
 

Τεύχος 14ο,  Έτος 1ο 

 

Μήνυμα προέδρου 
Αγαπητές, αγαπητοί, 

Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται να 
δώσουν ανάσα στην αγορά. Θετική ήταν και η δέσμευση του πρωθυπουργού ότι η 
κατάσταση θα επανεξετάζεται διαρκώς και ότι θα υπάρξει ενίσχυση ή διεύρυνση των 
μέτρων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Πέρα, όμως, από τις έκτακτες παρεμβάσεις 
για τη διαχείριση της τρέχουσας συγκυρίας, ο επιχειρηματικός κόσμος περίμενε να 
ακούσει στη Θεσσαλονίκη την εξαγγελία κάποιων, τουλάχιστον, από τις μακρόπνοες, 
μόνιμου χαρακτήρα μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία. 
Προφανώς, σε μια περίοδο κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε, οι προτεραιότητες 
μεταβάλλονται. Ωστόσο, η επανεκκίνηση της οικονομίας και ο αναπροσανατολισμός 
του παραγωγικού της μοντέλου, αποτελούν εξίσου σημαντικά ζητούμενα, για τα 
οποία θα πρέπει να ανοίξει ένας γύρος συζητήσεων για την επόμενη ημέρα.  

Στην επόμενη ημέρα και στην ανάγκη ενίσχυσης των διαύλων επικοινωνίας και 
ενημέρωσης των συναδέλφων αποσκοπεί η νέα, σύγχρονη ιστοσελίδα που απέκτησε 
η ΠΟΒΑΚΩ. Θα ήθελα να επισημάνω την εργώδη προσπάθεια που κατέβαλε για τη 
δημιουργία του νέου διαδικτυακού τόπου της Ομοσπονδίας, το μέλος του ΔΣ της 
ΠΟΒΑΚΩ, Νίκος Τσαουσίδης. Εύχομαι η νέα ιστοσελίδα, που απαντά στις ανάγκες της 
εποχής, να συμβάλει στην ενημέρωση όλων μας και να αποτελέσει ένα ακόμη όπλο 
στη φαρέτρα της Ομοσπονδίας προσκαλώντας όλα τα στελέχη της ελληνικής 
χρυσοχοΐας και ωρολογίου να συμβάλλουν σ' αυτήν την προσπάθεια μας. 

Πέτρος Καλπακίδης  

Πρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ 
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Στον αέρα η ιστοσελίδα της ΠΟΒΑΚΩ 
 

 
 
Μια νέα σύγχρονη ιστοσελίδα απέκτησε η ΠΟΒΑΚΩ, από τις 4 Σεπτεμβρίου, που 
απευθύνεται όχι μόνο στα μέλη της και σε όσους ασχολούνται με τον κλάδο, αλλά 
και σε όσους σερφάρουν και θέλουν να ενημερωθούν για την αργυροχρυσοχοΐα.  
 
Η ιστοσελίδα, www.povako.gr, ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τεχνολογικές 
απαιτήσεις και στοχεύει να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την Ομοσπονδία και 
τον κλάδο της αργυροχρυσοχοΐας - ωρολογίου. 
 
Για τη νέα ιστοσελίδα η διοίκηση της ΠΟΒΑΚΩ ενημέρωσε με επιστολή της τους 
Συλλόγους της προκειμένου με τη σειρά τους να το επικοινωνήσουν στα μέλη τους.  
 
Για τη νέα ιστοσελίδα το μέλος του ΔΣ, Νίκος Τσαουσίδης δήλωσε στη Χρυσιδρεία: 

 «Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Έχουμε δημιουργήσει μια μοντέρνα και σύγχρονη ιστοσελίδα, η οποία δεν 

έχει να ζηλέψει σε τίποτα από άλλες αντίστοιχες ιστοσελίδες του εξωτερικού. Στόχος 
μας είναι η ιστοσελίδα όχι μόνο να απευθύνεται σε ένα περιορισμένο κοινό - 
σωματεία-μέλη μας και συναδέλφους - αλλά να απευθύνεται και στο ευρύτερο κοινό 
της Ελλάδας, αργότερα και του εξωτερικού, έτσι ώστε να είναι η πύλη που θα το 
φέρει σε επαφή με τους συναδέλφους μας, όχι μόνο για τις αγοραστικές του ανάγκες, 
αλλά και για να μπορεί να εμπλουτίσει τη γνώση του γύρω από τα θέματα της 
αργυροχρυσοχοΐας και των ωρολογίων.  
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Η ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα να προβληθούν όλα τα θέματα που 
αφορούν την  ΠΟΒΑΚΩ και ταυτόχρονα μπορούν επίσης να προβάλουν όλα τα 
θέματα και τις απόψεις τους, όλοι οι Σύλλογοι - μέλη της Ομοσπονδίας. Επίσης 
δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους συναδέλφους, μέλη των Σωματείων, τα οποία 
ανήκουν στην ΠΟΒΑΚΩ, να προβάλουν τις επιχειρήσεις τους, μέσα από την 
ιστοσελίδα της. Παράλληλα έχουν δημιουργηθεί οι υποδομές ώστε η Ομοσπονδία να 
έχει κάποια έσοδα από την ιστοσελίδα με τα οποία θα μπορεί αυτή να συντηρηθεί 
και να συνεχίσει να αναπτύσσεται, καθώς επίσης να χρηματοδοτηθούν και οι 
ανάγκες Σωματείων- μελών της ΠΟΒΑΚΩ για τη δημιουργία δικών τους ιστοσελίδων. 
Η ιστοσελίδα καλύπτει τωρινές, αλλά και μελλοντικές ανάγκες της Ομοσπονδίας, 
καθώς η σύγχρονη δομή της εξασφαλίζει κάτι τέτοιο.  

 
Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα από όλα την ομάδα που βοήθησε και 

θα συνεχίσει να βοηθάει, ώστε να στηθεί αλλά και να εμπλουτιστεί με περιεχόμενο 
η ιστοσελίδα, μια δουλειά που έγινε με πολλές τηλεδιασκέψεις προγραμματισμένες 
και με χρονικούς στόχους που επιτευχθήκαν, μια δουλειά πιστέψτε με επίμονη και 
κουραστική.  Έτσι λοιπόν ευχαριστώ τις κυρίες Ελευθερία Πατεράκη, Νατάσα Λάκκα 
και Λίνα Τσιρέκα. Τον μηχανογράφο μας κ. Παναγιώτη Σαγρή, αλλά και την εταιρία i-
Services του κ. Χρήστου Καψάλη, η οποία όχι μόνο δημιούργησε μία σύγχρονη και 
λειτουργική ιστοσελίδα αλλά βοηθούσε άμεσα και κάθε φορά που χρειαζόταν 
καθοδήγηση κάποιος από την ομάδα». 
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Παράταση θητείας των διοικητικών οργάνων των 
Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων 

 

 
 
Παρατείνεται, εκ νέου, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους η θητεία των 
διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Αυτό γνωστοποιεί με 
επιστολή της η διοίκηση της ΠΟΒΑΚΩ στους Συλλόγους, που βρίσκονται στους 
κόλπους της και στα μέλη τους. Υπενθυμίζεται πως η θητεία των εν λόγω οργάνων 
έληγε στις 30 Σεπτεμβρίου, ωστόσο εξαιτίας της πανδημίας δόθηκε παράταση τριών 
μηνών.  
 
Πιο συγκεκριμένα στην επιστολή που απεστάλη στους προέδρους των Συλλόγων 
αναφέρεται πως σύμφωνα με νέα ενημέρωση από τη ΓΣΕΒΕΕ ισχύουν τα παρακάτω: 
α. Με τον ν. 4722/2020 (ΦΕΚ Α' 177/15-09-2020) και συγκεκριμένα με το άρθρο 25 
(ΜΕΡΟΣ B΄   ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ), με τίτλο «Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών», η θητεία των 
διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ.1 του άρθρου 9 του 
ν. 1264/1982 (’Α79) , καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία έχει 
παραταθεί με το άρθρο 28 του ν. 4690/2020 (Α΄104) έως τις 30.09.2020, παρατείνεται 
εκ νέου έως τις 31.12.2020. 
  
β. Σύμφωνα με το άρθρο 70 ( ΜΕΡΟΣ Θ΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) « Χρήση νέων τεχνολογιών για τη συνεδρίαση των Διοικητικών 
Συμβουλίων των σωματείων και άλλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου», κάθε 
σωματείο ή άλλο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με πρόσκληση προς τα μέλη του 
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Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και 
τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Η παρούσα ισχύει έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2020. 
  
γ. Η σύγκληση και η λειτουργία των Γενικών Συνελεύσεων των σωματείων μας 
ρυθμίζονται από το άρθρο 5 του ν. 1712/87, όπως ισχύει. 
Σύμφωνα με οδηγία της ΓΣΕΒΕΕ δεν μπορούν να διεξαχθούν αρχαιρεσίες με την 
χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών. 
  
Η ΠΟΒΑΚΩ εκτιμά πως οι αρχαιρεσίες των συλλόγων των οποίων οι θητείες των 
διοικήσεων τους λήγει από τώρα έως τη λήξη του νέου χρονικού περιθωρίου της 
31/12/2020, πρέπει να διεξαχθούν εντός των προβλεπόμενων καταστατικών τους 
περιθωρίων, μη εξαντλώντας την χρονική παράταση, προς αποφυγή πιθανών 
διοικητικών επιπλοκών, σε σχέση με τις υπερκείμενες οργανώσεις. 
Επιπρόσθετα η Ομοσπονδία συνιστά, ενδεχόμενες αρχαιρεσίες διεξαχθούν εντός του 
πλαισίου που καθορίζεται από το υγειονομικό πρωτόκολλο για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση της πανδημίας ,όπως εφαρμόζεται σε κάθε περιφερειακή ενότητα της 
χώρας, που δραστηριοποιείται κάθε σύλλογος μέλος μας. 
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ΕΛΣΤΑΤ: Βουτιά 55,9% του τζίρου για τις επιχειρήσεις σε 
αναστολή λειτουργίας 

 
 

 
 
Τις συντριπτικές επιπτώσεις του "κλειδώματος" της οικονομίας το β' τρίμηνο λόγω 
της πανδημίας του κορωνοϊού φέρνουν στο προσκήνιο τα στοιχεία που ανακοίνωσε 
σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή για την πορεία του τζίρου των επιχειρήσεων. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, για το σύνολο των επιχειρήσεων και των 
δραστηριοτήτων της οικονομίας, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2020 ανήλθε 
σε 58.987.931 χιλ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 25,1% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 
2019, που είχε ανέλθει σε 78.800.256 χιλ. ευρώ. 
 
Πιο αναλυτικά, οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής 
Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης και του Τομέα Τέχνες, Διασκέδαση και 
Ψυχαγωγία παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών κατά 78,8% 
και 53,2% αντίστοιχα, μεταξύ του δεύτερου τριμήνου 2020 και του δεύτερου 
τριμήνου 2019. 
Τη μικρότερη μείωση στον κύκλο εργασιών, μεταξύ του δεύτερου τριμήνου 2020 και 
του δεύτερου τριμήνου 2019, παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δημόσια 
Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση (0,5%) και του τομέα 
Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία (3,4%). 
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Πτώση 17,5% τον Ιούλιο 
 
Παράλληλα, για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης 
διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία 
βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούλιο 2020 ανήλθε σε 19.832.471 χιλ. ευρώ, 
σημειώνοντας μείωση 17,5% σε σχέση με τον Ιούλιο 2019, που είχε ανέλθει σε 
24.026.048 χιλ. ευρώ. 
Οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία παρουσίασαν τη μεγαλύτερη 
αύξηση στον κύκλο εργασιών κατά 11,4% τον Ιούλιο 2020 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 
2019. Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών κατά 71,4% τον Ιούλιο 2020 σε 
σύγκριση με τον Ιούλιο 2019 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα 
Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης ενώ τη 
μικρότερη μείωση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα 
Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία κατά 1,7%. 
 
 

 
 
Βουτιά 55,9% για τις επιχειρήσεις σε αναστολή λειτουργίας 
 
Για τις 205.984 επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας, ο κύκλος 
εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 3.232.618 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας 
μείωση 55,9% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2019, που είχε ανέλθει σε 7.329.184 
χιλ. ευρώ. 
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Οι επιχειρήσεις του κλάδου των Καταλυμάτων και της Παραγωγής 
κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεων 
και μουσικών εκδόσεων παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών 
κατά 94,7% και 88,4% αντίστοιχα, μεταξύ του δεύτερου τριμήνου 2020 και του 
δεύτερου τριμήνου 2019. 
 
Τη μικρότερη μείωση στον κύκλο εργασιών μεταξύ του δεύτερου τριμήνου 2020 και 
του δεύτερου τριμήνου 2019, κατέγραψαν οι επιχειρήσεις του κλάδου 
Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος (4,8%) και του 
κλάδου Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές 
δοκιμές και αναλύσεις (13,8%). 
 
Πτώση  41,1% τον Ιούλιο 
 
Για τις επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας με υποχρέωση τήρησης 
διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία 
βάση, ο κύκλος εργασιών τον Ιούλιο 2020 ανήλθε σε 1.388.183 χιλ. ευρώ, 
σημειώνοντας μείωση 41,1% σε σχέση με τον Ιούλιο 2019, που είχε ανέλθει σε 
2.358.600 χιλ. ευρώ. 
 
Οι επιχειρήσεις του κλάδου Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα παρουσίασαν αύξηση 
στον κύκλο εργασιών τον Ιούλιο 2020 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2019, κατά 6,5%. 
Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών κατά 76,8% τον Ιούλιο 2020 σε σύγκριση 
με τον Ιούλιο 2019 κατέγραψαν οι επιχειρήσεις του κλάδου των Καταλυμάτων, ενώ 
τη μικρότερη μείωση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου 
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και 
αναλύσεις κατά 3,5%.  
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ΤτΕ: Αυξήθηκε το έλλειμμα του προϋπολογισμού σε ταμειακή 
βάση στο οκτάμηνο του 2020 

 

 
 
 
Στα 11,19 δισ. ευρώ ανήλθε το έλλειμμα του προϋπολογισμού σε ταμειακή βάση στο 
οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2020, έναντι ελλείμματος 2,362 δισ. ευρώ την 
αντίστοιχη περίοδο του 2019 σύμφωνα με την ΤτΕ. 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, τα έσοδα του τακτικού 
προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 26,530 δισ. ευρώ, από 30,096 δισ. ευρώ 
πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές 
διαμορφώθηκαν σε 37.045 δισ. ευρώ, από 33,946 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου 
- Αυγούστου 2019. 
 
Τέλος, ο κρατικός προϋπολογισμός στο οκτάμηνο φέτος εμφάνισε πρωτογενές 
έλλειμμα σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης 6,8 δισ. ευρώ έναντι πρωτογενούς 
πλεονάσματος 2,45 δισ. ευρώ πέρυσι. 
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ΑΑΔΕ-Διασταυρώσεις: Έκρυβαν εισοδήματα χιλιάδων ευρώ 

 
Χιλιάδες περιπτώσεις απόκρυψης εισοδημάτων από το εξωτερικό, μη υποβολής ή 
ανακριβούς υποβολής δήλωσης εισοδήματος, αλλά και μη υποβολής 
τροποποιητικών δηλώσεων για αναδρομικά του 2014, εντόπισε η ΑΑΔΕ, μέσω 
εκτεταμένων διασταυρώσεων που πραγματοποίησε το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα. 

Μετά από ελέγχους που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο αυτόματης ανταλλαγής 
πληροφοριών σε σχέση με αμοιβές από μισθούς, συντάξεις και διοικητικές αμοιβές 
φορολογικών κατοίκων Ελλάδας από χώρες της Ε.Ε. βρέθηκαν:   

 10.000 περιπτώσεις που τα ποσά δεν είχαν δηλωθεί στη φορολογική δήλωση, 
με τον εκτιμώμενο φόρο να ανέρχεται σε 6,5 εκατ. ευρώ 

 Εντοπίστηκαν μη δηλωθείσες ή ανακριβώς δηλωθείσες συντάξεις, ύψους έως 
και 58.000 ευρώ. 

Όσον αφορά τις βεβαιώσεις αποδοχών που απέστειλαν στην ΑΑΔΕ εργοδότες και 
ασφαλιστικοί φορείς, μετά από διασταυρώσεις με τις φορολογικές δηλώσεις που 
υποβλήθηκαν, εντοπίστηκαν: 

 40.000 περιπτώσεις μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης εισοδήματος, που 
υπερβαίνουν το αφορολόγητο όριο. Μάλιστα, σε 65 περιπτώσεις 
φορολογούμενοι δεν δήλωσαν αποδοχές μεγαλύτερες των 100.000 ευρώ. 



 

11 

                            Λέκκα 20 - 105 62 Αθήνα, Τηλ. 0030/210-3229 047, E-Mail: info@povako.gr, www.povako.gr 
 

 

 

 
 

Στην περίπτωση των αδήλωτων αναδρομικών που εισέπραξαν μισθωτοί και 
συνταξιούχοι το 2014 και υπερβαίνουν το αφορολόγητο όριο, εντοπίστηκαν 
περίπου 42.000 φορολογούμενοι οι οποίοι δεν υπέβαλαν αντίστοιχη τροποποιητική 
Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος, ως όφειλαν. 

Από το σύνολο των περιπτώσεων, εντοπίστηκαν πέντε φορολογούμενοι που 
απέκρυψαν αναδρομικές απολαβές της τάξης των 600.000 ευρώ συνολικά. 

Έως τέλος Οκτωβρίου οι δύο πρώτες δόσεις του ΕΝΦΙΑ –     
Την Παρασκευή τα εκκαθαριστικά 

 

 

Το υπουργείο Οικονομικών με στόχο τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, 
προχωρά σε νομοθετική ρύθμιση, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες 
είτε να καταβάλουν την πρώτη από τις έξι μηνιαίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ έως τις 30 
Σεπτεμβρίου, είτε να καταβάλουν τις πρώτες δύο δόσεις του ΕΝΦΙΑ (Σεπτεμβρίου και 
Οκτωβρίου) μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, χωρίς καμία επιπλέον προσαύξηση. 

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών την Παρασκευή αναμένεται να 
ξεκινήσει η ανάρτηση των νέων εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ στους λογαριασμούς 7,3 
εκατομμυρίων ιδιοκτητών ακινήτων στο Taxisnet. Θα ακολουθήσουν οι αναγκαίες 
αλλαγές στο σύστημα εκκαθάρισης του φόρου που οφείλονται στην πρόσφατη 
ρύθμιση, με την οποία απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ οι κάτοικοι των μικρών 
ακριτικών νησιών. 
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Επιμέλεια κειμένων–ρεπορτάζ: Λίνα Τσιρέκα (tsirekalina@yahoo.com) 
 


