
 

 Σεφχοσ 2ο, Ζτοσ 1ο 
 
 

 
Μινυμα προζδρου 

 
 

Αγαπθτζσ και αγαπθτοί,  
 
Aυτζσ τισ θμζρεσ, θ ςκζψθ μασ δεν μπορεί παρά να είναι   ςτο πλευρό όςων 
αγωνίηονται για να υπεραςπίςουν τα ςφνορα τθσ πατρίδασ μασ, αλλά και τουσ 
ακρίτεσ του Ζβρου, που κακθμερινά γίνονται κεατζσ τθσ προςπάκειασ 
παράνομων ειςόδων μεταναςτϊν ςτθ χϊρα μασ. Η χϊρα μασ δζχεται μία ζντονθ  
μεταναςτευτικι πίεςθ, ζρχεται αντιμζτωπθ με μία αςφμμετρθ απειλι και με 
αξιϊςεισ άνευ προθγοφμενου από τθν τουρκικι πλευρά. 
 
Οι άνκρωποι των ωμάτων Αςφαλείασ και των Ενόπλων Δυνάμεων που 
βρίςκονται ςτα ςφνορα με τόλμθ και αποφαςιςτικότθτα επιτελοφν το κακικον 
τουσ, μζςα ςε δφςκολεσ ςυνκικεσ ξεπερνϊντασ κακθμερινά τα όρια τθσ 
ανκρϊπινθσ αντοχισ. 
 
Οι Ζλλθνεσ, προςθλωμζνοι ςτα ιδανικά μασ και ςτον πολιτιςμό μασ, είμαςτε 
μακθμζνοι να υπεραςπιηόμαςτε τθ χϊρα μασ, κι αυτι τθ φορά είμαςτε 
ενωμζνοι ςα μία γροκιά. 
 
Χαιρετίηω τισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ, τα ϊματα Αςφαλείασ, αλλά και τουσ κατοίκουσ, 
που με υψθλό θκικό φυλάςςουν τα ςφνορα τθσ χϊρασ μασ, που είναι και ςφνορα 
τθσ Ευρϊπθσ.  
 
Πζτροσ Καλπακίδθσ 
Πρόεδροσ ΠΟΒΑΚΩ  
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Δυναμικά παροφςα θ ΠΟΒΑΚΩ ςτθν                                                                 
Athens International Jewellery Show 2020 

 
 

 
 
 
Πλικοσ κόςμου προςζλκυςε θ μεγαλφτερθ ετιςια επιχειρθματικι ςυνάντθςθ του 
κλάδου του κοςμιματοσ και των ωρολογίων, θ Athens International Jewellery Show 
2020, που πραγματοποιικθκε ςτο Metropolitan Expo.  
 
Για τθν Athens International Jewellery Show 2020 ζνωςαν και φζτοσ τισ δυνάμεισ 
τουσ θ ΔΕΘ- Helexpo και θ Πανελλινια Ομοςπονδία Βιοτεχνϊν Αργυροχρυςοχόων 
Κοςμθματοπωλϊν Ωρολογοπωλϊν, για τθν οποία θ διοργάνωςθ αποτελεί το 
εφαλτιριο για τθ ςφναψθ και ανανζωςθ ςυνεργαςιϊν. 
 
τθ φετινι ζκκεςθ, που αναπτφχκθκε ςε 12.000 τ.μ., ςυμμετείχαν πάνω από 270 
καταςκευαςτζσ, εργαςτιρια, ςχεδιαςτζσ, ειςαγωγείσ και αντιπρόςωποι 
κοςμθμάτων και ωρολογίων, ενϊ εκτόσ των ελλθνικϊν ςυμμετοχϊν παρουςία είχαν 
εκκζτεσ από Γερμανία, Βουλγαρία, Σουρκία, Ιταλία, Βζλγιο, Κφπρο και Ηνωμζνο 
Βαςίλειο. 

mailto:info@povako.gr
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Π. Καλπακίδθσ: Η αργυροχρυςοχοΐα ζχει όλεσ τισ προοπτικζσ για να 
πρωταγωνιςτιςει 

 

Μινυμα αιςιοδοξίασ για τισ προοπτικζσ που υπάρχουν ϊςτε θ αργυροχρυςοχοΐα να 
πρωταγωνιςτιςει απζςτειλε ο πρόεδροσ τθσ ΠΟΒΑΚΩ, Πζτροσ Καλπακίδθσ κατά τθν 
ομιλία του ςτα εγκαίνια τθσ 33θσ Διεκνοφσ Ζκκεςθσ Κοςμιματοσ, Ωρολογίων, 
Πολφτιμων Λίκων, Μθχανθμάτων, Εξοπλιςμοφ Athens International Jewellery Show. 

«Οι προοπτικζσ είναι καλζσ. Ασ ενϊςουμε όλοι μαηί τισ δυνάμεισ μασ για να 
διαμορφϊςουμε τισ προχποκζςεισ για τθ ριηικι αλλαγι του παραγωγικοφ μοντζλου 
τθσ χϊρασ. Ο κλάδοσ μασ ζχει όλεσ τισ προοπτικζσ για να πρωταγωνιςτιςει και να 
αναπτυχκεί. Προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ άλλωςτε ενεργεί και θ ΠΟΒΑΚΩ» ανζφερε ο 
κ. Καλπακίδθσ υπογραμμίηοντασ πωσ θ Athens International Jewellery Show 
αποτελεί ςθμείο ςυνάντθςθσ, ανταλλαγισ απόψεων, ενθμζρωςθσ για τισ νζεσ 
τάςεισ και τεχνοτροπίεσ και προπάντων το βιμα για τθ ςφναψθ ι και ανανζωςθ 
ςυνεργαςιϊν.  

 

 

mailto:info@povako.gr
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Ο πρόεδροσ τθσ ΠΟΒΑΚΩ ζκανε αναφορά ςτθ ςθμαςία των δφο εκκζςεων του 
κλάδου τθν Athens International Jewellery Show και τθν Kosmima  υπογραμμίηοντασ 
πωσ «θ Ομοςπονδία επιδότθςε τα μζλθ των υλλόγων που βρίςκονται ςτουσ 
κόλπουσ τθσ και ςυμμετείχαν ςτισ δφο διοργανϊςεισ του 2019, ωςτόςο, φζτοσ, το 
διοικθτικό ςυμβοφλιο ζλαβε τθν απόφαςθ, αναγνωρίηοντασ πωσ θ Κosmima, χριηει 
μεγαλφτερθσ βοικειασ και όντασ το πρωτότοκο παιδί του κλάδου, να επιδοτιςει, 
αποκλειςτικά μζλθ υλλόγων που κα ςυμμετζχουν ςτθν ζκκεςθ τθσ Θεςςαλονίκθσ. 
Σο ςυνολικό ποςό τθσ επιδότθςθσ αγγίηει τα 12.000 ευρϊ με ανϊτατο όριο ανά 
ςυμμετζχοντα, μζλοσ υλλόγου που ανικει ςτο δυναμικό τθσ ΠΟΒΑΚΩ, τα 400 
ευρϊ. Αφορά τουσ εκκζτεσ εκτόσ Θεςςαλονίκθσ». 

Ομιλθτισ ςτα εγκαίνια ιταν ο υφυπουργόσ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, Νίκοσ 
Παπακανάςθσ. Ο κ. Παπακανάςθσ ςθμείωςε πωσ είναι υποχρζωςθ τθσ κυβζρνθςθσ 
και τθσ πολιτείασ να ςτθρίξει το ελλθνικό κόςμθμα, ενϊ απευκυνόμενοσ ςτουσ 
παριςτάμενουσ εκπροςϊπουσ του κλάδου τόνιςε πωσ προάγουν τθν καινοτομία και 
δθμιουργοφν κζςεισ εργαςίασ. Από τθν πλευρά του ο διευκφνων ςφμβουλοσ τθσ 
ΔΕΘ-Helexpo, Κυριάκοσ Ποηρικίδθσ, υπογράμμιςε πωσ και οι επόμενεσ εκκεςιακζσ 
διοργανϊςεισ με επίκεντρο το ελλθνικό κόςμθμα κα είναι μεγάλεσ, κακϊσ φζτοσ και 
ςυγκεκριμζνα από τισ 17-19 Οκτωβρίου κα πραγματοποιθκεί θ ζκκεςθ Kosmima 
ςτο Διεκνζσ Εκκεςιακό Κζντρο τθσ Θεςςαλονίκθσ. 

 
 
 

mailto:info@povako.gr
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Χαιρετιςμό ςτα εγκαίνια τθσ ζκκεςθσ, εκπροςωπϊντασ και τον πρόεδρο τθσ ΓΕΒΕΕ, 
απθφκυνε το μζλοσ του προεδρείου τθσ ΓΕΒΕΕ, Γιϊργοσ Κουράςθσ. 
 
τα εγκαίνια τθσ ζκκεςθσ παρευρζκθκαν μεταξφ άλλων ο Ιωάννθσ Βαφειαδάκθσ,  β’ 
αντιπρόεδροσ τθσ ΓΕΒΕΕ, ο Κωνςταντίνοσ Κουηοφπθσ, πρόεδροσ του  υλλόγου 
Αργυροχρυςοχόων Ακθνϊν, ο Ιωςιφ Ρουςανίδθσ, πρϊθν πρόεδροσ τθσ ΠΟΒΑΚΩ, ο 
Άγγελοσ Σηίβασ, οικονομικόσ επόπτθσ του ΒΕΑ. 
 
το τζλοσ των εγκαινίων εκπρόςωποσ του ΔΙΕΚ τεμνίςτασ προςζφερε  ςτον 
πρόεδρο τθσ ΠΟΒΑΚΩ αναμνθςτικό που ζφερε τον τίτλο «1821- Η Γερουςία τθσ 
Πελοποννιςου». Σο αναμνθςτικό φιλοτεχνικθκε με αφορμι τον εορταςμό των 200 
ετϊν από τθν Εκνικι Παλιγγενεςία. 
 

Υπογραφι μνθμονίου τθσ ΠΟΒΑΚΩ με το  H&M Heritage and Museums 
 
 

 
 
Κατά τθ διάρκεια τθσ AthensInternationalJewelleryShowθ ΠΟΒΑΚΩ πραγματοποίθςε 
παράλλθλεσ εκδθλϊςεισ με κορυφαία αυτι τθσ υπογραφισ μνθμονίου με το 
H&MHeritageandMuseums,  που ςτοχεφει ςτθν από κοινοφ προϊκθςθ του 
ελλθνικοφ πολιτιςμοφ και τθσ αργυροχρυςοχοΐασ ωσ απαράμιλλου ςυςτατικοφ του 
πολιτιςμοφ τθσ χϊρασ. 

mailto:info@povako.gr
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Σο μνθμόνιο προβλζπει: 
- Κοινζσ δράςεισ προϊκθςθσ και προβολισ του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ και του 

ελλθνικοφ κοςμιματοσ. 
- Τλοποίθςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων  
- Παροχι τεχνογνωςίασ ςε ό,τι αφορά τθν παρουςίαςθ των εκκεμάτων ςε μουςεία 
- Ανταλλαγι γενικϊν πλθροφοριϊν και εμπειριϊν όςον αφορά τον κλάδο τθσ 

χρυςοχοΐασ, αργυροχοΐασ  και ωρολογοποιίασ. 
- Διοχζτευςθ πρακτικϊν πλθροφοριϊν και χριςιμων ςυμβουλϊν προσ τα μζλθ των 

δφο Οργανιςμϊν. 
- Κοινι ςυμμετοχι ςε ερευνθτικά και πολιτιςτικά προγράμματα. 
 
Σο μνθμόνιο υπεγράφθ από τθν πρόεδρο του H&M Heritage and Museums, Λίλα 
Ντε Σςάβεσ και από τον πρόεδρο τθσ ΠΟΒΑΚΩ Πζτρο Καλπακίδθ. 
 

Παρουςίαςθ εκκεμάτων του Μουςείου Ηλία Λαλαοφνθ 
 
 

 
 
το πλαίςιο των παράλλθλων εκδθλϊςεων που διοργάνωςε θ ΠΟΒΑΚΩ κατά τθ 
διάρκεια τθσ Athens International Jewellery Show ιταν και θ παρουςίαςθ 
εκκεμάτων του Μουςείου Ηλία Λαλαοφνθ.  
 

mailto:info@povako.gr
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Πλικοσ κόςμου είχε τθν ευκαιρία να καυμάςει εκκζματα του Μουςείου 
Κοςμιματοσ Ηλία Λαλαοφνθ, το οποίο αποτελεί το μοναδικό μουςείο για το 
ςφγχρονο κόςμθμα ςτθν Ελλάδα.  
 

Η Σχολι Aργυροχρυςοχοΐασ Στεμνίτςασ ςτο Athens International 
Jewellery Show 

 

Σο Δθμόςιο ΙΕΚ Αργυροχρυςοχοΐασ τεμνίτςασ ςυμμετείχε ςτο Athens International 
Jewellery Show. Σο ΔΙΕΚ τεμνίςτασ ςυμμετείχε με δικό του διαδραςτικό περίπτερο 
όπου φιλοξενικθκε ζκκεςθ των βραβείων των ςπουδαςτϊν του αλλά και ζργα του 
ιδρυτι του.   

Η χολι Αργυροχρυςοχοΐασ τεμνίτςασ λειτουργεί από το 2013 ωσ Δθμόςιο ΙΕΚ με 
τθν ειδικότθτα «Σεχνικόσ χειροποίθτου κοςμιματοσ και ςχεδιαςμοφ κοςμιματοσ» 
και διδάςκει ςπουδαςτζσ από όλθ τθν Ελλάδα.  

Κφριοσ άξονασ του προγράμματοσ ςπουδϊν είναι θ προςπάκεια να ςυνδυαςτεί θ 
εμπειρία και θ αρτιότθτα των παραδοςιακϊν τεχνικϊν με τθ ςφγχρονθ αντίλθψθ τθσ 
φόρμασ, του design και τθσ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ. 
 

mailto:info@povako.gr
https://athens-jewellery.helexpo.gr/
https://athens-jewellery.helexpo.gr/
https://athens-jewellery.helexpo.gr/
http://epas-stemn.ark.sch.gr/
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Ταξιδεφοντασ ςτθν τζχνθ του ςιμερα και του χκεσ 
 

 
 
Μία ιδιαίτερα ενδιαφζρουςα ομιλία είχαν τθν ευκαιρία να παρακολουκιςουν οι 
επιςκζπτεσ τθσ Athens International Jewellery Show. Ο λόγοσ για τθ διάλεξθ που 
πραγματοποίθςε θ εκνολόγοσ και πρόεδροσ του Οργανιςμοφ Παγκόςμιασ 
Κλθρονομιάσ και Μουςείων, Λίλασ Ντε Σςάβεσ με κζμα «Ζνασ περίπλουσ ςτθν τζχνθ 
μασ ζωσ και ςιμερα». 
 
Η κα. ντε Σςάβεσ ςτθν ομιλία τθσ αναφζρκθκε ςτθν ανάδειξθ του κοςμιματοσ ωσ 
αντικείμενο υψθλισ τζχνθσ, αποτζλεςμα ςκζψθσ, ζμπνευςθσ και νόθςθσ. 
 
Σθ διάλεξθ προλόγιςε ο βϋαντιπρόεδροσ τθσ Πανελλινιασ Ομοςπονδίασ Βιοτεχνϊν 
Αργυροχρυςοχόων Κοςμθματοπωλϊν Ωρολογοπωλϊν, Ελζνθ Σεηαψίδου 
υπογραμμίηοντασ πωσ «θ εκνικι πολιτιςτικι μασ κλθρονομιά που ςυνδζεται άμεςα 
με τθν τζχνθ τθσ αργυροχρυςοχοΐασ είναι μοναδικι και αναντικατάςτατθ. Σο βάροσ 
τθσ ευκφνθσ τθσ Πανελλινιασ Ομοςπονδίασ για τθ διατιρθςθ και διαφφλαξθ τθσ 
οδθγεί ςτθν ανεφρεςθ  δράςεων του παρόντοσ για το μζλλον. Είναι το κλθροδότθμα 
των παλαιότερων γενεϊν που οφείλει να διατθρθκεί και να παραχωρθκεί ςτισ 
επόμενεσ γενιζσ». 
 

mailto:info@povako.gr
https://www.inewsgr.com/t/������_tsaves.htm


 

9 

                            ΛζκκαΑ 20 - 105 62 Ακινα, Σθλ. 0030/210-3229 047, E-Mail: info@povako.gr, www.povako.gr 

 

 

 

 
 

Η κα. Σεηαψίδου παρουςίαςε το μακρφ και ιδιαίτερα ςθμαντικό βιογραφικό τθσ 
Λίλα ντε Σςάβεσ κακϊσ και τθ βιβλιογραφία τθσ εγνωςμζνου κφρουσ εκνολόγου.   
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Τ. Παπακαναςίου: Αναγκαίοσ ο επαναπροςδιοριςμόσ των 
επιχειρθματικϊν ςυνεργαςιϊν με τθν Τουρκία  
 

 
 
«Η διαμορφωκείςα κατάςταςθ ςτον Ζβρο με τθν τουρκικι προκλθτικότθτα ϊρα με 
τθν ϊρα να ενιςχφεται, εργαλειοποιϊντασ ανκρϊπινεσ ψυχζσ μεταναςτϊν, δεν 
μπορεί να μασ αφινει απακείσ» αναφζρει ο γενικόσ γραμματζασ τθσ Πανελλινιασ 
Ομοςπονδίασ Βιοτεχνϊν Αργυροχρυςοχόων Κοςμθματοπωλϊν Ωρολογοπωλϊν, 
Σριαντάφυλλοσ Παπακαναςίου υπογραμμίηοντασ πωσ ο Σοφρκοσ πρόεδροσ  Ρετηζπ 
Σαγίπ Ερντογάν ζχει ξεπεράςει κάκε όριο.  
 
«Ο  Ερντογάν, τισ τελευταίεσ μζρεσ ζχει... επενδφςει ςτα fake news, ςτισ εκρθκτικζσ 
δθλϊςεισ, κάνοντασ ςχόλια του τφπου «βλζπουμε ότι αυτά που ζκαναν οι Ζλλθνεσ 
είναι παρόμοια με αυτά που ζκαναν οι Ναηί. Δεν ζχουν καμία διαφορά» ςθμειϊνει 
ο κ. Παπακαναςίου υπογραμμίηοντασ  
πωσ «οι επανειλθμμζνεσ προςπάκειεσ ειςβολισ επί ελλθνικοφ εδάφουσ χιλιάδων 
μεταναςτϊν, μετά από παρότρυνςθ τθσ τουρκικισ πλευράσ δεν μποροφν να μείνουν 
αναπάντθτεσ».  
 
«το πλαίςιο αυτό είναι αναγκαίοσ ο επαναπροςδιοριςμόσ των επιχειρθματικϊν 
ςυνεργαςιϊν με τθν γείτονα χϊρα» επιςθμαίνει ο γενικόσ γραμματζασ τθσ ΠΟΒΑΚΩ 
τονίηοντασ πωσ «μζλθμα μασ κα πρζπει να είναι θ ςτιριξθ των ελλθνικϊν 
προϊόντων και δθ των ελλθνικϊν κοςμθμάτων ςε μία προςπάκεια ενίςχυςθσ τθσ 
εκνικισ οικονομίασ που αποτελεί βαςικό ςυντελεςτι ιςχφοσ τθσ χϊρασ μασ».  

mailto:info@povako.gr
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«Δεν είναι δυνατόν ςε μια εχκρικι ςυμπεριφορά απζναντι ςτθν πατρίδα 
μασ εμείσ να προτάςςουμε προςωπικζσ ιδιοτζλειεσ και κα ιταν πολφ κετικό αυτι θ 
κζςθ να γίνει και κζςθ τθσ Ομοςπονδίασ» καταλιγει ο κ. Παπακαναςίου.   
 
 

JCK LasVegas: Ελλθνικό χρϊμα ςτθν «κορυφι» τθσ παγκόςμιασ 
αγοράσ κοςμθμάτων 

 

 
 
Σθ λάμψθ τουσ φιλοδοξοφν να εκπζμψουν εκπρόςωποι τθσ ελλθνικισ 
αργυροχρυςοχοΐασ ςυμμετζχοντασ ςτθν JCK Las Vegas, που κα πραγματοποιθκεί 
από τισ 2 ζωσ τισ 5 Ιουνίου. 
 
Για τρίτθ ςυνεχι χρονιά το ελλθνικό κόςμθμα, όντασ δυναμικόσ πρεςβευτισ τθσ 
χϊρασ μασ, κα βρεκεί ςτθ διεκνι ζκκεςθ κοςμιματοσ και πολυτίμων λίκων JCK Las 
Vegas, υπό τθν ομπρζλα του Οργανιςμοφ Enterprise Greece.  
 
Η ΠΟΒΑΚΩ, κζλοντασ να ενιςχφςει τθν εξωςτρζφεια των μελϊν τθσ ςυνζβαλε ςτθ 
ςυμμετοχι των ελλθνικϊν επιχειριςεων ςτθ διοργάνωςθ ςτζλνοντασ ςχετικι 
επιςτολι προσ τον διευκφνοντα ςφμβουλο τουEnterprise Greece, Γιϊργο 
Φιλιόπουλο, ενϊ ο αϋαντιπρόεδροσ τθσ Ομοςπονδίασ, Αντϊνθσ Πατζρασ είχε και 
κατϋιδίαν ςυνάντθςθ μαηί του.   
 
Η ζκκεςθ αποτελεί τθ μεγαλφτερθ ετιςια εμπορικι εκδιλωςθ τθσ Αμερικισ και το 
επίκεντρο τθσ βιομθχανίασ κοςμθμάτων τισ θμζρεσ που διαρκεί. Κορυφαίοι και 
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απαιτθτικοί αγοραςτζσ από όλον τον κόςμο τθν επιςκζπτονται για να ανακαλφψουν 
νζουσ ςχεδιαςτζσ, νζα προϊόντα, υπθρεςίεσ και τάςεισ από όλο τον κόςμο.  
 
θμειϊνεται πωσ ςτισ δφο προθγοφμενεσ διοργανϊςεισ, Ζλλθνεσ δθμιουργοί 
ζδωςαν δυναμικό παρϊν ςτον τομζα Luxury, ςτον οποίο θ ςυμμετοχι γίνεται 
κατόπιν αίτθςθσ του ενδιαφερόμενου και επιλογι των διοργανωτϊν. 
 
Πζρυςι οι ςυμμετοχζσ άγγιξαν τισ 16, ενϊ για φζτοσ εκτιμάται πωσ κα είναι 
αυξθμζνεσ, δεδομζνου πωσ το ενδιαφζρον που εκδθλϊνεται μζχρι ςτιγμισ είναι 
ιδιαίτερα ςθμαντικό. Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ πριν δυο θμζρεσ άνοιξε θ πλατφόρμα 
για τθν υποβολι εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ.  
 
Οι πετυχθμζνεσ προθγοφμενεσ ςυμμετοχζσ, αλλά και θ επικείμενθ φετινι, 
αποτελοφν εχζγγυα για τθν ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ του ελλθνικοφ κοςμιματοσ 
που είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνο με τον ελλθνικό πολιτιςμό για τουλάχιςτον 6000 
χρόνια. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τθ βαςιλόπιτα του ζκοψε ο Σφλλογοσ Χρυςοχόων Ωρολογοποιϊν 
Καβάλασ 
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ε ζνα ηεςτό περιβάλλον ο φλλογοσ Χρυςοχόων Ωρολογοποιϊν Καβάλασ ζκοψε τθ 
βαςιλόπιτα του για τθν καινοφργια χρονιά. Ο πρόεδροσ του υλλόγου, Δθμιτρθσ 
Μαυρίδθσ ζκανε μία αποτίμθςθ τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ, ενϊ ζκεςε τουσ 
ςτόχουσ του τρζχοντοσ ζτουσ και αντάλλαξε ευχζσ με τουσ παρευριςκόμενουσ.  
 
Ευχζσ αντάλλαξε με τα μζλθ του υλλόγου και τισ οικογζνειεσ  τουσ και ο πρόεδροσ 
τθσ ΠΟΒΑΚΩ, Πζτροσ Καλπακίδθσ που παρευρζκθκε ςτθν εορταςτικι βραδιά. 
Αναφερόμενοσ, δε, ςτο ςυνδικαλιςτικό κίνθμα τόνιςε «πωσ ςυχνά τίκεται το 
ερϊτθμα τι νόθμα ζχει να μετζχει κάποιοσ ςε ζνα φλλογο. Η παρουςία ςασ δίνει 
νόθμα ςτο φλλογο και μόνο όντασ μζλοσ του μπορείτε να κατανοιςετε τθ ςθμαςία 
του». 
 
 
 
 
 
 

Επιςτολι τθσ ΠΟΒΑΚΩ προσ τουσ Συλλόγουσ ενόψει εκλογϊν 
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Επιςτολι ςτουσ προζδρουσ των υλλόγων που βρίςκονται ςτουσ κόλπουσ τθσ, 
απζςτειλε θ διοίκθςθ τθσ ΠΟΒΑΚΩ ενόψει των εκλογϊν των περιςςότερων 
πρωτοβάκμιων ςωματείων.  
 
Όπωσ αναφζρεται ςτθν επιςτολι που ςυνυπογράφουν ο πρόεδροσ τθσ 
Ομοςπονδίασ Πζτροσ Καλπακίδθσ και ο γενικόσ γραμματζασ Σριαντάφυλλοσ 
Παπακαναςίου «το τρζχον ζτοσ, είναι ζτοσ εκλογϊν των περιςςότερων 
πρωτοβάκμιων ωματείων που ανικουν ςτθ δφναμθ τθσ Ομοςπονδίασ, για τθν 
ανάδειξθ νζων οργάνων διοίκθςθσ και επιλογισ κφριασ και δεφτερθσ Ομοςπονδίασ 
που ανικουν οι φλλογοι. Επιςθμαίνουμε ότι κάκε φλλογοσ ζχει το δικαίωμα να 
ανικει ςε δφο ομοςπονδίεσ, μία τοπικοφ χαρακτιρα και μία κλαδικοφ». 
 
τθν επιςτολι επιςθμαίνεται πωσ θ διοίκθςθ τθσ ΠΟΒΑΚΩ λαμβάνει υπόψθ ότι θ 
κλαδικι Ομοςπονδία: 
«1. Καλφπτει ολόκλθρο το πεδίο των δραςτθριοτιτων των επιχειριςεων του κλάδου 

μασ. 
2. Ενδυναμϊνει το λόγο του κλάδου και αναβακμίηει τθ κζςθ του ςτισ ςχζςεισ του 

με τθν Πολιτεία. 
3. Αποτελεί το φυςικό χϊρο τθσ ελλθνικισ αργυροχρυςοχοΐασ. 
4. Είναι ςε κζςθ να διαχειριςτεί αποτελεςματικότερα τα ηθτιματα του κλάδου. 
5. Αναδεικνφει τθν ολότθτα του κλάδου». 
«Προτείνουμε και προτρζπουμε τουσ υλλόγουσ που ζχουν ωσ κφρια Ομοςπονδία 
τθν ΠΟΒΑΚΩ, να παραμείνουν ς’ αυτι και ςε όςουσ υλλόγουσ τθν ζχουν ωσ 
δεφτερθ Ομοςπονδία, να τθν επιλζξουν ωσ κφρια, πετυχαίνοντασ τθν ενίςχυςθ του 
ρόλου τθσ» υπογραμμίηει ο γενικόσ γραμματζασ τθσ ΠΟΒΑΚΩ.  
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Κορωνοϊόσ-μζτρα: Άδειεσ ειδικοφ ςκοποφ με πλιρεισ αποδοχζσ για 
τουσ εργαηομζνουσ γονείσ 

Σθ κζςπιςθ άδειασ ειδικοφ ςκοποφ με πλιρεισ αποδοχζσ για όςο διάςτθμα διαρκεί 
θ αναςτολι τθσ λειτουργίασ των ςχολείων και μζχρι τισ 10 Απριλίου ανακοίνωςε ο 
κυβερνθτικόσ εκπρόςωποσ Στζλιοσ Πζτςασ ςτο πλαίςιο των μζτρων για τθν κρίςθ 
του κορωνοϊοφ.  
 
φμφωνα με τον κ. Πζτςα, θ Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου προβλζπει για κάκε 
4 θμζρεσ άδειασ οι 3 να είναι ειδικοφ ςκοποφ και θ μια ωσ κανονικι άδεια. 
Ειδικότερα: 
 
- ε περίπτωςθ που θ άδεια ειδικοφ ςκοποφ αφορά εργαηόμενο του δθμοςίου 
τομζα το κράτοσ κα καλφψει το ςφνολο των αποδοχϊν του.  
 
- Για εργαηόμενουσ του ιδιωτικοφ τομζα το κράτοσ κα καλφψει από τον τακτικό 
προχπολογιςμό το 1/3 των αποδοχϊν του αλλά αυτό είναι δυναμικό και μπορεί να 
αλλάξει. 
 
- Εάν λάβει ο ζνασ γονζασ άδεια ειδικοφ ςκοποφ, ο άλλοσ δεν δικαιοφται  
 
- Εάν ο ζνασ γονζασ δεν εργάηεται, ο άλλοσ δεν δικαιοφται άδεια ειδικοφ ςκοποφ με 
τθν εξαίρεςθ αςκενϊν από κορωνοϊό ι άτομα με αναπθρία.  
 
- Για τουσ εργαηόμενουσ του δθμοςίου τομζα δθμιουργείται θ δυνατότθτα με 
ευζλικτο ωράριο εργαςίασ όπου αυτό είναι εφικτό . 
 

mailto:info@povako.gr
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- Για τουσ εργαηομζνουσ του ιδιωτικοφ τομζα δφναται θ επιχείρθςθ να προςφζρει 
ευζλικτο ωράριο απαςχόλθςθσ ι εργαςία εξ αποςτάςεωσ. 
 
«Σο 2020 κα είναι μια διαφορετικι χρονιά από αυτι που προβλζπαμε. Οι ζκτακτεσ 
ανάγκεσ για τθν τόνωςθ τθσ ρευςτότθτασ και τθν προςταςία τθσ απαςχόλθςθσ είναι 
ανάγκθ να εξαιρεκοφν από το ευρωπαϊκό πλαίςιο για τουσ δθμοςιονομικοφσ 
κανόνεσ» τόνιςε ο κ. Πζτςασ. 
 

Γιατί το άλμα του χρυςοφ ενιςχφει τισ απάτεσ 

 

Ανοδικά για δεφτερθ διαδοχικι εβδομάδα κινικθκαν οι τιμζσ του χρυςοφ, κακϊσ οι 
επενδυτζσ, ζντρομοι από τθν ταχεία εξάπλωςθ του κοροναϊοφ, ςτρζφονται ςτθν 
αςφάλεια του πολφτιμου μετάλλου. 

Σα ςυμβόλαια του πολφτιμου μετάλλου ολοκλιρωςαν τθν εβδομάδα πζριξ των 
1.670 δολαρίων ανά ουγγιά, ενϊ το τελευταίο διάςτθμα διαπραγματεφονται ςτα 
υψθλότερα επίπεδα ςε διάςτθμα επτά ετϊν, κακϊσ θ υψθλι μεταβλθτότθτα οδθγεί 
τουσ παράγοντεσ τθσ αγοράσ ςτθν αςφάλεια του χρυςοφ. 

Όπωσ αναφζρει το insider.gr, τθν άνοδο του χρυςοφ ςπεφδουν να επωφελθκοφν – 
και όχι με νόμιμο τρόπο – αρκετοί «απατεϊνεσ» που επιχειροφν να 
κεφαλαιοποιιςουν το άλμα ςτθν τιμι του πολφτιμου μετάλλου. 

Όςο αυξάνεται θ ηιτθςθ, ολοζνα και περιςςότερα οργανωμζνα δίκτυα, 
εμφανίηονται ςαν traders, με ςτόχο να εξαπατιςουν τουσ επενδυτζσ. 

mailto:info@povako.gr
https://www.insider.gr/eidiseis/kosmos/132017/koronaios-xeperasan-ta-100000-kroysmata-pagkosmios


 

17 

                            ΛζκκαΑ 20 - 105 62 Ακινα, Σθλ. 0030/210-3229 047, E-Mail: info@povako.gr, www.povako.gr 

 

 

 

 
 

«Οι πελάτεσ μασ, μασ ενθμερϊνουν ότι αυξάνονται τα δόλια και φποπτα ςτθν αγορά 
του χρυςοφ», αποκαλφπτει ο Rick Rule, CEO τθσ Sprott, μιλϊντασ ςτο CNBC. «Αυτά 
τα φποπτα κροφςματα ζρχονται τθν ϊρα που ενιςχφονται οι τιμζσ του πολφτιμου 
μετάλλου, ςτθ ςκιά των φόβων που επικρατοφν διεκνϊσ», εξθγεί. 

Τα είδθ απάτθσ 

φμφωνα με τον RickRule, τα περιςςότερα από τα είδθ απάτθσ λαμβάνουν χϊρα 
μζςω διαδικτφου, ενϊ τα περιςςότερα αφοροφν ςτθ μεταφορά κεφαλαίων που… 
ποτζ δεν μεταφζρονται ι παραδίδονται ςτουσ επενδυτζσ. 

Όπωσ εξθγεί ο Adrian Ash, διευκυντισ ερευνϊν ςτθ BullionVault, το μεγαλφτερο 
κφμα απάτθσ που ςυνδζκθκε με τον χρυςό καταγράφθκε πριν από μια δεκαετία. 
φμφωνα με τον ίδιο, το βαςικό είδοσ απάτθσ ζγκεινται ςτο εξισ: Οι απατεϊνεσ 
πλαςάρουν ράβδουσ χρυςοφ ωσ... ςπάνιεσ και τελικά τισ υπερχρεϊνουν, 
αποςπϊντασ απίςτευτα υψθλά χρθματικά ποςά από τουσ επενδυτζσ. Ζνα ακόμθ 
είδοσ απάτθσ ςυνδζεται με τθν εξισ μζκοδο: Ο trader υπόςχεται αςφαλζσ απόκεμα 
του πολφτιμου μετάλλου και ο επενδυτισ γριγορα ανακαλφπτει ότι το απόκεμα δεν 
υπάρχει! 

«Ο χρυςόσ δεν είναι τόςο αςφαλισ επζνδυςθ όςο φαίνεται» 

«Ο χρυςόσ δεν είναι τόςο αςφαλισ επζνδυςθ όςο φαίνεται», ςχολιάηει από τθν 
πλευρά του ο Ken Lewis, CEO of One Gold. 

Όπωσ επιςθμαίνει, ο χρυςόσ, ςαν πολφτιμο μζταλλο, ζχει υψθλζσ ιδιαιτερότθτεσ. 
Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που είναι… ευάλωτοσ ςε κάκε είδουσ απάτεσ. 

Πϊσ κα προςτατευκοφμε από τισ απάτεσ 

Όπωσ μαρτυροφν οι γνϊςτεσ τθσ αγοράσ, ο καλφτεροσ τρόποσ για να προςτατευκεί 
ζνασ επενδυτισ, κατά τθ διάρκεια μιασ επζνδυςθσ ςε χρυςό, είναι να κάνει 
ςυναλλαγζσ μόνο με traders γνωςτοφσ ςτθν αγορά, που ζχουν κφροσ και καλι 
φιμθ. Σο να πιςτοποιιςεισ τθν επίςθμθ άδεια ενόσ trader, δεν είναι κάτι δφςκολο, 
εξθγοφν, για να παραπζμψουν ςτον επίςθμο ιςτότοπο τθσ Financial Industry 
Regulatory Authority (FINRA). 
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Επιμέλεια κειμένων–ρεπορτάζ: Λίνα Τςιρέκα (tsirekalina@yahoo.com) 
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