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Μήνυμα Προέδρου 

 

Αγαπητές – αγαπητοί, 

Βρισκόμαστε στο μέσον της τουριστικής περιόδου, που αποτελεί την πιο κρίσιμη για την οικονομική 

μας πρόοδο και επιβίωση. Οι καλοκαιρινοί μήνες αποδεικνύονται κάθε χρόνο οι πιο κερδοφόροι, γι’ 

αυτό και οφείλουμε να τους αξιοποιούμε στο έπακρο. 

Την ίδια ώρα, απόλυτη προτεραιότητά μας παραμένει η ικανοποίηση των αιτημάτων των 

επαγγελματιών του κλάδου της αργυροχρυσοχοΐας, που είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε, αν μη 

τι άλλο, το δύσκολο της επιβίωσής τους, μιας και τα οικονομικά εμπόδια είναι ουκ ολίγα. Ο 

πληθωρισμός, η κατακόρυφη αύξηση των τιμών στις πηγές ενέργειας, ο ακόμα ζωντανός 

ρωσοουκρανικός πόλεμος και οι αδιαλείπτως προβληματικές σχέσεις της χώρας μας με τη γειτονική 

Τουρκία, καθιστούν δύσκολη την ανακούφισή μας, συνεπώς και την εν γένει ευημερία μας. 

Εξαιτίας των παραπάνω, χρειάζεται να μην ονειροβατούμε και να δείχνουμε κατανόηση και εκτίμηση 

στον καταναλωτή που σε τέτοιους καιρούς μας επιλέγει, διαθέτοντας τις πολύτιμες οικονομίες του 

προς τέρψη και ανάδειξη σημαντικών στιγμών της ζωής του σε φωτεινές και πολυτελείς. 

Πέτρος Καλπακίδης 

Πρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ 
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Η ΠΟΒΑΚΩ διερευνά την ύπαρξη ΦΠΑ σε αντικείμενα χρυσού στα πωλητήρια μουσείων 

 

 

 

 

Η ΠΟΒΑΚΩ, έπειτα από σχετική πληροφόρηση για την αφαίρεση του ΦΠΑ από προϊόντα 

κοσμηματοποιίας στα πωλητήρια μουσείων, απέστειλε ερώτημα στον Υφυπουργό Οικονομικών, 

Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, κύριο Απόστολο Βεσυρόπουλο.  

Συγκεκριμένα, στην επιστολή της ΠΟΒΑΚΩ αναφέρεται πως έχει υπάρξει πλήθος επισημάνσεων 

από συναδέλφους αργυροχρυσοχόους, οι οποίοι διαπιστώνουν πως στα πωλητήρια μουσείων και 

αρχαιολογικών χώρων, στα προϊόντα του κλάδου της αργυροχρυσοχοΐας, ο καταναλωτής δεν 

υφίσταται την επιβάρυνση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).  

Λόγω αυτής της κατάστασης, τονίζεται στην εν λόγω επιστολή πως καταλήγει να δημιουργείται 

αθέμιτος ανταγωνισμός, με τους χρυσοχόους να γίνονται οι χαμένοι της υπόθεσης, καθώς οι ίδιοι 

βρίσκονται ακόμη αντιμέτωποι με το αγκάθι του φόρου πολυτελείας στα προϊόντα χρυσού. 

Για το λόγο αυτό, έχει ζητηθεί σχετική ενημέρωση από τον αρμόδιο υφυπουργό για το τι καθεστώς 

ισχύει για τα εν λόγω προϊόντα που διατίθενται στους χώρους των μουσείων και αρχαιολογικών 

χώρων. 
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ΕΕ: Εγκρίθηκε από την Κομισιόν πρόταση για εμπάργκο στην εισαγωγή του ρωσικού 

χρυσού 

 

Εμπάργκο στην εισαγωγή ρωσικού χρυσού προτείνουν σε κοινή πρόταση η Κομισιόν και ο Ύπατος 

Εκπρόσωπος για ενίσχυση των κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας. 

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει αναλυτικά το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κοινή 

πρόταση (Ύπατος Εκπρόσωπος-Επιτροπή) για μια νέα δέσμη μέτρων για τη διατήρηση και την 

ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των έξι ευρείας κλίμακας και άνευ προηγουμένου πακέτου 

κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας. Η δέσμη μέτρων «συντήρηση και ευθυγράμμιση» διευκρινίζει 

μια σειρά από διατάξεις για την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τους φορείς εκμετάλλευσης και 

την επιβολή της νομοθεσίας από τα κράτη μέλη. 

Επίσης, ευθυγραμμίζει περαιτέρω τις κυρώσεις της ΕΕ με εκείνες των συμμάχων και των εταίρων, 

ιδίως στο G7. Είναι σημαντικό ότι το πακέτο επαναλαμβάνει την αποφασιστική στάση της Επιτροπής 

για την προστασία της επισιτιστικής ασφάλειας σε όλο τον κόσμο. 

Το πακέτο, σύμφωνα με όσα αναφέρει εκτενώς το ΑΠΕ-ΜΠΕ, θα εισαγάγει απαγόρευση εισαγωγής 

ρωσικού χρυσού, ενώ θα ενισχύσει τους ελέγχους εξαγωγών διπλής χρήσης και προηγμένης 

τεχνολογίας. 

Το πακέτο επαναλαμβάνει επίσης ότι οι κυρώσεις της ΕΕ δεν στοχεύουν με κανέναν τρόπο το 

εμπόριο γεωργικών προϊόντων μεταξύ τρίτων χωρών και της Ρωσίας. Ομοίως, το κείμενο 

διευκρινίζει το ακριβές πεδίο εφαρμογής ορισμένων χρηματοπιστωτικών και οικονομικών 

κυρώσεων. Τέλος, προτείνεται η παράταση των υφιστάμενων κυρώσεων της ΕΕ για έξι μήνες, έως 

την επόμενη αναθεώρηση στα τέλη Ιανουαρίου 2023. Η δέσμη θα συζητηθεί τώρα από τα κράτη 

μέλη στο Συμβούλιο ενόψει της έγκρισής της. 
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Επαφές της διοίκησης της ΓΣΕΒΕΕ με επιχειρηματικούς φορείς της Θεσσαλονίκης – 

Συνάντηση και με τη Συντεχνία Αργυροχρυσοχόων Θεσσαλονίκης 

 

Επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας 

Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας κ. Γιώργος Καββαθάς  την Τετάρτη 20 Ιουλίου 

2022, στην διάρκεια  της οποίας  συνοδευόμενος  από τον Γενικό Γραμματέα της ΓΣΕΒΕΕ κ. 

Αθανάσιο Νικολόπουλο  και τον  Α’ Αντιπρόεδρο κ. Δημήτρη Βαργιάμη  είχε  συναντήσεις  με 

εκπροσώπους επιχειρηματικών φορέων της πόλης  και συγκεκριμένα  του Συλλόγου Πτυχιούχων 

Μηχανικών Ιδιοκτητών Συνεργείων Επισκευής Αυτοκινήτων Νομού Θεσσαλονίκης και της 

Συντεχνίας Αργυροχρυσοχόων Θεσσαλονίκης . 

Συγκεκριμένα, έδωσαν το «παρών» και στην ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση της Συντεχνίας 

Αργυροχρυσοχόων Θεσσαλονίκης αποδεχόμενοι πρόσκληση της προέδρου  και του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Συντεχνίας. 

Ο κ. Καββαθάς, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΓΣΕΒΕΕ, ενημερώθηκε από τα μέλη  της 

Συντεχνίας για ζητήματα του κλάδου και «επεσήμανε τις δράσεις που έχει αναλάβει η ΓΣΕΒΕΕ  στην 

κατεύθυνση της αντιμετώπισης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις  και 

οι επαγγελματίες στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας  των 

αρρυθμιών που προκάλεσε η πανδημική κρίση αλλά και η ραγδαία αύξηση των τιμών σε ενέργεια 

και πρώτες ύλες». 

Πηγή φωτογραφίας: ΓΣΕΒΕΕ 
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Ορθή επανάληψη του προηγούμενου αφιερώματος στον 

Σύνδεσμο Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Καταστηματαρχών Ωρολογοποιών Ν. Αχαΐας 

Έτος ίδρυσης 1925. Προτεραιότητα της Ένωσης, στο πλαίσιο της 

συνδικαλιστική της δράσης, όλα αυτά τα χρόνια, παραμένουν τα 

οικονομικά, κοινωνικά και επαγγελματικά συμφέροντα των μελών 

της. 

Το κόσμημα, ως εικαστικό και εμπορικό αντικείμενο, εμπνέει τον 

ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ - ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΩΝ - 

ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ σε κάθε δραστηριότητά του, με 

σκοπό την αναγωγή του από προϊόν, που ταυτίζεται με την 

πολυτέλεια, σε εργαλείο ανάδειξης της ελληνικής ταυτότητας σε 

βάθος χιλιάδων ετών. 

 

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

Πρόεδρος: Αδάμ Τσαρούχης 

Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος-Κωνσταντίνος Ηλιόκαυτος  

Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Κωστάκης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Β΄Αντιπρόεδρος: Κώστας Κολοκυθας 

Ταμίας: Λένα Αποστολάτου 

Μέλος: Βασίλης-Ιωάννης Κωστάκης 

Μέλος: Φώτης Κουτσοδήμας 

Μήνυμα προέδρου 

Η παράδοση της αργυροχρυσοχοΐας στην Ελλάδα είναι μεγάλη και καλό είναι να την προβάλλουμε. 

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΣΜΗΜΑ στέλνει στα περατά του κόσμου την καλλιτεχνική δυνατότητα το γούστο 

και την δημιουργικότητα των σχεδιαστών του.  

Η παράδοση της αργυροχρυσοχοΐας στην Ελλάδα μετρά πάνω από 6.000 χρονιά. Ολόκληρη η 

βιομηχανία αποτελείται έμμεσα και άμεσα πάνω από 150.000 εργαζομένους, ένα νούμερο το οποίο 

αντί να μεγαλώνει έχει την τάση κάθε χρόνο να συρρικνώνεται. 

Πρέπει άμεσα να λάβουμε τα μετρά μας. Να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους αναβαθμίζοντας 

τις σπουδές  της χρυσοχοΐας να ασχοληθούν με τον κλάδο. Το ελληνικό κόσμημα δεν βρίσκεται 

πουθενά στα διαφημιστικά σποτάκια, που προβάλλονται στο εξωτερικό, ενώ αποτελεί πολύ μεγάλο 

πόλο έλξης για τους τουρίστες. 

Αυτό επιβαρύνεται  με την ισχύ που έχει ακόμα  ο φόρος πολυτέλειας, ένας φόρος τροχοπέδη για 

την ανάπτυξη του κλάδου και επί της ουσίας τα έσοδα του προς το κράτος είναι πάρα πολύ χαμηλά. 

Ένα  θέμα που θα θέλαμε να επισημάνουμε είναι το θέμα με την επιστρεπτέα προκαταβολή  την 

περίοδο της πανδημίας. Ως γνωστό τα εργαστήρια-καταστήματα κυρίως είναι οικογενειακά  και θα 

έπρεπε, με την κατάσταση της αγοράς, η αύξηση τιμής μετάλλου -ρεύματος - λειτουργικών εξόδων 

και διαβίωσης να γίνει ΜΗ επιστρεπτέα. 
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Σύλλογος Αργυροχρυσοχόων Ωρολογοποιών Ν. Λάρισας 

 

Ο Σύλλογος με έδρα την Λάρισα ιδρύθηκε το 1966 από την ανάγκη των ανθρώπων του κλάδου, 

τεχνιτών και εμπόρων, με σκοπό την καλλιέργεια και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού 

στον κλάδο των Αργυροχρυσοχόων-Ωρολογοποιών και με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων στις 

συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ-ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ αποτελεί το τρίπτυχο της διαρκούς στοχοθεσίας με 

συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου, έτσι ώστε αυτά να επιλυθούν με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. Επίσης, σκοπός είναι η προώθηση της συνεργασίας, η ανάπτυξη πνεύματος 

αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και η εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της 

επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου των μελών 

του Συλλόγου. 

Σε ό,τι αφορά την ευρύτερη δραστηριότητα, ο σύνδεσμος διατηρεί άριστες σχέσεις και συνεργασία 

με το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας.  

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

Πρόεδρος: Δημήτριος Ρόπλος 

Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Παπαδημητρίου 

Γραμματέας: Χρυσοβαλάντης Γαλάνης 

Ταμίας: Γεώργιος Γουργιώτης 

Μέλη: Δημήτριος Γούναρης, Ιωάννης Κατσούλας, Ηλίας Μπούλμπος 
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Σωματείο Χρυσοχόων Ωρολογοπωλών Ωρολογοποιών Κομοτηνής 

 

Το Σωματείο Αργυροχρυσοχόων Ωρολογοποιών και 

Ωρολογοπωλών Κομοτηνής ιδρύθηκε το 1979 από 25 

μέλη και έφτασε να απαριθμεί έως και 45, που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό. 

Η πόλη έχει ιστορία στην τέχνη της 

αργυροχρυσοχοΐας και στο εμπόριο αυτής, λόγω της 

γεωγραφικής θέσης του νομού, ως σταυροδρόμι 

Δύσης-Ανατολής και πύλης των Βαλκανίων από το 

Νότο. Πρωτεργάτης και δάσκαλος της τέχνης αυτής 

ήταν ο Εμμάνουελ Μελκονιάν, χρυσοχόος – βιοτέχνης, στον οποίο θήτευσαν και διδάχθηκαν πολλοί 

σημερινοί επαγγελματίες του κλάδου .  

«Μότο» του σωματείου είναι αξιοπιστία – εγγύηση –εντιμότητα. 

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

Πρόεδρος: Ιμάμ Οσμάν Οζδάλ 

Αντιπρόεδρος: Χατζηαντωνιάδης Γεώργιος 

Γεν. Γραμματέας: Οσμάν Λεβέντ 

Ταμίας: Δαγκαζιάν Κρικόρ 

Σύμβουλος: Μολλά Γιουσούφογλου Γιουσούφ 

Σύμβουλος: Χασάν Αχμέτ Μεχμέτ 

Σύμβουλος: Χατζηαντωνιάδου Αργυρώ 

Διατελέσαντες πρόεδροι του Σωματείου Χρυσοχόων Ωρολογοπωλών Ωρολογοποιών 

Κομοτηνής 

Θωμαΐδης Γεώργιος 

Δεληγιαννίδης Δημοσθένης 

Καρά Χουσεΐν Αχμέτ 

Ιμάμ Οσμάν Οζδάλ  

Μήνυμα προέδρου 

Ο κλάδος είναι πολλά υποσχόμενος, αρκεί να γίνουν σωστές κινήσεις από την κλαδική ομοσπονδία 

σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία (Ανάπτυξης, Τουρισμού, Οικονομικών) και των 

περιφερειών, με κυριότερη την προβολή και διαφήμιση του ελληνικού κοσμήματος με τα μοναδικά 

χαρακτηριστικά αυτού. 
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Φορολογικές δηλώσεις: Παράταση μέχρι τις 30 Αυγούστου για την υποβολή τους 

Παράταση στην προθεσμία υποβολής των 

φορολογικών δηλώσεων ανακοίνωσε το 

υπουργείο Οικονομικών. 

Συγκεκριμένα, με νομοθετική διάταξη του 

υπουργείου Οικονομικών, παρατείνεται η 

προθεσμία υποβολής των φορολογικών 

δηλώσεων έως τις 30 Αυγούστου 2022. 

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, παρά το 

γεγονός ότι φέτος η ηλεκτρονική πλατφόρμα 

υποβολής των δηλώσεων φορολογίας 

εισοδήματος φυσικών προσώπων ξεκίνησε να 

λειτουργεί από τις 30 Μαρτίου 2022 και μέχρι χθες είχε υποβληθεί το 81% των φορολογικών 

δηλώσεων, η χρονική αυτή παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που 

επικρατούν, για να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι πολίτες, οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί, 

εξαντλώντας κάθε χρονικό περιθώριο παράτασης. 

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο υφυπουργός Φορολογικής Πολιτικής και 

Δημόσιας Περιουσίας Απόστολος Βεσυρόπουλος έκαναν την ακόλουθη δήλωση: 

«Η κυβέρνηση, έχοντας πλήρη συναίσθηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι πολίτες αλλά και 

του αυξημένου φόρτου εργασίας των λογιστών και φοροτεχνικών το τελευταίο διάστημα, λόγω της 

ενεργειακής κρίσης που απαιτεί την υποβολή αιτήσεων σε ποικίλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες 

ενισχύσεων, αλλά και λόγω της πανδημίας που οδηγεί σε καθυστερήσεις των εργασιών πολιτών και 

λογιστών που νοσούν, προχωρά σε παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών 

δηλώσεων μέχρι τις 30 Αυγούστου. Πρόκειται για την τελευταία παράταση που δίνεται, ώστε να 

μπορέσουν όλοι να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων και να είναι συνεπείς στις 

υποχρεώσεις τους». 

Επισημαίνεται ότι οι δύο πρώτες μηνιαίες δόσεις (Ιουλίου και Αυγούστου) του οφειλόμενου φόρου 

θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι τις 31 Αυγούστου 2022. 

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