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Τεφχοσ 6ο, Ζτοσ 1ο 
 

Μινυμα προζδρου 
 

Αγαπθτζσ, αγαπθτοί 

Θ επόμενθ θμζρα τθσ πανδθμίασ βρίςκει τισ ελλθνικζσ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ςε 
ζνα πολφ διαφορετικό οικονομικό και επιχειρθματικό περιβάλλον, ςτο οποίο κα 
πρζπει να προςαρμοςτοφν γριγορα και αποτελεςματικά. Άμεςο ηθτοφμενο είναι θ 
διαχείριςθ των επιπτϊςεων τθσ κρίςθσ, με κατάλλθλεσ κινιςεισ ςε κζματα 
χρθματοδότθςθσ, ρευςτότθτασ και ςυγκράτθςθσ κόςτουσ. Σε επόμενο ςτάδιο, 
ωςτόςο, αν κζλουν να παραμείνουν βιϊςιμεσ και να αντζξουν ςτισ πιζςεισ του 
ανταγωνιςμοφ, οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ κα πρζπει να ςχεδιάςουν το 
μεταςχθματιςμό του επιχειρθματικοφ τουσ μοντζλου. Να εφαρμόςουν νζεσ 
ςτρατθγικζσ, να αναπροςαρμόςουν τθν κατανομι των κεφαλαίων τουσ, να 
αξιοποιιςουν ψθφιακζσ τεχνολογίεσ.    

Στθν προςπάκεια αυτι κα πρζπει να υπερκεραςτεί ζνα βαςικό εμπόδιο που αφορά 
ςτθν πρόςβαςθ ςε χρθματοδότθςθ για τθν πραγματοποίθςθ των απαιτοφμενων 
επενδφςεων. Για τθν αντιμετϊπιςι του, απαιτοφνται άμεςεσ αποφάςεισ από τθν 
πλευρά τθσ Ρολιτείασ, για εμπροςκοβαρι προγράμματα οικονομικισ ςτιριξθσ, 
ειδικά ςχεδιαςμζνα για τισ ανάγκεσ των μικρομεςαίων επιχειριςεων.  

Σε μια εποχι όπου οι ςυνκικεσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ αλλάηουν δραματικά, θ 
ανάγκθ μεταςχθματιςμοφ των ελλθνικϊν μικρομεςαίων επιχειριςεων είναι πιο 
επιτακτικι από ποτζ.  Θ ΡΟΒΑΚΩ βρίςκεται αδιάλειπτα ςτο πλευρό των μελϊν τθσ  
και του κλάδου ευρφτερα προτείνοντασ προσ τθν κυβζρνθςθ ςειρά κινιςεων που κα  
επιτρζψει ςτισ ελλθνικζσ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ να κερδίςουν τθν πρόκλθςθ τθσ 
επόμενθσ θμζρασ.  

 
Ρζτροσ Καλπακίδθσ 
Ρρόεδροσ ΡΟΒΑΚΩ 
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Επιςτολι προσ τθσ Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ 
για τα μζτρα υγιεινισ 

 

 
 
Σειρά ερωτθμάτων ζκεςε με επιςτολι τθσ θ ΡΟΒΑΚΩ προσ τον υφυπουργό 
Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Νίκο Χαρδαλιά ςχετικά με τα μζτρα υγειονομικισ 
προςταςίασ και τουσ κανόνεσ απολφμανςθσ. 
 
Ππωσ αναφζρεται, μεταξφ άλλων, ςτθν επιςτολι θ ΡΟΒΑΚΩ επικυμϊντασ να 
ςυμβάλλει ςτον περιοριςμό τθσ πανδθμίασ ωσ ςυλλογικόσ φορζασ καιπαράλλθλα 
να ενθμερωκοφν ορκά οι άνκρωποι τθσ αργυροχρυςοχοΐασγια τον τρόπο 
υγειονομικισ πρόλθψθσ και τθν ανάπτυξθ υγειονομικϊν κανόνων κατά τισ 
επιχειρθματικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ υπζβαλε ςυνοπτικι ζκκεςθ για τθν 
περιγραφι κάκε είδουσ εγκατάςταςθσ του κλάδου (κοςμθματοπωλείο, εργαςτιριο 
αργυροχρυςοχοΐασ, εργαςτιριο ωρολογοποιίασ) και ζκεςε μία ςειρά ερωτθμάτων.  
 
Ακολουκεί το ερωτθματολόγιο για τουσ κανόνεσ υγιεινισ.  
 
1. Ενδείκνυται θ χριςθ κοινοφ κακαριςτικοφ τηαμιϊν ωσ απολυμαντικό; Αν ναι με 

τι ςυχνότθτα; 
2. Σχετικά με τθν απολφμανςθ πωσ αντιμετωπίηεται θ χαρτικι φλθ; 
3. Τι υλικά κακαριςμοφ προτείνεται να χρθςιμοποιοφνται και πόςο ςυχνά για: 

 Μεταλλικζσ επιφάνειεσ   

 Ξφλινεσ επιφάνειεσ 
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 Ράτωμα από μάρμαρο ι πλακάκι ι πάτωμα με μοκζτα 

 Υφάςματα και δερμάτινεσ επιφάνειεσ 
4. Επιτρζπεται θ χριςθ θλεκτρικισ ςκοφπασ; Αν ναι, ποια θ πικανι ςυντιρθςι 

τθσ πζραν τθσ ςυνικουσ και ο  τρόποσ χρθςιμοποίθςθσ τθσ (πωσ 
αντιμετωπίηεται το φίλτρο και θ ςακοφλα απορριμμάτων τθσ); 

5. Επιτρζπεται θ χριςθ κλιματιςτικοφ; Αν ναι, ποια θ πικανι ςυντιρθςι του 
πζραν τθσ ςυνικουσ;   

6. Ενδείκνυται θ χριςθ απορροφθτιρα χϊρου; Αν ναι, με ποια φορά του αζρα; 
Από εξωτερικό χϊρο προσ τον εςωτερικό ι το αντίκετο; 

7. Ενδείκνυται θ χριςθ ατμοκακαριςτι για απολφμανςθ υλικϊν και 
περιβάλλοντα χϊρου; Αν ναι, προτείνεται θ πρόςμιξθ χλωρίνθσ ςτο νερό του 
ατμοκακαριςτι  και ςε ποια αναλογία; 

8. Με τι τρόπο επιτυγχάνεται ο κακαριςμόσ προϊόντων (κοςμθμάτων, αςθμικϊν, 
ωρολογίων);  

9. Ενδείκνυται θ χριςθ για κακαριςμό προϊόντων αργυροχρυςοχοΐασ 
(κοςμιματα – αςθμικά), με υπεριϊδθ ακτινοβολία (χριςθ ςυςκευϊν UV); Εάν 
ναι, είναι ικανοποιθτικι για τθν απολφμανςθ των αντικειμζνων; 

10. Ρωσ επιτυγχάνεται θ  απολφμανςθ κερμάτων και χαρτονομιςμάτων;  
11. Είναι υποχρεωτικι θ χριςθ υγειονομικισ μάςκασ και τι τφπου, ςτισ παρακάτω 

περιπτϊςεισ: 

 Μόνο από τον εργαηόμενο;  

 Μόνο από τον  πελάτθ – επιςκζπτθ; 

 Από  όλουσ τουσ παρευριςκόμενουσ; 
12. Εντόσ του καταςτιματοσ όταν δεν υπάρχει πελάτθσ - επιςκζπτθσ είναι θ 

υποχρεωτικι θ χριςθ μάςκασ από τουσ εργαηόμενουσ;  
13. Είναι υποχρεωτικι  θ χριςθ γαντιϊν και τι τφπου, ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ; 

 Μόνο από τον εργαηόμενο; 

 Μόνο από τον  πελάτθ – επιςκζπτθ; 

 Από  όλουσ τουσ παρευριςκόμενουσ;  
14. Είναι υποχρεωτικι θ  χριςθ μαςκϊν και γαντιϊν και τι τφπου, από τουσ 

ςπουδαςτζσ κατά τθ διάρκεια των εργαςτθριακϊν μακθμάτων; Με δεδομζνο 
ότι  χρθςιμοποιοφμε φλόγιςτρα και φωτιά με κίνδυνο ανάφλεξθσ των υλικϊν, 
είναι υποχρεωτικι θ χριςθ μαςκϊν και γαντιϊν κατά τθ διάρκεια των 
μακθμάτων. Αν ναι, τι τφπου; 

15. Θα τθρθκεί ο οδθγόσ καλϊν πρακτικϊν που ςυνζταξε θ διεκνισ ζνωςθ 
ςυνεδριακϊν κζντρων και ο παγκόςμιοσ οργανιςμόσ εκκζςεων; 
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Αρχαιρεςίεσ ςτουσ Συλλόγουσ 

 

 

Για τθ διαδικαςία των αρχαιρεςιϊν ενθμζρωςε θ ΡΟΒΑΚΩ τουσ προζδρουσ των 
Συλλόγων που ανικουν ςτο δυναμικό τθσ. Ππωσ επιςθμαίνει θ διοίκθςθ τθσ 
Ομοςπονδίασ ςτθν επιςτολι τθσ «για τθν τιρθςθ τθσ ςωςτισ διαδικαςίασ των 
αρχαιρεςιϊν, επιςθμαίνουμε τα εξισ: 
1. Τθν εφαρμογι του χρονοδιαγράμματοσ για τθν διενζργεια των εκλογϊν: 

α. Για όςουσ ςυλλόγουσ θ κθτεία των διοικθτικϊν οργάνων τουσ ζλθξε εντόσ τθσ 
περιόδου που επιβλικθκαν τα ζκτακτα μζτρα, καταλθκτικι θμερομθνία 
διενζργειασ των αρχαιρεςιϊν, είναι θ 10θ Ιουνίου 2020. 

β. Για τουσ λοιποφσ ςυλλόγουσ, θ διενζργεια των εκλογϊν πρζπει να γίνει 
αυςτθρά πριν τθ λιξθτων υφιςτάμενων διοικθτικϊν τουσ οργάνων. 

2.Σφλλογοι που κα διενεργιςουν τισ αρχαιρεςίεσ τουσ, κα υποβάλλουν αίτθςθ για 
οριςμό δικαςτικοφ αντιπροςϊπου (δικθγόρου) ςτον Δικθγορικό Σφλλογο που 
ζχουν τθν ζδρα τουσ 

3.  Επιςθμαίνεται ότι πρζπει να δοκεί προςοχι ςτθ ςυμπλιρωςθ των εκλογικοφ 
υλικοφ (εντφπων), 
 
 Ενδεικτικά: α. Ονοματεπϊνυμο 

    β. Ρατρϊνυμο 
  γ. Αρικμόσ δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ 
  δ. Α.Φ.Μ. Συλλόγου, κ.λπ.» 
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Ζνταξθ των επιχειριςεων με μορφι «Κοινωνιών» ςτθν 
αποηθμίωςθ ειδικοφ  ςκοποφ 

 

 
 
 
Τθν ανάγκθ ζνταξθσ των επιχειριςεων με μορφι «Κοινωνιϊν» ςτθν αποηθμίωςθ 
ειδικοφ  ςκοποφ επιςθμαίνει με επιςτολι τθσ θ ΡΟΒΑΚΩ προσ τον υφυπουργό 
Οικονομικϊν, αρμ. Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ, Θεόδωρο  Σκυλακάκθ.  
 
Ππωσ επιςθμαίνεται ςτθν επιςτολι «θ πανδθμία του κορωνοϊοφ ζχει προκαλζςει ςε 
όλο τον κόςμο και ςτθ χϊρα μασ, μια νζα πραγματικότθτα για τισ επιχειριςεισ και 
τουσ εργαηόμενουσ τουσ. Ρεριςςότερο ευάλωτεσ ςτισ αναταραχζσ που προκαλεί θ 
πρωτόγνωρθ αυτι υγειονομικι κρίςθ, είναι οι μικρομεςαίεσ και οι πολφ μικρζσ 
επιχειριςεισ, για τισ οποίεσ θ ξαφνικι απϊλεια ειςοδιματοσ δθμιουργεί μεγάλα 
προβλιματα ρευςτότθτασ και άμεςο κίνδυνο για τθ βιωςιμότθτα τουσ.  
 
Με δεδομζνο ότι οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ,  αποτελοφν πάνω από το 99% των 
επιχειριςεων ςτθν Ελλάδα και ςυνειςφζρουν περίπου το 87% τθσ απαςχόλθςθσ ςε 
επιχειριςεισ, είναι προφανισ θ ανάγκθ για γενναία μζτρα ςτιριξθσ, με ςκοπό να 
παραμείνουν ηωντανζσ και να διατθριςουν τισ κζςεισ εργαςίασ. Οι πρωτοβουλίεσ 
που ζχουν ανακοινωκεί μζχρι ςτιγμισ είναι προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ, ωςτόςο τα 
πράγματα είναι ακόμθ ρευςτά και είναι βζβαιο ότι κα χρειαςτεί διεφρυνςθ και 
επζκταςθ των μζτρων, ανάλογα με τθν εξζλιξθ τθσ κρίςθσ. 
 
Ο αρικμόσ των επιχειριςεων με μορφι «Κοινωνιϊν» είναι μικρόσ, ωςτόςο 
πλιττονται από τθν κρίςθ που ζχει προκφψει λόγω του κορωνοϊοφ όςο και οι άλλεσ 
μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ που ανικουν ςε άλλεσ νομικζσ μορφζσ. 
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Αιτοφμαςτε τθν ζνταξθ και αυτϊν των επιχειριςεων κακϊσ οι ςυνκικεσ που 
βιϊνουμε είναι πρωτόγνωρεσ και παράλλθλα αποτελεί αδικία για τουσ 
ςυγκεκριμζνουσ επιχειρθματίεσ να μθν ςυμπεριλθφκοφν ςτουσ δικαιοφχουσ του 
βοθκιματοσ των 800 ευρϊ, μζςω τθσ αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ για τθν 
ενίςχυςθ των επιχειριςεων.  
Να ςθμειωκεί πωσ οι ςυγκεκριμζνεσ επιχειριςεισ αντιμετωπίηονται όπωσ όλεσ οι 
άλλεσ, εκπλθρϊνοντασ τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ, ενϊ επιπρόςκετα οι ΚΑΔ 
τουσ ςυμπεριλαμβάνονται είτε ςτισ πλθττόμενεσ επιχειριςεισ, είτε ςε αυτζσ που 
ζκλειςαν με κυβερνθτικι απόφαςθ ελζω του κορωνοϊοφ.  
 
Θ κρίςθ που βιϊνουμε ζχει γίνει μζχρι τϊρα αφορμι για να αλλάξουν πολλά ςτον 
τρόπο που επιχειροφμε και εργαηόμαςτε. Είναι ςθμαντικό, για τθν οικονομία και τθν 
απαςχόλθςθ ςτθ χϊρα μασ, οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ να μπορζςουν να 
επιβιϊςουν, να ςυμβαδίςουν με τισ αλλαγζσ και να προςαρμοςτοφν ςτθ νζα 
πραγματικότθτα». 
 
Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ επιςτολι για το ςυγκεκριμζνο ηιτθμα απζςτειλε και το 
Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ προκειμζνου επικουρικά να ςτθρίξει το 
αίτθμα τθσ ΡΟΒΑΚΩ. 
 
Μεταξφ άλλων αναφζρεται ςτθν επιςτολι του ΒΕΘ: 
«Οι "κοινωνίεσ δικαίου" λειτουργοφν επί τθσ ουςίασ ωσ «εμπορικά ςχιματα», 
ςυνειςφζρουν ςε όλουσ τουσ τομείσ (απαςχόλθςθ – φορολογία κ.α.) ωσ προςωπικζσ 
εταιρίεσ αλλά δυςτυχϊσ λόγω του μικροφ ςυνολικοφ αρικμοφ τουσ πανελλαδικά, 
δεν ςυμπεριλιφκθκαν ωσ νομικι μορφι ςτα μζτρα ςτιριξθσ τθσ κυβζρνθςθσ προσ 
τισ επιχειριςεισ και ειδικότερα ςτθν αποηθμίωςθ ειδικοφ ςκοποφ που χορθγικθκε 
ςτα μζλθ των άλλων προςωπικϊν εταιριϊν (ομόρρυκμεσ – ετερόρρυκμεσ εταιρίεσ 
και ατομικζσ επιχειριςεισ). 
Θεωροφμε, κφριε υπουργζ ότι αποτελεί αδικία θ εξαίρεςθ των μελϊν των 
«κοινωνιϊν» από τθν αποηθμίωςθ του ειδικοφ ςκοποφ και πιςτεφουμε ότι κα 
αποκαταςτακεί και θ αδικία αυτι προσ τισ προαναφερκείςεσ επιχειριςεισ και κα 
ςυμπεριλθφκοφν τελικά τα μζλθ τουσ ςτθν αποηθμίωςθ ειδικοφ ςκοποφ».  
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Η ΠΟΒΑΚΩ ενάντια ςτο θλικιακό όριο εγγραφών των 17 ετών 

για τα ΕΠΑΛ 
 

 
  

Σφμφωνθ βρίςκει τθν ΡΟΒΑΚΩ θ αντίκεςθ που εξζφραςε θ ΓΣΕΒΕΕ για τον 
κακοριςμό του ανϊτατου θλικιακοφ ορίου των 17 ετϊν για τθν εγγραφι ςτα 
θμεριςια  ΕΡΑΛ όπωσ προβλζπεται ςτο ςχζδιο νόμου που κατατζκθκε για τθν 
Ραιδεία. Μάλιςτα, θ Ομοςπονδία  υπογράφει και τθν επιςτολι τθσ ΓΣΕΒΒΕ προσ τθν 
υφυπουργό Ραιδείασ & Θρθςκευμάτων, Σοφία Ηαχαράκθ και τον γενικό γραμματζα 
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Δια Βίου Μάκθςθ, Γεϊργιο Βοφτςινο για το άρκρο 
51 του Σχεδίου Νόμου «Αναβάκμιςθ του ςχολείου και άλλεσ διατάξεισ», ςφμφωνα 
με το οποίο τίκεται ανϊτατο όριο θλικίασ για τθν εγγραφι ςτα θμεριςια 
επαγγελματικά λφκεια τα δεκαεπτά (17) ζτθ. 
 
Ακολουκεί θ επιςτολι: 

«Το ςκεπτικό δικαιολόγθςθσ αυτισ τθσ πρόταςθσ εκ μζρουσ του υπουργείου 
Ραιδείασ είναι θ πρόλθψθ φαινόμενων ενδοςχολικισ βίασ και εκφοβιςμοφ μεταξφ 
ενθλίκων και ανθλίκων μακθτϊν. 

Οι αντιδράςεισ που ζχει ιδθ προκαλζςει θ πρόταςθ φάνθκαν ςτθν δθμόςια 
διαβοφλευςθ αφοφ το ςυγκεκριμζνο άρκρο ιταν μζςα ςτα δφο-τρία με τα 
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περιςςότερα κριτικά ςχόλια. Θ ςυμβολι του μζτρου ςτον περιοριςμό του ςχολικοφ 
εκφοβιςμοφ αμφιςβθτικθκε από πολλοφσ αρμόδιουσ φορείσ και άτομα με 
τεκμθριωμζνο τρόπο. Κυρίωσ όμωσ αναδείχκθκαν οι γενικότερεσ, εξαιρετικά 
ςθμαντικζσ και πολυςιμαντεσ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ μιασ τζτοιασ ρφκμιςθσ: 
ςυρρίκνωςθ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, τθ ςτιγμι που καταβάλλονται 
προςπάκειεσ για να αποτελζςει μια ςυνειδθτι επιλογι, και όχι λφςθ ανάγκθσ, για 
τουσ αποφοίτουσ του Γυμναςίου αποκλειςμόσ χιλιάδων νζων, προερχόμενων 
μάλιςτα πολλζσ φορζσ από τα αςκενζςτερα οικονομικά ςτρϊματα τθσ κοινωνίασ 
μασ, που επικυμοφν να επιςτρζψουν ςτο επαγγελματικό ςχολείο ι να 
επαναχαράξουν τθν επαγγελματικι τουσ προοπτικι υπονόμευςθ τθσ βαςικισ 
δθμοκρατικισ αρχισ για ελεφκερθ επιλογι ςπουδϊν και επαγγελματικϊν 
κατευκφνςεων ςτο πλαίςιο του δθμόςιου και δωρεάν παρεχόμενου εκπαιδευτικοφ 
ςυςτιματοσ. 

Επιπλζον, πολφ πρόςφατα δεδομζνα από τον Ευρωπαϊκό Οργανιςμό 
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ, το γνωςτό Cedefop, δείχνουν ότι θ 
απαςχόλθςθ ςτα επαγγζλματα που ςυνδζονται με τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ 
και κατάρτιςθ (ΕΕΚ) είναι ςτθν Ελλάδα μεγαλφτερθ από τον μζςο όρο τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και -ακόμθ πιο ςθμαντικό- ότι ο ρυκμόσ αφξθςθσ του μεριδίου 
τθσ απαςχόλθςθσ με ορίηοντα το 2030 κα είναι μεγαλφτεροσ για τα επαγγζλματα 
τθσ ΕΕΚ απ’ ότι για τα υπόλοιπα επαγγζλματα.  

Αυτά δείχνουν τθν ςθμαςία των ςπουδϊν ςτθ ελλθνικι δθμόςια επαγγελματικι 
εκπαίδευςθ για τθν ελλθνικι οικονομία και ςυνεπϊσ τθν ανάγκθ ενίςχυςθσ και 
μεγζκυνςθσ τθσ. Αυτό που χρειαηόμαςτε για το ςιμερα και για το μζλλον είναι 
περιςςότερθ, γενναιόδωρα χρθματοδοτοφμενθ, επαρκϊσ ςτελεχωμζνθ και πιο 
ποιοτικι ΕΕΚ, όχι μειϊςεισ και αχρείαςτουσ αποκλειςμοφσ». 

Τθν επιςτολι ςυνυπζγραψαν οι: 

 ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΑΓΥΟΧΥΣΟΧΟΩΝ    

 ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ        

 ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ    

 ΕΝΙΑΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤ. ΕΡΙΣΚ/ΣΤΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ  
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ  

 ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΘΘΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΩΝ 

  ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΙΔΘΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ  

 ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ    

  ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΕΜΡΟΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΑΛΟΡΙΝΑΚΩΝ  

 ΚΛΑΔΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΚΟΥΕΩΝ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΑΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
(Κ.Ο.Κ.Κ.Κ.Ε) 
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Ενθμερωτικι επιςτολι για τθν αποηθμίωςθ ειδικοφ ςκοποφ 
για ενίςχυςθ των επιχειριςεων 

 

 
 
Επιςτολι προσ του Συλλόγουσ -  μζλθ τθσ απζςτειλε θ ΡΟΒΑΚΩ για τθν 
ςυμπλθρωματικι διάταξθ για τθν αποηθμίωςθ ειδικοφ ςκοποφ για τθν ενίςχυςθ των 
επιχειριςεων. 
 
Ππωσ αναφζρεται ςτθν επιςτολι που απευκφνεται ςτουσ προζδρουσ των Συλλόγων 
«θ Κυβζρνθςθ ςτο πλαίςιο αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ για τθν ενίςχυςθ των 
επιχειριςεων που ζχουν πλθγεί οικονομικά λόγω τθσ εμφάνιςθσ και διαςποράσ τθσ 
πανδθμίασ, ψιφιςε τροπολογία, με τθν οποία διευρφνεται το πλαίςιο χοριγθςθσ 
τθσ αποηθμίωςθσ ειδικοφ ςκοποφ ςε ιδιοκτιτεσ ατομικϊν επιχειριςεων, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των αυτοαπαςχολοφμενων και των ελεφκερων 
επαγγελματιϊν, κακϊσ και ςε επιχειριςεισ με τθ μορφι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Ρ.Ε. και Ι.Κ.Ε., 
οι οποίεσ δεν απαςχολοφν ι απαςχολοφν μζχρι και 20 εργαηόμενουσ. 
 
Κατόπιν αυτοφ, ςτθν παρ. 2, υποπαράγραφοσ β, το εδάφιο (1) του (Β) ςχετικοφ, 
αντικακίςταται ωσ εξισ: «Επιχειριςεισ που δεν απαςχολοφν εργαηόμενουσ ι 
απαςχολοφν μζχρι και 20 εργαηόμενουσ».  
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Η αργυροχρυςοχοΐα γιόρταςε τουσ προςτάτεσ τθσ 
 

 
 
Τουσ προςτάτεσ τθσ ελλθνικισ αργυροχρυςοχοΐασ, Αγίουσ Κωνςταντίνο και Ελζνθ 
γιόρταςε, ςτισ 21 Μαΐου, θ Ρανελλινια Ομοςπονδία Βιοτεχνϊν Αργυροχρυςοχόων 
Κοςμθματοπωλϊν Ωρολογοπωλϊν. 
 
Μετά τθ κεία λειτουργία τελζςτθκε αρτοκλαςία ςτον Ιερό Ναό ΑγίουΚωνςταντίνου 
και Ελζνθσ ςτο Γ’ Σϊμα Στρατοφ Θεςςαλονίκθσ. 
 
Θ γιορτι ζχει τισ ρίηεσ τθσ ςτο βυηαντινό Κωνςταντινάτο, νόμιςμα-φυλακτό, το 
οποίο αναπαράχκθκε όςο κανζνα άλλο από τουσ τεχνίτεσ αργυροχρυςοχόουσ και 
ςυντροφεφει ωσ δϊρο ςθμαντικζσ ςτιγμζσ ςτθ ηωι του ανκρϊπου, όπωσ θ γζννθςθ 
και θ βάφτιςθ. 
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ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Κίνδυνοσ να χακοφν 150.000 κζςεισ μιςκωτισ 
εργαςίασ ςε ΜμΕ 

 

Τον κίνδυνο να χακοφν 150.000 κζςεισ μιςκωτισ εργαςίασ ςτισ μικρζσ και πολφ 
μικρζσ επιχειριςεισ τονίηει το Ινςτιτοφτο Μικρϊν Επιχειριςεων τθσ Γενικισ 
Συνομοςπονδίασ Επαγγελματιϊν Βιοτεχνϊν Εμπόρων Ελλάδασ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), ςτθν 
παρουςίαςθ του δεφτερου μζρουσ τθσ ζκτακτθσ ζρευνασ που διενιργθςε, ςε 
ςυνεργαςία με τθν εταιρεία Marc, για τισ επιπτϊςεισ τθσ υγειονομικισ κρίςθσ. 
Ππωσ επιςθμαίνει, εάν ςυνυπολογιςτεί και το εφρθμα ότι μία ςτισ επτά 
επιχειριςεισ δθλϊνουν πωσ ενδζχεται να διακόψουν τθν επιχειρθματικι τουσ 
δραςτθριότθτα, τότε ο κίνδυνοσ απϊλειασ των ςυνολικϊν κζςεων απαςχόλθςθσ 
(αυτοαπαςχολοφμενοι, εργοδότεσ και εργαηόμενοι) εκτιμάται ςτισ 250.000. 

Ειδικότερα, ςφμφωνα με τα κυριότερα ευριματα τθσ ζρευνασ: 

 οκτϊ ςτισ 10 (77,7%) επιχειριςεισ που ανζςτειλαν μερικϊσ ι πλιρωσ τθν 
δραςτθριότθτα τουσ προχϊρθςαν ςε αναςτολι ςυμβάςεων εργαςίασ. 

 μία ςτισ 8 (13,3%) επιχειριςεισ υιοκζτθςαν κακεςτϊσ τθλεργαςίασ για το 
προςωπικό τουσ. 

 δφο ςτισ 10 (19,9%) επιχειριςεισ που δεν ανζςτειλαν τθν λειτουργία τουσ 
μείωςαν το προςωπικό τουσ, ενϊ μόλισ τρεισ ςτισ 100 (3,2%) το αφξθςαν. 

 μία ςτισ 8 (12,7%) του ςυνόλου των μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων 
ενδζχεται να μειϊςουν το προςωπικό τουσ μετά τθν άρςθ των περιοριςτικϊν 
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μζτρων, ενϊ μόλισ 3 ςτισ 100 (3,4%) δθλϊνουν ότι κα προχωριςουν ςε 
προςλιψεισ. 

Με βάςθ τα ςτοιχεία αυτά εκτιμάται ότι κινδυνεφουν να χακοφν 150.000 κζςεισ 
μιςκωτισ εργαςίασ, ενϊ εάν ςυνυπολογιςτεί και το εφρθμα ότι μία ςτισ επτά 
επιχειριςεισ δθλϊνουν πωσ ενδζχεται να διακόψουν τθν επιχειρθματικι τουσ 
δραςτθριότθτα, τότε ο κίνδυνοσ απϊλειασ των ςυνολικϊν κζςεων απαςχόλθςθσ 
(αυτοαπαςχολοφμενοι, εργοδότεσ και εργαηόμενοι) εκτιμάται ςτισ 250.000. 

 

Το πρϊτο μζροσ τθσ ζρευνασ που δθμοςιεφτθκε ςτισ 15 Απριλίου εςτίαηε ςτισ 
επιπτϊςεισ τθσ πανδθμίασ ςτθ βιωςιμότθτα των μικρϊν και πολφ μικρϊν 
επιχειριςεων. 

Δφο ςτοιχεία επιςθμάνκθκαν ωσ πιο ςθμαντικά ςχετικά με τθ λειτουργία των 
μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων μετά τθν άρςθ των περιοριςτικϊν μζτρων. Το 
πρϊτο αναδείκνυε τθν ζλλειψθ ρευςτότθτασ ωσ το ςθμαντικότερο πρόβλθμα που 
κα κλθκοφν να αντιμετωπίςουν οι 8 ςτισ 10 μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ. Το 
δεφτερο ηιτθμα, που ςυνδζεται ςε ζνα βακμό με τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ 
του προβλιματοσ ρευςτότθτασ, αφοροφςε ςτθ βιωςιμότθτα των επιχειριςεων. Από 
τα ευριματα τθσ ζρευνασ προζκυψε πωσ 1 ςτισ 7 επιχειριςεισ ενδζχεται να 
διακόψουν τθν δραςτθριότθτα τουσ το επόμενο διάςτθμα. 

Τα δφο αυτά ςτοιχεία καταδεικνφουν, ςφμφωνα με τθ ΓΣΕΒΕΕ, τισ ςοβαρζσ 
ςυνζπειεσ τθσ υγειονομικισ κρίςθσ ςτισ μικρζσ και πολφ μικρζσ επιχειριςεισ κι όπωσ 
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είναι επόμενο επθρεάηουν και τθν αγορά εργαςίασ, που φαίνεται πωσ αλλάηει 
δραματικά. 

Με βάςθ τα ευριματα τθσ ζρευνασ θ κατάςταςθ που ζχει διαμορφωκεί ςτθν αγορά 
εργαςίασ κατά το πρϊτο ςτάδιο αντιμετϊπιςθσ τθσ πανδθμίασ ζχει ωσ εξισ : 

 Αναςτολι ςε ςυντριπτικό ποςοςτό των ςυμβάςεων εργαςίασ των εργαηομζνων 
ςτισ επιχειριςεισ που ανζςτειλαν εν όλω ι εν μζρει τθν λειτουργία τουσ. 

 Ράγωμα προςλιψεων εργαηομζνων από τισ επιχειριςεισ που ςυνζχιςαν τθν 
δραςτθριότθτα τουσ και παράλλθλα ςθμαντικι μείωςθ των κζςεων εργαςίασ. 

 αγδαία αφξθςθ των ευζλικτων μορφϊν απαςχόλθςθσ ωσ αποτζλεςμα τθσ 
εκκετικισ αφξθςθσ τθσ τθλεργαςίασ, που ωςτόςο δεν μπορεί να υιοκετθκεί 
ευρζωσ από τισ πολφ μικρζσ επιχειριςεισ και ςθμαντικοφσ κλάδουσ τθσ 
ελλθνικισ οικονομίασ. 

«Κακϊσ διανφουμε τισ πρϊτεσ μζρεσ τθσ ςταδιακισ επανεκκίνθςθσ τθσ ελλθνικισ 
οικονομίασ, ςθμαντικοί περιοριςμοί ζχουν τεκεί ςτον τρόπο άςκθςθσ τθσ 
δραςτθριότθτασ των επιχειριςεων για τθν διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ. 

Οι επιχειριςεισ καλοφνται να προςαρμοςτοφν μζςα ςε ζνα ζκτακτο, αλλά ςε κάκε 
περίπτωςθ νζο ρυκμιςτικό πλαίςιο λειτουργίασ και ςε μια αγορά ςτθν οποία θ 
υγειονομικι κρίςθ ζχει ιδθ αφιςει το αποτφπωμά τθσ με τθν εκτεταμζνθ μείωςθ 
των ειςοδθμάτων, τα προβλιματα ρευςτότθτασ και τθ μεταφορά υποχρεϊςεων για 
το μζλλον. 

Με βάςθ αυτά, θ επόμενθ μζρα για τθν απαςχόλθςθ ςτισ μικρζσ και πολφ μικρζσ 
επιχειριςεισ φαίνεται πωσ κα ςυνεχίςει να διατθρεί τα χαρακτθριςτικά που ζχουν 
ιδθ διαμορφωκεί» διαπιςτϊνει θ Συνομοςπονδία. 

Ππωσ υπογραμμίηει, μία επιπλζον αρνθτικι διάςταςθ είναι ο περιοριςμόσ 
δθμιουργίασ κζςεων εργαςίασ. Με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ, μόλισ το 3,4% των 
μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων διλωςαν ότι κα προχωριςουν ςε 
προςλιψεισ προςωπικοφ το επόμενο διάςτθμα. Το ςτοιχείο αυτό δθμιουργεί 
υπαρκτό κίνδυνο περαιτζρω αφξθςθσ τθσ ανεργίασ, εάν λθφκεί υπόψθ ότι το 
χρονικό διάςτθμα Μαρτίου - Αυγοφςτου κατά τα τελευταία τρία τουλάχιςτον χρόνια 
είναι το καλφτερο για τθν απαςχόλθςθ. Κατά μζςο όρο το διάςτθμα αυτό 
δθμιουργοφνται επιπλζον 270.000 κζςεισ εργαςίασ κυρίωσ λόγω του τουριςμοφ. 

Το ενδεχόμενο εκτίναξθσ τθσ ανεργίασ ςε ποςοςτά αντίςτοιχα με εκείνα που είχαν 
καταγραφεί κατά τθν πιο βακιά περίοδο τθσ πρόςφατθσ οικονομικισ κρίςθσ και 
μάλιςτα ςε πολφ ςφντομο χρόνο είναι πολφ πικανό. 
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Πωσ κακαρίηουμε τα κοςμιματα μασ 
 
 

 
 
 

Άρκρο τθσ  Εφα Κουντουράκθ, GIAGEMOLOGIST, Διδάκτωρ Γεμολογίασ 
 
Τα κοςμιματα, και ειδικά εκείνα που φζρουν πολφτιμουσ λίκουσ, δεν ζχουν και τισ 
πιο φιλικζσ ςχζςεισ με τα αντιςθπτικά και τα απορρυπαντικά.  
 
Ο αςφαλζςτεροσ τρόποσ να κακαρίςουμε ςτο ςπίτι τα κοςμιματα μασ (χρυςά, 
πλατινζνια ι αςθμζνια, αλλά όχι μαργαριταρζνια), είναι με χλιαρό - και όχι βραςτό - 
νερό και ςαποφνι με ουδζτερο pH, ι με μικρι ποςότθτα απαλοφ απορρυπαντικοφ 
πιάτων. Αν χρειάηεται, μποροφμε να αφιςουμε τα κοςμιματα μασ να μουλιάςουν 
για λίγθ ϊρα μζςα ςτο ςαπουνόνερο για να απελευκερωκεί τυχόν βρωμιά που 
πικανόν να ζχει κολλιςει ςτθν εςωτερικι πλευρά των κοςμθμάτων ι ςτο κάτω 
μζροσ των πετρϊν (κυμθκείτε ότι τα διαμάντια ζχουν τθν ιδιότθτα να ελκφουν τθν 
λιπαρότθτα και να τθν κρατοφν ςτθν επιφάνεια τουσ). Κατόπιν, με τθν βοικεια μιασ 
μαλακισ οδοντόβουρτςασ, αποβάλλουμε απαλά τουσ ρφπουσ και ξεπλζνουμε πολφ 
καλά. Τζλοσ, ςκουπίηουμε ςχολαςτικά τα κοςμιματα με απαλό πανί που δεν αφινει 
χνοφδι. 
 
Δυνατά αντιςθπτικά μποροφν να βλάψουν τουσ περιςςότερουσ λίκουσ, κάνοντάσ 
τουσ ςκοτεινοφσ και καμποφσ. Επίςθσ, οι βιογενείσ λίκοι όπωσ το μαργαριτάρι, το 
κοράλλι και το κεχριμπάρι, όντασ πιο ευαίςκθτοι ςε χθμικζσ επικζςεισ, πικανόν να 
παρουςιάςουν ρωγμζσ, καμπάδα ι άλλθ φκορά ςτθν επιφάνειά τουσ εάν ζρκουν 
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ςε επαφι με τθν αλκοόλθ που περιζχεται ςτα περιςςότερα αντιςθπτικά 
ςκευάςματα, ι αν κακαριςτοφν με διττανκρακικό νάτριο (ςόδα φαγθτοφ). Λόγω τθσ 
αλκοόλθσ ι άλλων χθμικϊν, πορϊδεισ λίκοι όπωσ το οπάλιο, ο μαλαχίτθσ και το 
τυρκουάη κα παρουςιάςουν αποχρωματιςμό ςε όλθ τθν επιφάνειά τουσ ι ςε 
ςθμεία,  ι / και επιφανειακι καμπάδα. 
 
Σκευάςματα με χλωρίνθ, αλκοόλθ, αμμωνία, και άλλα χθμικά, κακϊσ και τα ςπιτικά 
ςκευάςματα που περιζχουν ξφδι ι λεμόνι, κα πρζπει να αποφεφγονται. Τα 
κοςμιματα που φζρουν τουσ λίκουσ που αναφζρονται πιο πάνω, κακϊσ και 
ςμαράγδι, κουνηίτθ, περίδοτο, τανηανίτθ ι τουρμαλίνθ κα πρζπει να κακαρίηονται 
μόνο με αςφαλείσ τρόπουσ και χωρίσ τθν χριςθ χθμικϊν ςκευαςμάτων, αλκοόλθσ ι 
αντιςθπτικϊν μαντθλιϊν. Καλό κα ιταν να αποφεφγουμε τζτοιουσ τρόπουσ 
κακαριςμοφ για όλα τα κοςμιματα με πολφτιμουσ λίκουσ. Τα διαμάντια (εάν δεν 
είναι δεμζνα ςε κλειςτό δζςιμο), και τα κοροφνδια (ηαφείρια και ρουμπίνια) είναι οι 
πιο ανκεκτικοί λίκοι ςε χθμικζσ επικζςεισ, παρ’ όλα αυτά κα ιταν καλό να 
χρθςιμοποιοφμε  απαλζσ μεκόδουσ κακαριςμοφ και ςε αυτά.  
 
Τζλοσ, μποροφμε να κακαρίςουμε με αςφάλεια τα χζρια μασ με διάλυμα που 
περιζχει ιςοπροπυλικι αλκοόλθ ι υπεροξείδιο του υδρογόνου (γνωςτό ωσ οξυηενζ) 
ενϊ φοράμε τα χρυςά ι πλατινζνια κοςμιματά μασ εάν ςε αυτά δεν υπάρχουν 
χρωματιςτοί πολφτιμοι λίκοι ι διαμάντια που ζχουν υποςτεί επεξεργαςία. 
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Επιμέλεια κειμένων–ρεπορτάζ: Λίνα Τςιρέκα (tsirekalina@yahoo.com) 
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