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Τεύχος 21, Έτος 2ο 

 

Μήνυμα προέδρου 

 

Αγαπητές – αγαπητοί συνάδελφοι,  
Η αγορά συνεχίζει να δέχεται πιέσεις λόγω των νέων μέτρων που εφαρμόζονται πλέον για τον 
περιορισμό μετάδοσης της πανδημίας.  
Ωστόσο, το λιανεμπόριο συγκαταλέγεται στους κλάδους που συνέβαλαν και συνεχίζουν να 
συμβάλλουν τα μέγιστα στην αποφυγή της διάδοσης της πανδημίας, κάτι που έχει επιβεβαιωθεί κι 
από επίσημα κυβερνητικά χείλη, καθώς καταγράφεται μικρό ποσοστό συρροής κρουσμάτων στα 
καταστήματα. 

Για τους λόγους αυτούς, η ΠΟΒΑΚΩ θεωρεί ότι η Πολιτεία οφείλει να λάβει υπόψιν όλα τα 
παραπάνω και με κάθε τρόπο να συμβάλλει με διάφορα εργαλεία, στην ελάφρυνση των δαπανών 
όλων των επαγγελματιών, οι οποίοι σηκώνουν το βάρος αυτών των συνεπειών.   
Την περίοδο αυτή, είναι ανάγκη να υπενθυμίζουμε την αυστηρή τήρηση όλων των υγειονομικών 
μέτρων που επισημαίνουν τόσο οι ειδικοί επιστήμονες, όσο και η κυβέρνηση, προκειμένου να 
αποφύγουμε ένα ενδεχόμενο γενικό απαγορευτικό, (lockdown), συμβάλλοντας στην ομαλή 
αποκατάσταση λειτουργίας της αγοράς.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΒΑΚΩ 
Πέτρος Καλπακίδης 
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Νέο ωράριο  στο λιανεμπόριο από 22 Νοεμβρίου 

 

Με νέο, διευρυμένο ωράριο λειτουργούν πλέον τα εμπορικά καταστήματα, με βασικό στόχο την 
αποφυγή του συνωστισμού για τον περιορισμό  της πανδημίας. 
Συγκεκριμένα: Στην Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, καθώς και στους Δήμους Πατρέων, Ηρακλείου Κρήτης, 
Λάρισας, Βόλου, Ιωαννιτών, Τρικκαίων, Χαλκίδας, Σερρών, Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης, 
Κατερίνης, Αγρινίου, Καλαμάτας, Καβάλας, Χανίων, Λαμίας, Κομοτηνής, Ρόδου, Δράμας, Βέροιας 
και Κοζάνης, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή, έναρξη λειτουργίας στις 10:00 και 
δυνατότητα διευρυμένου ωραρίου έως τις 21:00 

Το σκεπτικό της απόφασης: Όπως ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου του υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, η απόφαση αυτή πάρθηκε 
προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και σε συνδυασμό με το κυλιόμενο ωράριο σε ιδιωτικό 
και δημόσιο τομέα. Όπως είπε ο γενικός γραμματέας, τα καταστήματα λιανεμπορίου τις 
καθημερινές θα είναι ανοικτά από τις 10 μέχρι τις 9 το βράδυ και υπενθύμισε ότι για τους χώρους 
που είναι ανοικτοί για όλους, δηλαδή φαρμακεία, σούπερ μάρκετ, καταστήματα τροφίμων 
(κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, φούρνοι και κάβες), διατηρείται ο περιορισμός στο 
πλήθος των ατόμων που βρίσκεται ταυτόχρονα εντός ενός χώρου, με όριο το ένα άτομο ανά εννέα 
τετραγωνικά μέτρα. 

Τι γίνεται με τους ανεμβολίαστους καταστηματάρχες και υπαλλήλους 
Σε ερώτηση τι γίνεται στην περίπτωση που είναι ανεμβολίαστοι ο ιδιοκτήτες ή οι εργαζόμενοι 
εμπορικών ή ψυχαγωγικών επιχειρήσεων, ο γενικός γραμματέας υπογράμμισε ότι κι αυτοί 
ακολουθούν τους κανόνες του εργαστηριακού ελέγχου και υποχρεωτικά γίνεται χρήση μάσκας και 
οι έλεγχοι γίνονται σε όλους, συνεπώς και για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που 
ελέγχονται. Τέλος, ο κ. Αναγνωστόπουλος τόνισε ότι οι έλεγχοι στην αγορά θα συνεχίσουν να είναι 
εντατικοί. 
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Έκθεση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2021: Ο αντίκτυπος της πανδημίας στις μικρές επιχειρήσεις 

 

H Έκθεση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το 2021 επιχειρεί να αναδείξει τις σημαντικότερες τάσεις σε 
επίπεδο οικονομικού περιβάλλοντος, τις επιπτώσεις της πανδημίας σε όρους οικονομίας και 
μικρών επιχειρήσεων καθώς και τις δομικές αλλαγές που προκάλεσε η υγειονομικο-οικονομική 
κρίση στην ελληνική οικονομία». 

Στο πρώτο μέρος επιχειρείται μια κατά το δυνατό αναλυτική και συστηματική αποτύπωση του 
ευρύτερου μακρο-οικονομικού περιβάλλοντος με την καταγραφή της πορείας σημαντικών 
οικονομικών μεγεθών. 
Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται αρχικά το μικροοικονομικό περιβάλλον έχοντας ως πεδίο 
εστίασης τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης και των υφεσιακών της συνεπειών στην κλαδική 
διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας με βάση τα διαρθρωτικά στοιχεία της επιχειρηματικής 
δραστηριότητα. Στη συνέχεια συστηματοποιούνται και συνοψίζονται τα ευρήματα των τακτικών 
Ερευνών Κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καθώς και έκτακτων ερευνών που διεξήγαγε κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας. Ειδικότερα, παρουσιάζονται τα ευρήματα εκείνα που προκύπτουν από τις Έρευνες 
Κλίματος και των έκτακτων ερευνών των δύο τελευταίων ετών αποτυπώνοντας τη δυσμενή πορεία 
βασικών δεικτών για τις μικρές επιχειρήσεις, όπως είναι ο κύκλος εργασιών, η ζήτηση, η 
ρευστότητα, η επενδυτική δραστηριότητα και η βιωσιμότητα. 

Στο τρίτο μέρος παρουσιάζεται ο απολογισμός και δίνονται προτάσεις πολιτικής σε σχέση με την 
ενδυνάμωση του ρόλου των ΜμΕ και την επανεκκίνηση της οικονομίας. 
Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε, σχεδιάστηκε και εκδόθηκε στο πλαίσιο του υποέργου 1 της 
πράξης «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών 
του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό 
ΟΠΣ 5003864 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020». 

Βασικά σημεία της ετήσιας ' Έκθεσης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2021 «Ο αντίκτυπος της πανδημίας στις 
επιχειρήσεις». 
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▶ Η ελληνική οικονομία μετά από μία σύντομη πορεία ισχνής ανάκαμψης ξαναμπήκε σε έντονη 
ύφεση το 2020 η οποία ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη στην ΕΕ μετά της Ισπανίας. 
▶ Η ύφεση κορυφώθηκε στο 2ο τρίμηνο του 2020 μετά το κλείσιμο της εστίασης και του 
λιανεμπορίου και συνεχίστηκε σε υψηλά επίπεδα λόγω της απώλειας εθνικού εισοδήματος από 
τον τουρισμό. 
▶ Οι καταναλωτικές δαπάνες ήταν η συνιστώσα του ΑΕΠ που επλήγη περισσότερο σημειώνοντας 
μείωση κατά 6,37% 
▶ Οι καθαρές επενδύσεις που αναδείχθηκαν ως ο μεγάλος ασθενής κατά την περίοδο της 
οικονομικής κρίσης συνέχισαν για δέκατο συνεχόμενο χρόνο να κυμαίνονται σε αρνητικό 
πρόσημο. Η επανέναρξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας την τελευταία τριετία συγκρατεί την 
οικονομία από ακόμα μεγαλύτερη αποεπένδυση. 
▶ Η ανεργία το 2020 στην Ελλάδα ανήλθε στο 16,3% συνεχίζοντας την πορεία αποκλιμάκωσης 
της, εν τούτοις, η Ελλάδα σήμερα είναι η χώρα με την υψηλότερη ανεργία στην ΕΕ. 
Καταλυτικό ρόλο για τη συγκράτηση της ανεργίας έπαιξε η σύνδεση των μέτρων στήριξης με τη 
διατήρηση των θέσεων εργασίας. 
▶ Το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, μετά από μία σύντομη πορεία ισοσκελισμού σημείωσε 
σημαντική επιδείνωση λόγω της απώλειας εθνικού εισοδήματος από τον τουρισμό. 
▶ Η αύξηση των ρευστών καταθέσεων συνεχίστηκε εντονότερα μέσα στο 2020. Εντούτοις 
παρατηρείται μία συστηματική μείωση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων, κυρίως ως αποτέλεσμα 
των μηδενικών επιτοκίων που προωθεί η ΕΚΤ τα τελευταία χρόνια. 
▶ Η αύξηση της χρηματοδότησης το 2020 οφείλεται καθαρά στο γεγονός ότι τα μέτρα στήριξης 
πέρασαν μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων εξακολουθεί να 
είναι κορυφαίο πρόβλημα ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις καθώς η πιστωτική επέκταση των 
τελευταίων ετών παραμένει αρνητική 
▶ Τον αποπληθωρισμό της τάξης του -1,2% που σημειώθηκε το 2020 διαδέχθηκε έντονος 
πληθωρισμός από το 2 ο τρίμηνο του 2021. Ο πληθωρισμός αυτός δημιουργείται τόσο από τη 
διακοπή των εφοδιαστικών αλυσίδων κατά τη διάρκεια της πανδημίας όσο και από την αύξηση 
των διεθνών τιμών ενέργειας. 
▶ Το 2020 υπήρξε δημοσιονομικός εκτροχιασμός με το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης 
να φτάνει στο 9,73%. Η αύξηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και η μείωση του ΑΕΠ οδήγησε 
στην εκτόξευση του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης στο 205,6% το 2020. 
▶ Τα μέτρα αναγκαστικού κλεισίματος επιχειρήσεων δημιούργησαν ένα νέο διαχωρισμό 
στις ελληνικές επιχειρήσεις μεταξύ όσων προϋποθέτουν ανθρώπινη επαφή κι όσων δεν 
προϋποθέτουν. 
▶ Συγκρίνοντας το 2019 με το 2021, στη βάση όσων στοιχείων υπάρχουν διαθέσιμα μέχρι τώρα 
για το 2021, ο κανόνας θέλει το 2021 να είναι καλύτερο από το 2020 αλλά χειρότερο από το 2019. 
▶ Υπάρχουν ωστόσο δύο εξαιρέσεις. Πρώτον, κλάδοι που τα πήγαν καλύτερα και από το 2019 και 
από το 2020, όπως το εμπόριο και δεύτερο, κλάδοι που τα πήγαν χειρότερα και από το 2019 και 
από το 2020, όπως η ακίνητη περιουσία και η διασκέδαση. 
Η εικόνα των ΜμΕ 
▶ Στους μεγάλους χαμένους του 1ου κύματος αναγκαστικού κλεισίματος ο κλάδος καυσίμων και 
λιπαντικών αυτοκινήτων, τα καταλύματα και η εστίαση.  
Στους κερδισμένους: καταστήματα ειδών διατροφής, κατασκευές και βιομηχανία. 
▶ Σχετικά με την έναρξη δραστηριοτήτων νέων επιχειρήσεων, οι 3 στις 4 είναι 
▶ ατομικές επιχειρήσεις, που σημαίνει μικροί τζίροι ή οιωνεί μισθωτή εργασία. 
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▶ Η πλειονότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων κατέγραψε σοβαρή μείωση 
του κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
 
Συγκεκριμένα: 
α' εξάμηνο 2020: 8 στις 10 επιχειρήσεις (80,6%) , με μεσοσταθμική μείωση του κύκλου εργασιών 
να διαμορφώνεται στο 46,4% 
β΄εξάμηνο2020: 7 στις 10 επιχειρήσεις (70,7%) , με μεσοσταθμική μείωση του κύκλου εργασιών 
47,8%  
ά εξάμηνο 2021: πάνω από 1 στις 2 επιχειρήσεις (55%), με μεσοσταθμική μείωση κύκλου 
εργασιών 41,4% 
 
▶ Το 2020 σε σύγκριση με το 2019 συντελέστηκε πλήρης ανατροπή στη κερδοφορία των 
επιχειρήσεων 
Σχεδόν διπλασιάστηκαν οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν ζημιές (47,8% το 2020 έναντι 27,6% το 
2019). 
 
Υποδιπλασιάστηκαν οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν κέρδη (27,3% το 2020 από 55,2% το 2019). 
▶ Κατά τη διάρκεια της πανδημίας αυξήθηκαν σημαντικά οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με 
σοβαρά προβλήματα ρευστότητας 
Τα ποσοστά των επιχειρήσεων με μηδενικά ταμειακά διαθέσιμα ήταν: 
- 14,8% τον Ιούνιο του 2020 
- 24,7% τον Φεβρουάριο του 2021 
- 21,4% τον Ιούλιο του 2021 
 
▶ Τα μέτρα που ελήφθησαν για τη στήριξη των επιχειρήσεων μετρίασαν τον αρνητικό αντίκτυπο 
της πανδημίας, ωστόσο δεν ήταν αρκετά για να αποκαταστήσουν τη ρευστότητα του συνόλου των 
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 
 
▶ Κατά τη διάρκεια της πανδημίας αυξήθηκαν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με 
ληξιπρόθεσμες οφειλές. 
 
▶ Όπου εφαρμόστηκαν στοχευμένα μέτρα στήριξης οι οφειλές συγκρατήθηκαν. 
 
▶ Παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων. 
 
▶ Τα μέτρα στήριξης απέτρεψαν τα μαζικά λουκέτα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 
 
▶ Όμως, καθώς η οικονομία επιστρέφει σε σχετικά ομαλές συνθήκες και τα μέτρα προστασίας 
αποσύρονται ο κίνδυνος εκδήλωσης εκτεταμένων λουκέτων παραμένει, 
 
▶ ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που η κατάσταση τους επιδεινώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας 
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Πλαίσιο λειτουργίας καταστημάτων εστίασης, λιανεμπορίου και ψυχαγωγίας 

 

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης 
&Επενδύσεων ανακοινώνει στο καταναλωτικό κοινό και στις επιχειρήσεις εστίασης, λιανεμπορίου 
και ψυχαγωγίας ότι από Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021: 
-Στα κέντρα διασκέδασης, στους κλειστούς (εσωτερικούς) χώρους εστίασης, στα θέατρα, στους 
κινηματογράφους, στα μουσεία, στις εκθέσεις, στα συνέδρια, στα γυμναστήρια και στα γήπεδα 
δυνατότητα πρόσβασης και δια ζώσης παρουσίας έχουν μόνο οι εμβολιασμένοι ή εντός των 
τελευταίων έξι (6) μηνών νοσήσαντες από τη νόσο COVID-19 ενήλικοι συμπολίτες μας. Οι 
ανεμβολίαστοι ενήλικοι συμπολίτες μας δεν έχουν δυνατότητα φυσικής πρόσβασης στους 
προαναφερθέντες χώρους για την προστασία, πρωτίστως, της δικής τους υγείας. 
-Στα καταστήματα λιανικού εμπορίου,  στους ανοικτούς (εξωτερικούς) χώρους εστίασης, στα 
κομμωτήρια, στους χώρους παροχής υπηρεσιών αισθητικής και άλλους χώρους με συναφείς 
δραστηριότητες ή παροχής υπηρεσιών δυνατότητα πρόσβασης έχουν οι εμβολιασμένοι ή εντός 
των τελευταίων έξι (6) μηνών νοσήσαντες από τη νόσο COVID-19 και οι ανεμβολίαστοι ενήλικοι 
συμπολίτες μας που έχουν υποβληθεί σε διαγνωστικό έλεγχο με PCR ή rapid test πριν από την 
παρουσία τους στο κατάστημα. 
-Τα παιδιά ηλικίας από 4 έως 17 ετών έχουν δυνατότητα πρόσβασης, σε όσους από τους 
προαναφερθέντες χώρους επιτρέπεται η παρουσία ανηλίκων, και μόνο εφόσον έχουν υποβληθεί 
σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο self–test εντός των τελευταίων 24 ωρών αντίστοιχα πριν από την 
παρουσία τους στο χώρο. Τα παιδιά ηλικίας μέχρι 4 ετών έχουν δυνατότητα πρόσβασης χωρίς 
έλεγχο. 
-Στα supermarkets, τα καταστήματα αγοράς τροφίμων (όπως κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, 
ζαχαροπλαστεία και κάβες) η πρόσβαση καταναλωτών είναι δυνατή χωρίς έλεγχο. Ωστόσο, στην 
περίπτωση αυτή ισχύει ο επιπρόσθετος περιορισμός μέγιστης δυνατής ταυτόχρονης παρουσίας 
πελατών εντός του καταστήματος στο 1 άτομο ανά 9 τετραγωνικά μέτρα. 
-Στα φαρμακεία η πρόσβαση καταναλωτών είναι δυνατή χωρίς έλεγχο. 
-Προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς που εξυπηρετούν 
αστικά κέντρα πόλεων, τροποποιείται το ωράριο των καταστημάτων του λιανικού εμπορίου στα 
αστικά κέντρα. Ειδικότερα, από τη Δευτέρα 22/11/2021, τα καταστήματα λιανικού εμπορίου στα 
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 αστικά κέντρα θα είναι ανοικτά κάθε ημέρα από τις 10.00 το πρωί μέχρι τις 21.00 το βράδυ τις 
καθημερινές. Το μέτρο αυτό δεν αφορά στα  supermarkets, τα καταστήματα αγοράς τροφίμων 
(όπως κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία και κάβες) και τα φαρμακεία. Με το 
μέτρο αυτό επιτυγχάνεται η αποτροπή του συγχρονισμού των ωρών αιχμής των μετακινήσεων 
των εργαζόμενων πολιτών που παρέχουν δια ζώσης εργασία και των πολιτών που επιθυμούν να 
κάνουν τις αγορές τους στα καταστήματα λιανικού εμπορίου. Επιπρόσθετα, επιδιώκεται η 
κατανομή της προσέλευσης των καταναλωτών στα καταστήματα λιανικού εμπορίου  σε 
περισσότερες ώρες της ημέρας έτσι ώστε να αποφευχθεί, στο μέτρο του δυνατού, η δημιουργία 
ουρών έξω από τα καταστήματα και η αποφυγή συνωστισμού μέσα  σε αυτά. 
-Ο έλεγχος πρόσβασης των καταναλωτών στους χώρους που υπάρχουν περιορισμοί συνεπάγεται 
την ευθύνη και των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Οι επιχειρήσεις κατά την είσοδο και την 
εξυπηρέτηση των πελατών τους σε εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων τους υποχρεούνται 
να ελέγχουν το επιδεικνυόμενο από τον πελάτη πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πρόσφατης 
νόσησης ή διαγνωστικού ελέγχου, ανάλογα με την περίπτωση, και ότι ο πελάτης που επιδεικνύει 
το πιστοποιητικό είναι και ο νόμιμος κάτοχός του, μέσω ελέγχου της αστυνομικής ταυτότητάς του ή 
άλλου νόμιμου πρωτότυπου εγγράφου απόδειξης ταυτοπροσωπίας. Ο έλεγχος πραγματοποιείται 
υποχρεωτικά από υπάλληλο της επιχείρησης, τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο εκπρόσωπο της 
επιχείρησης ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο από την επιχείρηση πρόσωπο μέσω της ειδικής  
εφαρμογής “Covid Free GR”. Η είσοδος και η εξυπηρέτηση αλλοδαπών πελατών που διαθέτουν 
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πρόσφατης νόσησηςαπό χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
επιτρέπεται με απλή επίδειξη του πιστοποιητικού με ταυτόχρονη επίδειξη εγγράφου απόδειξης 
ταυτοπροσωπίας (π.χ. διαβατήριο), χωρίς να απαιτείται ο έλεγχος με την ειδική εφαρμογή COVID 
Free GR. 
 

Ηλεκτρονικές αποδείξεις – Ποιες συμμετέχουν στην έκπτωση του 30% 

 

Να καλύψουν το 30% του εισοδήματός τους με ηλεκτρονικές αποδείξεις υποχρεούνται οι 
φορολογούμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, όσοι δεν τα καταφέρουν θα κληθούν να πληρώσουν 
το 2022, με τα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων, έξτρα φόρο ίσο με το 22% της 
ακάλυπτης διαφοράς. 
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Η υποχρέωση κάλυψης του 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος με ηλεκτρονικές 
πληρωμές δαπανών, η οποία τροποποιήθηκε το 2020, προκειμένου να εξαιρεθούν πλήρως όσοι 
φορολογούμενοι επλήγησαν από την πανδημία, αλλά και να επιβαρυνθούν με ποινή μικρότερη 
του 22% οι υπόλοιποι που δεν κατάφεραν να καλύψουν το 30%, επανήλθε φέτος κανονικά σε 
πλήρη ισχύ. 

Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να φροντίσουν να καλύψουν έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2021 το 30% του εισοδήματός τους με ηλεκτρονικές πληρωμές δαπανών και να 
γνωρίζουν τα εξής: 
Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνονται το ποσό της ειδικής 
εισφοράς αλληλεγγύης, το ποσό της διατροφής που δίδεται από τον φορολογούμενο στον/στη 
διαζευγμένο/η σύζυγο ή σε μέρος συμφώνου συμβίωσης ή/και σε εξαρτώμενο τέκνο του, εφόσον 
αυτό καταβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. 
Στην έννοια του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα που προκύπτει από 
την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων. 
Για τον φορολογούμενο του οποίου είναι κατασχεμένοι ένας ή περισσότεροι λογαριασμοί, πλην 
του ακατάσχετου λογαριασμού, το όριο των ηλεκτρονικών αποδείξεων περιορίζεται σε 5.000 
ευρώ. 

Στην περίπτωση που οι δαπάνες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί εντός του έτους και αφορούν 
καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, ανεξαρτήτως του χρόνου 
βεβαίωσης αυτών, δανειακές υποχρεώσεις προσωπικές ή επαγγελματικές προς 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) και ενοίκια υπερβαίνουν το 60% του 
πραγματικού εισοδήματος, τότε το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται στο 20%, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω δαπάνες έχουν καταβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. 
Το ποσό των δαπανών που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δηλώνεται ατομικά 
από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση κοινής δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος, όπου καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ 
των δύο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά τον 
προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος να μεταφερθεί στον άλλον σύζυγο ή στο άλλο μέρος 
συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών. 
Οι αλλαγές από του χρόνου 

Από το επόμενο έτος έρχονται ανατροπές στις ηλεκτρονικές αποδείξεις. Οι φορολογούμενοι που 
θα ζητούν e-αποδείξεις στις συναλλαγές τους με επαγγελματικούς κλάδους που βρίσκονται ψηλά 
στη λίστα της φοροδιαφυγής θα κερδίζουν έξτρα έκπτωση φόρου έως 2.200 ευρώ. 

Ειδικότερα το νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέχρι το τέλος του μήνα θα 
προβλέπει: 

1. Το 30% των δαπανών που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι με ηλεκτρονικά μέσα 
πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους και μέχρι του ποσού των 5.000 
ευρώ ετησίως θα εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα. Το μέτρο αυτό ενεργοποιείται 
από τον Ιανουάριο του 2022 και θα ισχύει μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2025. 
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2. Στη λίστα των επαγγελματικών κλάδων που οι ηλεκτρονικές αποδείξεις θα δίνουν έξτρα 
έκπτωση φόρου έως 2.200 ευρώ στους φορολογουμένους περιλαμβάνονται: υδραυλικοί, 
ηλεκτρολόγοι, ελαιοχρωματιστές, δικηγόροι, αρχιτέκτονες, ψυκτικοί,  γραφεία τελετών, υπηρεσίες 
προσωπικής φροντίδας και νοσηλείας, υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης, παιδικής 
φροντίδας, λιμουζίνες και ταξί, καθαριστήρια, υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών αναψυχής, υπηρεσίες 
συμβουλευτικής, φωτογράφοι, οικοδομικές εργασίες καθώς και γυμναστήρια και σχολές χορού. 

3. Τα ετήσια έξοδα που πραγματοποιεί κάθε φυσικό πρόσωπο για επισκέψεις σε γιατρούς, 
οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς και κτηνιάτρους καθώς και για εξετάσεις σε ιδιωτικά διαγνωστικά 
κέντρα και για άλλες υπηρεσίες ιατρικού χαρακτήρα, πλην της αγοράς φαρμάκων και της 
νοσηλείας σε νοσοκομεία, θα «μετρούν» εις διπλούν για την κάλυψη του 30% του ετήσιου 
πραγματικού εισοδήματος με ηλεκτρονικές δαπάνες. 
Black Friday: Οι εκτιμήσεις για τον εβδομαδιαίο τζίρο – Πού θα ξοδέψουν οι περισσότεροι 

 

Ο εβδομαδιαίος εκπτωτικός τζίρος της Black Friday, για το 2021, αναμένεται να επανέλθει στα 
επίπεδα του 80-85% του 2019, σύμφωνα με τις εφετινές εκτιμήσεις από την έρευνα του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για το Περιφερειακό Επιμελητηριακό 
Συμβούλιο Αττικής (ΠΕΣΑ). 
Υπενθυμίζεται ότι ενόψει της Black Friday, την Παρασκευή στις 26 Νοεμβρίου, και της Cyber 
Monday την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου, ήδη έχουν ξεκινήσει οι προσφορές σε φυσικά και ηλεκτρονικά 
καταστήματα. 
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του επιμελητηρίου, η προβολή των στοιχείων κατανάλωσης του 
2021, στην αντίστοιχη εκπτωτική περίοδο, δείχνει περίπου 3 εκατ. καταναλωτές, με τον μέσο όρο 
ατομικής δαπάνης αυξημένο στα 160 ευρώ και τον ίδιο αριθμό επιλογής αγοράς 4 ειδών κατά 
μέσο όρο. Το Π.Ε.Σ. Αττικής, σύμφωνα με τις αυξήσεις του τζίρου το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο, 
εκτιμά πως ο εβδομαδιαίος εκπτωτικός τζίρος της Black Friday, για το 2021, αναμένεται να 
επανέλθει στα επίπεδα του 80-85% του 2019. Ο τρόπος πωλήσεων επανέρχεται και πάλι σε 
“Phygital”, δηλαδή υβριδικός με φυσικές και ηλεκτρονικές αγορές, ανάλογα με τις ηλικιακές 
αποκλίσεις, τις νέες γενιές καταναλωτών και την εξοικείωση με τις διαδικτυακές πληρωμές. 

Τηλεφωνική έρευνα για black Friday 
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τηλεφωνική έρευνα στην Αττική, από το τμήμα Μελετών του ΕΒΕΠ για 
το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Αττικής, φαίνεται πως οι 8 στους 10 καταναλωτές στο 
Λεκανοπέδιο επιθυμούν να εκμεταλλευθούν τις ελκυστικές τιμές, στο μέτρο του δυνατού και όπου 
φανούν χρήσιμες και συμφέρουσες λίγο πριν τις οικογενειακές υποχρεώσεις των εορτών. 
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Δυστυχώς, οι 2 στους 10 καταναλωτές δηλώνουν αδυναμία κατανάλωσης και δεν εκδηλώνουν 
κανένα ενδιαφέρον για τον λόγο ότι δεν τους περισσεύει οικογενειακό εισόδημα για αγορές. Οι 
αυξήσεις στη λιανική δείχνουν συγκρατημένες, παρά το γεγονός πως οι ανατιμήσεις στις τιμές 
κυμαίνονται στο 16% για μεταλλικά προϊόντα, 14% για ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά είδη, 10% για 
βιομηχανικά, 7% για κλωστοϋφαντουργικά, 6% για πλαστικά, 4% για προϊόντα ξύλου και 2% σε 
φαρμακευτικά είδη. Οι αυξήσεις που όμως «κακοφαίνονται» περισσότερο στα νοικοκυριά είναι στα 
τρόφιμα και τα καύσιμα. 
Επιπλέον, από την έρευνα προκύπτει ότι, οι 9 στους 10 καταναλωτές της Black Friday & Cyber 
Monday έχουν ήδη κάνει έρευνα στα προϊόντα που έχουν στοχεύσει για τις προσωπικές αγορές. 
Οι 8 στους 10 θα ήθελαν “black friday τιμές” και εκπτώσεις στα σούπερ μάρκετ για τρόφιμα και 
είδη πρώτης ανάγκης. Οι 7 στους 10 καταναλωτές ενδιαφέρονται για ευκαιρίες σε ηλεκτρονικές 
συσκευές, παιχνίδια, smartphones, laptops, λευκές συσκευές, έπιπλα και είδη οικιακού  

εξοπλισμού. Οι 6 στους 10 καταναλωτές έχουν προ επιλέξει τα 4 είδη που, κατά μέσο όρο, 
ενδιαφέρονται να αγοράσουν. Οι 5 στους 10 προτιμούν να δαπανήσουν για αγορές οικογενειακών 
δώρων ενόψει εορτών σε συνδυασμό με προσωπικές αγορές. 

Τα ψώνια στη black Friday 
Οι 4 στους 10 κάνουν αγορές Phygital συνδυάζοντας την φυσική τους παρουσία με digital αγορές. 
Οι 3 στους 10 προτιμούν τις προσωπικές αγορές ρούχων, καλλυντικών, κοσμημάτων και τα 
ταξίδια. Οι 2 στους 10 προτίθενται να ξοδέψουν φέτος τουλάχιστον 50% περισσότερα, κυρίως σε 
φυσικά καταστήματα, αφού, πέρυσι, ήταν σε καραντίνα οι ίδιοι και η αγορά σε lockdown. Τέλος, 1 
στους 10 ενοχλείται από τους ελέγχους στην είσοδο και τον αποτρέπει να επισκεφτεί εμπορικό 
κατάστημα. 

Επίδομα θέρμανσης: Βήμα-βήμα η διαδικασία υποβολής της αίτησης 

 

Με απλά βήματα, όσοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης, μπορούν να εισέλθουν στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση και να υποβάλλουν τις απαιτούμενες αιτήσεις. Ήδη ένας 
μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων έχει προχωρήσει στη σχετική διαδικασία.  
Για τα καύσιμα (υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα- πέλετ, θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης) η 
καταβολή του επιδόματος γίνεται ανάλογα με την ημερομηνία καταχώρησης των παραστατικών με 
καταληκτική ημερομηνία την 15η Απριλίου 2022. 
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Ειδικά για το φυσικό αέριο καταχωρίζονται έως την 31η Μαΐου 2022 δικαιολογητικά αγορών της 
περιόδου από 1.10.2021 έως 31.3.2022 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής 
έως την 16η Μαΐου 2022. 
Αναλυτικά η υποβολή αίτησης: 
Είσοδος στην πλατφόρμα myΘέρμανση:  
https://www.aade.gr/mythermansi  
Εκδήλωση ενδιαφέροντος 
Επιλέγω αν διαμένω σε μονοκατοικία ή πολυκατοικία 
Επιλέγω αν είμαι ιδιοκτήτης ή ένοικος οπότε συμπληρώνω τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη 
Επιλέγω είδος καυσίμου 
Συμπληρώνω τον Αριθμό παροχής ρεύματος 
Επιλέγω οικισμό 
Συμπληρώνω τα τ.μ. της κατοικίας 
Συμπληρώνω τον IBAN στο myAADE 
Το επίδομα θέρμανσης θα έχει πληρωθεί έως τις 10 Δεκεμβρίου, σε όσους υποβάλλουν αίτηση 
έως το τέλος Νοεμβρίου και ταυτόχρονα ήταν δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης και κατά τη 
χειμερινή περίοδο 2020/2021. 

Οι νέοι δικαιούχοι, που προέκυψαν είτε από την διεύρυνση των κριτηρίων, εισοδηματικών και 
περιουσιακών, είτε λόγω της χορήγησης του επιδόματος σε νέες κατηγορίες πολιτών που 
χρησιμοποιούν άλλες μορφές θέρμανσης, όπως φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση ή καυσόξυλα (σε 
περιοχές πάνω από 2.500 κατοίκους και κάτω από 3.500 κατοίκους που πέρυσι δεν 
περιλαμβανόταν στην σχετική λίστα των δικαιούχων), θα πληρωθούν την προκαταβολή έως το 
τέλος του Δεκεμβρίου, υπό την προϋπόθεση βέβαια, ότι και αυτοί θα κάνουν την αίτηση έως το 
τέλος Νοεμβρίου. 

Το ποσό που θα προκαταβάλλεται, σύμφωνα με τις οδηγίες θα αφαιρείται από τις αμέσως 
επόμενες καταβολές του επιδόματος. 
Σύμφωνα με ΚΥΑ, το ποσό επιδόματος θέρμανσης καταβάλλεται, σε τρεις δόσεις ως εξής: 
αα) Έως την 30ή Δεκεμβρίου 2021 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 30ή 
Νοεμβρίου 2021 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 
15η Δεκεμβρίου 2021. 

αβ) Έως την 28η Φεβρουαρίου 2022 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 
31η Ιανουαρίου 2022 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και 
την 15η Φεβρουαρίου 2022. 

αγ) Έως την 29η Απριλίου 2022 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η 
Μαρτίου 2022 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 
15η Απριλίου 2022. Ειδικά για το φυσικό αέριο θα καταχωρούνται έως την 31η Μαΐου 2022 
δικαιολογητικά αγορών της περιόδου 1.10.2021 έως 31.03.2022 με ημερομηνία έκδοσης του 
παραστατικού πληρωμής έως την 16η Μαΐου 2022 και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα 
καταβάλλεται έως την 15η Ιουνίου 2022. 

Η καταβολή των ανωτέρω δόσεων πραγματοποιείται μετά την αφαίρεση της καταβληθείσας 
προκαταβολής. 
Κριτήρια χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης 
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Τα φυσικά πρόσωπα δικαιούνται επιδόματος θέρμανσης, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 
α. Εισοδηματικά: 
Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, 
πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως 14.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε 
κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και 20.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα 
μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση (δικαστική 
συμπαράσταση ή πτώχευση), ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της 
περ. β της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο 
προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω 
εισόδημα ανέρχεται σε 23.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο 
μετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται εκείνο το οποίο 
αθροιστικά απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και από την εισφορά αλληλεγγύης. 
Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων, καθώς και των 
εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος 
Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2020. Αν οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου 
συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή δήλωση λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ του αριθμού τέκνων που 
έχει δηλωθεί σε μια εκ των δύο (2) δηλώσεων. 
β. Ακίνητης Περιουσίας: 
Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του 
συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η οποία προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού 
ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2021, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, 
κατά τον ν. 4172/2013, τέκνων, που αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του 
φορολογικού έτους 2020, να μην υπερβαίνει το ποσό των 180.000 ευρώ για τους άγαμους, τους 
υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των 300.000 ευρώ για τους 
έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. 
Καθορισμός του ύψους του επιδόματος 
1. Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης χρησιμοποιούνται τα δεδομένα των δήμων και 
οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας, όπως αυτά αποτυπώνονται στο Παράρτημα, το οποίο 
επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, βάσει του υπολογισμού των 
βαθμοημερών, οι οποίες αποτελούν δείκτη για τη δριμύτητα κλίματος μιας περιοχής και 
χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των φορτίων θέρμανσης ενός κτιρίου και της απαιτούμενης 
κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανσή του. 

2. Σε κάθε δικαιούχο χορηγείται επίδομα για αγορές των επιδοτούμενων με την παρούσα ειδών 
καυσίμων θέρμανσης και θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, το ύψος του οποίου ανέρχεται 
στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300) ευρώ, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή επιδότησης 
ανά οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Παράρτημα 
της παρούσας και προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου. Το 
ποσό που θα προκύψει κατά τα ανωτέρω δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των εκατό (100) 
ευρώ και ούτε να υπερβαίνει το ποσό των επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο. 

Μόνο ένα είδος καυσίμου επιδοτείται 
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3. Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης ή μόνο θερμικής 
ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης. Το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο ο δικαιούχος να 
πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων με την παρούσα ειδών καυσίμων θέρμανσης ή 
θερμικής ενέργειας αξίας μεγαλύτερης ή ίσης με το διπλάσιο του κατά τα ανωτέρω δικαιούμενου 
επιδόματος σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3, από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 
2022 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης από την 15η Οκτωβρίου 2021, ημερομηνία κατά την 
οποία άρχεται η διάθεσή του σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001. 

Κατ’ εξαίρεση, για τα καυσόξυλα, το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο οι αγορές να έχουν 
πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2022. Σε περίπτωση που η 
αξία αγοράς υπολείπεται του ανωτέρω ορίου, ο δικαιούχος λαμβάνει επίδομα ίσο με το ήμισυ (1/2) 
της αξίας των αγορών που πραγματοποίησε το ίδιο διάστημα. 

Ειδικά για αγορές πετρελαίου θέρμανσης, η αξία αντιστοιχεί στην υπολογισθείσα βάσει της 
οριζόμενης στην παρούσα τιμής λίτρου. 

Για τον καθορισμό της αξίας των αγορών πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης ορίζεται η 
τιμή 1,16 ευρώ ανά λίτρο. 

4. Ορίζεται ότι για τις περιπτώσεις των οικισμών που ενδέχεται να μην συμπεριλαμβάνονται στο 
Παράρτημα, για την εφαρμογή του συντελεστή επιδότησης θα λαμβάνεται ο Μέσος Συντελεστής 
Επιδότησης του Ταχυδρομικού Κώδικα στον οποίο υπάγεται ο οικισμός. Αντίστοιχα, για τις 
περιπτώσεις που ενδέχεται να μην συμπεριλαμβάνεται κάποιος Ταχυδρομικός Κώδικας στο 
Παράρτημα, για την εφαρμογή του συντελεστή επιδότησης θα λαμβάνεται ο Μέσος Συντελεστής 
Επιδότησης του Δήμου στον οποίο υπάγεται ο οικισμός. Ο Μέσος Συντελεστής επιδότησης του 
Δήμου θα λαμβάνεται υπόψη επίσης στις περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται κανένας οικισμός στα 
όρια του αντίστοιχου Ταχυδρομικού Κώδικα. 

Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ – Τί καταβάλλεται από σήμερα έως 29 Νοεμβρίου 

 

Την πληρωμή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων Δεκεμβρίου περιλαμβάνει, μεταξύ 
άλλων, ο προγραμματισμός των καταβολών από τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ για την εβδομάδα 22-
29 Νοεμβρίου. 
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Συνολικά, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, θα καταβληθούν περί τα 2,1 δισ. ευρώ σε σχεδόν 4 εκατομμύρια δικαιούχους. 
Ειδικότερα: 

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα: 

-Την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου θα καταβληθεί ποσό 518,1 εκατ. ευρώ σε 1.088.602 δικαιούχους για 
τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου των μισθωτών, (δηλαδή των συνταξιούχων 
που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ), ο ΑΜΚΑ των οποίων λήγει σε 
1, 3, 5, 7, 9. 

-Την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου θα καταβληθεί ποσό 518,3 εκατ. ευρώ σε 1.089.685 δικαιούχους για 
τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου των μισθωτών, ο ΑΜΚΑ των οποίων λήγει σε 
0, 2, 4, 6, 8. 

-Την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου θα καταβληθεί ποσό 462,3 εκατ. ευρώ σε 836.158 δικαιούχους για 
τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις των μη μισθωτών, δηλαδή των συνταξιούχων που 
προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. 

Η διαδικασία καταβολής των συντάξεων Δεκεμβρίου θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου, 
με την καταβολή 540,2 εκατ. ευρώ σε 910.317 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις 
του Δημοσίου, του τ. ΝΑΤ, του τ. ΕΤΑΤ, του τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και της ΔΕΗ. 

Θα καταβληθούν επίσης 18,8 εκατ. ευρώ σε 560 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων 
για εφάπαξ. 
Τέλος, 25.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 30 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής 
σύνταξης. 
Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές: 
-13 εκατ. ευρώ σε 37.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων. 
-25 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 7.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων 
απασχόλησης. 
-500.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. 
-500.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.000 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα. 

Προϋπολογισμός 2022: Στα 16 δισ. ευρώ ο καθαρός δανεισμός του Δημοσίου 

Στα 16 δισ. ευρώ θα ανέλθει ο καθαρός δανεισμός του Δημοσίου για το 2022, σε «περιβάλλον 
αυξανόμενων επιτοκίων», σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό που κατατέθηκε τις 19 Νοεμβρίου στη 
Βουλή. 

Στο μεταξύ το 2021 το Ελληνικό Δημόσιο, όπως φαίνεται από την Εισηγητική Έκθεση, δανείστηκε 
το 2021 μέσω ρέπος (συμφωνίας αγοράς και επαναπώλησης τίτλων) το ποσό ρεκόρ των 30 δισ. 
ευρώ. 

Όσον αφορά στο δανειακό πρόγραμμα του 2022, ένα μέρος από τον δανεισμό -περί τα 10,8 δισ. 
ευρώ- θα απορροφηθεί για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος του Προϋπολογισμού, ενώ για την 
αποπληρωμή ομολόγων που λήγουν θα πρέπει να καταβληθούν χρεωλύσια περίπου 4,3 δισ. 
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ευρώ. Επίσης, προβλέπεται η αποπληρωμή 2,6 δισ. ευρώ για διακρατικά δάνεια του πρώτου 
Μνημονίου. 

Σε γενικές γραμμές το δανειακό πρόγραμμα του Δημοσίου για το 2022 θα κινηθεί στην ίδια 
στρατηγική που ακολουθήθηκε φέτος και η οποία είχε ως αποτέλεσμα να αντληθούν από την 
αγορά 15,4 δισ. ευρώ με τις εκδόσεις νέων ομολόγων. Συγκεκριμένα, η στόχευση της δανειακής 
στρατηγικής θα είναι η διασφάλιση της συνεχούς εκδοτικής παρουσίας του Ελληνικού Δημοσίου 
στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχονται 
από τη συμμετοχή της χώρας στο PEPP, καθ’ όλη τη διάρκειά του, η περαιτέρω παροχή 
εκδόσεων υψηλής ρευστότητας με διατήρηση της ήδη εκτεταμένης φυσικής ωρίμανσής τους. 
Ταυτόχρονα, θα επιχειρηθεί η αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχονται στο βραχυχρόνιο τμήμα 
της ευρωπαϊκής καμπύλης σε περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων, αξιοποιώντας στο μέγιστο 
δυνατό βαθμό τις υφιστάμενες θέσεις και χαρακτηριστικά του ελληνικού χαρτοφυλακίου δημοσίου 
χρέους. 
Στην εγχώρια δευτερογενή αγορά οι αποδόσεις κινήθηκαν πτωτικά ακολουθώντας την τάση που 
διαμορφώθηκε σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές αγορές. Το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν και 
άλλες χώρες της Ε.Ε. την απόφαση της Αυστρίας η οποία ανακοίνωσε lock down, έστρεψε τους 
επενδυτές στην αγορά των ομολόγων. 
Ετσι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε στο 1,15% από 
1,17% η απόδοση του 5ετούς ομολόγου κινήθηκε πτωτικά στο 0,30% από 0,33% και του 15ετούς 
υποχώρησε στο 1,21% από 1,24% . 

Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν 
συναλλαγές 81 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 35 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η 
απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε στο 1,15% από 1,20% έναντι -0,17% 
του αντίστοιχου γερμανικού με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,32% από 1,48%. 

Στην αγορά συναλλάγματος υποχωρεί και σήμερα το ευρωπαϊκό νόμισμα καθώς 
διαπραγματευόταν νωρίς το απόγευμα στα 1,1315 δολάρια από τα 1,1369 δολ. που άνοιξε η 
αγορά. Η ενδεικτική τιμή για την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου που ανακοινώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα διαμορφώθηκε στα 1,1271 δολάρια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
Σελίδα 16 από 18 

 

Σταϊκούρας: Εξετάζεται η έκδοση κρατικού πράσινου ομολόγου εντός του 2022 

 

«Για την Ελλάδα, η ευθυγράμμιση της οικονομικής μεγέθυνσης με τους φιλόδοξους 
περιβαλλοντικούς και κλιματικούς εθνικούς στόχους αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής μας». 

Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σε ομιλία του στην 
παρουσίαση του βιβλίου του επίκουρου καθηγητή του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Αναστάσιου 
Σεπετή «Χρηματοοικονομικά της Αειφόρου Ανάπτυξης». 

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι εν λόγω στόχοι και πολιτικές έχουν ρητά τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο για 
την Ενέργεια και το Κλίμα και υποστηρίζονται περαιτέρω από τον Στρατηγικό Σχεδιασμό για την 
Κυκλική Οικονομία και τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση. Το δε Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» αποτελεί παράδειγμα βιώσιμης χρηματοδότησης, έχοντας 
συμπεριλάβει επενδύσεις οι οποίες στο σύνολό τους συμφωνούν με την «Αρχή Μη Πρόκλησης 
Σημαντικής Βλάβης» της Ευρωπαϊκής Ταξινομίας. 
Επεσήμανε δε, ότι στις δράσεις που προωθεί το υπουργείο συμπεριλαμβάνονται η πρόθεση να 
εξεταστεί η έκδοση κρατικού πράσινου ομολόγου εντός του 2022, καθώς και η επιδίωξη για 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να καταρτιστεί μια συνεκτική Εθνική 
Στρατηγική Βιώσιμης Χρηματοδότησης. 
«Επιδίωξη του υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την 
Τράπεζα της Ελλάδας και τα ενδιαφερόμενα- από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα- μέρη, είναι η 
διασφάλιση ότι τα νέα πρότυπα αειφορίας και οι διαδικασίες δημοσιοποίησης θα αποτελέσουν 
εργαλείο ανάπτυξης και εξωστρέφειας του εγχώριου χρηματοπιστωτικού τομέα και των ελληνικών 
επιχειρήσεων», κατέληξε στην ομιλία του ο υπουργός. 
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Η Κομισιόν παρατείνει ως τις 30 Ιουνίου 2022 τις κρατικές ενισχύσεις 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να παρατείνει έως τις 30 Ιουνίου 2022 το 
προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις, προκειμένου να επιταχυνθεί περαιτέρω η 
ανάκαμψη, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Μαγκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, 
δήλωσε ότι από την έναρξη της πανδημίας, το προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις 
επέτρεψε στα κράτη μέλη να παρέχουν στοχευμένη και αναλογική στήριξη σε επιχειρήσεις που 
χρειάζονται βοήθεια. 

«Παρατείναμε την εφαρμογή του για έξι μήνες, έως το τέλος Ιουνίου του επόμενου έτους. Η 
περιορισμένη παράταση παρέχει την ευκαιρία για σταδιακή και συντονισμένη σταδιακή κατάργηση 
των μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης», ανέφερε η ίδια. 

Όπως τονίζει η Επιτροπή, η παράταση του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις θα 
επιτρέψει στα κράτη μέλη, όπου χρειάζεται, να επεκτείνουν τα καθεστώτα στήριξής τους και να 
διασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις που εξακολουθούν να πλήττονται από την κρίση δεν θα 
αποκοπούν ξαφνικά από την αναγκαία στήριξη. 

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις της 
πανδημίας COVID-19 και άλλους κινδύνους για την οικονομική ανάκαμψη. 

Εξάλλου, η Επιτροπή έθεσε σε εφαρμογή δύο νέα εργαλεία για την εκκίνηση της οικονομίας και 
την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων για μια ταχύτερη, πιο πράσινη και πιο ψηφιακή 
ανάκαμψη. 

Ειδικότερα, πρόκειται για μέτρα στήριξης των επενδύσεων προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν το επενδυτικό κενό που άφησε η κρίση. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
δημιουργήσουν κίνητρα για επενδύσεις που αναλαμβάνονται από εταιρείες και να 
χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο για να επιταχύνουν τόσο την πράσινη όσο και την ψηφιακή 
μετάβαση. Τα μέτρα θα πρέπει να στοχεύουν ευρεία ομάδα δικαιούχων και τα ποσά των 
ενισχύσεων να είναι περιορισμένα σε μέγεθος. Το μέσο αυτό είναι διαθέσιμο στα κράτη μέλη έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2022. 
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Επιπλέον, η Επιτροπή θέτει σε εφαρμογή μέτρα στήριξης της φερεγγυότητας για τη μόχλευση 
ιδιωτικών κεφαλαίων και τη διάθεσή τους για επενδύσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ), συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων και των εταιρειών μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν εγγυήσεις σε ιδιωτικούς ενδιάμεσους οργανισμούς, 
δημιουργώντας κίνητρα για επενδύσεις σε εταιρείες αυτού του είδους και να τους παρέχουν 
ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου που συχνά είναι δύσκολο να 
προσελκύσουν μεμονωμένα. 

Το εργαλείο αυτό θα είναι διαθέσιμο ως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και είναι ιδιαίτερα σημαντικό υπό 
το πρίσμα των αυξανόμενων επιπέδων χρέους των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της κρίσης. 
Τέλος, μεταξύ άλλων τροποποιήσεων, η Επιτροπή παρέτεινε ως τις 30 Ιουνίου 2023 τη 
δυνατότητα των κρατών μελών να μετατρέπουν επιστρεπτέα μέσα (π.χ. εγγυήσεις, δάνεια, 
επιστρεπτέες προκαταβολές) που χορηγούνται βάσει του προσωρινού πλαισίου, σε άλλες μορφές 
ενίσχυσης, όπως άμεσες επιχορηγήσεις.- 
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