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Μήνυμα Προέδρου 

Αγαπητές – αγαπητοί, 
Eίναι γεγονός πως η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε στην παρούσα ιστορική στιγμή, μακράν 
απέχει από την πολυαναμενόμενη επιστροφή στην κανονικότητα που οι άνθρωποι κάθε χώρας 
πρόσμεναν, μετά την παρέλευση της πανδημίας. Βρισκόμαστε πλέον στη σκιά του ρωσο-
ουκρανικού πολέμου, ενός πολέμου που δείχνει ότι η ειρήνη στη Γηραιά Ήπειρο αποτελεί ακόμα 
ζητούμενο. Τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα σε ό,τι αφορά την αποπληρωμή 
των παγίων αναγκών τους. Οι ανατιμήσεις σε βασικά είδη και ενέργεια είναι σημαντικές, ενώ ο 
τουρισμός βρίσκεται προ των πυλών, με τους επαγγελματίες συγγενών κλάδων να προσμένουν 
ενεργοποίηση των τζίρων τους. 
Οι αυξήσεις αφορούν όλους μας, ως μέρος ενός οικονομικού ντόμινο. Καλούμαστε να 
διαχειριστούμε σειρά ζητημάτων, που επιβαρύνουν των προϋπολογισμό μεγάλων και μικρότερων 
επιχειρήσεων. Ωστόσο, είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε, ότι η κυβέρνηση μεριμνά για τον καθένα 
μας, ώστε οι οικονομικές δυστοκίες να είναι παροδικές και λιγότερο επιβαρυντικές από τα 
προβλεπόμενα. 

Ευελπιστούμε ότι το άνοιγμα της τουριστικής περιόδου θα έχει για όλους μας θετικά αποτελέσματα 
στα έσοδα των επιχειρήσεων. Ακόμη, ευελπιστούμε ο ρωσο-ουκρανικός πόλεμος σύντομα να λάβει 
τέλος, για την ανακούφιση και τη σωτηρία των αμάχων πληθυσμών και την αλλαγή σελίδας στο 
κεφάλαιο των οικονομικών συνεπειών που επιφέρει σε διακρατική κλίμακα.  

Πέτρος Καλπακίδης 
Πρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ 
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ΕΚΘΕΣΗ «ΟΔΟΣ ΑΒΕΡΩΦ ΚΟΣΜΗΜΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ» 

 

Τα εγκαίνια της έκθεσης «Οδός Αβέρωφ Κόσμημα Γιάννινα», στο λαογραφικό μουσείο «Κώστας 
Φρόντζος», πραγματοποιήθηκαν στις 21 Φεβρουαρίου 2022, στην πόλη των Ιωαννίνων. 
Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται κοσμήματα που απόκεινται στο λαογραφικό Μουσείο 
«Κώστας Φρόντζος», απέριττα ή φιλοτεχνημένα με πιο περίπλοκες, λεπταίσθητες συνθέσεις, 
ποικίλες τεχνικές και υλικά. 

Τα εγκαίνια πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ Κωνσταντίνος Τασούλας, 
παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου. 

 Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των 
Ελλήνων. 
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Πληρώνονται οι αποζημιώσεις του Συν-Εργασία 

Η καταβολή της ενίσχυσης στου 
εργαζομένους που ήταν ενταγμένοι στο 
πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» τον Μάρτιο 
περιλαμβάνεται μεταξύ των 
προγραμματισμένων πληρωμών από 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ για την 
εβδομάδα 11-15 Απριλίου.         

Ειδικότερα: 
1.Από το Υπουργείο Εργασίας και 
Οικονομικών Υποθέσεων θα γίνουν 

την επόμενη εβδομάδα -και πιο συγκεκριμένα την Πέμπτη 14 Απριλίου- οι εξής καταβολές: 
-Καταβολή ενίσχυσης στους εργαζομένους που είναι ενταγμένοι στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» 
(Μάρτιος 2022) και Δώρο Πάσχα για την περίοδο 1η Ιανουαρίου-31 Μαρτίου 2022 
-Καταβολή Δώρου Πάσχα στους εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε 
αναστολή τον Ιανουάριο 2022 
-Αποζημίωση άδειας ειδικού σκοπού 
Για τον αριθμό των δικαιούχων και το ύψος των ποσών θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση. 
2.Από τον e-ΕΦΚΑ την περίοδο 11-15 Απριλίου θα γίνουν οι ακόλουθες προγραμματισμένες 
καταβολές: 
19,3 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 670 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ 
-200.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.500 δικαιούχους για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών υγείας 
σε ασφαλισμένους 
3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές: 
-10 εκατ. ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων 
-25 εκατ. ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης 
-1,5 εκατ. ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας 

Φορολογικές δηλώσεις 2022: Άνοιξε το Taxisnet για την υποβολή τους 
Άνοιξε η εφαρμογή για την υποβολή των 
φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα 
του 2021. 

Οι φορολογούμενοι με την είσοδό τους στην 
εφαρμογή θα πρέπει να έχουν επιβεβαιώσει 
τα στοιχεία επικοινωνίας με την ΑΑΔΕ και 
στη συνέχεια θα πρέπει να επιβεβαιώσουν 
τα προσωπικά στοιχεία (ΑΜΚΑ, Ημ. 
Γέννησης, Οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.). 

Υποχρέωση υποβολής φορολογικών 
δηλώσεων έχουν περίπου 6,4 εκατομμύρια 

φορολογούμενοι, θα έχουν τον χρόνο να υποβάλουν τις δηλώσεις τους έως και το καλοκαίρι. 



4 
 

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

 
 

Να σημειωθεί ότι και εφέτος παραμένει παγωμένη η εισφορά αλληλεγγύης για εισοδήματα από 
μισθούς του ιδιωτικού τομέα, επιχειρηματική δραστηριότητα, ακίνητα και μερίσματα, αλλά και η 
πλήρης επαναφορά των τεκμηρίων διαβίωσης και του μέτρου των ηλεκτρονικών αποδείξεων για 
όλους τους φορολογούμενους. 
Ο φόρος εισοδήματος που θα προκύψει από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων μπορεί 
να πληρωθεί σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη στο τέλος Ιουλίου και η τελευταία 
στις 28 Φεβρουαρίου 2023. 

Φορολογικές δηλώσεις 2022: Ποιοι θα πρέπει να υποβάλλουν φέτος 
• Κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος 
της ηλικίας του, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι και αποκτά πραγματικό ή 
τεκμαρτό εισόδημα. 
• Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης, υποχρεούνται 
σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση. 
• Οι κάτοικοι εξωτερικού είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης μόνο όταν αποκτούν πραγματικό 
εισόδημα φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή 
απαλλασσόμενο από πηγές Ελλάδος. 
• Ο γονέας ή το μέρος συμφώνου που ασκεί τη γονική μέριμνα για τα εισοδήματα των ανήλικων 
τέκνων. 
• Ο κηδεμόνας ή ο προσωρινός διαχειριστής ή ο σύνδικος πτώχευσης ή ο μεσεγγυούχος ή ο 
δικαστικός εκκαθαριστής για περιπτώσεις σχολάζουσας κληρονομιάς ή επιδικίας ή πτώχευσης ή 
μεσεγγύησης, ή δικαστικός εκκαθάρισης κληρονομιάς, αντίστοιχα. 
• Ο επίτροπος ή ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης, στις περιπτώσεις, αντίστοιχα, 
ανηλίκων ή αυτών που έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. 
• Οι κληρονόμοι του φορολογουμένου για το συνολικό εισόδημά του μέχρι την ημέρα του θανάτου 
του. 

Γεωργιάδης: Μελετάται η μείωση ΦΠΑ στο 6%, σε βασικά είδη διατροφής 
Tη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής, τόνισε πως εξετάζουν τα κυβερνητικά στελέχη ο 
Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης. 
Όπως εξήγησε ο υπουργός μιλώντας στον ΣΚΑΪ «Το σενάριο υπάρχει στο τραπέζι και η μείωση 
του ΦΠΑ εξετάζεται από το Υπ. Οικονομικών.  

Το αν θα γίνει η όχι είναι απόφαση του 
οικονομικού επιτελείου που πρέπει να 
λάβει υπόψιν του κι άλλους παράγοντες. 
Εξ' όσων γνωρίζω μελετάται να μειωθεί σε 
ορισμένα είδη στο 6%», πρόσθεσε. 
Παράλληλα εξήγησε ότι δεν είναι δυνατό 
κάθε εβδομάδα να ανακοινώνονται 
κάποια μέτρα από την κυβέρνηση, γιατί 
τότε θα χαθεί ο έλεγχος. 
Η κρίση αυτή είναι μαραθώνιος και όχι 
σπριντ, ανέφερε ο Γεωργιάδης 
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«Πρέπει δώσουμε λίγο χρόνο να δούμε πως θα πάνε τα μέτρα που ψηφίσαμε, πρέπει να 
χειριστούμε αυτή την κρίση σαν μαραθωνοδρόμοι και όχι σαν  “κατοστάρηδες” ». 
«Ξέρουμε ότι ο κόσμος περνάει δύσκολα, με αυτό τον πληθωρισμό θα ήταν τρελό να μην το 
παραδεχτούμε» είπε ο Υπουργός. 
Ο Άδωνις Γεωργιάδης ερωτηθείς για φαινόμενα αισχροκέρδειας, επεσήμανε πως από την επόμενη 
εβδομάδα - οπότε και θα ψηφιστεί σχετική τροπολογία, θα αρχίσουν να δημοσιοποιούνται ονόματα 
εταιριών που αισχροκερδούν. 
 
Σκρέκας: Όσο είναι ακριβό το αέριο, θα είναι και το ρεύμα -Τριπλασιάζεται η επιδότηση 

στις επιχειρήσεις 
Την ίδια ώρα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε ότι οι 
τιμές στην ενέργεια θα διατηρηθούν σε υψηλά 
επίπεδα όσο καιρό διαρκεί η ακρίβεια στην 
ενέργεια.. 

«Είναι σχεδόν αδύνατο να εξαλειφθεί αυτή η 
ακρίβεια στο 100%, όσο διαρκούν αυτές οι 
εξαιρετικά υψηλές τιμές φυσικού αερίου, 
πετρελαίου και καυσίμων σε διεθνές επίπεδο, θα 
συνεχίσουμε να έχουμε ακριβό ρεύμα», τόνισε ο 
Υπουργός. 

«Το 50% του ρεύματος στην χώρα μας προέρχεται από το φυσικό αέριο. Άρα όσο διατηρείται υψηλά 
η τιμή του αεριού τόσο θα έχουμε ακριβές τιμές στην ενέργεια», εξήγησε στην συνέχεια. 

Σχετικά με την επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος, είπε πως όσον αφορά τον μήνα Απρίλιο, 
αυτή σχεδόν διπλασιάζεται για τα νοικοκυριά. 

Σχεδόν τριπλασιάζεται η επιδότηση για τις μικρές επιχειρήσεις 
Για 1.250.000 μικρές επιχειρήσεις δήλωσε μάλιστα είπε πως η επιδότηση θα φτάσει ακόμα και στο 
τριπλάσιο ποσό: «Από 65 ευρώ διπλασιάζουμε στα 130 την επιδότηση, αλλά δίνουμε επιπλέον 100 
ευρώ,  δηλαδή η επιδότηση πάει στα 230, άρα σχεδόν τριπλασιάζεται για αυτές τις επιχειρήσεις». 

Πρόσθεσε ότι με την επιπλέον επιδότηση του Απριλίου και την έκπτωση της ΔΕΗ θα καλυφθεί μέχρι 
και το 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής, και αναδρομικά το ίδιο θα ισχύσει για τον Ιανουάριο και 
Μάρτιο 

Στάθηκε επίσης στον ρόλο της Ευρώπης για να υπάρξει μείωση στο ράλι των τιμών Ενέργειας. «Η 
Ευρώπη να λάβει ρυθμιστικά μέτρα για να πέσει η πραγματική αξία του φυσικού αερίου και να δώσει 
μια ευρωπαϊκή λύση σε ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα»,  επισημαίνοντας πως το κράτος θα συνεχίσει 
να επιδοτεί όσο διαρκεί η κρίση. 
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Σταϊκούρας: Η Ελλάδα ολοκλήρωσε την αποπληρωμή των οφειλών της προς το ΔΝΤ 

 

«Η Ελλάδα ολοκλήρωσε την αποπληρωμή των οφειλών της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», 
δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος επισήμανε ότι η αποπληρωμή 
«ξεκίνησε, συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας». 

Όπως υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, με αυτό τον τρόπο «κλείνει 
ένα κεφάλαιο που είχε ανοίξει τον Μάιο του 2010, με την προσφυγή της Ελλάδας στο Ταμείο, για 
χρηματοδοτική στήριξη». 

Θετικό μήνυμα στις αγορές 
«Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, απόρροια της αποτελεσματικής οικονομικής πολιτικής που 
ασκεί η σημερινή Κυβέρνηση, η οποία, όπως ανέφερε και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 
Σταθερότητας, “στέλνει ένα θετικό μήνυμα στις αγορές για την χρηματοοικονομική κατάσταση της 
χώρας, ενισχύει το προφίλ του δημοσίου χρέους και αποφέρει εξοικονομήσεις στον κρατικό 
προϋπολογισμό, συνολικού ύψους 230 εκατ. ευρώ, προς όφελος της Ελληνικής κοινωνίας”», 
πρόσθεσε ο κ. Σταϊκούρας. 
«Συνεχίζουμε, με πλήρη επίγνωση των μεγάλων δυσκολιών και των νέων εξωγενών προκλήσεων, 
με υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα και εμπιστοσύνη στις οικονομικές και κοινωνικές δυνάμεις της 
πατρίδας μας, για να καταστήσουμε την Ελλάδα ολόπλευρα πιο ισχυρή, με την οικονομία της 
περισσότερο παραγωγική, εξωστρεφή και κοινωνικά πιο δίκαιη» κατέληξε ο Χρήστος Σταϊκούρας. 
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Αισιοδοξία Κικίλια για τη φετινή τουριστική σεζόν 

Στο Ηράκλειο, για δύο εκδηλώσεις που 
συμβολίζουν την έναρξη της τουριστικής 
σεζόν, βρέθηκε ο υπουργός Τουρισμού 
Βασίλης Κικίλιας, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Ο κ. Κικίλιας σε δηλώσεις του ανέφερε ότι 
υπήρξε η υπόσχεση για μια ισχυρή σεζόν, 
που όπως όλα δείχνουν, γίνεται πράξη. 
«Είναι μια συνολική, οργανωμένη και 
δυνατή προσπάθεια, για να φέρουμε το 
μέγιστο δυνατό εισόδημα στη χώρα, να 
στηρίξουμε τη μέση ελληνική οικογένεια, 

τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που ζουν από τον τουρισμό» είπε ο κ. Κικίλιας.  
«Είναι άλλο το να έχει κανείς τουριστική περίοδο Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο και άλλο να ξεκινάει το 
Μάρτη και τον Απρίλη και να τελειώνει τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη» είπε ο κ. Κικίλιας. Στόχος 
είναι να «έχουμε πολλούς, αλλά κυρίως ποιοτικούς τουρίστες, επισκέπτες και ταξιδιώτες σε όλη τη 
χώρα. Στη δύσκολη συγκυρία που ζούμε, πρέπει να στηρίξουμε την ελληνική οικονομία, που 
μεταφράζεται σε στήριξη της μέσης ελληνικής οικογένειας, που θα το κάνουμε με όλη μας την 
καρδιά» είπε. Ο υπουργός Τουρισμού εξέφρασε την αισιοδοξία του, και απέδωσε το τουριστικό 
ρεύμα που παρατηρείται, στη σκληρή δουλειά που έγινε το περασμένο φθινόπωρο και το χειμώνα: 
«Δουλέψαμε σκληρά τον χειμώνα. Η δουλειά ενός υπουργού είναι το φθινόπωρο και το χειμώνα για 
την επόμενη σεζόν, και παρά τις δυσκολίες είμαστε εδώ όλοι μαζί, για να παλέψουμε – και βέβαια 
υπάρχει αισιοδοξία. Υπάρχει αισιοδοξία, όχι γιατί τα πράγματα γίνονται αυτόματα, αλλά με πολλή 
προσπάθεια και δύναμη» εξήγησε ο κ. Κικίλιας. 

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

 

 

 

 

 

 


