ωστόσο επαγρύπνηση προς τα 
συμφέροντα του κλάδου της αργυροχρυσοχοΐας. Η ΠΟΒΑΚΩ ενώνει τις δυνάμεις της με την ΔΕΘ-
HELEXPO για ακόμη μια χρονιά, διοργανώνοντας την ετήσια έκθεση κοσμήματος ATHENS 
INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW. 

Η ATHENS INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW 2022 συνοψίζει την ενεργοποίηση όσων για  
ένα χρόνο είχαν παύσει εξαιτίας της πανδημίας. Η επιστροφή μας σε τέτοιου είδους δραστηριότητες 
αποτελεί σημαντική ένδειξη ότι επιβιώσαμε και αντέξαμε. Μάλιστα, η φετινή έκθεση αποτελεί το 
εφαλτήριο της παρουσίας του κλάδου στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας μας. Οι 
συμμετοχές των εκθετών έχουν ξεπεράσει το στόχο ο οποίος είχε τεθεί εξαρχής εξαιτίας της 
υγειονομικής κρίσης. Τα μηνύματα που διαρκώς λαμβάνουμε από όλη την επικράτεια και το 
εξωτερικό δείχνουν ότι θα υπάρχει αυξημένη επισκεψιμότητα και το ενδιαφέρον είναι ήδη μεγάλο, 
καταδεικνύοντας ότι η οικονομία και ειδικότερα ο κλάδος μας παραμένει στις επάλξεις.  
Η διοίκηση της ΠΟΒΑΚΩ, νιώθει την υποχρέωση να εκφράσει την μεγάλη ικανοποίηση που 
λαμβάνει, βλέποντας ότι το κόσμημα ενσαρκώνει το φωτεινό σημάδι αισιοδοξίας, που όλοι έχουμε 
ανάγκη να αισθανθούμε. Οι θύρες της ATHENS INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW θα 
ανοίξουν στις 25 Φεβρουαρίου για να υποδεχτούν με θέρμη το κοινό και τους συνεργάτες μας, σε 
αυτό που θα είναι, για μια ακόμη φορά, μια πραγματική γιορτή προς τιμή και εκτίμηση του πάντα 
διαχρονικού και εξέχοντος ελληνικού κοσμήματος. 
Πέτρος Καλπακίδης 
Πρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ 
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Η ATHENS INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW από τις 25 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022 

 

 

Μετά την επίσημη ανακοίνωση για την επανεκκίνηση των εκθεσιακών δραστηριοτήτων από 1ης 
Σεπτεμβρίου 2021, η ATHENS INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW επανέρχεται δυναμικά με 
την 34η διοργάνωσή της, από Παρασκευή 25 έως Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022. 

Τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτοκόλλα και με προτεραιότητα την ασφάλεια εκθετών και 
επισκεπτών, υποδέχεται ξανά τους επαγγελματίες του κλάδου του κοσμήματος και των ωρολογίων. 
Η ATHENS INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW είναι η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση του κλάδου 
στην Ελλάδα και αποτελεί το ετήσιο σημείο αναφοράς για την αργυροχρυσοχοΐα. 

Αναδεικνύει κάθε χρόνο τις νέες τάσεις σε χρυσό, ασήμι και ρολόι, ενημερώνει για σύγχρονα υλικά 
και τεχνοτροπίες και παρέχει το ιδανικό πλαίσιο για την ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα σε εταιρίες 
από Ελλάδα και εξωτερικό. 

Στην ATHENS INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW o επισκέπτης έχει επίσης την ευκαιρία να 
γνωρίσει το ελληνικό κόσμημα -που διακρίνεται για τον εκλεπτυσμένο σχεδιασμό και την υψηλή 
κατασκευαστική του ποιότητα- καθώς και την ειδική κατηγορία του ορθόδοξου χριστιανικού 
κοσμήματος. 
Ημερομηνία 
Παρασκευή 25 – Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 
Tόπος 
METROPOLITAN EXPO 
Ωράριο 
Παρασκευή έως Κυριακή 10.00 π.μ -20.00 μ.μ., Δευτέρα 10.00 π.μ -19.00 μ.μ. 
Είσοδος 
Απευθύνεται αποκλειστικά σε εμπορικούς επισκέπτες με αντίτιμο εισόδου 6 ευρώ. 
Τι προσφέρει, μεταξύ άλλων, η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση του κλάδου στην Ελλάδα 
Ευκαιρίες για νέες επαγγελματικές συνεργασίες / διατήρηση επαφής με το πελατολόγιό σας 
Ενημέρωση για τον ανταγωνισμό 
Ιδανικό περιβάλλον προβολής για τις εταιρίες κατασκευής  κοσμήματος με εξαγωγικό 
προσανατολισμό 
Προνομιακές τιμές για τους νέους Έλληνες παραγωγούς (60/τ.μ.) 
Παροχή συνδυαστικής έκπτωσης 10% για τους συμμετέχοντες σε ATHENS INTERNATIONAL 
JEWELLERY SHOW και KOSMIMA 
Γιατί να επισκεφθείτε την έκθεση 
-η αντιπροσωπευτικότερη έκθεση του κλάδου στην Ελλάδα με συμμετοχή των κορυφαίων 
ελληνικών εταιριών 
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-ενημερωθείτε για τις νέες τάσεις της μόδας στο χώρο 
-δείτε τις νέες συλλογές των ελληνικών εργαστηρίων κοσμήματος και τις μοναδικές δημιουργίες των 
Ελλήνων σχεδιαστών 
-δημιουργήστε νέες συνεργασίες 
-ανανεώστε τον τρόπο παρουσίασης/προβολής των προϊόντων σας 
-ενημερωθείτε για νέες προτάσεις συσκευασίας 
-γνωρίστε νέα υλικά, μηχανήματα, τεχνοτροπίες & προγράμματα σχεδιασμού 
 

Η ΚΙΜΕΤ υπερήφανος χορηγός για την ΠΟΒΑΚΩ στην Athens International Jewellery Show 
2022 

 

Στο αίτημα χορηγίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων 
Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών από επιχειρήσεις και οργανισμούς του κλάδου, στο πλαίσιο της 
διοργάνωσης της ετήσιας διεθνούς κλαδικής έκθεσης κοσμήματος Athens International Jewellery 
Show 2022, ανταποκρίθηκε η εταιρεία ΚΙΜΕΤ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και δραστηριοποιείται 
στον τομέα της ανακύκλωσης πολυτίμων μετάλλων. 
Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας, απευθύνει τις ευχαριστίες της προς την εταιρεία KIMET, η οποία θα 
είναι ο υπερήφανος χορηγός της ΠΟΒΑΚΩ στην έκθεση Athens International Jewellery Show, που 
θα διεξαχθεί από τις 25 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022 στο Athens Metropolitan Expo. 

Μέσα από αυτή τη χορηγία, καταδεικνύεται η υποστήριξη στις συλλογικές προσπάθειες, η ακλόνητη 
πίστη στην αναγκαιότητα ύπαρξης των θεσμικών οργάνων, αλλά και στο γεγονός ότι ο δρόμος προς 
την πρόοδο ανοίγεται μέσα από τη συλλογικότητα και την ομοψυχία. 

Η εταιρεία ΚΙΜΕΤ συμμετέχει στην έκθεση -stand D40. 

Πληθωρισμός και γεωπολιτικό σκηνικό ενισχύουν τα 
πολύτιμα μέταλλα 

Τα πολύτιμα μέταλλα σημείωσαν περαιτέρω κέρδη σήμερα, 
καθώς από τη μία κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και 
Ουκρανίας και από την άλλη αυξάνονται οι ανησυχίες για 
τον πληθωρισμό. 

Ο χρυσός έφτασε τα 1.841 δολάρια ανά ουγγιά, αυξάνοντας 
τα κέρδη από τις αρχές Δεκεμβρίου σε περισσότερο από 
3%. 
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Τα ETF χρυσού την περασμένη Παρασκευή αγόρασαν σχεδόν 925.000 ουγγιές μετάλλου. Πρόκειται 
για τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση από τον Σεπτέμβριο του 2020, μεταδίδει αναλυτικά το 
naftemporiki.gr. 

«Η αγορά χρυσού επωφελείται από τον αυξανόμενο πληθωρισμό», δήλωσαν αναλυτές της ANZ, 
επικαλούμενοι στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ, που έφτασε σε υψηλό 40 ετών. 
Το παλλάδιο, που χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση των τοξικών εκπομπών από τα καυσαέρια 
βενζίνης και υβριδικών αυτοκινήτων, αυξήθηκε στα 2.115 δολάρια η ουγγιά, σημειώνοντας αύξηση 
12% από την αρχή του έτους. 
Ωστόσο, το παλλάδιο είναι το μέταλλο που κινδυνεύει περισσότερο εάν η Ρωσία εισβάλει στην 
Ουκρανία, με αποτέλεσμα να δεχθεί κυρώσεις και περιορισμούς στις εξαγωγές. Η Ρωσία αναμένεται 
να αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ένα τρίτο της προσφοράς- μετά από διύλιση – φέτος, 
σύμφωνα με την BMO Capital Markets. 

«Περιμέναμε ήδη ανοδική τάση των τιμών της πλατίνας το πρώτο εξάμηνο του 2021, με τη μείωση 
της έλλειψης ημιαγωγών να συμπίπτει με την ανάκαμψη της παραγωγής αυτοκινήτων», δήλωσε ο 
Colin Hamilton, αναλυτής της BMO Capital Markets. 

 
«Έκλεισε» η συμφωνία των εκθέσεων της ΠΟΒΑΚΩ 

 Υπεγράφησαν τα συμφωνητικά που αφορούν στις εκθέσεις  KOSMIMA για τα έτη 2021 και 2022 
στη Θεσσαλονίκη και την ATHENS INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW 2022 και 2023. 
 
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2022, με την υπογραφή των ιδιωτικών 
συμφωνητικών μεταξύ της διοίκησης της ΔΕΘ-HELEXPO και της ΠΟΒΑΚΩ. Από την πλευρά της 
ΠΟΒΑΚΩ, υπέγραψαν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας, κ. Πέτρος Καλπακίδης και 
Τριαντάφυλλος Παπαθανασίου αντίστοιχα και από την πλευρά της ΔΕΘ ο κ. Κυριάκος Ποζρικίδης, 
διευθύνων σύμβουλος. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στα γραφεία της ΔΕΘ- HELEXPO στη 
Θεσσαλονίκη.  
Η υπογραφή των συγκεκριμένων συμφωνητικών σηματοδοτεί την επανεκκίνηση της εκθεσιακής 
δραστηριότητας του κλάδου του κοσμήματος, γεγονότος με ιδιαίτερη σημασία και αξία, καθώς 
καθιστά τον ελληνικό κλάδο δυναμικά ενεργό στην αγορά, όχι μόνο την εγχώρια, αλλά και την 
παγκόσμια. 
Επιπροσθέτως, αποτελεί μια ένδειξη πως ο αντίκτυπος της πανδημίας αρχίζει να υποχωρεί και ο 
εμπορικός κόσμος μπορεί να στρέφει το βλέμμα σε μία αισιόδοξη και πολλά υποσχόμενη νέα 
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ημέρα, με καινούρια ανοίγματα και, για ακόμη μία φορά, την προβολή στο φως του τόσο 
ιδιαίτερου, μοναδικού και λαμπερού χώρου του ελληνικού κοσμήματος. 
 
                                       Η ΠΟΒΑΚΩ γιορτάζει τον Άγιο Βαλεντίνο 
Με την ευκαιρία της γιορτής του Βαλεντίνου, η ΠΟΒΑΚΩ προχώρησε στη δημιουργία σχετικού 
βίντεο, υπενθυμίζοντας στο καταναλωτικό κοινό τη σημασία μιας ρομαντικής χειρονομίας προς το 
πρόσωπο που μας έχει εμπνεύσει να εκφράσουμε τον αισθηματικό μας χαρακτήρα. 
Το κόσμημα αποτελεί την απόλυτη 
ένδειξη του έρωτα και της αγάπης που 
τρέφουμε για το έτερόν μας ήμισυ. Τα 
κοσμήματα έχουν ταυτιστεί με την 
πολυτέλεια, ενώ η πολυτέλεια με τη 
σειρά της αποτελεί το κατάλληλο 
περιβάλλον για να ευδοκιμήσει ο 
έρωτας και κάθε έκφρασή του.  
Έμποροι και τεχνίτες του κλάδου 
αναγνωρίζουν τον χαρακτήρα του 
κοσμήματος ως επιλογής δώρου για τη 
γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Το βίντεο 
διακρίνεται από τη διάθεση για έρωτα 
και προσφορά χαράς μέσα από το 
κόσμημα.  
 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αργυροχρυσοχόων Αθηνών 
Στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2021, διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου Αργυροχρυσοχόων 
Αθηνών για την ανάδειξη των νέων Διοικητικών Οργάνων.  
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε στις 22/12/2021 στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε 
για το σκοπό αυτό.  

 

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώθηκε ως εξής : 
Πρόεδρος: Κεβόρκ Κολανιάν 
Α’ Αντιπρόεδρος: Αντώνης Πατέρας 
Β’ Αντιπρόεδρος : Αγκόπ Κνουνή 
Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Σπυρομήλιος 
Ταμίας: Παύλος Ρουσανίδης 
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Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Ευάγγελος (Λίνος) Σκάρας 
Αναπληρωτής Ταμίας: Νικόλαος Κουγιουμτζής 
Έφορος Μητρώου: Ευστράτιος Χατζηγεωργιάδης 
Σύμβουλος: Γεώργιος Γρηγοριάδης 
Σύμβουλος: Δημήτριος Φωτιάδης 
Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Κουζούπης 
 

Επανέρχονται μουσική και ωράριο στη διασκέδαση -Χαλάρωση των μέτρων  
ανακοίνωσε ο Πλεύρης 

 

Τη χαλάρωση των μέτρων κατά του κορωνοϊού ανακοίνωσε ο Θάνος Πλεύρης. 
Ο κ. Πλεύρης ανακοίνωσε όσα αποφάσισε η Επιτροπή των Ειδικών και η κυβέρνηση την υιοθέτησε, 
καθώς μειώνονται -όπως είπε ο υπουργός Υγείας- τα κρούσματα τον τελευταίο καιρό και η πίεση 
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αν και παραμένει, διότι το ισοζύγιο εισιτηρίων/εξιτηρίων από τα 
νοσοκομεία δεν βρίσκεται σε ανησυχητικό βαθμό. 

Συγκεκριμένα, επανέρχεται η μουσική στους χώρους εστίασης και διασκέδασης, καθώς και το 
πλήρες ωράριο, αλλά παραμένει η καθήμενη διασκέδαση. 

Το μέτρο όσον αφορά στην πληρότητα των γηπέδων παραμένει ως έχει, αλλά θα επανεξεταστεί τις 
επόμενες ημέρες. 

Μητσοτάκης: Μόνιμη μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 13% 
Μόνιμη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 13% ανακοίνωσε με τηλεοπτικό μήνυμα ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης. 
«Η κυβέρνηση προχωρά, σήμερα, σε μία νέα γενναία μόνιμη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 13%. 
Υπερκαλύπτει, έτσι, τη δέσμευσή της για συνολική ελάφρυνση κατά 30% της φορολόγησης της 
ακίνητης περιουσίας. Μια απόφαση δίκαιη για την κοινωνία και επωφελής για την οικονομία. Που 
σημαίνει ότι οι Έλληνες θα κληθούν να πληρώνουν, πλέον, κάθε χρόνο, 860.000.000 ευρώ λιγότερα 
σε σχέση με το 2018. Και 350.000.000 λιγότερα, μόνο μέσα στο 2022», ανέφερε αρχικά ο 
πρωθυπουργός. 
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Και συνέχισε: «Νιώθω την πολιορκία 
που δέχεται το μέσο εισόδημα από τη 
διεθνή ενεργειακή κρίση και τις 
ανατιμήσεις που προκαλεί όπως 
παντού στην Ευρώπη. Γι’ αυτό και η 
Πολιτεία συνεχίζει να καλύπτει μέρος 
των αυξήσεων στους λογαριασμούς 
του ρεύματος. Επιμένει, όμως και στη 
σταθερή αποκλιμάκωση των φόρων 
και των εισφορών για να τονώσει το 
διαθέσιμο εισόδημα όλων των 
νοικοκυριών. Και, την 1η Μαΐου θέτει 
σε εφαρμογή και δεύτερη σημαντική 
αύξηση του κατώτατου μισθού. 
 
»Με το νέο πλαίσιο, 8 στους 10 

συμπολίτες μας θα πληρώνουν ακόμα μικρότερο ΕΝΦΙΑ. Αρκετοί θα καταβάλουν το ίδιο ποσό. 
Ενώ, μία μικρή μειοψηφία, περίπου 6%, θα δει μια λελογισμένη επιβάρυνση. Είναι μία στοιχειώδης 
ανταπόδοση προς όλη την κοινωνία, καθώς η πραγματική αξία της περιουσίας σε ορισμένες 
περιοχές, έχει διπλασιαστεί ή και τριπλασιαστεί. Το πλήρες σχέδιό μας για την ακίνητη περιουσία 
θα παρουσιάσει σε λίγο ο Υπουργός Οικονομικών. Πυρήνας του, πάντως, είναι η αισθητή 
υποχώρηση του βασικού φόρου σε κτίσματα, ενώ στα οικόπεδα η μείωση φτάνει το 50%. Έτσι, το 
μεγαλύτερο όφελος προκύπτει για ιδιοκτησίες σε ζώνες μέσης και χαμηλότερης αξίας. Πρόκειται 
δηλαδή, για μία σαφή επιλογή υπέρ της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων. 
 
»Είναι χαρακτηριστικό ότι ελάφρυνση 30% θα έχουν, στο εξής, τα ακίνητα αξίας μέχρι 100.000 
ευρώ αντί των 60.000 ευρώ, που ίσχυε έως τώρα. Η κλιμάκωση του φόρου γίνεται δικαιότερη. Και 
σ’ αυτόν έχει ενσωματωθεί και ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ που παύει να υφίσταται. Ενώ, όπως 
είπα, η συνολική μείωση των επιβαρύνσεων για τους πολίτες ανέρχεται στα 350.000.000 ετησίως 
αντί των 70.000.000 που προέβλεπε ο προϋπολογισμός. 
Η νέα πρωτοβουλία εδράζεται στη συνεπή οικονομική πολιτική που ακολουθούμε και επιτρέπει 
ανάλογα πρόσθετα μέτρα ανακούφισης. Επιδρά συνδυαστικά με άλλες μόνιμες ρυθμίσεις, όπως οι 
μικρότεροι φορολογικοί συντελεστές, η αναστολή της Εισφοράς Αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα 
και ο μηδενισμός του φόρου στις γονικές παροχές. Αλλά και αθροιστικά, με έκτακτες παρεμβάσεις 
όπως το διπλό Εγγυημένο Εισόδημα του Δεκεμβρίου και τα αυξημένα επιδόματα στους 
χαμηλοσυνταξιούχους. 
 
»Είναι, ωστόσο, μία κίνηση ρεαλιστική, που δεν υπερβαίνει τα δημοσιονομικά όρια. Γιατί κάθε 
βήμα προς τα εμπρός πρέπει να γίνεται με τρόπο που δεν θα οδηγεί σε δύο βήματα προς τα 
πίσω. Έτσι η πατρίδα μας έμεινε όρθια και αναπτύχθηκε μέσα στη διετή κρίση. Έτσι θα 
αντιμετωπίσει, τώρα, και τις πρόσκαιρες παγκόσμιες αναταράξεις. Όρθια η χώρα, αλλά και όρθιοι 
οι πολίτες. Με τη δική μας στήριξη και τις δικές τους δυνάμεις». 
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Έρχεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας - Χατζηδάκης: «Η σημαντικότερη μεταρρύθμιση του 
νέου εργασιακού νόμου» 

Ξεκίνησε η προεργασία για την ψηφιακή κάρτα 
εργασίας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του 
υπουργείου Εργασίας. 
Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. 
Κωστής Χατζηδάκης είχε σήμερα την πρώτη σύσκεψη 
με την Ομάδα Έργου για την υλοποίηση της Ψηφιακής 
Κάρτας Εργασίας. 
Στη σύσκεψη συμμετείχαν η Γενική Γραμματείας 

Εργασίας κ. Άννα Στρατινάκη που συντονίζει το έργο και στελέχη της αναδόχου εταιρείας ΟΤΕ, και 
των υπεργολάβων 01 Solutions και Ogilvy. 

Ο «οδικός χάρτης» για την υλοποίηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας 
Στη σύσκεψη συζητήθηκε ο «οδικός χάρτης» για την υλοποίηση της ψηφιακής κάρτας και 
αποφασίστηκαν τα εξής: 
1. Η μελέτη για την αρχιτεκτονική της ψηφιακής κάρτας θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στον Φεβρουάριο. 
2. Εντός του Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει διαβούλευση με τους εργοδότες και τους εργαζόμενους 
στους κλάδους των Τραπεζών και των Σούπερ Μάρκετ, καθώς και με φορείς. Η διαβούλευση ξεκινά 
από τους συγκεκριμένους κλάδους καθώς έχουν πολύχρονη εμπειρία στην εφαρμογή ψηφιακών 
συστημάτων ωρομέτρησης και παρουσιολογίου και θα είναι από τους πρώτους στους οποίους θα 
εισαχθεί η ψηφιακή κάρτα. 
3. Τον Ιούνιο του 2022 θα ξεκινήσει η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας από τον κλάδο των 
Τραπεζών και τα Σούπερ Μάρκετ, η οποία στη συνέχεια θα επεκταθεί σε όλους τους κλάδους 
(μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις). 
 

Χατζηδάκης: «Η σημαντικότερη μεταρρύθμιση του νέου εργασιακού νόμου» 
Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής 
Χατζηδάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η ψηφιακή κάρτα εργασίας, η σημαντικότερη 
μεταρρύθμιση του νέου εργασιακού νόμου, αρχίζει από όνειρο να γίνεται πραγματικότητα. Το έργο 
αυτό ξεκίνησε να υλοποιείται και θα προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς καθώς είναι πρώτη 
προτεραιότητα για το Υπουργεία Εργασίας και την Κυβέρνηση. Έτσι από τον Ιούνιο του 2022, 
πρώτα οι εργαζόμενοι στον χρηματοπιστωτικό τομέα και τα σούπερ μάρκετ θα αποκτήσουν την 
ψηφιακή κάρτα εργασίας. Η ψηφιακή κάρτα είναι ένας σύγχρονος και πρακτικός μηχανισμός για το 
σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ιδιαίτερα του ωραρίου τους, και την εξασφάλιση ίσων 
όρων ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Η ψηφιακή κάρτα είναι ένα βασικό μέτρο κοινωνικής 
δικαιοσύνης και διαφάνειας που θα δώσει αποτελεσματικό χτύπημα στην υποδηλωμένη και 
αδήλωτη εργασία». 

Στρατινάκη: «Αποτελεί τη ναυαρχίδα των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας» 
Η Γενική Γραμματέας Εργασίας, Άννα Στρατινάκη, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η ψηφιακή κάρτα 
εργασίας αποτελεί τη ναυαρχίδα των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας, δημιουργώντας μια 
νέα πραγματικότητα, ένα νέο περιβάλλον ασφάλειας των εργαζομένων και προάσπισης των 
δικαιωμάτων τους. Αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την καταπολέμηση της αδήλωτης, αλλά 
κυρίως της υποδηλωμένης εργασίας. Η νέα Ανεξάρτητη Αρχή του ΣΕΠΕ θωρακίζεται έτσι με αυτό 
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το πρωτοποριακό εργαλείο για την γρήγορη και αποτελεσματική λειτουργία του Ελεγκτικού 
Μηχανισμού. Η τεχνολογία γίνεται αρωγός σε αυτό το εγχείρημα. Μέλημά μας η υποστήριξη των 
εργασιακών δικαιωμάτων. Στόχος μας η μείωση της γραφειοκρατίας και η απλοποίηση των 
διαδικασιών. Σκοπός μας η πάταξη της εργασιακής απάτης, της φοροδιαφυγής και της 
εισφοροδιαφυγής». 
 
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 40% σημείωσε ο τζίρος των επιχειρήσεων τον περασμένο Νοέμβριο – Οι 

κλάδοι που ξεχώρισαν 

Αύξηση περίπου 7,3 δισ. ευρώ ή 40% σημείωσε ο 
τζίρος των επιχειρήσεων της χώρας με υποχρέωση 
τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, τον περασμένο 
Νοέμβριο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. 

Αναλυτικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 

Και ανήλθε σε 25.421.612 χιλ. ευρώ, έναντι 
18.154.616 χιλ. ευρώ τον Νοέμβριο 2020. Τη 

μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα «Τέχνες, 
διασκέδαση και ψυχαγωγία», κατά 181,2%. Τη μικρότερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του 
τομέα «’Αλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών» κατά 5,2%, ενώ μείωση κατέγραψαν οι 
επιχειρήσεις του τομέα «Ορυχεία και λατομεία» κατά 5,5%. 

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 25% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον 
Νοέμβριο του 2021 

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, για τις επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας τον 
Μάρτιο 2020 με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν 
διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Νοέμβριο 2021 ανήλθε σε 1.449.233 
χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 101,5% σε σχέση με τον Νοέμβριο 2020 που είχε ανέλθει σε 
719.269 χιλ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου «Παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές 
εκδόσεις» κατά 1.016,8%. Ενώ, τη μικρότερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου 
«Εκπαίδευση» κατά 17,9%. 

Κορκίδης: Υποτονική η πορεία της αγοράς το πρώτο 15ήμερο των χειμερινών εκπτώσεων 

Κάτω από τις προσδοκίες των εμπόρων 
διαμορφώνεται η κίνηση στην αγορά το πρώτο 
15θήμερο των εκπτώσεων, ενώ το αυξημένο κόστος 
ενέργειας και μεταφοράς είναι οι 2 βασικοί 
παράγοντες ανησυχίας για εμπόρους αναφέρει ο 
Βασίλης Κορκίδης. 
Αυτό προκύπτει από δηλώσεις του προέδρου του 
Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής 
και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Πειραιώς Βασίλη Κορκίδη. Όπως δήλωσε ο 

πρόεδρος: «Το λιανικό εμπόριο κινείται, μέχρι στιγμής, στην κυριολεξία, σε μια «παγωμένη αγορά» 
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κατά την περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων, που διανύουν την τρίτη εβδομάδα από την έναρξή 
τους. Σύμφωνα με τους εμπορικούς συλλόγους της Αττικής, η αγοραστική κίνηση παρουσιάζει 
προβληματική και υποτονική πορεία, το πρώτο 15νθήμερο των εκπτώσεων, η οποία δεν είναι 
συνήθης για την αγορά και μάλιστα με ανοικτά φέτος όλα τα μαγαζιά. Αναφορικά με την Κυριακή 16 
Ιανουαρίου, κατά την οποία λειτούργησαν τα εμπορικά καταστήματα λόγω των εκπτώσεων, η γενική 
εικόνα επίσης δεν ήταν ικανοποιητική σύμφωνα με 2 στους 3 εμπόρους, παρά την κοσμοσυρροή 
στο κέντρο της Αθήνας. 
Κορκίδης: Σωστή η απόφαση να επισπευστεί η 2η αύξηση του κατώτατου μισθού εντός 

του έτους 

Είναι γεγονός πως υπάρχουν πολλές εξηγήσεις που κρατούν την αγορά σε χαμηλά επίπεδα 
αγοραστικής κίνησης, παρά τα μεγάλα ποσοστά των εκπτώσεων και τις ελκυστικές τιμές. Οι 
κυριότεροι λόγοι είναι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια σε ταχυκίνητα, βασικά αγαθά και τρόφιμα, οι 
αυξήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και πετρελαίου, καθώς, 
βεβαίως, και τα υγειονομικά πρωτόκολλα, για όσο διάστημα θα βρίσκονται σε ισχύ. Οι αυξήσεις των 
δαπανών στον προϋπολογισμό των νοικοκυριών, είναι ξεκάθαρο πως έχουν συμπιέσει δραστικά 
την αγοραστική δυνατότητα των καταναλωτών τον πρώτο μήνα του έτους. 
Στο πεδίο των ανατιμήσεων το εμπόριο έχει απορροφήσει το μεγαλύτερο δυνατό μέρος τους, με τις 
αναπροσαρμογές των τιμών να κινούνται σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά, ειδικά σε τομείς όπως η 
ένδυση-υπόδηση, που δεν ξεπέρασε το 3% σε ετήσια βάση, πριν την έναρξη των χειμερινών 
εκπτώσεων. Σε πολλά, μάλιστα, προϊόντα δεν έχουν ακόμη περάσει οι αυξήσεις των νέων τιμών 
αγοράς από τους κατασκευαστές, ούτε του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων σε βάρος της 
μικτής κερδοφορίας τους. Η ανάγκη ρευστοποίησης των αποθεμάτων που διαθέτουν οι εμπορικές 
επιχειρήσεις διευκολύνουν τη συγκράτηση των τιμών, ενώ γνωρίζουν πως, για την αντικατάσταση 
εμπορευμάτων στα ράφια και τις αποθήκες τους, θα επωμισθούν αυξήσεις από 4% έως 20%, 
κυρίως για τα εισαγόμενα είδη. 

Παρά ταύτα, προς το παρόν τουλάχιστον, οι χειμερινές εκπτώσεις παρουσιάζουν μια εικόνα 
περιορισμένης αισιοδοξίας, που μπορεί οι πωλήσεις να είναι ανοδικές, σε σχέση με τις αντίστοιχες 
του περσινού Ιανουαρίου, όταν όμως τα εμπορικά καταστήματα ήταν κλειστά, λόγω lockdown και, 
επομένως, δεν θεωρούνται συγκρίσιμα τα μεγέθη. Σε γενικές γραμμές, η μέχρι στιγμής πορεία των 
εκπτώσεων κινείται κάτω από τα επίπεδα των 5,3 δις ευρώ συνολικού τζίρου του 2020 και, βεβαίως, 
από τις προσδοκίες των εμπόρων της Περιφέρειας Αττικής, που πριν την πανδημία το δίμηνο 
Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου, τους αναλογούσε ένας εκπτωτικός τζίρος άνω των 2,5 δις ευρώ. 

Το αυξημένο κόστος της ενέργειας και της μεταφοράς είναι οι δύο βασικοί παράγοντες ανησυχίας 
για την αγορά, που δεν αναμένει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού από τα επίπεδα του 5%, πριν το 
πρώτο τετράμηνο του έτους και βασίζεται στη συνέχεια των επιδοτήσεων λογαριασμών και τη 
διάρκεια των οικονομικών μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση. Σημειωτέον πως, το ενεργειακό 
κόστος σε πολλές εμπορικές και άλλες επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας και, κυρίως, του 
κλάδου τροφίμων, αντιπροσωπεύει σχεδόν το 20% των μηνιαίων εξόδων τους. 
Οι χειμερινές εκπτώσεις, που διαρκούν σχεδόν δύο μήνες και επισήμως θα λήξουν 28 Φεβρουαρίου, 
μπορούν, για άλλη μια φορά, να λειτουργήσουν ως «κόφτης» του πληθωρισμού και ανάχωμα της 
ακρίβειας». 
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Τέλος, ο κ. Κορκίδης, εξέφρασε την ευχή και την ελπίδα πως, από τον Φεβρουάριο, η πανδημία θα 
περιοριστεί, τα υγειονομικά μέτρα θα χαλαρώσουν, οι επιδοτήσεις θα αποδώσουν και η αγοραστική 
κίνηση θα τονωθεί, ώστε να συνεχιστούν και να κλείσουν οι φετινές χειμερινές εκπτώσεις με θετικό 
πρόσημο. 

Παρατάσεις από το υπουργείο Οικονομικών 

Με μπαράζ παρατάσεων διευκολύνει τους πολίτες το 
υπουργείο Οικονομικών, αναγνωρίζοντας ότι δεν 
αρκούν οι προθέσεις για να καλυφθούν οι 
υποχρεώσεις των φορολογούμενων. 
Παράταση στις αιτήσεις για επίδομα θέρμανσης 
Κατ’ αρχάς, παρατείνεται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 
2022 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τη 
χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο 
2021-2022. 

Επιπλέον, επίκειται εντός των ημερών η ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας, με την οποία: 

Δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες που έχουν υποβάλει δηλώσεις γονικής παροχής, δωρεάς και 
μεταβίβασης ακινήτων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, να συντάξουν τα σχετικά συμβολαιογραφικά 
συμβόλαια μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022, με βάση τις αντικειμενικές αξίες που ίσχυαν μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2021. 

Παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση των 36 και των 72 δόσεων για τα χρέη που 
δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2022, αντί της 
31ης Ιανουαρίου, που ισχύει μέχρι σήμερα. 

Σταϊκούρας: Επιδότηση ρεύματος και φυσικού αερίου και τον Φεβρουάριο 

Την επέκταση των μέτρων για την 
αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού 
κόστους προανήγγειλε ο υπουργός 
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας. 
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και αναλύοντας τις 
πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η 
κυβέρνηση για τη στήριξη του διαθέσιμου 
εισοδήματος, δήλωσε ότι τον Ιανουάριο το 
υπουργείο Οικονομικών έδωσε 400 εκατ. 

ευρώ για την επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σημειώνοντας ότι μπορεί αυτό το 
ποσό να μην καλύπτει το σύνολο της αύξησης του κόστους της ενέργειας, αλλά μέρος αυτής. 
«Επειδή υπάρχει αυτή η κρίση, καλύπτουμε ένα κομμάτι της αύξησης του κόστους στο ενεργειακό 
πεδίο και αυτό θα το κάνουμε και τον Φεβρουάριο και για όσο χρειαστεί», δήλωσε χαρακτηριστικά. 

Ο υπουργός Οικονομικών πρόσθεσε ότι τον Μάιο θα υπάρξει και δεύτερη αύξηση του κατώτατου 
μισθού, η οποία θα είναι πιο γενναία από την πρώτη. «Θα πρέπει να συνεκτιμήσουμε την 
ανταγωνιστικότητα και την ανεργία», σημείωσε. 



12 
 
  

 
 

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

 

Επιπλέον ανέφερε ότι άμεσα θα δοθούν 590 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία 50.000 νέων θέσεων 
εργασίας μέσω του ΟΑΕΔ, για τις οποίες το κράτος θα καλύπτει τις ασφαλιστικές εισφορές και το 
πρώτο ένσημο. 

Μόλις το 18% των εργαζομένων στην Ελλάδα μπορεί να τηλεργαστεί 
Η πανδημία και η ανάγκη συνέχισης της λειτουργίας της 
οικονομίας με όσο το δυνατόν μικρότερες συνέπειες, 
ανέδειξε τις δυνατότητες της τηλεργασίας, αλλά και τα 
οφέλη που μπορεί να επιφέρει σε εργαζόμενους και 
επιχειρήσεις, επισημαίνει σε ανάλυσή του ο ΣΕΒ. 

Οπως επισημαίνει, πολύ πρόσφατα προσδιορίστηκαν με 
την ΚΥΑ Δ1 α/Γ.Π.οικ. 81558/2021 – ΦΕΚ 6290/Β/29-12-
2021 οι προϋποθέσεις και τα ποσά για την αποζημίωση 

των τηλεργαζομένων με σκοπό την κάλυψη των σχετικών εξόδων. 
Στην πράξη, όλες οι επιχειρήσεις, παγκοσμίως αλλά και στη χώρα μας, υποχρεώθηκαν στην άμεση 
υιοθέτηση λύσεων τηλεργασίας, και στην εφαρμογή κάποιου σχήματος τηλεργασίας για μεγάλο 
αριθμό εργαζομένων. 
Το ποσοστό τηλεργασίας το έτος 2020 ήταν στην Ελλάδα 7%, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος 12% 
(Eurostat LFS, 2021). 

Παρά το γεγονός πως έχει αυξηθεί η τηλεργασία κατά την πανδημία, οι πραγματικές της δυνατότητες 
είναι ακόμα μεγαλύτερες και συμβαδίζουν με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Ήδη 
πολλές επιχειρήσεις αξιολογούν τις δυνατότητες μετάβασης, μετά την πανδημία, σε ένα υβριδικό 
μοντέλο με συνδυασμό τηλεργασίας και φυσικής παρουσίας των εργαζομένων. 
Προκειμένου οι επιχειρήσεις να μπορούν να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις, χρειάζονται επαρκή 
τεκμηρίωση αλλά και τη συνεκτίμηση διαφόρων παραγόντων που καθορίζουν τη «τεχνική 
δυνατότητα» άσκησης των εργασιακών καθηκόντων από απόσταση. 

Σύμφωνα με μελέτη του Joint Research Centre (JRC) από τα συνολικά 120 επαγγέλματα (3ψηφιος 
ISCO) της διεθνούς κατηγοριοποίησης επαγγελμάτων, μόλις τα 24 έχουν πλήρη δυνατότητα, τα 40 
έχουν μερική δυνατότητα, ενώ τα 56, δηλαδή σχεδόν το 50% των επαγγελμάτων, δεν έχουν καμία 
δυνατότητα τηλεργασίας. 
Για την Ελλάδα, σε συνδυασμό με τα στοιχεία απασχόλησης της ΕΛΣΤΑΤ (2019), από το σύνολο 
των 3.911.031 απασχολούμενων στη Ελλάδα προκύπτει ότι ποσοστό 18,8% (734.667 
απασχολούμενοι) απασχολείται σε επαγγέλματα με πλήρη δυνατότητα τηλεργασίας, όπως για 
παράδειγμα υπάλληλοι γραφείου, επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα κ.α. 

Ένα ποσοστό 38,8% (1.517.643 απασχολούμενοι) έχει μερική δυνατότητα τηλεργασίας όπως για 
παράδειγμα πωλητές, μηχανικοί κ.α., ενώ οι 1.658.721, δηλαδή το 42,4% απασχολείται σε 
επαγγέλματα που δεν έχουν καμία δυνατότητα τηλεργασίας, όπως για παράδειγμα οι οδηγοί 
αυτοκινήτων, χειριστές μηχανημάτων κ.ά. 
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H δυνατότητα τηλεργασίας για κάθε επάγγελμα καθορίζεται κυρίως από τα καθήκοντα εργασίας: 
Πνευματικά καθήκοντα κατά τα οποία οι εργαζόμενοι επεξεργάζονται πληροφορίες ή ιδέες, 
Κοινωνικά καθήκοντα κατά τα οποία οι εργαζόμενοι αλληλοεπιδρούν με τρίτους (πελάτες, 
συνεργάτες κ.ο.κ.) και Φυσικά καθήκοντα για τα οποία απαιτείται φυσική παρουσία των 
εργαζομένων. Επίσης, καθορίζεται από τις μεθόδους εργασίας που σχετίζονται με τις μορφές 
οργάνωσης εργασίας, και τα εργαλεία εργασίας, δηλαδή τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για 
την εκτέλεση των καθηκόντων. 
Το γεγονός ότι 10 από τα 20 επαγγέλματα με την υψηλότερη απασχόληση στην Ελλάδα δεν έχουν 
καμία δυνατότητα τηλεργασίας συνδέεται με το ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο ψηφιακού 
μετασχηματισμού των επιχειρήσεων (και ανάλογης οργάνωσης της εργασίας) στην Ελλάδα. 

Η πρόσβαση σε τεχνολογίες και ο εκσυγχρονισμός των αντικειμένων εργασίας μπορεί να αυξήσει 
σημαντικά το ποσοστό των εργαζόμενων στην Ελλάδα που μπορούν να εργαστούν από απόσταση, 
απολαμβάνοντας τα οφέλη της τηλεργασίας. 
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