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Μήνυμα Προέδρου 

 

Αγαπητές - αγαπητοί, 
Η πολυπόθητη για κάθε επαγγελματία περίοδος του Καλοκαιριού είναι παρούσα. Το άνοιγμα του 
τουρισμού αποτελεί πλέον γεγονός. Όλοι βρίσκονται στις επάλξεις, ευελπιστώντας στο εξής να δουν 
τις επιχειρήσεις τους να αποκτούν τους ρυθμούς, που διατηρούσαν προτού ξεσπάσει η λαίλαπα της 
πανδημίας και οι οικονομικές της συνέπειες.  

Η περίοδος αυτή αποτελεί την αφετηρία μίας νέας πραγματικότητας, που αφήνει πίσω της τα 
δύσκολα και βλέπει μπροστά. Ωστόσο, την ίδια ώρα, χρειάζεται να μας χαρακτηρίζει σύνεση, μιας 
και παραμένει απαραίτητη η προστασία όλων μας. 

Η καλοκαιρινή σεζόν είναι πλήρης δραστηριοτήτων για όλους μας. Ο επερχόμενος 33ος 
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος μας ενεργοποιεί προς αυτή την 
κατεύθυνση. Οι δια ζώσης εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, με το βλέμμα στην αποκέντρωση 
και την ανάδειξη της ελληνικής περιφέρειας έχουν υπάρξει μέλημα της ΠΟΒΑΚΩ. Τέλος, οι δράσεις 
των κατά τόπους σωματείων και συλλόγων αποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι του κλάδου της 
Αργυροχρυσοχοΐας δεν παύουν ποτέ να έχουν όραμα, παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια.  

 

Πέτρος Καλπακίδης 
Πρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ 
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33ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών 
(ΠΟΒΑΚΩ), προκηρύσσει τον 33ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος, με 
τίτλο: 

«1922-2022: Η Μικρά Ασία στο Ελληνικό 
Κόσμημα 100 χρόνια μετά» 

Ο διαγωνισμός, που διοργανώνει η ΠΟΒΑΚΩ σε 
συνεργασία με την ΔΕΘ HELEXPO, στοχεύει στην 
ανάπτυξη και ανάδειξη του ελληνικού κοσμήματος. 
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: 

– Μαθητές σχολών αργυροχρυσοχοΐας ή / και 
ομάδες μαθητών, έως διμελείς 

– Σπουδαστές σχολών σχεδιασμού ή / και ομάδες 
σχεδιαστών, έως διμελείς 

– Επαγγελματίες σχεδιαστές κατασκευαστές, 
σχεδιαστικές ομάδες ή εταιρίες κ.λπ., που 
ασχολούνται ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά με το 
σχέδιο και μπορούν να συμμετέχουν μεμονωμένα 
ή σαν μέλη ομάδας. 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή 
αιτήσεως συμμετοχής ορίζεται η 21η 
Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, έτους 2022 και 
ώρα 15:00. 

Στην οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού, 
μετέχουν: 

– Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών  
(ΠΟΒΑΚΩ) 

– Συντεχνία Χρυσοχόων – Αργυροχρυσοχόων Θεσσαλονίκης (ΣΧΑΘ) 

– Σύλλογος Κοσμηματοπωλών – Ωρολογοπωλών Θεσσαλονίκης (ΣΚΩΘ) 

– Σύλλογος Αργυροχρυσοχόων Αθηνών (ΣΑΑ) 

– ΔΕΘ-HELEXPO 

Σημειώνεται πως οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, είναι αναρτημένα 
σε πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της ΠΟΒΑΚΩ & της ΔΕΘ – HELEXPO και στην επίσημη 
ιστοσελίδα τους (www.povako.gr & www.helexpo.gr) καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. 
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Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη: Έκθεση «Μορφή και Λειτουργία – Διακοσμητικές και 
Εφαρμοσμένες Τέχνες 1621-2021» 

 

Στην έκθεση που διοργάνωσε το Μουσείο Ηλία Λαλαούνη με τίτλο «Μορφή και Λειτουργία – 
Διακοσμητικές και Εφαρμοσμένες Τέχνες 1621-2021» και την οποία εγκαινίασε η Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στις 24 Μαΐου 2022, συμμετέχει ως χορηγός,  η 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών 
(ΠΟΒΑΚΩ). 

Από το Δ.Σ. της ΠΟΒΑΚΩ, το «παρών» στα εγκαίνια έδωσαν ο Πρόεδρος, Πέτρος Καλπακίδης, ο 
Γενικός Γραμματέας, Τριαντάφυλλος Παπαθανασίου, καθώς επίσης και ο Ταμίας, Χρυσοβαλάντης 
Γιαλεσάκης. Παράλληλα, την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του, ο πρώην Πρόεδρος της 
ΠΟΒΑΚΩ, Ιωσήφ Ρουσανίδης.  

Η ΠΟΒΑΚΩ, ως χορηγός της Έκθεσης του Μουσείου Ηλία Λαλαούνη δέχθηκε με σεβασμό και 
εκτίμηση ως δώρο, βιβλίο επετειακής έκδοσης, σε ένδειξη επισφράγισης των δεσμών που συνδέουν 
την  Ομοσπονδία με το Μουσείο. 

Η Έκθεση θα διαρκέσει έως τις 30 Νοεμβρίου 2022. 
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Ημερίδα με θέμα «Η Δύναμη των Μουσείων» 

Ημερίδα με θέμα «Η Δύναμη των 
Μουσείων» διοργάνωσε το H&M – 
Heritage & Museums, η Παγκόσμια 
Πολιτιστική Κληρονομιά και Μουσεία, in 
partnership with EMF, EMYA, Council 
of Europe, σε συνεργασία με το 
Μουσείο ΤΕΡΙΑΝΤ και τον πρόεδρο του 
Δ.Σ., μόνιμο Επίκουρο Καθηγητή κ. 
Ευστράτιο Παπάνη. 

Η ημερίδα διεξήχθη την Τετάρτη 18 
Μαΐου 2022, στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. 

Την κύρια ομιλία παρουσίασε η κ. Λίλα 
ντε Τσάβες Χρονοπούλου, Πρόεδρος του H&M – Heritage & Museums και Πρόεδρος της ΕΟΣΦΙΜ. 

Η Ημερίδα ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Άγγελου Δεληβορριά, Ακαδημαϊκού, Καθηγητή και 
Διευθυντή του Μουσείου Μπενάκη. 

Την εκδήλωση παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών , κ. Πέτρος Καλπακίδης και η 
Έφορος Μητρώου της ΠΟΒΑΚΩ, κ. Ζωή Πρίντζιπα.  

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, η κ. Λίλα ντε Τσάβες-
Χρονοπούλου, προχώρησε σε εγκάρδιες ευχαριστίες προς όλους για τη συμμετοχή τους.  

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, ανέφερε χαρακτηριστικά: 

«Ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και ανταλλάξαμε απόψεις που απηχούν τόσο το 
ιστορικό παρελθόν όσο και τις δράσεις του σήμερα, στον εκπαιδευτικό χώρο μέσα στα Μουσεία. 
Ενώ, αναδείχθηκε και ο ρόλος που διαδραματίζουν συχνά οι "Φίλοι των Μουσείων" σε αυτή την 
διαδικασία. 

Επίσης, έγινε φανερό πως υπάρχει πάντα ο ενθουσιασμός και υλοποιούνται συνεχώς νέα 
εκπαιδευτικά προγράμματα στα Μουσεία μας, αναδεικνύοντας τον υλικό αλλά και άυλο πολιτισμό 
και τα οποία αγκαλιάζουν το ευρύ κοινό. 

Πιστεύω λοιπόν, ότι συνεχίζουμε μεταλαμπαδεύοντας με  το έργο μας, "Την Δύναμη των Μουσείων", 
μέσα σε ένα πνεύμα δημιουργικότητας και αγαστής συνεργασίας, με αρωγούς τους εντεταλμένους 
φορείς πολιτισμού. Υπηρετούμε έτσι, μέσα στο ευρύτερο ελληνικό πνεύμα και το όραμα του Αντώνη 
Μπενάκη, Ιδρυτού του Μουσείου το 1930, ο οποίος οραματιζόταν ένα μουσείο "για να συντείνει εις 
την καλλιτεχνική μόρφωση ευρύτερου κοινού"». 

 

 

 

 

 



5 
 
 
           ΛΕΚΚΑ 20 - 105 62 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 0030/210-3229 047, EMAIL: info@povako.gr, www.povako.gr 

 
 

Η Αργυροχρυσοχοΐα γιόρτασε τους προστάτες της, Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη 

Στον λαμπρό εορτασμό των Προστατών του 
κλάδου της Αργυροχρυσοχοΐας, Αγίων Μεγάλων 
Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και  
Ελένης, προχώρησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων 
Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών, το Σάββατο 
21 Μαΐου 2022. 

Μετά τη θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης, στο Γ’ Σώμα Στρατού, 
(Λεωφόρος Στρατού) στην Θεσσαλονίκη, 
τελέστηκε αρτοκλασία, παρουσία εκπροσώπων-
μελών του κλάδου, των δύο τοπικών Συλλόγων 

«Συντεχνία Χρυσοχόων Αργυροχόων» και «Σύλλογος Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών». 

Πιο συγκεκριμένα, στη γιορτή παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ και Πρόεδρος του 
Συλλόγου Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών Θεσσαλονίκης (ΣΚΩΘ), κ. Πέτρος Καλπακίδης, ο 
Γενικός Γραμματέας της ΠΟΒΑΚΩ, κ. Τριαντάφυλλος Παπαθανασίου, η Πρόεδρος της Συντεχνίας 
Χρυσοχόων Αργυροχόων Θεσσαλονίκης (ΣΧΑΘ), κ. Ελένη Τεζαψίδου, ο Γενικός Γραμματέας 
ΣΧΑΘ, κ. Σταύρος Σουρούδης και το μέλος του Δ.Σ. της ΣΧΑΘ, κ. Σταμάτης Μαρίνης. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, επίσης, η στρατιωτική ηγεσία του Γ’ Σώματος Στρατού 
και από την πολιτική ηγεσία ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – 
Θράκης, κ. Σταύρος Καλαφάτης και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κ. 
Αντώνης Οικονόμου. 

Η γιορτή έχει τις ρίζες της στο βυζαντινό Κωνσταντινάτο, νόμισμα-φυλακτό, το οποίο αναπαράχθηκε 
όσο κανένα άλλο από τους τεχνίτες αργυροχρυσοχόους και συντροφεύει ως δώρο σημαντικές 
στιγμές στη ζωή του ανθρώπου, όπως η γέννηση και η βάφτιση. 

Παράλληλα, την 
Κυριακή 22 Μαΐου, ο 
πρόεδρος της 
ΠΟΒΑΚΩ, 
ανταποκριθείς σε 
σχετική πρόσκληση, 
παραβρέθηκε στις 
αντίστοιχες 
εκδηλώσεις, που 
πραγματοποιήθηκαν 
στο Ηράκλειο της 
Κρήτης. 
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Σύλλογος Αργυροχρυσοχόων Ωρολογοποιών Ιωαννίνων 

Ο Σύλλογος Αργυροχρυσοχόων Ωρολογοποιών 
Ιωαννίνων (παλαιότερα Ηπείρου), ιδρύθηκε το 1945 
από επαγγελματίες με όραμα την κοινωνικοποίηση και 
τη κοινή πορεία για το καλό του κλάδου. Απαρτίζεται 
από το σύνολο των επαγγελματιών του χώρου , κάτι που 
ισχύει μέχρι και σήμερα. Ο Σύλλογος της πόλης των 
Ιωαννίνων με σχεδόν 30 μέλη, τη πλειοψηφία των 
καταστημάτων του κλάδου, στοχεύει στην αγαστή 
συνεργασία των μελών του, με απώτερο σκοπό τη 
καλύτερη δυνατή προσφορά αγαθών και υπηρεσιών 
στου πελάτες, τόσο της πόλης και της ευρύτερης 
περιοχής , όσο και της υπόλοιπης χώρας.  

Το Δ.Σ. του Συλλόγου απαρτίζεται από τα 
παρακάτω μέλη: 

Πρόεδρος: Συρμακέσης Ιωάννης 

Αντιπρόεδρος: Λέττας Γεώργιος 

Γραμματέας: Νέσσης Βασίλειος 

Ταμίας: Συρμακέση Δήμητρα  

Εκπρόσωπος ΠΟΒΑΚΩ και ΟΕΒΒΕ: Συρμακέσης Ιωάννης 

Δράσεις - Ο Σύλλογος Αργυροχρυσοχόων Ωρολογοποιών Ιωαννίνων στη Ρωσία 

Ο Σύλλογος στοχεύοντας στην εξωστρέφεια και τη διασφάλιση του μέλλοντος του κλάδου, έχει 
προγραμματίσει το αμέσως επόμενο διάστημα, έπειτα και από την επίσκεψη του προέδρου στην 
έκθεση των σπουδαστών του ΙΕΚ ΟΑΕΔ Ιωαννίνων, συζητήσεις και σύσταση ομάδας εργασίας για 
τη περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση της σχολής. 

Στο ίδιο μήκος κύματος έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να 
καταστεί δυνατή η επανέκθεση της έκθεσης αργυροχρυσοχοΐας που είχε πραγματοποιηθεί υπό την 
αιγίδα του Δήμου Ιωαννιτών στη Ρωσία. 

Μήνυμα προέδρου  

Η πορεία του κλάδου, αν αναλογιστούμε ότι κατά κύριο λόγο το κόσμημα είναι είδος πολυτελείας, 
είναι ίδια με αυτή που υπάρχει γενικότερα στο εμπόριο, τόσο λόγω των περιοριστικών μέτρων της 
πανδημίας, του πολέμου στην Ουκρανία, όσο και της αύξησης της τιμής του χρυσού. που είναι 
επακόλουθο των παραπάνω. Παρόλα αυτά, το τελευταίο διάστημα φαίνεται να υπάρχουν αισιόδοξα 
μηνύματα ανάκαμψης του κλάδου.  

Ως πρόεδρος του συλλόγου και μέλος του Δ.Σ. της ΠΟΒΑΚΩ πιστεύω και ελπίζω ότι κοιτώντας 
μπροστά και ακολουθώντας τις ενέργειες τόσο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, όσο και των τοπικών 
Συλλόγων , θα καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τη στροφή του κόσμου στην αξιοποίηση 
των χρημάτων του στα πολύτιμα αντικείμενα. Με την ευχή να λήξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
αυτή η χρονιά. 
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Σύνδεσμος Αργυροχρυσοχόων Ν. Ηρακλείου 

Ο Σύνδεσμος Αργυροχρυσοχόων Νομού Ηρακλείου ιδρύθηκε την 1η Μαΐου το 1945 από τους 
παραδοσιακούς χρυσοχόους της πόλης. Η σφραγίδα του Συνδέσμου είναι κυκλική και έχει στο 
κέντρο παράσταση με διπλό πέλεκυ και κάτωθεν τη κλεψύδρα και περιφερειακά την επωνυμία και 
το έτος ίδρυσης του. Λάβαρο του Συνδέσμου είναι η ελληνική σημαία και στο κέντρο της τα 
πρόσωπα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Απαριθμεί στο σύνολο του 85 ενεργά μέλη. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη: 

Πρόεδρος: Γιαλεσάκης Χρυσοβαλάντης 

Αντιπρόεδρος: Κόκκαλης Αντώνιος 

Γεν. Γραμματέας: Λαυρενίδης Μηνάς 

Ταμίας: Χρηστάκης Μάριος 

Μέλη: Ευτυχίδη Ρωξάνη,  Παρλαμάς Νικόλαος, Φανουράκης Νικόλαος 

 

 

Σύλλογος Χρυσοχόων Ωρολογοποιών Καλαμάτας 

 

 

Ο Σύλλογος Χρυσοχόων Ωρολογοποιών Καλαμάτας ιδρύθηκε το 1979.  

Κατά τα 43 χρόνια ύπαρξης του έχει προβεί σε αρκετές συνδικαλιστικές και κοινωνικές 
δραστηριότητες στην πόλη της Καλαμάτας  

Τα τελευταία χρόνια έχει συνδράμει οικονομικά οργανισμούς όπως το Χαμόγελο του Παιδιού, ο 
βρεφονηπιακός σταθμός της Μητροπόλεως Μεσσηνίας, αλλά και όπου κριθεί χρήσιμο. 
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Αυτή τη στιγμή έχει 25 μέλη. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη: 

Πρόεδρος: Κουβελάκης Ιωάννης 

Αντιπρόεδρος: Κικιτζής Ευάγγελος 

Γραμματέας: Κοντόπουλος Δημήτριος 

Ταμίας: Βούλγαρης Σπυρίδων 

Μέλος: Φωτάκης Φώτιος 

Μήνυμα προέδρου 

Ως Πρόεδρος του συλλόγου, εύχομαι σε όλους υγεία και ευημερία. Οι εποχές που ζούμε είναι 
δύσκολες, αλλά με σοβαρό επαγγελματισμό και καλές συνεργασίες θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες! 

Η ΠΟΒΑΚΩ τιμά τον επίτιμο πρόεδρό της Βασίλη Ιωάννου 

Σύντομη αυτοβιογραφία της επαγγελματικής πορείας και δραστηριότητας του κ. Ιωάννου: 

Με τον κλάδο της Αργυροχρυσοχοΐας άρχισα να ασχολούμαι το 1976. 
Μετά τις σπουδές μου στον τομέα των Οικονομικών στην Ανωτάτη Σχολή 
Εμπορικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, αντί να επιδιώξω τον 
διορισμό μου στο Δημόσιο, επέλεξα τον κλάδο της Αργυροχρυσοχοΐας, 
αρχής γενομένης ως συνέταιρος σε συνεταιριστική επιχείρηση με τον 
αδερφό μου.  

Σε ό,τι αφορά τη συνδικαλιστική μου δράση, διετέλεσα Πρόεδρος των 
αργυροχρυσοχόων Αθηνών για πέντε συναπτές θητείες από το 1996 
έως το 2008. Επίσης, διετέλεσα Πρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ, για τρεις 
θητείες από το 2002 έως το 2012. 

Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να επισημάνω, ότι η όλη μου δραστηριότητα εμπνέεται από την 
κοινωνική μου ευαισθησία. Δηλαδή, η ενασχόλησή μου με τον συνδικαλισμό οφείλεται στο ότι θέλω 
διαρκώς να προσφέρω στον κλάδο της Αργυροχρυσοχοΐας. 

Ιωάννου: Δύσκολη η επόμενη πενταετία για την Αργυροχρυσοχοΐα – Οι συνάδελφοι να μην 
παίρνουν ρίσκα  

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κ. Ιωάννου, κληθείς να σχολιάσει την υπάρχουσα κατάσταση στον κλάδο 
της Αργυροχρυσοχοΐας, αλλά και το μέλλον που προβλέπει για τους επαγγελματίες: 

«Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Μετά τα μνημόνια του 2010, τον covid και τη διεθνή οικονομική 
κρίση, ο κλάδος της Αργυροχρυσοχοΐας βρίσκεται σε συμπληγάδες.  

Η επόμενη πενταετία θα είναι δύσκολη για τον κλάδο, λόγω της διεθνούς και εγχώριας οικονομικής 
κατάστασης.  

Οι συνάδελφοι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί σε αυτό το θολό οικονομικό τοπίο, μην 
παίρνοντας ρίσκα. Να είναι αμυντική η πολιτική, παρά επιθετική».  
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«Οι 5 φίλοι» - Το νέο βιβλίο του Δημήτρη Κατηφόρη 

Ο κύριος Δημήτρης Κατηφόρης διετέλεσε πρώτος Πρόεδρος της 
ΠΟΒΑΚΩ, το χρονικό διάστημα 1980 -1988. Πολυμαθής και 
πολυπράγμων, υπηρέτησε το ενεργό κόσμημα από ποικίλες 
θεσμικές θέσεις, τα καθήκοντα των οποίων διεκπεραίωσε με 
συνέπεια και ήθος. 

Σήμερα, αν και έχει αποτραβηχτεί από την ενεργό δράση στον χώρο 
του εμπορίου και της τέχνης της αργυροχρυσοχοΐας, ωστόσο 
συνεχίζει να δραστηριοποιείται ως συγγραφέας.  

Πρόσφατα, μάλιστα, κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Οι 5 φίλοι», από 
τις εκδόσεις ΔΙΑΝΟΙΑ. 

Το βιβλίο συγκαταλέγεται στον τομέα της εφηβικής λογοτεχνίας και 
προσεγγίζει με τρυφερότητα το θέμα της συνύπαρξης του σκύλου 
με τον άνθρωπο, καθώς και την αναβάθμιση της συναισθηματικής 

νοημοσύνης του ανθρώπου, πλάι σε αυτό το αξιοθαύμαστο τετράποδο πλάσμα.  

 

Διαδικτυακή εκδήλωση - Το Ψηφιακό Μάρκετινγκ μετά την επίδραση της πανδημίας: Η 
διεθνής και η ελληνική εμπειρία 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Δια-τμηματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σας 
προσκαλούν στη διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: Το Ψηφιακό Μάρκετινγκ μετά την επίδραση της 

πανδημίας: Η διεθνής και η ελληνική 
εμπειρία,τη Δευτέρα 6 Ιουνίου στις 16:00. 

Γιατί μια επιχείρηση να ασχοληθεί και με το 
Ψηφιακό Μάρκετινγκ; Ποια είναι τα κατάλληλα 
εργαλεία γι΄ αυτό; Ποιο μας ταιριάζει καλύτερα; 
Ποια είναι η ελληνική εμπειρία; Τι γίνεται στο 
εξωτερικό; 
Αυτά και λοιπά συναφή θέματα θα αναλυθούν 
στη διοργάνωση, ενώ μετά τις παρουσιάσεις 
των εισηγητών θα ακολουθήσει συζήτηση με το 

ακροατήριο. 
Πληροφορίες: Τμήμα Δημ. Σχέσεων, Τύπου και Εκδόσεων, τηλ. 2310-370132, e-mail: 
publicrelations@ebeth.gr 

Διοργανωτής: ΕΒΕΘ-ΠΑΜΑΚ 
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Άμεση κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος ζητά η ΓΣΕΒΕΕ 

Την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος ζητά με 
επιστολή που απέστειλε σήμερα Τετάρτη  25 Μαΐου 
2022 , προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο 
Σταϊκούρα, η Γενική Συνομοσπονδία 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας 
(ΓΣΕΒΕΕ). 

Η ΓΣΕΒΕΕ επικαλείται την τελευταία έκθεση 
αξιολόγησης του προγράμματος σταθερότητας για 
την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην 
οποία γίνεται σύσταση προς την ελληνική 
κυβέρνηση για την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. 

“Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την τελευταία έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος σταθερότητας 
της Ελλάδας, συστήνει προς την ελληνική κυβέρνηση την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. 
Συγκεκριμένα στην Έκθεση της η Ε.Ε. αναφέρει τα ακόλουθα: Η Ελλάδα έχει μειώσει σημαντικά 
τους φόρους εταιρειών, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια στις επενδύσεις. Ο συντελεστής 
του φόρου εισοδήματος εταιρειών είχε μειωθεί σε 22% το 2021 έναντι του 28% που ίσχυε το 2019. 
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η Ελλάδα επιβάλλει ετήσιο κατ’ αποκοπή φόρο ύψους 650 
ευρώ, ανεξάρτητα από το αν έχουν κέρδη ή όχι και επιπλέον του φόρου εισοδήματος φυσικών 
προσώπων και άλλων φόρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολύ υψηλούς πραγματικούς 
φορολογικούς συντελεστές για τις επιχειρήσεις με χαμηλό κύκλο εργασιών και λειτουργεί ως 
φραγμός εισόδου στην αγορά”, υπογραμμίζει στην επιστολή της η ΓΣΕΒΕΕ. 

Σημειώνεται μάλιστα ότι η αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν λέει τίποτα λιγότερο από τη 
θέση της ΓΣΕΒΕΕ την οποία έχει καταθέσει την τελευταία δεκαετία στον δημόσιο διάλογο ζητώντας 
επιτακτικά την κατάργηση αυτού του κεφαλικού φόρου, που σε αντίθεση με τους λοιπούς 
επιβάλλεται ανεξάρτητα με τον υπάρχει κέρδος ή εισόδημα. 

Προς επίρρωση των παραπάνω παραθέτει στοιχεία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, σύμφωνα με τα οποία οι 
μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι που κατέγραψαν ζημίες ή μηδενικά 
κέρδη αντιστοιχούσαν: 

– στο 36,1% του συνόλου των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων το 2019 (προ πανδημίας) 

– στο 63,9% του συνόλου των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων το 2020 

– στο 53,3% του συνόλου των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων το 2021. 

“Καλούμε άμεσα να προχωρήσετε στην κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος που θα ανακουφίσει 
κυρίως τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που λόγω της δυσμενής συγκυρίας αντιμετωπίζουν και τα 
μεγαλύτερα προβλήματα βιωσιμότητας. Παράλληλα θα καταργηθεί ένας φόρος που αντίκειται στην 
αρχή της αναλογικότητας λειτουργώντας ανασχετικά για την ανάπτυξη της φορολογικής συνείδησης 
και συμμόρφωσης”, τονίζει στην επιστολή της η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
και Εμπόρων Ελλάδας. 
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Έκτακτη επιχορήγηση 16,9 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις για την πανδημία του κορωνοϊο 

Σε 656 ανέρχονται τα έργα που εντάσσονται στην έκτακτη 
επιχορήγηση επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης 
εκδηλώσεων και εκθέσεων, γυμναστήρια και σχολές χορού. 

Συγκεκριμένα, η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 
16.899.966,27 ευρώ και αφορά έργα που είναι ενταγμένα 
στην «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων 
από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης 
εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, 
παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού» και η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται 
σε 
O αριθμός αυτός προκύπτει από τη 2η απόφαση έγκρισης αιτήσεων χρηματοδότησης που 
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης, σχετικά με τη συμπληρωματική έγκριση 
χρηματοδότησης επιπλέον 448 έργων δημόσιας δαπάνης 10.260.042,77 ευρώ, οι οποίες αφορούν 
σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Στο μεταξύ, για την ίδια δράση δημοσιεύτηκε και η 2η απόφαση απόρριψης αιτήσεων 
χρηματοδότησης, σχετικά με την απόρριψη, ως μη επιλέξιμων, 241 αιτήσεων χρηματοδότησης, 
συνολικής δημόσιας δαπάνης 4.472.911,80 ευρώ, λόγω μη πληρότητας δικαιολογητικών ή/και μη 
τήρησης τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη δράση. 

Σημειώνεται ότι, οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται δύνανται 
εναλλακτικά, είτε να υποβάλλουν μία και μοναδική νέα αίτηση χρηματοδότησης, είτε να υποβάλλουν 
διοικητική ένσταση αποκλειστικά μέσω του ΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 
ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση, μέσω αυτοματοποιημένου μηνύματος, προς τη 
δηλωμένη ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ).  

 

Επιμέλεια κειμένων: Νένα Μυρωνίδου (nmyronidou@gmail.com) 


