
Τεύχος 3ο, 2022 

Μήνυμα Προέδρου 

 

Αγαπητές - αγαπητοί, 
Βρισκόμαστε στο κατώφλι της έναρξης της 34ης Διεθνούς Έκθεσης Κοσμήματος και Ωρολογίου 
Athens International Jewellery Show 2022, ενός γεγονότος που προσφέρεται για διάδραση των 
στελεχών του κλάδου και επικοινωνία πέραν του καθαρά εμπορικού χαρακτήρα της. Είναι δεδομένο 
ότι παρά τα προβλήματα που προκάλεσε η υγειονομική κρίση, οι συνάδελφοι είναι στις 
επιχειρηματικές τους επάλξεις και τα μηνύματα επισκεψιμότητας είναι πέραν του προσδοκώμενου 
θετικά. Η αγορά βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο, όπου μπορούμε να παρατηρήσουμε τόσο 
ανοδικές τάσεις, όσο και ένα πρώτο πνεύμα επιστροφής στην δραστηριότητα της εποχής πριν την 
πανδημία.  

Η ΠΟΒΑΚΩ συνεχίζει και φέτος δυναμικά τη συνεργασία της με την ΔΕΘ-HELEXPO 
διοργανώνοντας την ετήσια έκθεση κοσμήματος. Αυτή η συνέχιση της κοινής μας πορείας αποτελεί 
απόδειξη μιας άριστης και καρποφόρας συνεργασίας η οποία απλώνεται σε βάθος χρόνων και 
διέπεται από εμπιστοσύνη. Η ΔΕΘ-HELEXPO, με την πολύτιμη γνώση και εμπειρία της σε 
εκθεσιακά γεγονότα, εξασφαλίζει την άρτια οργάνωση του εκθεσιακού γεγονότος και επιβεβαιώνει 
την επιλογή της Ομοσπονδίας να της αναθέτει την έκθεση του κλάδου της.  
Η ATHENS INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW επιστρέφει στις 25 Φεβρουαρίου για μια 
πραγματική γιορτή του ελληνικού κοσμήματος στην εγχώρια αγορά, αλλά και στο εξωτερικό. Ας 
αδράξουμε την ευκαιρία, ώστε το φετινό ραντεβού επαγγελματιών, δημιουργών και τεχνιτών να 
αποτελέσει το προοίμιο μιας νέας εποχής δραστηριότητας για όλους μας.  
Πέτρος Καλπακίδης 
Πρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ 
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Η ATHENS INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW από τις 25 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022 

 

Δυναμική προσέλευση αναμένεται να παρουσιάσει η φετινή διοργάνωση 
της ATHENS INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW με τους επαγγελματίες του κλάδου να 
επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις για επάνοδο του κοσμήματος στην αγορά και την οικονομική 
δραστηριότητα της χώρας, ξεπερνώντας τον δισταγμό που επέφερε το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα, εξαιτίας της πανδημίας. 
Το τετραήμερο ραντεβού στο τέλος του μήνα αποδεικνύει ότι ο σκόπελος της παύσης στις 
δραστηριότητες ξεπεράστηκε και με το παραπάνω, ικανοποιώντας όλες τις προσδοκίες των 
επαγγελματιών κοσμηματοπωλών, αργυροχρυσοχόων και ωρολογοποιών. 
Η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση του κλάδου στην Ελλάδα 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 εταιρείες από Ελλάδα και εξωτερικό. 

Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία διεξαγωγής της έκθεσης είναι Παρασκευή 25 – Δευτέρα 28 
Φεβρουαρίου 2022 στο METROPOLITAN EXPO με ωράριο λειτουργίας Παρασκευή έως Κυριακή 
10.00 π.μ -20.00 μ.μ., Δευτέρα 10.00 π.μ -19.00 μ.μ. Η έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά σε 
εμπορικούς επισκέπτες με αντίτιμο εισόδου 6 ευρώ για την οικονομική ενίσχυση της ΠΟΒΑΚΩ και 
των συλλόγων μελών της. 
Σας γνωστοποιούμε ότι θα γίνει τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων και η είσοδος επιτρέπεται σε 
εμβολιασμένους και νοσήσαντες. Όσο για τους εκθέτες, ισχύει rapid. Για περισσότερες πληροφορίες 
απευθυνθείτε στο link https://athens-jewellery.helexpo.gr/el/protokollo-leitoyrgias  
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Η ΔΕΘ-HELEXPO προβάλλει το κόσμημα 

Στο πλαίσιο της άριστης συνεργασίας της ΔΕΘ-HELEXPO με τον κλάδο της  αργυροχρυσοχοΐας και 
κατόπιν πρωτοβουλίας του Συλλόγου Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών Θεσσαλονίκης, η ΔΕΘ-
HELEXPO ανάρτησε διαφημιστικό στιγμιότυπο στον ηλεκτρονικό της πίνακα, ο οποίος βρίσκεται 
στη νότια πύλη της ΔΕΘ-HELEXPO.  

 

Το διαφημιστικό δημιουργήθηκε από την ΠΟΒΑΚΩ για την προώθηση του κλάδου στο πλαίσιο της 
ημέρας του Βαλεντίνου. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την άριστη συνεργασία της ΔΕΘ-HELEXPO 
με την ΠΟΒΑΚΩ και τους συλλόγους μέλη της.  
Το φωτογραφικό υλικό ήταν ορατό από κάθε διερχόμενο στη νότια πύλη της ΔΕΘ-HELEXPO, αλλά 
και από άλλες περιοχές του κέντρου της Θεσσαλονίκης, προδιαθέτοντας όλους να σπεύσουν να 
εκφράσουν τα συναισθήματά τους με κάποιο μοναδικό πολύτιμο λίθο ή οποιοδήποτε κόσμημα 
αρμόζει στον αποδέκτη του. 

Μέτρα στήριξης και τον Φεβρουάριο: Επιδότηση στα 39 ευρώ για τα νοικοκυριά και 65 για 
τις επιχειρήσεις 

 

Νέα μέτρα στήριξης για τις ανατιμήσεις στην ενέργεια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 
Τα μέτρα ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκα και θα ισχύσουν 
τον Φεβρουάριο για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων από 
τις ανατιμήσεις στην ενέργεια. 
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Ηλεκτρική Ενέργεια – Επιδότηση σε οικιακά τιμολόγια – Νοικοκυριά 

Και τον Φεβρουάριο η επιδότηση θα αφορά σε όλες τις παροχές κύριας κατοικίας, όπως αυτές 
δηλώνονται στο Ε1 (περίπου 4,2 εκατ. παροχές), ανεξαρτήτως εισοδήματος, εμβαδού κατοικίας ή 
παρόχου. 

Για τις πρώτες 150 kWh κατανάλωσης ανά μήνα επιδοτούμε με 150 ευρώ ανά MWh. 

Για τη μηνιαία κατανάλωση από 151 – 300 kWh κατανάλωσης επιδοτούμε με 110 ευρώ ανά MWh. 

Άρα η μέση μηνιαία ενίσχυση για ένα μέσο νοικοκυριό που καταναλώνει μέχρι 300 kWh/μήνα 
ανέρχεται σε 39 ευρώ τον Φεβρουάριο. 

Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), η επιδότηση θα ανέλθει 
στα 170 ευρώ ανά MWh για τις πρώτες 300 kWh της μηνιαίας κατανάλωσης. 
Άρα, η μέση μηνιαία ενίσχυση για το κοινωνικό τιμολόγιο είναι 51 ευρώ. 

Η συνολική αξία της επιδότησης για τα νοικοκυριά τον Φεβρουάριο ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ. 

Ηλεκτρική Ενέργεια – Επιδότηση σε μη Οικιακά Τιμολόγια δηλαδή σε αγροτικά, εμπορικά, 
βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσεις κ.α. 

Για τους επαγγελματικούς καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η μοναδιαία τιμή της επιδότησης παραμένει σε 65 ευρώ/ΜWh. 

Το σύνολο του μέτρου επιδότησης των επιχειρήσεων για τον Φεβρουάριο εκτιμάται σε 133 εκατ. 
ευρώ. 

Υπενθυμίζουμε ότι από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2022 ισχύει και η αναστολή της 
πληρωμής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για τη στήριξη των επιχειρήσεων που είναι 
συνδεδεμένες στη Μέση Τάση. 

Φυσικό Αέριο – Επιδότηση σε οικιακά τιμολόγια – Νοικοκυριά 

Η κρατική επιδότηση τον Φεβρουάριο θα ανέλθει σε 20 ευρώ ανά θερμική MWh για όλα τα 
νοικοκυριά και για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης. 
Αφορά σε 540.000 οικιακούς καταναλωτές ανεξαρτήτως εισοδήματος, μεγέθους κατοικίας ή 
παρόχου. 

Παράλληλα, η ΔΕΠΑ Εμπορίας θα συνεχίσει να προσφέρει έκπτωση ύψους 20 ευρώ ανά θερμική 
MWh, για όλη τη μηνιαία κατανάλωση στους πελάτες της και Θα ζητήσουμε σε συνεργασία μαζί της 
να πράξουν το ίδιο και οι υπόλοιποι πάροχοι. 
Συνολικά, το όφελος για τα νοικοκυριά ανέρχεται σε 40 ευρώ ανά θερμική MWh τον Φεβρουάριο. 

Το συνολικό ύψος της επιδότησης από την κυβέρνηση και τη ΔΕΠΑ για τους οικιακούς καταναλωτές 
φυσικού αερίου θα ανέλθει σε 47 εκατ. ευρώ για τον Φεβρουάριο. 

Φυσικό Αέριο – Επιδότηση σε μη οικιακά (εμπορικά-βιομηχανικά) τιμολόγια 

Συνεχίζουμε την επιδότηση των λογαριασμών Φυσικού Αερίου και τον Φεβρουάριο σε όλους τους 
εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές ανεξαρτήτως μεγέθους, τζίρου και αριθμού 
εργαζομένων 
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Η επιδότηση θα ανέλθει σε 20 ευρώ ανά θερμική MWh για όλους του παρόχους και για το σύνολο 
της μηνιαίας κατανάλωσης. 
Το συνολικό ύψος της επιδότησης του φυσικού αερίου στις επιχειρήσεις από την Κυβέρνηση θα 
ανέλθει σε 20 εκατ. ευρώ αυτόν τον μήνα. 

Για τον Φεβρουάριο, λαμβάνουμε μέτρα για τη στήριξη όλων των νοικοκυριών και των 
επαγγελματιών απέναντι στην πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση που φτάνουν συνολικά τα 350 εκατ. 
ευρώ και αφορούν και την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο. 

Οι πόροι προέρχονται από τα έσοδα των πλειστηριασμών δικαιωμάτων καθώς και από το 
υπερπλεόνασμα του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αφού η παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο και τον άνεμο σήμερα είναι συγκριτικά φθηνότερη από την 
ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο ή λιγνίτη. 

Παράταση στο «Εξοικονομώ» έως 15 Μαρτίου 

Πέρα όμως από τις άμεσες επιδοτήσεις, η Κυβέρνηση προχωράει σε δράσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας που μειώνουν σε μόνιμη βάση την κατανάλωση και άρα το λογαριασμό. Πριν λίγες ημέρες 
ανακοινώσαμε το πρόγραμμα αντικατάστασης κλιματιστικών και ψυγείων, που μπορεί να οδηγήσει 
σε μείωση κατανάλωσης που ξεπερνάει ακόμη και το 30% για ένα νοικοκυριό. Παράλληλα αυτό το 
διάστημα έχει ξεκινήσει και το νέο «Εξοικονομώ», στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του οποίου έχουν 
υποβάλλει αιτήσεις πάνω από 80.000 νοικοκυριά. Για τη διευκόλυνση της υποβολής των αιτήσεων, 
λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικράτησαν τον πρώτο μήνα έναρξης του προγράμματος, 
παρατείνουμε την λειτουργία της πλατφόρμας μέχρι στις 15 Μαρτίου. 

Σκρέκας: «350 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων» 

Πριν την ανακοίνωση των μέτρων ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, 
τόνισε: 
Η Κυβέρνηση για έκτο συνεχόμενο μήνα, υλοποιώντας τη δέσμευση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου 
Μητσοτάκη, στηρίζει την ελληνική οικογένεια και τις επιχειρήσεις από τις επιπτώσεις αυτής της 
πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης που συνεχίζει να πλήττει Ευρώπη. 

Για ακόμη ένα μήνα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος απειλεί τους προϋπολογισμούς των 
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα έντονα ασταθές περιβάλλον για την 
οικονομία. Οι συνθήκες αυτές, και μάλιστα εν μέσω του χειμώνα, μας οδηγούν εκ νέου στη λήψη 
νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας και τον Φεβρουάριο. 

Αξιολογούμε σε μηνιαία βάση τις διακυμάνσεις των τιμών ενέργειας στις διεθνείς αγορές και 
προσαρμόζουμε ανάλογα το ύψος της επιδότησης. 
Τον Δεκέμβριο του 2021 η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε στα 235 
ευρώ/ΜWh, τον Ιανουάριο μειώθηκε στα 227 ευρώ ενώ τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου η τιμή 
συνεχίζει την ελαφρά αποκλιμάκωση στα 221, 5 ευρώ/MWh, ωστόσο παραμένει σχεδόν 4 φορές 
ακριβότερη από τη μέση τιμή του 2020. 

Η τιμή του φυσικού αερίου Τον Δεκέμβριο ανήλθε σε 116 ευρώ/MWh, ενώ τον Ιανουάριο έπεσε σε 
84,5 ευρώ/MWh. Παρά την αποκλιμάκωση, η τιμή παραμένει αισθητά υψηλότερη, σχεδόν 5 φορές 
παραπάνω, σε σχέση με ένα έτος πριν. 
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Ποτέ στο παρελθόν, δεν έχουν καταγραφεί τόσο υψηλές τιμές φυσικού αερίου. Αυτό αποτελεί μία 
από τις βασικές αιτίες της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης που εξακολουθεί να μαίνεται. 
Tο τελευταίο διάστημα, καταγράφονται εξαιρετικά υψηλές τιμές και στο πετρέλαιο. Η τιμή του 
Μπρέντ κινείται στα 92,2 δολάρια το βαρέλι. Ανάλογα επίπεδα τιμών πετρελαίου είχαμε να δούμε 
από τον Οκτώβριο του 2014. 

Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, έχουμε διαθέσει 1,7 δισ. ευρώ για τη στήριξη της κοινωνίας από 
τις μεγάλες ανατιμήσεις στην ενέργεια. Με τα μέτρα που ανακοινώνουμε σήμερα, το συνολικό ύψος 
των παρεμβάσεων της Κυβέρνησης υπερβαίνει τα 2 δισ. ευρώ. Καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν 
έχει λάβει τόσο δραστικά μέτρα προστασίας των καταναλωτών αναλογικά με τον πληθυσμό και τα 
μεγέθη της οικονομίας μας. 
Και όπως έχουμε δεσμευθεί, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε για όσο διάστημα χρειαστεί τα 
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. 

Τι αλλάζει στις φετινές φορολογικές δηλώσεις – Πότε ανοίγει το Τaxisnet 

 

Ανοίγει η αυλαία τον Μάρτιο για τις φορολογικές δηλώσεις με τους περισσότερους φορείς ήδη να 
έχουν στείλει τα στοιχεία που απαιτούνται για την προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων 
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. 
Από τα τέλη Μαρτίου φυσικά και νομικά πρόσωπα θα μπορέσουν να ξεκινήσουν την υποβολή των 
δηλώσεων και όσοι επιθυμούν θα μπορούν να αποπληρώνουν σταδιακά τις οφειλές τους παρά το 
γεγονός ότι η καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή της πρώτης δόσης θα παραμείνει η 31η 
Ιουλίου 2022. 

Όσοι φορείς και λογιστήρια επιχειρήσεων δεν έχουν αποστείλει ακόμα τα στοιχεία, θα πρέπει να το 
πράξουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου με ηλεκτρονικό τρόπο. Αλλαγές όμως έρχονται και στον αριθμό 
των δόσεων. Οι τρεις διμηνιαίες δόσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση του 
φόρου εισοδήματος που προκύπτει από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων αυξάνεται σε 
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8 μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης όπως προαναφέρθηκε από 31 Ιουλίου 2022 προκειμένου να 
δοθούν ταμειακές ανάσες στους φορολογούμενους στην εκπλήρωση των φορολογικών τους 
υποχρεώσεων και να μπει φρένο στο κύμα των απλήρωτων φόρων. Σημειώνεται ότι τα 
ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία έχουν σκαρφαλώσει στα 110 δισ. ευρώ. 

Πάντως, μέχρι τον Μάρτιο όταν και θα ανοίξει το taxisnet, η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει λάβει τις 
οριστικές αποφάσεις σχετικά με τα τεκμήρια και τις αποδείξεις για όσους είχαν πληγεί το 
προηγούμενο έτος. Αν και ουδείς εκ του οικονομικού επιτελείου δεν αποκλείει να εξαιρεθούν οι 
πληγέντες, ωστόσο, εκτιμούν ότι τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τις τράπεζες δείχνουν ότι 
κάτι δεν είναι απαραίτητο Σε κάθε περίπτωση αναφέρει ανώτατο στέλεχος του υπουργείου 
Οικονομικών οι ρυθμίσεις για τις αποδείξεις και το καθεστώς των τεκμηρίων διαβίωσης θα 
επανεξεταστούν τον Φεβρουάριο πριν δηλαδή ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των νέων 
φορολογικών δηλώσεων και εφόσον υπάρχει ουσιαστικός λόγο θα γίνουν οι απαραίτητες 
παρεμβάσεις. Με βάση λοιπόν τα σημερινά δεδομένα οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν 
τα εξής: 
1. Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικές πληρωμές 
(κάρτα, e-banking κ.λπ.) θα πρέπει να καλύπτουν το 30% του εισοδήματος του φορολογούμενου με 
μέγιστο όριο το ποσό των 20.000 ευρώ. Οι φορολογούμενοι που δεν κατάφεραν να συλλέξουν τις 
απαιτούμενες αποδείξεις με βάση τη φορολογική νομοθεσία θα κληθούν να πληρώσουν έξτρα φόρο 
ίσο με το 22% των αποδείξεων που λείπουν. Για παράδειγμα, αν ένας φορολογούμενος με ετήσιο 
εισόδημα 15.000 ευρώ πραγματοποίησε ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανών συνολικού ύψους 3.000 
ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 20% του ετησίου εισοδήματός του, θα κληθεί να πληρώσει φέτος 
επιπλέον φόρο 22% επί του ακάλυπτου 10% του ετησίου εισοδήματός του, δηλαδή 330 ευρώ (22% 
x 10% x 15.000 ευρώ). 

2. Τεκμήρια: Οι φορολογούμενοι που δεν θα δικαιολογήσουν τις τεκμαρτές δαπάνες με τα 
εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τα αναχρονιστικά τεκμήρια. Οι τεκμαρτές δαπάνες που 
απειλούν να αυξήσουν τη φορολογία των φυσικών προσώπων, είναι οι ακόλουθες: 
- Οι κατοικίες: Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή 
μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας. 
- Τα αυτοκίνητα: Το τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά και 
ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ για αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κ.εκ. και κλιμακώνεται αναλόγως. 
- Τα δίδακτρα που καταβάλλονται για ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια. 

- Η δαπάνη για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. 

- Τα σκάφη αναψυχής. Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τα μέτρα. 

- Οι πισίνες. Το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση την επιφάνειά τους και διαμορφώνεται ανάλογα με 
το αν είναι εξωτερική ή εσωτερική. 

- Οι δαπάνες για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, εντός του 2020, όπως ακινήτων, 
αυτοκινήτων, πινάκων ζωγραφικής και γενικά αγαθών μεγάλης αξίας. 
- Η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης, η οποία ορίζεται στο ποσό των 3.000 ευρώ, 
προκειμένου για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και στο ποσό των 5.000 ευρώ, προκειμένου για 
συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση, εφόσον δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. 
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3. Εισφορά αλληλεγγύης: Η εισφορά αλληλεγγύης έχει ουσιαστικά καταργηθεί για τους 
φορολογούμενους που αποκτούν εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα, 
ακίνητα, μερίσματα, επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Προκαταβολή φόρου: Με συντελεστή 55% θα υπολογιστεί η προκαταβολή φόρου για το επόμενο 
έτος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις ενώ για τις επιχειρήσεις έχει 
περιορισθεί στο 80%.Αντίθετα διατηρείται η προκαταβολή φόρου στο 100% για τα πιστωτικά 
ιδρύματα. 

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι 
- Mισθοί – συντάξεις: Τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις είναι και φέτος 
προσυμπληρωμένα. Δυνατότητα διόρθωσης δεν υπάρχει. Αν εμφανίζεστε να έχετε εισπράξει 
εισοδήματα που δεν έχουν καταβληθεί, η μόνη λύση είναι να επικοινωνήσετε με τον εργοδότη και 
να ζητήσετε να σας προσαρμόσει τις απολαβές στα πραγματικά δεδομένα. Αν αρνηθεί, θα πρέπει 
να κάνετε δήλωση με "επιφύλαξη". 

- Φιλοξενούμενοι: Οι φορολογούμενοι που φιλοξενούν στην κατοικία τους συγγενή ή φίλο θα 
πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν τον 007-008 και να γράψουν τον ΑΦΜ του προσώπου που 
φιλοξενούν όπως επίσης και το διάστημα για το οποίο προσέφεραν φιλοξενία μέσα στο 2021. Έτσι, 
θα καταστεί δυνατό να γίνει διασταύρωση ανάμεσα στη δήλωση του παρέχοντος τη φιλοξενία και 
του φιλοξενούμενου. 

- Με την πληρωμή φόρων για εισοδήματα που δεν απέκτησαν το 2021 κινδυνεύουν οι 
φορολογούμενοι με ανείσπρακτα ενοίκια, στην περίπτωση που δεν προνοήσουν πριν από την 
υποβολή της δήλωσης. Όσοι ιδιοκτήτες εκμισθώνουν ακίνητα, αλλά δεν εισπράττουν ενοίκια, 
μπορούν να αποφύγουν την καταβολή πρόσθετων φόρων για εισοδήματα που δεν εισέπραξαν. 
Πριν από την υποβολή της δήλωσης θα πρέπει με ένα εξώδικο προς τον ενοικιαστή να γλιτώσουν 
τη φορολόγησή τους. 

ΙΕΛΚΑ: Στα ύψη οι τιμές τροφίμων διεθνώς – Πού βρίσκεται η Ελλάδα 

 

Σε ικανοποιητική θέση, σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, στις τελικές τιμές των 
πρώτων υλών, βρίσκεται η Ελλάδα, την ώρα που οι αυξητικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές 
συνεχίζονται και το 2022, σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέας μελέτης του ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο 
Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών).  



9 
 

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

Συγκεκριμένα, σε σχέση με τις διεθνείς τιμές πρώτων υλών, εξακολουθούν να καταγράφονται 
αρνητικές εξελίξεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών 
(FAO). Ο δείκτης έφτασε τον Ιανουάριο του 2022 στις 135,7 μονάδες, κατά 32% μονάδες αυξημένος 
σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2020 και κατά 19% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2021. Όλοι οι 
επιμέρους δείκτες τροφίμων παρουσιάζουν αυξήσεις (δημητριακά, έλαια, κρέας, γαλακτοκομικά, 
ζάχαρη). 

Σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, τον Ιανουάριο 2021 οι τιμές του κρέατος είναι αυξημένες κατά 
17%, των γαλακτοκομικών κατά 19%, των δημητριακών κατά 12%, των ελαίων κατά 34% και της 
ζάχαρης κατά 20%. Οι αυξήσεις οφείλονται κυρίως στην αποδοτικότητα της παραγωγής στις 
μεγάλες παραγωγούς χώρες και στην αύξηση της ζήτησης από τις χώρες της Ασίας. Αρκετές από 
αυτές τις μεταβολές επηρεάζουν την παραγωγή τροφίμων στην Ελλάδα, λόγω των εισαγόμενων 
πρώτων υλών, αλλά και τις εισαγωγές τελικών τροφίμων και ποτών από τις διεθνείς αγορές. 
Όπως αποτυπώνεται στην έρευνα καταναλωτών του ΙΕΛΚΑ που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο 
του 2021, η πλειοψηφία των καταναλωτών, σε ποσοστό 53%, αποδίδει τις ανατιμήσεις στις διεθνείς 
τιμές των πρώτων υλών, ακολουθεί η πανδημία COVID-19 με ποσοστό 32%, το κόστος της 
βιομηχανικής παραγωγής με 28%, η φορολογία (ΦΠΑ) με 27% και το κόστος λιανικής διάθεσης με 
22%. 

Ιδιαίτερα έντονη είναι η μετακίνηση της γνώμης του κοινού από τον Ιούλιο του 2021 ως τον 
Δεκέμβριο του 2022 για την απόδοση των ανατιμήσεων από την πανδημία, στις διεθνείς εξελίξεις. 
Τον Ιούλιο του 2021, όταν οι ανατιμήσεις έκαναν την εμφάνισή τους, οι καταναλωτές τις απέδιδαν 
στην πανδημία σε ποσοστό 49%, ποσοστό που έπεσε στο 32%, ενώ αντίθετα το 36% απέδιδε τις 
ανατιμήσεις στις διεθνείς τιμές των πρώτων υλών, ποσοστό που αυξήθηκε στο 53%.  

Όπως καταγράφεται στον δείκτη τιμών λιανεμπορίου τροφίμων (grocery price index) στη βάση 
δεδομένων του numbeo, από τις 175 πόλεις που καταγράφονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πέντε 
ελληνικές βρίσκονται στην 107η θέση (Αθήνα), 120ή (Θεσσαλονίκη), 109η (Ηράκλειο), 129η (Πάτρα) 
και 132η (Λάρισα), έχοντας χαμηλότερη τιμή από τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο κατά -9%, -16%, -11%, 
-19% και -21% αντίστοιχα.  

Παράλληλα, συνολικά η Ελλάδα στον συγκεκριμένο δείκτη βρίσκεται στην 15η θέση ανάμεσα στις 
26 χώρες, χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τρεις ακριβότερες χώρες 
είναι το Λουξεμβούργο, η Γαλλία και η Δανία. Οι τρεις φθηνότερες χώρες είναι η Ρουμανία, η 
Πολωνία και η Βουλγαρία.  

Σε σχέση με τα περισσότερα είδη που καταγράφονται για τον προσδιορισμό του συγκεκριμένου 
δείκτη, οι ελληνικές πόλεις διατηρούν ανταγωνιστική θέση, κυρίως στα οπωροκηπευτικά, το ψωμί 
και το κρέας. 
Συγκριτικά υψηλές θέσεις καταγράφονται κυρίως στα γαλακτοκομικά, στο εμφιαλωμένο νερό και στα 
αλκοολούχα ποτά. 
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ΣΕΒΕ: Ιστορικό ρεκόρ 40 δισ. ευρώ στις εξαγωγές – Οι 9 κορυφαίοι κλάδοι 

 

Με νέο ρεκόρ εξωστρέφειας για τα ελληνικά προϊόντα και τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ελλάδας 
«έκλεισε» το 2021, με τις εξαγωγές αγαθών να πλησιάζουν τα 40 δισ. ευρώ για πρώτη φορά στην 
ιστορία, ξεπερνώντας κατά πολύ τις επιδόσεις τόσο του 2020, όσο και του προπανδημικού 2019. 

Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει «όχι μόνο την ανθεκτικότητα του κλάδου, αλλά και τις τεράστιες 
προοπτικές του (…), καθώς και ότι ο διεθνής προσανατολισμός των επιχειρήσεων θα αποτελέσει 
το σημείο-κλειδί στην επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας» επισημαίνει 
σε σημερινή ανακοίνωσή της η διοίκηση του Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδος (ΣΕΒΕ). 

Μάλιστα, προσθέτει, οι φετινές επιδόσεις αποδεικνύουν πως ο στόχος εξωστρέφειας που έχει θέσει 
ο ΣΕΒΕ, ήτοι οι εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ να φτάσουν το 25% μέχρι το 2024, είναι απόλυτα 
εφικτός. Κι αυτό διότι, αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ανάπτυξη 
7,1% το 2021, το αντίστοιχο ποσοστό για το 2021 θα ανέλθει περίπου σε 22,5% έναντι 18,6% το 
2020. 

Σε «ανηφόρα» και το εμπορικό έλλειμμα 

«Ωστόσο, ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η υποκατάσταση των εισαγόμενων προϊόντων με εγχώρια 
και η παροχή κινήτρων για ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής με σκοπό τον περιορισμό του 
εμπορικού ελλείμματος, το οποίο αυξήθηκε σημαντικά στο διάστημα 2020-2021» υπογραμμίζεται. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών που ανακοινώθηκαν από την Ελληνική 
Στατιστική Αρχή και τα οποία επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών 
(ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι εξαγωγές αγαθών τον Δεκέμβριο του 2021 (συμπεριλαμβανομένων των 
πετρελαιοειδών) διαμορφώθηκαν σε 3,56 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 17,4% σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2020 και κατά 22,4% σε σχέση με το 2019. Βέβαια, ισχυρή άνοδο κατέγραψαν 
και οι εισαγωγές τον τελευταίο μήνα του έτους και ανήλθαν σε 6,24 δισ. ευρώ το 2021, αυξημένες 
κατά 37,8%. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε σημαντικά. 

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ήταν επίσης ιδιαίτερα αυξημένες τον Δεκέμβριο του 2021 
συγκριτικά με τους αντίστοιχους μήνες του 2020 και του 2019 και συγκεκριμένα κατά 25,1% και 
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28,6% αντίστοιχα, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε 4,33 δισ. Οι εισαγωγές χωρίς τα 
πετρελαιοειδή διαμορφώθηκαν σε 2,58 δισ. ευρώ. 

Σε ό,τι αφορά στο σύνολο του έτους, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε 39,8 δισ. ευρώ, αυξημένες 
κατά 29,5% σε σχέση με το 2020 και 17,8% συγκριτικά με το 2019. Οι εισαγωγές ενισχύθηκαν κι 
αυτές, κατά 31,1% συγκριτικά με το 2020 και διαμορφώθηκαν στο ποσό των 64,1 δισ., ενώ το 
εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα διευρυμένο κατά 33,8% συγκριτικά με το 2020 και κατά 
11,1% σε σχέση με το 2019. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι εξαγωγές και εξαιρουμένων των 
πετρελαιοειδών. 

Ποιοι κλάδοι πέτυχαν τις υψηλότερες εξαγωγές και ποιες αγορές τις απορρόφησαν 
Σε κλαδικό επίπεδο παρατηρήθηκε σημαντική ενίσχυση των εξαγωγών σε όλες τις κατηγορίες 
προϊόντων συγκριτικά με τα προηγούμενα δύο έτη. Αναλυτικά, ανοδική πορεία συγκριτικά με το 
2020 κατέγραψαν οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων (1,34 δισ. ευρώ, +27,7%), τροφίμων (590,8 
εκατ., +11,1%), χημικών (609,9 εκατ., +12,1%), μηχανημάτων και οχημάτων (605,2 εκατ., +18,6%), 
διάφορων βιομηχανικών (511,5 εκατ., +21,0%), πρώτων υλών (622 εκατ., +49,3%), ποτών και 
καπνών (129,4 εκατ., +16,3%), λιπών και ελαίων (159,8 εκατ., +28,0%) και μη ταξινομημένων 
προϊόντων (74,5 εκατ., +16,1%). 

Οι χώρες της ΕΕ (27) απορρόφησαν το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών εξαγωγών και 
συγκεκριμένα το 53,7% (21,42 δισ.), ενώ το 46,3% (18,46 δισ.) απεστάλη σε Τρίτες χώρες. Τα 
αντίστοιχα ποσοστά για το 2020 ήταν 57,5% για την ΕΕ (27) και 42,5% για τις Τρίτες Χώρες, ενώ 
για το 2019 ήταν 52,4% για την ΕΕ (27) και 47,6% για τις Τρίτες Χώρες. 
 

Χρ. Σταϊκούρας: "Είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος ότι το 2022 θα είναι μία πολύ καλύτερη 
χρονιά" 

 

"Είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος ότι το 2022 θα είναι μία πολύ καλύτερη χρονιά για τη χώρα, θα είναι 
μία χρονιά στην οποία θα επιβεβαιωθεί ότι η Ελλάδα αλλάζει, βαδίζει μπροστά και το σημαντικότερο, 
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κοιτάει ψηλά", τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας σε 
εκδήλωση που διοργάνωσε στην Πάτρα η διοικούσα επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, στην εκλογική 
περιφέρεια Αχαΐας, μετέδωσε αναλυτικά το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Μάλιστα, όπως προσέθεσε, "έχουμε μία ισχυρή ανάπτυξη και μάλιστα ισχυρότερη από τις εκτιμήσεις 
που είχαμε κάνει και ό,τι χάσαμε το 2020 το πήραμε πίσω το 2021". Παράλληλα, σημείωσε ότι "τα 
καταφέραμε συνολικά και συνεκτικά ως κυβέρνηση, παρά τις πρωτοφανείς υγειονομικές συνθήκες, 
ώστε να πετύχουμε ένα σημαντικό κομμάτι όσων υποσχεθήκαμε προεκλογικά". 

Ακόμη, ο Χρήστος Σταϊκούρας επεσήμανε ότι "η μεγάλη εικόνα της οικονομίας είναι ικανοποιητική 
και οι προοπτικές εξαιρετικά αισιόδοξες, με αρκετές νέες επενδύσεις και με δημιουργία νέων 
ποιοτικών θέσεων απασχόλησης". 
Μιλώντας την συνέχεια για τις επιστρεπτέες προκαταβολές, είπε ότι "εμείς δανειστήκαμε 8,3 
δισεκατομμύρια ευρώ για να τα δανείσουμε στην κοινωνία και στις επιχειρήσεις έτσι ώστε αυτά να 
τα πάρουμε μελλοντικά πίσω". Όμως, όπως ανέφερε, "από αυτά τα 8,3 δισεκατομμύρια ευρώ, 
προσδοκούμε να πάρουμε πίσω 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή εμείς δανειστήκαμε ως χώρα, 
θα επιστρέψουμε αυτά που δανειστήκαμε, αλλά κοινωνία και επιχειρήσεις δεν θα επιστρέψουν αυτά 
που δανείστηκαν, διότι 6 δισεκατομμύρια ευρώ "κουρευτήκαν"". 
Όσον αφορά στον κατώτατο μισθό, είπε ότι "φέτος, η αύξηση που θα δοθεί τον Μάιο θα είναι πιο 
γενναία σε σύγκριση με αυτή που δόθηκε τον περασμένο Ιανουάριο και ως εκ τούτου θα βοηθήσει 
να προσεγγίσει τον μέσο ευρωπαϊκό όρο". 

Επίσης, είπε ότι "φέτος θα δημιουργηθούν 86.000 θέσεις απασχόλησης μέσω του ΟΑΕΔ", 
προσθέτοντας ότι "δημιουργούνται τα κίνητρα για να έχουμε θέσεις απασχόλησης, ώστε ο άνεργος 
να βάλει εισόδημα στο σπίτι". 
Στη συνέχεια, ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε στην ενεργειακή κρίση, λέγοντας ότι "φαίνεται να είναι 
κοντά μας για μεγαλύτερη διάρκεια απ' όσο περιμέναμε παγκοσμίως, αλλά και να είναι πιο έντονη 
στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς από ό,τι περιμέναμε πανευρωπαϊκά, γι' αυτό και χρειάζεται 
αντιμετώπιση". 

"Γι' αυτό εμείς", συνέχισε, "ερχόμαστε και βοηθάμε με μόνιμο τρόπο το διαθέσιμο εισόδημα για 
παροδικές κρίσεις" και εξήγησε: "Η μείωση του ΕΝΦΙΑ, η μείωση της φορολόγησης των 
επιχειρήσεων και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών είναι μόνιμα μέτρα για να αντιμετωπίσουν 
και παροδικές κρίσεις και αυτά δεν μπορεί να τα προσπερνά κανείς". 
Όσον αφορά το ενεργειακό πεδίο, ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι "καλύπτουμε τμήμα μέρους της 
αύξησης του ενεργειακού κόστους και μέχρι τώρα έχουμε δώσει πάνω από δύο δισεκατομμύρια 
ευρώ για να βοηθήσουμε να καλυφθεί μέρος αυτού του κόστους" και συμπλήρωσε: 
"Προσπαθούμε να βοηθήσουμε στο μέτρο του εφικτού τα νοικοκυριά. Τις επιχειρήσεις δεν τις 
βοηθήσαμε το 2021, αλλά το πράττουμε το 2022. Τους αγρότες τους βοηθήσαμε το 2021 στο 
ενεργειακό κόστος και τα νέα εκκαθαριστικά τα οποία ουσιαστικά μαζί με αυτά που έχουν πάρει οι 
αγρότες θα πηγαίνουν και θα συμψηφίζουν. Επίσης, τις επόμενες ημέρες θα μεταφερθεί ένα 
σημαντικό κομμάτι πόρων, άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ, για αποζημιώσεις covid για διάφορα 
προϊόντα του πρωτογενούς τομέα". 

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του είπε ότι "πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε κοντά στην κοινωνία και 
να την βοηθάμε μέχρι να επιστρέψει η κανονικότητα, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να είμαστε και 
πάρα πολύ προσεκτικοί για το παρόν και το μέλλον της οικονομίας". Διότι, όπως εξήγησε, "δεν 
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θέλουμε και δεν θα αντιστρέψουμε καμία από τις σωστές πολιτικές που υλοποιήσαμε τελευταία τα 
δυόμισι χρόνια προς όφελος των πολιτών". 
"Οφείλουμε", προσέθεσε, "να είμαστε προσεκτικοί, συνετοί και σώφρονες, ώστε να κάνουμε το 
βέλτιστο για τους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους και τη νέα γενιά". 

"Στόχος μας είναι να ενισχύουμε την κοινωνία, κυρίως τη μεσαία τάξη, τα χαμηλότερα και τα μεσαία 
εισοδηματικά στρώματα, γιατί είμαστε λαϊκή παράταξη, γιατί το ιδεολογικό μας πρόσημο είναι ο 
κοινωνικός φιλελευθερισμός, δηλαδή η οικονομική αποτελεσματικότητα και η κοινωνική δικαιοσύνη", 
κατέληξε ο Χρήστος Σταϊκούρας. 

ΕΣΠΑ: Πότε έρχονται τα νέα προγράμματα και ποιους αφορούν 

 

Γύρω στο Πάσχα, θα έχουμε τις πρώτες νέες προσκλήσεις προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ (2021-
2027), με πρώτο, το πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑνΕΚ) και στο υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι αρμόδιες υπηρεσίες ετοιμάζονται πυρετωδώς. 
Όπως αναφέρουν στο ΑΠΕ – ΜΠΕ στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι 
υπηρεσίες ήδη δουλεύουν για τις εγκρίσεις του νέου ΕΣΠΑ, για να μην χαθεί καθόλου χρόνος και να 
μην υπάρξει «κενό χρηματοδότησης» μεταξύ των δύο προγραμματικών περιόδων, ενώ αναμένεται 
να ψηφιστεί, μέχρι αρχές Μαρτίου, ο νόμος για το νέο ΕΣΠΑ και αναμένονται και οι παρατηρήσεις 
για το σύνολο των προγραμμάτων από τις Βρυξέλλες. 
Σημειώνεται ότι αν και η χώρα μας έλαβε πρώτη μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. το «πράσινο 
φως» από τις Βρυξέλλες στα τέλη του περασμένου Ιουλίου για το «κεντρικό ΕΣΠΑ» και ήταν και 
πάλι, η πρώτη χώρα που υπέβαλε το σύνολο των προγραμμάτων, τον περασμένο Οκτώβριο, 
ωστόσο, αναμένεται η τελική έγκριση από την ΕΕ μέχρι το Μάρτιο, καθώς η ίδια η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή βρίσκεται σε μια φάση εσωτερικού ελέγχου και έχουν παγώσει αρκετές διαδικασίες. 
Στο μεταξύ ολοκληρώνεται και η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027» 
και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα πάει στη Βουλή για ψήφιση. Το σχέδιο νόμου αποτελεί αναγκαία 
συνθήκη προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα νέα προγράμματα. 

Οι προετοιμασίες, για τις πρώτες δράσεις που θα προκηρυχθούν και οι οποίες θα στηρίζουν τη 
μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αφορούν στους σημαντικότερους και μεγαλύτερους πυλώνες, 
δηλαδή τις επενδύσεις για την «πράσινη» και «ψηφιακή» μετάβαση των επιχειρήσεων και υπάγονται 
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στην «ομπρέλα» του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», ύψους 3,9 δισ. ευρώ, από τα συνολικά 
26,18 δισ. ευρώ του νέου ΕΣΠΑ. 

Επιπλέον, όπως υπενθυμίζουν στο ΑΠΕ – ΜΠΕ στελέχη του υπουργείου, βασική φιλοσοφία είναι 
να μην υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσκλήσεις αλλά μεγάλες προσκλήσεις, οριζόντιου 
χαρακτήρα. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ταυτόχρονη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, επιχειρήσεων 
από πλήθος κλάδων της οικονομίας. Ενδεικτικά, επισημαίνεται πως σε μία δράση αναβάθμισης 
παγίων σε ψηφιακό ή πράσινο επίπεδο θα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις λιανεμπορίου, 
τουρισμού και άλλων κλάδων και στόχος είναι οι προσκλήσεις να παραμένουν συνέχεια ανοιχτές, 
με συνεχή αύξηση του προϋπολογισμού, ώστε να υπάρχει συνεχής ροη αποτελεσμάτων, εντάξεων 
και πληρωμών. Αναλόγως την επένδυση, θα δίνεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα στην επιχείρηση 
να κάνει την επένδυσή της και στην περίπτωση που δεν θα πραγματοποιείται η επένδυση, θα 
απεντάσσεται αυτόματα, έτσι ώστε να εντάσσεται η επόμενη επιχειρηματική προσπάθεια. 

Επίσης εξετάζεται, οι προσκλήσεις, να βγαίνουν σε τακτικά χρονικά διαστήματα, προκειμένου ο 
ενδιαφερόμενος να γνωρίζει από πριν ότι π.χ. τον Σεπτέμβριο θα βγει η πρόσκληση που τον 
ενδιαφέρει. 
Σημειώνεται ότι η ευθύνη για τη διαχείριση των προγραμμάτων παραμένει στο υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εκτός των ΠΕΠ και του προγράμματος της Ψηφιακής πολιτικής. Οπότε 
ο σχεδιασμός αφορά και αυτό τον τομέα. 

Βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία συγχωνεύσεων επιτελικών δομών, εισάγονται δύο νέες 
υπηρεσίες για να “τρέχουν” έργα κρατικών ενισχύσεων και δημιουργείται ξεχωριστή δομή ειδικά για 
τις περιφέρειες, γιατί εκεί χρειάζεται καλύτερος συντονισμός και η βοήθεια που θα τους δοθεί θα 
είναι πολυεπίπεδη. 

Επιπλέον, δημιουργείται νέα μονάδα για τον διαχωρισμό των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, 
ενισχύεται η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων στο κομμάτι της διαχείρισης των 
χρηματοδοτικών εργαλείων και ετοιμάζεται μνημόνιο συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους, 
για τους πόρους που θα διαχειριστούν από το νέο ΕΣΠΑ και ποιες ακριβώς δράσεις θα 
υλοποιήσουν. 
Παράλληλα αναπτύσσεται κι ένα σύστημα για να αποφεύγεται η διπλή χρηματοδότηση, να υπάρχει 
ξεκάθαρη στρατηγική, τι θα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τι θα χρηματοδοτείται από το Ταμείο 
Ανάκαμψης, αλλά θα υπάρχουν και συνέργειες ανάμεσα στα διαφορετικά Ταμεία ενώ 
θεσμοθετήθηκε και ένας μηχανισμός ωρίμανσης έργων το οποίο έχει βασικό όχημα το ΤΑΙΠΕΔ. 
Δηλαδή στο ΤΑΙΠΕΔ θα κατευθύνονται τα έργα που θα προτεροποιούνται από την Κυβερνητική 
Επιτροπή Στρατηγκών Δημοσίων Συμβάσεων που χρίζουν ιδιαίτερης μέριμνας. Πρόκειται για έργα 
του Ταμείου Ανάκαμψης που ξεπερνούν τα 50 εκατ. ευρώ και έργα του ΕΣΠΑ που ξεπερνούν τα 30 
εκατ. ευρώ. 
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ΓΣΕΒΕΕ: Τα μέτρα υπολείπονται σημαντικά σε σχέση με τις ανάγκες επιχειρήσεων και 
νοικοκυριών 

 

Με αφορμή τις πρόσφατες εξαγγελίες της Κυβέρνησης, για παροχή επιδοτήσεων σε ρεύμα και 
φυσικό αέριο, η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας 
(ΓΣΕΒΕΕ)  επισημαίνει ότι τα μέτρα  στήριξης που  ανακοίνωσε  ο υπουργός Ενέργειας και 
Περιβάλλοντος κ. Κ Σκρέκας υπολείπονται  σημαντικά ,του αυξημένου ενεργειακού κόστους που 
καλούνται να πληρώσουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση: 

Τα μέτρα της κυβέρνησης για τον μήνα Φεβρουάριο είναι μειωμένα όσον αφορά τις επιδοτήσεις του 
Ιανουαρίου κι ακόμη περισσότερο μειωμένα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021, παρότι από μήνα 
σε μήνα οι λογαριασμοί  συνεχώς αυξάνονται. 
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε επιδότηση ύψους 65 ευρώ ανά μεγαβατώρα για επαγγελματικά, 
βιομηχανικά, κ.α. τιμολόγια, ενώ για τα οικιακά επιδότηση 150 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τις πρώτες 
150 κιλοβατώρες και 110 ευρώ για τις επόμενες 150 κιλοβατώρες κατανάλωσης. 
Η χρήση φυσικού αερίου επιδοτείται με 20 ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα για τους επαγγελματίες 
καταναλωτές και τα νοικοκυριά. 

Η επιδότηση  αφορά μόνον ένα μέρος της μηνιαίας κατανάλωσης. 
Ως συνέπεια ακόμη κι αυτή η επιδότηση δεν προστατεύει πλήρως τους επαγγελματίες που 
καλούνται να μετακυλήσουν τις αυξήσεις στους καταναλωτές ή να περιορίσουν έτι περαιτέρω το 
εισόδημά τους, απορροφώντας οι ίδιοι τα νέα κόστη. 

Έτσι όμως οδηγούνται στη φτωχοποίηση! 

Παράλληλα, η αύξηση της τιμής της βενζίνης πιέζει πολλαπλώς επαγγελματίες και νοικοκυριά, 
διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους. 
Καλούμε  την κυβέρνηση : 
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-Να μειώσει την έμμεση και άμεση φορολογία που βαραίνει τα καύσιμα. Η διαμόρφωσή τους ως 
ποσοστό επί της τιμής επιτρέπει την μείωση των φόρων ως ποσοστό χωρίς να θιγούν τα δημόσια 
έσοδα. 

– Διεκδικούμε να τεθεί οροφή, αντί του όρου που αναφέρει η ανακοίνωση “ανεξαρτήτως μεγέθους, 
τζίρου και αριθμού εργαζομένων”, ώστε να αξιοποιηθούν περισσότεροι πόροι στους πιο ευάλωτους 
επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

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


