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Τεύχος 17/2021 (έτος 2ο )  
 

 
Μήνυμα προέδρου                                                

 
 
Αγαπητές – αγαπητοί συνάδελφοι,  
  
Μετά από ενάμιση και πλέον χρόνο, που η πανδημία μας ταλαιπωρεί, η ΠΟΒΑΚΩ βρέθηκε ξανά σε 
εκθεσιακό χώρο και δη σε αυτόν της 85ης ΔΕΘ, που αποτελεί την πιο δυναμική γενική έκθεση της 
χώρας, με ιστορία δεκαετιών. 
  
Η ΠΟΒΑΚΩ συμμετείχε στην εκθεσιακή διοργάνωση που είχε ως τιμώμενη χώρα την Ελλάδα, στο 
περίπτερο 15 και συγκεκριμένα στο stand 19, το οποίο επισκέφτηκε πλήθος κόσμου. 
Μάλιστα η Ομοσπονδία, επιθυμώντας να τιμήσει τα 200 χρόνια από την εθνική παλιγγενεσία, 
φιλοτέχνησε ένα καλαίσθητο έντυπο, το κείμενο του οποίου είναι αφιερωμένο στους 
αργυροχρυσοχόους και τα όπλα του 1821 και το υπογράφει ο Βασίλειος Νικόλτσιος, 
συνταγματάρχης ε.α.-φαρμακοποιός-συλλέκτης-συγγραφέας. 
  
Με σύμμαχο και τον καλό καιρό, η Έκθεση κατακλύστηκε από επισκέπτες, ενώ κέρδισε και το 
υγειονομικό στοίχημα, αποτελώντας την πρώτη μεγάλη Covid Free διοργάνωση στην Ευρώπη. 
  
Πλέον η ΠΟΒΑΚΩ, μπορεί να ατενίζει με αισιοδοξία τις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις, την 35η 
Διεθνή Έκθεση Κοσμήματος, Ωρολογίων, Πολύτιμων Λίθων, Μηχανημάτων  και Εξοπλισμού, 
KOSMIMA, που θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως 25 Οκτωβρίου 2021 στη ΔΕΘ, καθώς και την 
έκθεση ATHENS INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW, από τις 21 έως 24 Φεβρουαρίου 2022. 
  
Πέτρος Καλπακίδης 
Πρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ 
  
  
 

(Ακολουθούν στιγμιότυπα από τις επισκέψεις στο stand της ΠΟΒΑΚΩ) 
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Το stand της ΠΟΒΑΚΩ επισκέφτηκε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας.  
Στη φωτογραφία με τον πρόεδρο της ΠΟΒΑΚΩ, Πέτρο Καλπακίδη 

 

 
 

Η β´ αντιπρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ, Ελένη Τεζαψίδου και ο πρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ, Πέτρος Καλπακίδης 
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Το σταντ της ΠΟΒΑΚΩ επισκέφτηκε ο  β´ αντιπρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, 
Μάριος Παπαδόπουλος 

 

      Στο σταντ της ΠΟΒΑΚΩ ο Βασίλειος Νικόλτσιος , συνταγματάρχης ε.α.-φαρμακοποιός-συλλέκτης-συγγραφέας 
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Ο γενικός γραμματέας της ΠΟΒΑΚΩ, Τριαντάφυλλος Παπαθανασίου και ο Γιώργος Παπαθανασίου 
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Οι αργυροχρυσοχόοι και τα όπλα του 1821 
του Βασίλειου Νικόλτσιου, Συνταγματάρχη ε.α. 

Φαρμακοποιού – Συλλέκτη - Συγγραφέα 
  
Εύκολα, στον απλό μελετητή, εντοπίζεται η σχέση των αργυροχρυσοχόων με τα όπλα του 
1821. Τα όπλα ήταν τα κοσμήματα των ανδρών. Έπρεπε να είναι περιποιημένα, με πολύτιμα 
μέταλλα, ή ημιπολύτιμους λίθους καθόσον ήταν ανατολίτικα όπλα. Την εργασία αυτή ήταν 
αδύνατο να αναλάβουν οι οπλουργοί. Έπρεπε δίπλα τους να έχουν εξαιρετικούς τεχνίτες στον 
χειρισμό του αργύρου ή του χρυσού για να πλουμίσουν τα όπλα. Συχνά συναντούμε όπλα στα 
οποία ο αργυροχρυσοχόος εργάστηκε μήνες. Αυτά προέρχονταν για κάποιον που μπορούσε 
να τα πληρώσει, κάποιον πασά ή κάποιον προύχοντα Έλληνα. Τέτοια όπλα έφτασαν στα χέρια 

Ελλήνων σαν λάφυρα κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. οι πιστόλες ήταν διακοσμημένες 
με ένθετα ελάσματα αργύρου ή κοράλλια. Συναντούμε πιστόλες, που όλη η λαβή τους είναι 
κατασκευασμένη από ασήμι και η κάννη τους, αλλά και ο μηχανισμός πυροδότησης έχει 
σχέδια με χρυσό, που παρουσιάζουν θέματα από τον φυτικό  
κόσμο. 

 
  
Τα κοντάκια των καριοφιλιών ήταν διακοσμημένα με φύλλα αργύρου που έφεραν διάφορες 
παραστάσεις ή όλο το ξύλινο κοντάκι ήταν επενδυμένο με άργυρο, όπως το καριοφίλι του 
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη που εκτίθεται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. 
Οι σισανέδες, τα κοντόκανα τυφέκια, ήταν σχεδόν πάντα διακοσμημένοι στο κοντάκι και στην 
κάννη. Στο κοντάκι είχαν ένθετα από ασήμι, μπρούντζο, χρυσό ή φίλντισι και στην κάννη 
έφεραν σχέδια, συνήθως γεμισμένα με ασήμι ή χρυσό. 

 

 
 Οι λαβές από τις περίτεχνες σπάθες ήταν από ασήμι ή ήταν δεμένες στη λάμα με ασήμι. Οι 
λάμες είχαν περίτεχνα σχέδια χαραγμένα στο ατσάλι, στα οποία είχε τοποθετηθεί ασήμι ή 
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χρυσός. Συνήθιζαν στη μια πλευρά της λάμας να γράφουν το όνομα του οπλουργού ή να έχουν 
στίχους από το Κοράνι και στην άλλη πλευρά να έχουν το όνομα αυτού για το οποίο 
κατασκευάστηκε. Οι θήκες τους ήταν επενδυμένες με ασήμι ή δέρμα και ασήμι, όπως η 
περίτεχνη σπάθα του Οδυσσέα Ανδρούτσου, η «Ασήμω», όπως συνήθιζε να την ονομάζει. 
Σήμερα εκτίθεται στο Μουσείο Μπενάκη. 
  
Τα γιαταγάνια ήταν διακοσμημένα στη λαβή και στη θήκη με ασήμι, το οποίο συχνά είχε 
σχέδια από σαβάτ. Οι αργυροχρυσοχόοι τεχνίτες των όπλων έδιναν τον καλύτερο εαυτό τους 
στη διακόσμησή τους, γιατί αυτό διπλασίαζε, τριπλασίαζε ή τετραπλασίαζε την τιμή τους. 
 Τα όπλα το 1821 ήταν σύμβολα ενηλικίωσης, ανδρισμού δεξιοτεχνίας και τάξης. Ήταν 
στοιχείο της φορεσιάς του αγωνιστή, δείγμα της προσωπικότητάς του ή του γούστου του, 
προστάτης της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας, αλλά και δώρο μεγάλης βαρύτητας. 
Οφείλουμε να τα προστατέψουμε, αλλά και να τα τιμήσουμε, γιατί αυτά μας χάρισαν την 
ελευθερία. 

 
Β. Νικόλτσιος: Συζητάμε για δύο μουσεία του σύγχρονου ελληνισμού 

σε Μελβούρνη και Ν. Υόρκη 
Η «ΧΡΥΣΙΔΡΕΙΑ» συνομίλησε με τον συλλέκτη ιστορικών κειμηλίων συγγραφέα 

 Μια παλιά ξιφολόγχη του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου, που του έκαναν δώρο σε ηλικία 16 ετών, 
ήταν η αφορμή να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους συλλέκτες ιστορικών κειμηλίων στην 
Ελλάδα.  Ο λόγος για τον Βασίλειο Νικόλτσιο, ο οποίος για δεκαετίες ασχολείται με την 
ιστορική έρευνα, απόκτηση, καταγραφή, φύλαξη, τεκμηρίωση, ερμηνεία, έκθεση και προβολή  
ιστορικού υλικού. Έχει στην κατοχή του περισσότερα από 20.000 ιστορικά κειμήλια της 
νεότερης ελληνικής ιστορίας, τα οποία, στην πλειονότητα τους, εκτίθενται και με τα οποία 
έχει οργανώσει περί τις 240 εκθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. 
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 Η συλλογή του περιλαμβάνει αντικείμενα από το 1821 έως και πρόσφατα μετάλλια που 
δόθηκαν σε όσους διακρίθηκαν στον πόλεμο του Αφγανιστάν. Η επιλογή τους, όπως λέει ο κ. 
Νικόλτσιος, είναι πάντα στοχευμένη στον ελληνικό στρατό και αφορά από όπλα και 
παράσημα μέχρι στολές, εφημερίδες, προσωπικά αντικείμενα, όπως πχ γράμματα. 
 Σημαντικό μέρος της συλλογής του κ. Νικόλτσιου  εκτίθεται στο Πολεμικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης με 7.500 αντικείμενα, ενώ κειμήλια της συλλογής του εκτίθενται και σε άλλα 
μουσεία της Ελλάδας και της Κύπρου. 
 Στόχος του είναι η δημιουργία δύο μουσείων, που θα παρουσιάζουν τη σύγχρονη ελληνική 
ιστορία, ένα στη Μελβούρνη και ένα στη Νέα Υόρκη.   
 

Εκλογές της ΠΟΒΑΚΩ στις 17 Οκτωβρίου 

 
 Επιστολή προς τους αντιπροσώπους Συλλόγων – μελών ΠΟΒΑΚΩ απέστειλε η διοίκηση της 
Ομοσπονδίας ενόψει των επερχόμενων εκλογών της 17ης Οκτωβρίου. Στην επιστολή 
αναφέρεται: 
 «Αξιότιμε κ. Αντιπρόσωπε, 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 6 εδαφ. α, του άρθρου 14 παρ.1, του άρθρου 20 παρ.1, 
του άρθρου 21 παρ.1, του άρθρου 22 παρ.1 του καταστατικού της ΠΟΒΑΚΩ. 

2. Τις επιστολές της ΓΣΕΒΕΕ: 
   α. Με αρ. πρωτ. 45075 από 27-11-2020 και συγκεκριμένα του άρθρου 72 για "Παράταση 
θητείας διοικητικών οργάνων συνδικαλιστικών οργανώσεων" και την κοινοποίηση της 
ΠΝΠ ΦΕΚ Α΄ 235/26-11-2020 

   β. Με αρ. πρωτ. 46550 από 14-6-2021 και συγκεκριμένα του άρθρου 41 για "Παράταση της 
θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και 
εργοδοτών" και την κοινοποίηση του ΠΝΠ ΦΕΚ Α' 96/11-06-2021 

3. Το δεδομένο ότι λήγει η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, της παρούσης 
Ελεγκτικής Επιτροπής και των παρόντων Αντιπροσώπων στη Συνομοσπονδία, αποφάσισε 
τη «σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και διεξαγωγή Αρχαιρεσιών, 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών 
Ωρολογοπωλών έτους 2021» και προκηρύσσει εκλογές, καλώντας τους αντιπροσώπους των  
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συλλόγων μελών στην ΠΟΒΑΚΩ, για την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού  
    Συμβουλίου, νέων μελών της Ελεγκτικής  Επιτροπής, νέων Αντιπροσώπων στην υπερκείμενη 
Συνομοσπονδία, στις 17 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Κυριακή, στην πόλη των Αθηνών». 

Εως 29 Σεπτεμβρίου 2021 η κατάθεση αιτήσεων υποψηφιότητας 
για τα νέα διοικητικά όργανα της Ομοσπονδίας 

    Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις υποψηφιότητας για την ανάδειξη των νέων διοικητικών οργάνων 
της Ομοσπονδίας που έχουν ήδη αποσταλεί προς τους αντιπροσώπους, θα πρέπει να 
κατατεθούν στα γραφεία της Ομοσπονδίας, μέχρι και την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 και 
ώρα 13.00 
 
Επιστολή για την παρουσία αντιπροσώπων στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της 

Ομοσπονδίας, σχετικά με την επιχορήγηση συλλόγων 
  

 
    Επιστολή σχετικά με την παρουσία αντιπροσώπων στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση 

2021 της Ομοσπονδίας, σχετικά με την επιχορήγηση συλλόγων απέστειλε η διοίκηση της 
ΠΟΒΑΚΩ. Η επιστολή αναφέρει τα παρακάτω: 
«Αξιότιμε κε Πρόεδρε, 
 Με την παρούσα υπενθυμίζουμε ότι για την ενδεχόμενη επιχορήγηση σε συλλόγους μέλη 
της Ομοσπονδίας, από πόρους της κλαδικής έκθεσης ATHENS INTERNATIONAL 
JEWELRY SHOW, αυτή επιτυγχάνεται με την προϋπόθεση ότι ο σύλλογος μέλος, 
αντιπροσωπεύεται ή εκπροσωπείται , στην προηγούμενη από τη λήξη της διοργάνωσης της 
έκθεσης, τακτική γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας. Η αντιπροσώπευση ή η 
εκπροσώπηση  του συλλόγου μέλους της Ομοσπονδίας στην τακτική γενική συνέλευση, 
επιτυγχάνεται ως εξής: 
1. Από τους τακτικούς αντιπροσώπους του συλλόγου μέλους στο εκλεκτορικό σώμα της 
Ομοσπονδίας. 
2. Από μέλος διοικητικού συμβουλίου, του συλλόγου μέλους της Ομοσπονδίας. 

        Σε περίπτωση εφαρμογής του παραπάνω, να μας αποστείλετε στοιχεία αντιπροσώπου που 
κωλύεται και του εκπροσώπου του, μέχρι την 1/10/2021. Πέραν της ταχθείσης ημερομηνίας, 
δεν ισχύει η εκπροσώπηση». 
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Tαμεία: Το νέο καθεστώς για τις 120 δόσεις 
 

 
 
Κομβική θετική αλλαγή στο "καθεστώς" ρύθμισης ασφαλιστικών χρεών των ελεύθερων 
επαγγελματιών πέρασε με τροπολογία στο νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της επικουρικής 
ασφάλισης, το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα. Ο λόγος για διάταξη που προβλέπει τη διατήρηση 
του επανυπολογισμού-"κουρέματος" των οφειλών στην περίπτωση απώλειας της ρύθμισης 
των 120 δόσεων. 
 Υπενθυμίζεται πως με διάταξη της προηγούμενης κυβέρνησης προέκυπτε "κούρεμα" έως 
60% στις κύριες ασφαλιστικές οφειλές των επαγγελματιών, εφόσον επέλεγαν τον 
επανυπολογισμό τους με βάση τον ασφαλιστικό νόμο Κατρούγκαλου (ως ποσοστό 26,9% επί 
του βασικού μισθού των 586 ευρώ/μήνα) και έπειτα την αποπληρωμή τους σε έως 120 δόσεις. 
 Σε περίπτωση, όμως, που ένας επαγγελματίας αθετούσε τους όρους της ρύθμισης (π.χ. δεν 
πλήρωνε τις δόσεις ή δεν πλήρωνε τις τρέχουσες εισφορές), όχι μόνο θα έχανε τη ρύθμιση, 
αλλά οι οφειλές του θα επανέρχονταν στο ύψος όπου βρίσκονταν πριν επανυπολογιστούν-
"κουρευτούν", αφού αφαιρούνταν, βέβαια, τα ποσά τα οποία είχε καταβάλει έως τότε. 
 Αυτό πλέον δεν ισχύει, και έτσι, ακόμα και αν χάσει ένας επαγγελματίας τις 120 δόσεις, το 
χρέος του θα παραμείνει "κουρεμένο" και, με αυτόν τον τρόπο, θα μπορεί ανά πάσα στιγμή, 
με καλύτερους όρους (με την έννοια ότι θα παραμείνει μειωμένο), να το εξοφλήσει εφάπαξ ή 
μέσω άλλων ρυθμίσεων (12 δόσεων, 120 δόσεων αν είναι πληττόμενος). 
 Το νέο "καθεστώς" 
 Πιο αναλυτικά, με το νέο πλαίσιο, όποιος χάσει τη ρύθμιση των 120 δόσεων δεν θα δει την 
κύρια οφειλή του να επανέρχεται περίπου στο προ επανυπολογισμού-"κουρέματος" επίπεδο. 
Η κύρια οφειλή του θα μείνει στο επίπεδο όπου βρισκόταν κατά τη στιγμή απώλειας της 
ρύθμισης.                                                               
Δεν προβλέπεται, όμως, με τη νέα διάταξη Χατζηδάκη, η διατήρηση του "κουρέματος" των 
προσαυξήσεων που συνόδευαν την ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Υπενθυμίζεται πως 
η διάταξη της προηγούμενης κυβέρνησης προβλέπει "κούρεμα" 85% επί των προσαυξήσεων. 
Οι προσαυξήσεις, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα προκύπτουν από την εν λόγω διάταξη (εκτός 
αν προσδιοριστεί διαφορετικά από επερχόμενη Υπουργική Απόφαση ή εγκύκλιο), θα 
επανέλθουν (στο 100%), όπως αντιστοιχούν στην εναπομείνασα κύρια οφειλή.  
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Επίσης, η διατήρηση του επανυπολογισμού-"κουρέματος" της κύριας οφειλής δεν σημαίνει 
με οποιονδήποτε τρόπο διατήρηση των άλλων ευεργετημάτων της ρύθμισης, όπως η αναστολή 
των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης. Με άλλα λόγια, η δυνατότητα των κατασχέσεων, μετά 
την απώλεια των 120 δόσεων, επανέρχεται, με θετικό στοιχείο το εξής: Θα αφορά το 
"κουρεμένο" ποσό κύριας οφειλής και όχι το αρχικό (μειωμένο κατά τα ποσά που 
καταβλήθηκαν). 
 Από εκεί και πέρα, ο οφειλέτης θα μπορεί να εξοφλήσει τα χρέη αυτά (επανυπολογισθείσα 
κύρια οφειλή μείον τα καταβληθέντα ποσά συν τις αρχικές προσαυξήσεις) με τρεις τρόπους: 
εφάπαξ, με καταβολές "έναντι" οφειλής ή με την "πάγια ρύθμιση" των 12 δόσεων. 
 Πότε χάνεται η ρύθμιση 
 Σύμφωνα με την υφιστάμενη διάταξη, η ρύθμιση των 120 δόσεων χάνεται σε αυτές τις 
περιπτώσεις (σ.σ. δεν λειτουργούν σωρευτικά, δηλαδή αρκεί η αθέτηση μίας και μόνο από τις 
παρακάτω υποχρεώσεις για την απώλεια της ρύθμισης): 
- Μη καταβολή ποσού δόσεων που αντιστοιχεί σε 2 δόσεις της ρύθμισης. 
- Μη καταβολή βεβαιωμένων οφειλών που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. 
Ειδικά επί μη μισθωτών ασφαλισμένων, ως βεβαιωμένες οφειλές νοούνται αυτές που 
προκύπτουν μετά το πέρας της ετήσιας εκκαθάρισης και βεβαιώνονται στο ΚΕΑΟ. 
- Μη πληρωμή, εντός 3 μηνών από την άρση της αναστολής ή της αμφισβήτησης, των οφειλών 
που κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση τελούσαν σε αναστολή είσπραξης, 
δικαστική ή διοικητική ή εκ του νόμου, ή αμφισβητούνταν με την άσκηση προσφυγής ή 
ένδικου βοηθήματος ή μέσου και δεν υπήχθησαν στη ρύθμιση των 120 δόσεων. 
- Μη πληρωμή του συνόλου των δόσεων που αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή 
της αίτησης συνταξιοδότησης έως την επίδοση της απορριπτικής απόφασης. 
Δυνατότητα επανένταξης 
Ειδικά, όμως, για τους πληττόμενους ελεύθερους επαγγελματίες, έχει ψηφιστεί διάταξη που 
προβλέπει τη δυνατότητα επανένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων (όπως και σε κάθε άλλη), 
εφόσον την έχασαν μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 31 Ιουλίου 2021 (εν πολλοίς, δηλαδή, κατά 
την περίοδο των lockdown). 
Προϋπόθεση για την επανένταξη σε ρύθμιση είναι η καταβολή δύο δόσεων (Αυγούστου και 
Σεπτεμβρίου) μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2021. 
Οι δόσεις οι οποίες δεν καταβλήθηκαν μεταξύ Μαρτίου 2020 και Ιουλίου 2021 θα μπορούν 
να πληρωθούν στο τέλος της ρύθμισης. Η επανένταξη γίνεται με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις της ρύθμισης που χάθηκε αρχικά.  
Ποιοι δικαιούνται αίτηση 
Επίσης, έως τις 31 Σεπτεμβρίου, μπορούν όσοι οφειλέτες (πληττόμενοι και μη) έχουν 
υποβάλει αίτημα προσδιορισμού οφειλών έως 7 Οκτωβρίου 2019 να υποβάλουν αίτημα 
ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων. 
 Έτσι, όποιος ελεύθερος επαγγελματίας αιτήθηκε στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών 
Οφειλών τον προσδιορισμό των χρεών για την περίοδο 2002-2016 προς τον τέως ΟΑΕΕ έως 
τις 7 Οκτωβρίου 2019, αλλά αυτός δεν έχει γίνει ακόμη με ευθύνη των αρμοδίων υπηρεσιών, 
μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένταξη των χρεών του (με παράλληλη δυνατότητα 
επανυπολογισμού-"κουρέματός" τους) μέχρι την τελευταία μέρα του τρέχοντος μήνα. 
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myaade.gov.gr: Πώς λειτουργεί ο διάδοχος του taxisnet 

 Νέα ηλεκτρονική πύλη στο κυβερνητικό «νέφος», έρχεται να προστεθεί -αλλά και να 
ενοποιήσει- μαζί με τις άλλες ηλεκτρονικές εφαρμογές της ΑΑΔΕ (gsis.gr και aade.gr) που 
ήδη λειτουργούν και εξυπηρετούν τους πολίτες. 
 Σταδιακά η νέα πλατφόρμα θα προσφέρει εξυπηρέτηση για περισσότερες από 250 
διαδικασίες. Η νέα πλατφόρμα περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες που οι φορολογούμενοι 
έβρισκαν στο TAXISNET, αλλά και νέες όπως η ηλεκτρονική ρύθμιση οφειλών κ.α. 
 Η νέα ψηφιακή πύλη παρέχει μια σειρά από εύκολες και φιλικές υπηρεσίες για τους 
φορολογούμενους με στόχο να είναι πιο εύκολη η επικοινωνία με τις σχετικές υπηρεσίες. Οι 
φορολογούμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν ψηφιακά τα αιτήματα τους και στη συνέχεια να 
παρακολουθούν την εξέλιξη του μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. 
 Μέσα από το ανανεωμένο ψηφιακό περιβάλλον της πύλης, οι φορολογούμενοι μπορούν: 
 · Να έχουν πρόσβαση σε όλες τις ψηφιακές εφαρμογές της ΑΑΔΕ, βρίσκοντας γρήγορα την 
υπηρεσία που τους ενδιαφέρει 
 · Να διαχειριστούν το λογαριασμό και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, να μεταβάλλουν 
στοιχεία της επιχείρησής τους 
 · Να δουν τις οφειλές, πληρωμές και των επιστροφές τους και να πληρώσουν ή να ρυθμίσουν 
τις οφειλές τους 
 · Να αποκτήσουν ΑΦΜ και κλειδάριθμο 
 · Να υποβάλλουν τα αιτήματά τους ψηφιακά προς την αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ 
(πιλοτική λειτουργία) 
 · Να κλείσουν ψηφιακά ραντεβού (προσεχώς) με υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας της 
ΑΑΔΕ (πιλοτική λειτουργία) 
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Τα μέτρα για το ηλεκτρικό ρεύμα: Αφορούν όλους τους παρόχους, 
επιδότηση 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα 

 Στη λήψη μέτρων για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων από τις αναμενόμενες αυξήσεις στα 
τιμολόγια ρεύματος λόγω της διεθνούς ενεργειακής κρίσης, προχωρά η κυβέρνηση, όπως 
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της 85ης ΔΕΘ. 
 Το σχέδιο που έχει εκπονηθεί για την προστασία των καταναλωτών και ανακοίνωσε ο 
πρωθυπουργός προβλέπει την επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας με το ποσό 
των 30 ευρώ ανά MWh για τις πρώτες 300 kWh κατανάλωσης κάθε μήνα. Η στήριξη αφορά 
σε όλους τους καταναλωτές χαμηλής τάσης, ανεξάρτητα από τον πάροχο με τον οποίον είναι 
συμβεβλημένοι. 
 Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ, θα επεκταθεί η εκπτωτική πολιτική που ήδη ισχύει, καλύπτοντας 
πλήρως τις ανατιμήσεις που θα είχε ένα μέσο νοικοκυριό με κατανάλωση έως 600 kWh ανά 
μήνα. Με αυτά τα μέτρα θα αντισταθμιστεί σχεδόν το σύνολο των εκτιμώμενων ανατιμήσεων 
έως το τέλος του έτους για ένα μέσο νοικοκυριό. Το μέτρο τίθεται άμεσα σε εφαρμογή, ενώ 
από τον επόμενο μήνα το ύψος της στήριξης θα εμφανίζεται σε διακριτή γραμμή στους 
λογαριασμούς ρεύματος, προκειμένου να γίνεται εύκολα αντιληπτό από όλους τους πολίτες. 
  

Αναθεωρεί ανοδικά την ανάπτυξη 2021 στο 7,5% η Εθνική Τράπεζα 

 Η αύξηση του ΑΕΠ το 2ο τρίμηνο του 2021 (+16,2% ετησίως και +3,4% σε σύγκριση με το 
1ο τρίμηνο του 2021 - στοιχεία διορθωμένα για εποχικότητα) υπερέβη τις προσδοκίες ακόμη 
και της εκτίμησης που προέκυψε από τον δείκτη υψηλής συχνότητας της ΕΤΕ (πρόβλεψη για 
αύξηση του ΑΕΠ κατά 13,0% ετησίως το 2ο τρίμηνο.  
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Σύντομη ανάλυση: Κατανάλωση και τουρισμός στηρίζουν το αισιόδοξο σενάριο για το ΑΕΠ, 
Αύγουστος 2021). 
 Η ανάκαμψη είναι αξιοσημείωτη για τον πρόσθετο λόγο ότι η συνεισφορά του τουρισμού το 
συγκεκριμένο τρίμηνο ήταν ακόμη περιορισμένη, καθώς το άνοιγμα της τουριστικής αγοράς 
πραγματοποιήθηκε στα μέσα Μαΐου, ενώ και οι επιδόσεις του Ιουνίου ήταν ακόμη αδύναμες. 
Κατανάλωση και επενδύσεις πρωταγωνίστησαν όσον αφορά τη συνεισφορά τους στην 
αύξηση του ΑΕΠ του 2ου τριμήνου του 2021, όπως προσεγγίζεται από το σκέλος της 
διάρθρωσης των τελικών δαπανών στην οικονομία. Πιο συγκεκριμένα: 
• Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 13,2% ετησίως (ή κατά €3,6 δισ. σε σχέση με το 
2ο τρίμηνο του 2020), συνεισφέροντας 9,0 ποσοστιαίες μονάδες στην ετήσια αύξηση του ΑΕΠ 
(ήτοι το 55% της συνολικής αύξησης), σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, όταν 
είχαν εφαρμοστεί οι αυστηρότεροι περιορισμοί κατά τη διάρκεια της πανδημίας και απείχε 
μόνο 3,3% από το επίπεδό της κατά το 2ο τρίμηνο του 2019. Σε αυτό το αποτέλεσμα συνέτεινε 
η πραγματοποίηση των δαπανών των νοικοκυριών που είχαν αναβληθεί τα προηγούμενα 
τρίμηνα, λόγω αβεβαιότητας και περιορισμών. 
• Κομβικός ήταν ο ρόλος της προστασίας που παρείχαν τα μέτρα στήριξης στο διαθέσιμο 
εισόδημα και στην απασχόληση, ενώ δυναμική ήταν και η ανταπόκριση της αγοράς εργασίας 
στο άνοιγμα των τομέων της οικονομικής δραστηριότητας, καθιστώντας εφικτή την ομαλή 
απόσυρση αυτών των μέτρων. Το ποσοστό ανεργίας (προσαρμοσμένο για εποχικότητα) 
μειώθηκε στο 14,2% -χαμηλό 10ετίας- τον Ιούλιο και η απασχόληση αυξήθηκε με 
επιταχυνόμενο ρυθμό (+4,8% ετησίως τον Ιούλιο από +1,8% ετησίως το 2ο τρίμηνο του 
2021). Ως εκ τούτου, το εισόδημα από εργασία ενισχύθηκε κατά 1,6% ετησίως το 2ο τρίμηνο 
του 2021, έναντι -4,9% ετησίως το 1ο τρίμηνο και -1,1% ετησίως στο σύνολο του 2020. 
• Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου συνέχισαν να υπερβαίνουν τις προσδοκίες, αυξανόμενες 
κατά 12,9% ετησίως, και πρόσθεσαν 1,5 ποσοστιαίες μονάδες στην ετήσια αύξηση του ΑΕΠ 
το 2ο τρίμηνο του 2021. Υπογραμμίζεται ότι το ίδιο τρίμηνο οι επενδύσεις, σε απόλυτες τιμές, 
υπερέβησαν κατά €0,8 δισ. την αξία τους κατά το 2ο τρίμηνο του 2019, καθώς και ότι τόσο 
κατά το 1ο τρίμηνο του 2021 όσο και το 4ο τρίμηνο του 2020 ήταν επίσης υψηλότερες σε 
σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2019 και το 4ο τρίμηνο του 2019 κατά €0,3 και €0,2 δισ., 
αντίστοιχα. 
• Οι εξαγωγές αγαθών επιταχύνθηκαν περαιτέρω στο +17,1% ετησίως, σε σταθερές τιμές, το 
2ο τρίμηνο με υπεραπόδοση των εξαγωγών εκτός καυσίμων που ανήλθαν σε νέο ιστορικό 
υψηλό και ως ποσοστό στο ΑΕΠ (εκτιμώμενο στο 14,5% έναντι 19,2% για το σύνολο των 
εμπορευματικών εξαγωγών). Η εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε τη συνεπή ανοδική τους τροχιά, 
που μάλιστα ενισχύθηκε μέσα στην πανδημία. Οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 29% 
ετησίως εν μέσω ταχείας ανάκαμψης του τουρισμού από πολύ χαμηλή βάση (αύξηση 
τουριστικών αφίξεων κατά 320% ετησίως το 2ο τρίμηνο). Οι καθαρές εξαγωγές (εξαγωγές 
μείον εισαγωγές), ωστόσο, είχαν αρνητική συνεισφορά της τάξης των 1,2 ποσοστιαίων 
μονάδων στη μεταβολή του ΑΕΠ 2ου τριμήνου, εξαιτίας της επίσης ισχυρής ανόδου των 
εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 22,5% ετησίως. 
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Η σημαντική ενίσχυση της ακαθάριστης κερδοφορίας στο σύνολο του επιχειρηματικού τομέα 
(περιλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων), όπως προσεγγίζεται από το ακαθάριστο 
λειτουργικό πλεόνασμα και μεικτό εισόδημα, ήταν ο πρωταγωνιστής της αύξησης του ΑΕΠ  
όσον αφορά τη διάρθρωση των εισοδημάτων των παραγωγικών συντελεστών στην οικονομία. 

 
Συγκεκριμένα, τo ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα και μεικτό εισόδημα αυξήθηκε κατά 
23,5% σε ετήσια βάση, με το ποσοστό του στο ΑΕΠ να φθάνει το 53% -το υψηλότερο σημείο 
από το 4ο τρίμηνο του 2013-, αντανακλώντας την εκτιμώμενη αύξηση του ακαθάριστου 
λειτουργικού πλεονάσματος από επιχειρηματική δραστηριότητα στο 31% του ΑΕΠ και του 
μικτού εισοδήματος στο 22% περίπου την ίδια περίοδο. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει την 
ικανότητα των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων να επωφεληθούν από την ταχεία βελτίωση των 
οικονομικών συνθηκών. Η τάση υποστηρίχθηκε πιθανότατα και από την αυξημένη 
δυνατότητα πολλών μικρότερων επιχειρήσεων να επωφεληθούν από τη γενικευμένη ενίσχυση 
των πωλήσεων. Είναι αξιοσημείωτο είναι ότι η εν λόγω προσέγγιση για τη επιχειρηματική 
κερδοφορία το 1ο και 2ο τρίμηνο του 2021 υπερέβη αυτή των αντίστοιχων τριμήνων του 2019 
κατά €0,7 δισ. (+3,4%) και €1,8 δισ. (+8,4%), αντίστοιχα. 
  
Αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης για το 2021 στο 7,5% από 5,7% 
Οι ανωτέρω εξελίξεις μας οδηγούν σε σημαντική ανοδική αναθεώρηση της εκτίμησής μας για 
ετήσια αύξηση του ΑΕΠ στο 7,5% στο σύνολο του 2021, από προηγούμενη εκτίμηση 5,7%, 
με το ΑΕΠ να αυξάνει κατά 12,0% ετησίως το 3ο τρίμηνο και 5,5% ετησίως το 4ο τρίμηνο 
του 2021, με ισχυρότερη επίδραση από την επιδημιολογική αβεβαιότητα, τονίζει  τράπεζα. 
Η αβεβαιότητα αυτή δεν μπορεί να αρθεί όσο η εμβολιαστική κάλυψη δεν υπερβαίνει αισθητά 
το 70% του πληθυσμού της Ελλάδας, σε αντιστοιχία με τις εξελίξεις στην ευρωζώνη, όπου σε 
ορισμένες χώρες ήδη υπερβαίνει το 80%. 
  

 
 
 
 
 
 

Επιμέλεια κειμένων – ρεπορτάζ: Λίνα Τσιρέκα (tsirekalina@yahoo.com) 
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