
Τεύχος 16/2022 (Έτος 3ο) 

 

 

Μήνυμα Προέδρου 

 

Αγαπητές – αγαπητοί, 
Εξερχόμαστε, μόλις, από το Καλοκαίρι, που αν μη τι άλλο, φέρνει σε όλους μας περισσότερα κέρδη, 
ιδιαίτερα σε όσους τυγχάνει να βρίσκονται σε τουριστικούς προορισμούς. Όπως όμως επιβάλλει η 
οικονομία, αλλάζουν τώρα οι προτεραιότητες και το βλέμμα όλων στρέφεται στον μήνα Σεπτέμβριο. 
Μήνας ανέκαθεν απολογισμού και σίγουρα προπαρασκευαστικός για την επόμενη και απαιτητική 
σεζόν.  
Για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, το ενδιαφέρον όλων μας επικεντρώνεται στη διοργάνωση 
της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στην οποία αναμένονται παραγωγικές συναντήσεις και 
συζητήσεις για όλα τα ζητήματα και θέματα της αγοράς. 
Είναι αναγκαίο να αντιληφθούμε τη σημασία της συμμετοχής μας στην έκθεση, η οποία κάθε χρόνο 
αποδεικνύεται και πιο επικερδής, σε ό,τι αφορά τον επιχειρηματικό κόσμο. Για τον λόγο αυτό, μέρος 
κι εμείς του επιχειρηματικού κόσμου, θα ήταν σημαντικό να δώσουμε ενεργό «παρών», δείχνοντας 
ενότητα και σύμπραξη ως προς τα ζητούμενα όλων των επαγγελματιών για τη βέλτιστη πρόοδό 
μας.  
Πέτρος Καλπακίδης 
Πρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ 
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Δυναμική παρουσία της ΠΟΒΑΚΩ στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 
 
 

 
 

 
Δυναμικό παρών θα δώσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων 
Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που ανοίγει τις πύλες 
της στις 10 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 18 του μήνα.  
 

Η ΠΟΒΑΚΩ θα βρίσκεται στο περίπτερο 16, stand 4Α 
 
Υπενθυμίζεται πως η 86η ΔΕΘ έχει κεντρικούς θεματικούς άξονες την τεχνολογία και τις επενδύσεις, 
καθώς επίσης και τα μοντέλα κυκλικής οικονομίας. Τιμώμενη χώρα της φετινής διοργάνωσης είναι 
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πράγμα που επισφραγίζει τη στρατηγική εξωστρέφειας της ΔΕΘ και 
τη διαρκή αναζήτηση δικτύωσης των ελληνικών επιχειρήσεων.                      
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Παράταση δυνατότητας υποβολής δικαιολογητικών για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή  
ως τις 23 Σεπτεμβρίου 

 

 

Παράταση μέχρι και τις 23 Σεπτεμβρίου θα έχουν για να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
όσοι πολίτες έλαβαν ενίσχυση επιστρεπτέας προκαταβολής, έπειτα από απόφαση του υπουργείου 
Οικονομικών και της ΑΑΔΕ. 

Η πληρωμή των οφειλών είναι δυνατή και μέσω του συστήματος IRIS Online Payments, στο 
myAADE (myaade.gov.gr), με άμεση πίστωση των οφειλών. 
Πότε καταβάλλονται τα ποσά των οφειλών 

Η εξέλιξη αυτή είναι μια «ανάσα» για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, καθώς η 
έκδοση σχετικής απόφασης του υπουργείου Οικονομικών, προβλέπει ότι οι δικαιούχοι που δεν 
έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να τα υποβάλουν το αργότερο έως και την 
23η Σεπτεμβρίου 2022, προκειμένου να ισχύει η δυνατότητα μη επιστροφής μέρους της ληφθείσας 
ενίσχυσης, καθώς και η προβλεπόμενη έκπτωση επί του επιστρεπτέου ποσού σε περίπτωση 
εφάπαξ καταβολής. 
Οι ειδοποιήσεις για την καταβολή του επιστρεπτέου ποσού αναρτώνται στο πληροφοριακό 
σύστημα, ενώ αποστέλλεται και σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα από 
τον υπόχρεο ηλεκτρονική διεύθυνση.  

Οι επιχειρήσεις μπορούν να δουν τις οφειλές τους από το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης στο 
πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ («myAADE») στην επιλογή Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές, 
καθώς και αναλυτική αποτύπωση, σε ψηφιακό αρχείο, των κύκλων ενίσχυσης για τους οποίους έχει 
πραγματοποιηθεί βεβαίωση, από την πλατφόρμα myBusinessSupport. 
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Άρθρο του Προέδρου Συλλόγου Χρυσοχόων-Ωρολογοποιών Πειραιά, γύρω Δήμων και 
Νήσων: Να βρούμε λύσεις για την καλύτερη προώθηση του κοσμήματος

 

Την ανησυχία του για την πορεία του κοσμήματος στην ελληνική αγορά εκφράζει ο Σύλλογος 
Χρυσοχόων-Ωρολογοποιών Πειραιά, γύρω Δήμων και Νήσων, σε άρθρο που υπογράφει ο 
πρόεδρος του συλλόγου κύριος Αθανάσιος Κανάκης.   
Ο κ. Κανάκης υπογραμμίζει τη σημασία άμεσης εύρεσης κοινής λύσης, με γνώμονα τις 
διαφοροποιήσεις που έχουν υποστεί οι καταναλωτικές ανάγκες και οι προτεραιότητες που επιβάλλει 
πλέον η τσέπη του καταναλωτικού κοινού στην αγορά.  

Άλλωστε, υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών, κύριο Πέτρο 
Καλπακίδη, ο κ. Κανάκης συμφώνησε  ώστε να αναπτυχθούν νέες πρωτοβουλίες και 
δραστηριότητες, προς τη κατεύθυνση της ανάπτυξης της αργυροχρυσοχοΐας στη χώρα. 

Αναλυτικά το άρθρο: 

Αγαπητοί Συνάδελφοι  
Ο κλάδος μας εκτός από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σαν μέρος του εμπορίου αντιμετωπίζει 
και προβλήματα που αφορούν αποκλειστικά τον ίδιο. Η πρώτη ύλη είναι ευάλωτη σε κάθε είδους 
διεθνούς διαταραχής και αυτό δυσκολεύει την καθημερινότητα στα κοσμηματοπωλεία και κατ’  
επέκταση στα εργαστήρια και σε όλα τα επαγγέλματα που έχουν σχέση με τον κλάδο μας. 
Ένα σημαντικό όμως ζήτημα που ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να λύσουμε είναι το θέμα της 
προώθησης του προϊόντος κόσμημα. Ανούσιες διαφωνίες ως προς την προώθηση  καθηλώνουν το 
κόσμημα στις πωλήσεις στην εσωτερική αγορά και αν σε αυτό προσθέσουμε τη διεθνή πτώση της 
ζήτησης στο χρυσό και αργυρό κόσμημα το πρόβλημα γίνεται όλο και μεγαλύτερο. Οι σταθερές που 
τροφοδοτούσαν τον κλάδο με πωλήσεις , όπως η γέννηση, ο γάμος και η βάπτιση βρίσκονται σε 
διαρκή πτώση και για λόγους υπογεννητικότητας αλλά και για λόγους αλλαγής των καταναλωτικών 
συνηθειών και των παραδόσεων. Αν λοιπόν συνεχιστεί αυτό προφανώς θα έχουμε περαιτέρω 
συρρίκνωση του κλάδου και μεγαλύτερα προβλήματα .  

Οι λιγοστές διαφημίσεις που κάνει το κάθε κατάστημα μόνο του δεν αρκούν, γιατί το ίδιο καθαυτό το 
προϊόν δε βρίσκεται ψηλά στις καταναλωτικές συνήθειες  του κοινού. Άρα όλοι μας συνεχώς 
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παίρνουμε πελάτες από την όλο και μικρότερη πίτα του κοινού που επιθυμεί να αγοράσει κόσμημα 
. 

Λύσεις υπάρχουν αρκεί να κινηθούμε συλλογικά και οργανωμένα. Όχι λύσεις που θα φέρουν 
τρομακτικές αλλαγές, αλλά λύσεις που μαζί με τις ατομικές προσπάθειες του καθενός μπορούν να 
ανεβάσουν το προϊόν ψηλότερα στην καταναλωτική συνείδηση.  

Είναι πιο ώριμες  οι συνθήκες και πιο κρίσιμες οι στιγμές από ποτέ, για να κάτσουμε όλοι μαζί στο 
ίδιο τραπέζι υπό την αιγίδα της ομοσπονδίας μας να συζητήσουμε τι θα κάνουμε μόνοι μας για τον 
κλάδο μας , πως θα αυξήσουμε την πίτα και πως θα διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει. 
 

Σύλλογος Χρυσοχόων Ωρολογοποιών Ν. Καβάλας «Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ» 

 

Το σωματείο ιδρύθηκε το 1950. 1ος  πρόεδρός του ήταν ο κ. Πλύθας. Το Σωματείο είναι από τα 
αρχαιότερα εν ενεργεία της Καβάλας. Μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη  επιτυχία του 
Σωματείου, ήταν η κατάργηση του φόρου πολυτελείας 36%. 

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

Πρόεδρος: Δημήτρης Μαυρίδης 
Αντιπρόεδρος: Ανέστης Χατζηβασιλείου 
Γραμματέας: Κωνσταντίνος Νάνος 
Ταμίας: Γεώργιος Τζιόλας 
Μέλος: Κωνσταντίνος Γεωργακούδης 
Αντιπρόσωπος ΟΕΒΕΕ: Αθανάσιος Τσιρονίδης 
Αντιπρόσωπος ΠΟΒΑΚΩ: Λουκάς Βασδέκης  
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Σωματείο Ασημουργών Μεταλλοτεχνιτών Ιωαννίνων «Η Γιαννιώτικη Τέχνη» 

 

Το Σωματείο μας ιδρύθηκε το 1965. Ο σκοπός των ιδρυτών αυτής της οργάνωσης είναι η διαφύλαξη, 
η μελέτη και η προαγωγή των κοινών Οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων 
των μελών της, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.  

Ειδικότερα οι σκοποί της Ένωσης είναι:   
1. H καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στον 
κλάδο των ασημουργών.  
2. Η συστηματική μελέτη των προβλημάτων των κλάδων, και η προσφορότερη συλλογική 
διεκδίκηση και επίλυση αυτών.  
3. Η ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών με κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς 
κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, 
επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.  
4. 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 αυτών.  
5. Η καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης.  
Σήμερα το Σωματείο αποτελείται από 65 ενεργά μέλη.  

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

Πρόεδρος: Κώστας Ζερβός 
Αντιπρόεδρος: Κώστας Πέτρου 

Γραμματέας: Πάνος Καραγιάννης 
Ταμίας: Λεοντάρης Ζήδρος 
Μέλη: Τάσος Βαρζώκας και Δημήτρης Πανταζής  
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Δράσεις 

Μια τις τελευταίες δράσεις του Σωματείου ήταν η παρουσίαση της τεχνικής της συρματερής, την 
οποία οργάνωσε η ΜΚΟ Φάρος Ελπίδας, στην οποία συμμετείχαν τεχνίτες και επαγγελματίες από 
Καναδά, Πορτογαλία, Ιταλία, Μάλτα. Ανταλλάχθηκαν απόψεις και μάλιστα μέσα από αυτή τη 
συνάντηση προέκυψε το αίτημα από την Πορτογαλία να γίνει αδελφοποίηση με τα Ιωάννινα, η οποία 
βρίσκεται σε εξέλιξη.  

Επιπρόσθετα, το Σωματείο βρίσκεται σε συνεχή επαφή και συνεργασία με το Μουσείο 
Αργυροτεχνίας του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, που βρίσκεται στα Γιάννενα, και ανά τακτά 
διαστήματα γίνονται δράσεις. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια οργάνωσης δράσεων εκτός της 
πόλης, για την οποία θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.    

Μήνυμα προέδρου  

Η πόλη μας ως γνωστόν φημίζεται για τους καλούς της τεχνίτες από το παρελθόν της μέχρι σήμερα. 
Πλέον, στις δύσκολες μέρες που διανύουμε,  γίνεται ένας μεγάλος αγώνας, με δεδομένο τους 
εξαιρετικούς τεχνίτες και το έντονο ενδιαφέρον των νέων για την εκμάθηση των τεχνικών. Πιστεύω, 
ότι σύντομα θα ανακάμψουμε και θα ζήσουμε το μεγαλείο του παρελθόντος, δηλαδή το να 
αναγνωριστούν παγκόσμια και άλλοι τεχνίτες. Εξάλλου, γίνεται μεγάλη προσπάθεια για την ίδρυση 
σχολής αργυροχρυσοχοΐας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, την πόλη των ασημουργών. 
 

Σκυλακάκης: Φέτος η οικονομία έχει ρεκόρ επενδύσεων, εξαγωγών και τουρισμού 

 

«Φέτος η οικονομία έχει ρεκόρ επενδύσεων, εξαγωγών και τουρισμού, ενώ καταγράφει και μία 
μείωση της ανεργίας από το 17% στο 11%. Όλα αυτά συνέβησαν, διότι αλλάξαμε σε πάρα πολύ 
μεγάλο βαθμό το επιχειρηματικό κλίμα και τα κίνητρα στην οικονομία». 

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης, 
μιλώντας σε ενημερωτική εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου στην Πάτρα, μεταδίδει 
αναλυτικά το ΑΠΕ.  

Μάλιστα, όπως πρόσθεσε ο αναπληρωτής υπουργός, «η πορεία στη διάρκεια του 2022 είναι πέραν 
πάσης προσδοκίας, εάν λάβουμε υπόψη μας ότι είχαμε μία απώλεια ανάπτυξης, εξαιτίας μόνο του 
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φυσικού αερίου, πού από το Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι τον Αύγουστο του 2022 πρέπει να ήταν της 
τάξεως των τεσσάρων με πέντε δισεκατομμυρίων ευρώ απώλεια ΑΕΠ». 

Φέτος, συνέχισε ο Θόδωρος Σκυλακάκης, «θα γράψουμε μία ανάπτυξη περίπου 4%», αλλά όπως 
επεσήμανε, «το τι θα συμβεί αν κρατήσουν αυτές οι παρανοϊκές τιμές του φυσικού αερίου, είναι μία 
άλλης τάξεως συζήτηση, για αυτό και είναι ανάγκη η Ευρώπη να παρέμβει στην αγορά του φυσικού 
αερίου, η οποία πλέον είναι πλήρως μη λειτουργική».  

Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης, ο Θόδωρος Σκυλακάκης τόνισε: «Το Ταμείο το είχαμε 
φανταστεί σαν ένα πρόγραμμα μιας εποχής καλύτερης, που θα ακολουθούσε την πανδημία. Αντ΄ 
αυτού πρέπει να το αξιοποιήσουμε σε μία εποχή που φυσάει βίαιος άνεμος από όλες τις 
κατευθύνσεις. […] Πρέπει λοιπόν να το διαφυλάξουμε 'ως κόρην οφθαλμού' εκτός κομματικών 
ανταγωνισμών. Είναι πολύτιμο, διότι είναι το σχοινί για να περάσουμε από την άλλη πλευρά της 
θύελλας, για αυτό και δεν πρέπει να το χάσουμε από τα χέρια μας». 

Κατά την διάρκεια της ομιλίας του, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε στις 
μεταρρυθμίσεις, φέρνοντας ως παράδειγμα την επιστρεπτέα προκαταβολή, λέγοντας μεταξύ άλλων: 
«Οι μεταρρυθμίσεις που κάναμε, βοήθησαν ώστε να γίνει αντιληπτό, πως οι συνεπείς μπορούν να 
έχουν προοπτική σε αυτή τη χώρα. Από τα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν το μη επιστρεπτέο 
κομμάτι, μας επέστρεψαν άμεσα 897 εκατομμύρια ευρώ σε περίοδο υψηλότατου πληθωρισμού». 

 

Σκρέκας: Όσο διαρκεί η κρίση, θα στηρίζουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις 

 

Για τα νέα μέτρα στην ενέργεια, για το ηλεκτρικό ρεύμα και τον αντίκτυπο, που θα έχει η ενεργειακή 
κρίση που περνά η Ευρώπη, στα ελληνικά νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις μίλησε στο Mega  ο 
υπουργός Περιβάλλοντος Κώστας Σκρέκας. 
«Όταν ερχόμαστε στο θέμα της ενέργειας, τα πράγματα σοβαρεύουν και σοβαρεύουν και πολύ. Το 
θέμα της εξοικονόμησης πρέπει να μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας. Έχουμε μία τεράστια 
ενεργειακή κρίση που κανείς δεν ξέρει πόσο θα διαρκέσει και πόσο μακριά μπορεί να φτάσει. Ήδη 
οι τιμές του φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας έχουν φτάσει σε ιλιγγιώδη επίπεδα. Το φυσικό 
αέριο είναι 10 φορές πιο ακριβό από τις τιμές πριν 1,5 χρόνο. Αυτό επηρέασε τη χώρα μας από 
πολύ νωρίς, και η κυβέρνησή μας είχε προνοήσει με το Ταμείο ενεργειακής μετάβασης, και να 
αξιοποιεί πόρους από τις δημοπρασίες των ρύπων όπως κάναμε όλο ο προηγούμενο 12μηνο, και 
να στηρίζει τους καταναλωτές για να αντιμετωπίσουν αυτή την ενεργειακή κρίση», ανέφερε. 



9 
 

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

Μέτρα στήριξης 

Για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στην επερχόμενη ΔΕΘ και τις κινήσεις στήριξης των πολιτών, 
ο κ. Σκρέκας είπε πως, «οι ειδικοί φόροι στο κομμάτι της ηλεκτρικής ενέργειας είναι πάρα πολύ 
χαμηλοί. Το ειδικό τέλος είναι κάτω από 2-3 ευρώ η μεγαβατώρα. Σε ό,τι αφορά στην ενέργεια και 
το φυσικό άεριο τον χειμώνα που έρχεται, η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι όσο διαρκεί η 
κρίση εμείς θα στηρίζουμε, και το έχουμε αποδείξει εδώ και έναν χρόνο. Με συνέπεια στηρίζουμε τα 
πιο ευάλωτα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις, διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν, 
ούτε τον προηγούμενο χειμώνα, και πολύ περισσότερο αυτόν που έρχεται. Δεν θα αφήσουμε τα 
νοικοκυριά απροστάτευτα να κρυώσουν». 

Παρεμβάσεις σε τρία επίπεδα 

«Έχουμε προχωρήσει σε παρεμβάσεις σε 3 επίπεδα, ρυθμιστικές παρεμβάσεις, υποδομές και 
οικονομική στήριξη. Όταν λέω ρυθμιστική παρέμβαση εννοώ ότι, εδώ και 48 ημέρες έχουμε θέσει 
έναν μόνιμο μηχανισμό ανάκτησης υπερεσόδων από τις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
τα οποία έσοδα τα βάζουμε στο ταμείο ενεργειακής μετάβασης, και τα επιστρέφουμε στους 
λογαριασμούς ρεύματος. Το Ιούλιο, για παράδειγμα, ανακοινώσαμε ένα πακέτο στήριξης της τάξεως 
του 1.2 δις. ευρώ. Το ένα δις προήλθε από τον μηχανισμό ανάκτησης των υπερεσόδων και από τα 
έσοδα από τις δημοπρασίες ρύπων», επεσήμανε. 
Όσον αφορά στα καύσιμα έχουμε εστιάσει σε αυτούς που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, σε αυτούς 
που χρησιμοποιούν το μέσο για να πάνε στη δουλειά τους, και τέλος με έναν τρόπο που δεν ξεφεύγει 
από τον έλεγχο του κρατικού προϋπολογισμού. Όταν βλέπουμε ότι συνεχίζει η κρίση, θα συνεχίσει 
και η στήριξη. Δεν μπορώ να ανακοινώσω εάν θα υπάρχει Fuel pass 3, είναι κάτι που το 
επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών. Η ελληνική οικονομία σύμφωνα με τους διεθνείς οίκους 
αναμένεται να σημειώσει πάνω από 5% ανάπτυξη, η Ευρώπη κινδυνεύει να μπει σε ύφεση, και η 
Ελλάδα έχει ανάπτυξη. 

 

 

 

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


