
Τεύχος 22/2022 (Έτος 3ο) 

 

 

Μήνυμα Προέδρου 

 

Αγαπητές – αγαπητοί, 
Λίγες μέρες πριν την εκπνοή του έτους και η ΠΟΒΑΚΩ μετρά στον απολογισμό της δυναμικής της 
πορείας δράσεις, εκδηλώσεις και πλούσια κλαδική παρουσία, όταν το απαιτούν οι εξελίξεις στην 
οικονομία και την αγορά. Μετά την αισιόδοξη συμμετοχή στην 36η KOSMIMA, ήρθε η Philoxenia 
2022 να μας θυμίσει την αναγκαιότητα, που επιβάλλει η εποχή, να έχουμε ανοιχτούς ορίζοντες και 
να αφουγκραζόμαστε νέες εκδοχές κέρδους και συνεργασίας με άλλους τομείς, όπως ο τουρισμός.  
Στο περιθώριο του νέου μοντέλου διαμόρφωσης των κλάδων που συνθέτουν το εμπόριο, τη 
βιοτεχνία και τη βιομηχανία, η ΠΟΒΑΚΩ συμμετείχε σε σχετική ημερίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης 
με θέμα τη χαρτογράφηση της σύγχρονης επιχειρηματικότητας στον τομέα της χειροτεχνίας και 
καλλιτεχνικής βιοτεχνίας. Υποδείξαμε όσα χρειάζονται για την αναβάθμιση της Αργυροχρυσοχοΐας 
και την ανάδειξή της σε έναν εμπλουτισμένο κλάδο, που θα σέβεται την προσφορά και τον μόχθο 
κάθε μικρού ή μεγαλύτερου τεχνίτη και επαγγελματία. 

Η Αργυροχρυσοχοΐα έχει παρελθόν χιλιάδων ετών και οφείλει να διαγράψει λαμπρότερο μέλλον, 
αξιοποιώντας κάθε παρακαταθήκη πολιτισμού και επιστρατεύοντας όλες τις δυνάμεις των 
εκπροσώπων της, πνευματικές, καλλιτεχνικές, τεχνικές και κατ΄ επέκταση εμπορικές ώστε να 
εξασφαλισθεί όχι μόνο η επιβίωσή της, αλλά και η διαιώνιση της αξίας της πολυτέλειας που εκφράζει.  
 

Πέτρος Καλπακίδης  
Πρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ 
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Η ΠΟΒΑΚΩ στη Philoxenia 2022 - Η 37η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού στη ΔΕΘ-HELEXPO 

 

Η 37η διοργάνωση Philoxenia πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο της 
Θεσσαλονίκης, από την Παρασκευή 18 έως και την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022. 

Φιλοξενήθηκε στα Περίπτερα 13, 14 και 15 του εκθεσιακού χώρου της ΔΕΘ-HELEXPO.  

To «παρών» έδωσαν περισσότεροι από 335 εκθέτες, από 18 χώρες και 3.500 συναντήσεις. 
Στο μέσον του κάδρου του ενδιαφέροντος βρέθηκε το τουριστικό επιχειρείν, προσαρμοσμένο στα 
νέα δεδομένα της τουριστικής αγοράς και με το βλέμμα στραμμένο, τόσο στους επαγγελματίες του 
κλάδου, όσο και στις σύγχρονες ανάγκες των ταξιδιωτών. Αναδείχθηκαν νέοι προορισμοί, αλλά και 
νέες υπηρεσίες που διευκολύνουν τα ταξίδια. 

Παράλληλα με τη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia 2022, διεξήχθη και η εξειδικευμένη έκθεση 
Hotelia. Επίσης, εγκαινιάσθηκε μία νέα Έκθεση για τη Θεσσαλονίκη, η Real Estate Expo North. 

Κοινοί τομείς: Τουριστικοί προορισμοί, Συνεδριακός Τουρισμός, Υπηρεσίες Τουριστικών 
Επιχειρήσεων, Τουριστικές Επιχειρήσεις Διαμονής, Μεταφορές, Πρακτορεία & Τουριστικά Γραφεία, 
Πολιτισμός Τουρισμός 

Κόσμημα και Τουρισμός δίνουν τα χέρια για ένα δυναμικό και κερδοφόρο 2023 

Δυναμικό «παρών» έδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών 
Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών στην Έκθεση 
Philoxenia-Hotelia 2022, στους χώρους της ΔΕΘ-HELEXPO, όπως 
άλλωστε συμβαίνει σε κάθε σημαντική διοργάνωση των ανθρώπων 
της αγοράς. 
Πραγματοποιήθηκε σειρά επαφών με ανθρώπους του εμπορίου και 
του τουρισμού, με σκοπό μελλοντικές συνεργασίες, αλλά και την από 
κοινού υποστήριξη στις σύγχρονες ταξιδιωτικές φόρμουλες, που 
αναδεικνύουν ποικιλοτρόπως νέους προορισμούς, κέρδος το οποίο 

εισπράττει και ο κλάδος του κοσμήματος. 
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Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραβρέθηκαν στο stand της τιμώμενης χώρας της Έκθεσης 
που ήταν η Αρμενία. Συνομίλησαν με τους συμμετέχοντες στη διοργάνωση, ανταλλάσσοντας 
απόψεις για το εμπορικό μέλλον και τη συνεργασία Ελλάδας και Αρμενίας στον τουριστικό τομέα.  

Τη βεβαιότητά του ότι ο τουρισμός το καλοκαίρι του 2023 
θα ξεπεράσει τις προσδοκίες, παρά τους οικονομικούς 
σκοπέλους, εξέφρασε ο πρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ Πέτρος 
Καλπακίδης, περιγράφοντας τις καλύτερες των 
εντυπώσεων, που εισέπραξε από τις συναντήσεις που είχε 
και οι οποίες μεταφέρουν το μήνυμα για εκτόξευση των 
αριθμών. 
Ο Πρόξενος και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Αρμενίας και μέλος του ΣΚΩΘ, Άκης 
Δαγκαζιάν με τον Πρόεδρο της ΠΟΒΑΚΩ και Πρόεδρο του ΣΚΩΘ, Πέτρο Καλπακίδη 

 

 

«Η παρουσία του κοσμήματος είναι αναγκαία, διότι το 
προϊόν του κλάδου μας, εκτός από πρέσβη πολιτισμού, 
αποτελεί και αναπόσπαστο κομμάτι της τουριστικής 
αγοράς και αν μη τι άλλο πόλο έλξης για τη χώρα μας», 
δήλωσε ο γενικός γραμματέας της ΠΟΒΑΚΩ, 
Τριαντάφυλλος Παπαθανασίου. 

 

 

 

  
 Ο Γενικός Γραµµατέας της ΠΟΒΑΚΩ, Τριαντάφυλλος Παπαθανασίου 
 

 

«Η παρουσία της ΠΟΒΑΚΩ στο κοινό του τουριστικού 
κλάδου είναι σημαντική, ώστε το κόσμημα να συστηθεί στον 
εμπορικό κόσμο και άλλων τομέων, που το αξιοποιούν και 
το αναδεικνύουν δεόντως», συμπλήρωσε από την πλευρά 
του ο ταμίας της Ομοσπονδίας, Χρυσοβαλάντης Γιαλεσάκης. 
                                       
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ, Πέτρος Καλπακίδης µε τον Ταµία της Οµοσπονδίας  
και Πρόεδρο τους Συνδέσµου Αργυροχρυσοχόων Ν. Ηρακλείου, Χρυσοβαλάντη Γιαλεσάκη 
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«Η δυναμική παρουσία της ΠΟΒΑΚΩ στην Έκθεση Philoxenia-Hotelia 2022 δείχνει τη λάμψη του 
κοσμήματος μέσα στην τουριστική βιομηχανία. Παρουσιάζει νέες ιδέες, ώστε τα επόμενα χρόνια οι 
άνθρωποι της ελληνικής αργυροχρυσοχοΐας, του οποίους εκπροσωπούμε, να αποκτήσουν πιο 
συμπαγή και έντονη παρουσία», επεσήμανε σε αισιόδοξο τόνο ο β’ αντιπρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ και 
αρμόδιος για θέματα εκθεσιακής πολιτικής, Λουκάς Βασδέκης. 

Από τη διοργάνωση της Philoxenia-Hotelia 2022 δεν 
έλειψε το ξεχωριστό και πλούσιο σε φωτογραφικό υλικό 
και ιστορικές πληροφορίες σταντ, αφιερωμένο στα εκατό 
χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης. Τα μέλη της 
ΠΟΒΑΚΩ επισκέφθηκαν τον ιδιαίτερο χώρο, τιμώντας με 
τη σειρά τους τα γεγονότα, που σημάδεψαν τον ελληνισμό 
και αποτέλεσαν σήμα κατατεθέν για το νεότερο πολιτισμό. 
Η ΠΟΒΑΚΩ ανανέωσε το ραντεβού των επαγγελματιών 
του κλάδου, για την Έκθεση ATHENS INTERNATIONAL 
JEWELERY SHOW, που θα διεξαχθεί 3-6 Μαρτίου 2023. 

 

Ο Πρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ, κ. Πέτρος Καλπακίδης µε τον Β’ Αντιπρόεδρο της Οµοσπονδίας, κ. Λουκά 
Βασδέκη 

 

Έκθεση “ Σήκω ψυχή μου!…” - Εικόνες και μουσικές των προσφύγων του ’22 

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και η 
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών πραγματοποιούν την έκθεση “Σήκω ψυχή μου!…” - Εικόνες 
και μουσικές των προσφύγων του ’22, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τα 100 χρόνια 
από τη Μικρασιατική Καταστροφή. 
Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ Πέτρος Καλπακίδης και ο β’ 
αντιπρόεδρος της, Λουκάς Βασδέκης. 
 

Διάρκεια έκθεσης: 19 Νοεμβρίου 2022 - 28 Φεβρουαρίου 2023. 
Πινακοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (Νικολάου Γερμανού 1, 6ος όρ., Θεσσαλονίκη). 
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Η ΠΟΒΑΚΩ στην ημερίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων / Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας - Σχεδιάζοντας τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα στον τομέα της χειροτεχνίας 

και καλλιτεχνικής βιοτεχνίας 

Σε ενημερωτική ημερίδα προχώρησε η Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής Τομέων 
Βιομηχανίας, Εμπορίου & Προστασίας 
Καταναλωτή με βασικό θέμα τη «Χειροτεχνική 
Επιχειρηματικότητα και Καλλιτεχνική 
Βιομηχανία». 

Συντονιστής της ημερίδας ήταν ο Προϊστάμενος 
της Δ/σης Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και 
Νέων Τεχνολογιών του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων, κ. Γιώργος Φρυσαλάκης. 
Τους καλεσμένους από το χώρο της αγοράς παρουσίασε η Γενική Διευθύντρια της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας, Παναγούλα Πασχάλη. Οικοδεσπότης ήταν Δήμος Αθηναίων, καθώς η 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του Δημαρχείου. 

Τις τοποθετήσεις άνοιξε ο Υφυπουργός Πολιτισμού Γιατρομανωλάκης, ο οποίος ανέφερε ότι, κατά 
το παρελθόν, με το κλείσιμο του ΕΟΜΜΕΧ (Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων 
και Χειροτεχνίας) «ο κλάδος ορφάνεψε», κάνοντας λόγο για διττή φύση του κλάδου. Επιχειρηματική 
και καλλιτεχνική (πολιτισμική βιομηχανία). Επεσήμανε, δε, την ανάγκη προστασίας της γενικής 
τοπικής οικονομίας, εξαγωγών και δημιουργίας θέσεων εργασίας με βιώσιμο τρόπο.  

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, ανέφερε ότι κύριο στόχο 
αποτελεί η συντήρηση των τοπικών οικονομιών, των νέων θέσεων εργασίας, των τοπικών 
προϊόντων, της κοινωνικής συνοχής, σε συνάρτηση με τον πολιτισμό και την παράδοση, αλλά και 
με τις λαϊκές τέχνες. 
Στο ίδιο μήκος κύματος εκφράστηκε και ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων, 
Λούσης Χρήστος, από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας. 
Το παράδοξο της χειροτεχνίας έσπευσε να επισημάνει η Γενική Γραμματέας Βιομηχανίας, Θέμιδα 
Ευτυχίδου, εξηγώντας ότι επιχειρηματικότητα και πολιτισμός πρέπει να βρίσκονται σε πνεύμα 
συνεργασίας, με γενική στόχευση την ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και 
συγγενών υπηρεσιών. 

Οι στόχοι που αναδείχθηκαν ως βασικοί άξονες της ημερίδας ήταν:  

-Επαναπροσδιορισμός οικοσυστήματος χειροτεχνικής επιχειρηματικότητας (χαρτογράφηση), 
δηλαδή Μητρώο χειροτεχνίας 
-Ορισμός χειροτεχνίας, επικαιροποίηση του κλάδων και ανανέωση θεσμικού πλαισίου 
-Χειροτεχνικά σήματα 
Επίσης: 
-Εξειδικευμένο νομοθετικό περιβάλλον 
-Σήμανση 
-Γεωγραφικές ενδείξεις/ανάπτυξη στην περιοχή 
-Διεθνοποίηση 
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Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο πρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ, Πέτρος Καλπακίδης.  

Κατά την τοποθέτησή του αναγνώρισε την προσπάθεια που υλοποιείται για πρώτη φορά, 
προκειμένου η χειροτεχνία να ενταχθεί σε ένα νέο πλαίσιο, έναν σχεδιασμό, επισημαίνοντας 
ότι η καλλιτεχνική εργασία έχει ως πυρήνα τη σκέψη και προκύπτει από το πνευματικό 
περίσσευμα.  

Υπογράμμισε, δε, την ανάγκη να κατατάξουμε τόσο την τέχνη, όσο και την τεχνική, αλλά και να 
διαχωριστούν από τη μαζική παραγωγή.  

Ο κ. Καλπακίδης έσπευσε να διατυπώσει την κοινή παρατήρηση των ανθρώπων της αγοράς, ότι ο 
κινέζικος κατακλυσμός δεν μπορεί να ανταγωνιστεί ως προς το κόστος. Ωστόσο, όπως είπε, το 
συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρα μας είναι η άριστη τεχνική και η εκπληκτική έμπνευση. Στους 
τεχνίτες απέδωσε, μάλιστα, τη «σοφία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας», με δεδομένο ότι ο καθένας 
προσπαθεί μόνος του. 

Ο Πρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ, επικεντρώθηκε στα βασικά σημαία των τοποθετήσεων των 
κεντρικών ομιλητών.  

Κατ’ αρχάς, στάθηκε σύμφωνος με τη εφαρμογή Μητρώου. Με χαρτογράφηση που αναγνωρίζει 
ως ΚΑΔ πολλές ξεχωριστές ιδιότητες, όπως για παράδειγμα του χαράκτη, του καρφωτή κ.α., 
ανοίγοντας την επιχειρηματική βεντάλια.  

Επιπλέον, εμφανίστηκε θετικός με τον ορισμό, ο οποίος θα ξεδιπλωθεί σε όλους τους τομείς, 
πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή, ώστε να φανεί ότι ο τεχνίτης είναι γνώστης. Να πείσει τον 
πελάτη ότι το προϊόν-δημιούργημα έχει καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά σε όλη την παραγωγική 
αλυσίδα.  

Τέλος, ο κ. Καλπακίδης σημείωσε ότι στο ίδιο πλαίσιο είναι απαραίτητο να οριστούν οι 
τεχνοτροπίες (πχ Κυκλάδων, Μινωική, Λέσβου, Μακεδονίτικη, Γιαννιώτικη κ.α.). Επίσης, να γίνει 
ορατό όχι μόνο το κόσμημα αλλά και τα αντικείμενα χώρου που αποτελούν καλλιτεχνήματα, όπως 
για παράδειγμα τα σερβίτσια.   

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Καλπακίδης υπογράμμισε ότι από την Ελλάδα λείπει η διαμόρφωση 
επώνυμου κοσμήματος, την ώρα που, όπως είπε, μας υπερφαλαγγίζουν τα ξένα, αν και η ελληνική 
αργυροχρυσοχοΐα μέτρα 6.000 χρόνια. Εκτίμησε, δε, ότι το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι 
υστερούμε στο επικοινωνιακό σκέλος.  
Μάλιστα, εξήρε την ανάγκη να δημιουργηθεί ξεχωριστό τμήμα φοίτησης στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση, με αντικείμενο σπουδών το κόσμημα, καθώς προς το παρόν, το κόσμημα 
διδάσκεται σε ένα και μόνο μάθημα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Εξέφρασε τη 
βεβαιότητα, ότι η ΠΟΒΑΚΩ είναι σε θέση να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση, κάτι που θα 
σημάνει παράλληλα και την ενίσχυση της Περιφέρειας, φέρνοντας ως παραδείγματα περιοχές στις 
οποίες διαπρέπει η Αργυροχρυσοχοΐα, όπως σε Φλώρινα, Νυμφαίο και Ιωάννινα.   

Αντί επιλόγου, ο Πρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ, εξέφρασε την ελπίδα να αποδώσει σύντομα το εγχείρημα, 
που θέτει ως στόχο η ημερίδα.  
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Συντεχνία Χρυσοχόων Αργυροχρυσοχόων Θεσσαλονίκης 

 

Η Συντεχνία Χρυσοχόων Αργυροχόων Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το έτος 1924 με την αρχική 
επωνυμία «Συντεχνία Τεχνιτών – Αργυροχρυσοχόων Θεσσαλονίκης». Την σημερινή ονομασία 
κατέχει από το 1972. 

Τα πρωτοπόρα ιδρυτικά μέλη αριθμούνταν σε 40 περίπου. 

Αρκετά από τα μέλη ήταν Εβραίοι και Αρμένιοι. 
Από τους πρώτους ιδρυτές του συλλόγου άρχισε η καλλιέργεια και εξύψωση των ιδανικών της 
ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ειρήνης και της 
αξιοπρέπειας του ατόμου. 

Η Νεότερη Διοίκηση της Συντεχνίας το έτος 1964, δημιούργησε το πρώτο Βιβλίο Μητρώου. 

Κατά την μεταπολιτευτική περίοδο πρόεδροι διετέλεσαν οι κύριοι Εμμανουήλ Ηλίας, Ποτουρίδης 
Αθανάσιος, Δασκαλίδης Αλέξανδρος, Ζαχαρέλης Σταύρος, Λαζαρίδης Ιωάννης, Ιωσηφίδης Ιωσήφ 
και πάλι ο Κος Λαζαρίδης Ιωάννης. Από το έτος 2008 μέχρι και σήμερα το αξίωμα του προέδρου 
κατέχει η Κα Ελένη Τεζαψίδου. 

Σταθμοί των νεότερων χρόνων της Συντεχνίας αποτέλεσαν η δημιουργία τμήματος 
Αργυροχρυσοχοΐας της Σχολής ΟΑΕΔ, η πρώτη έκθεση αργυροχρυσοχοΐας στις εγκαταστάσεις της 
HELEXPO – ΔΕΘ, με την συμπαράσταση του ΕΟΜΜΕΧ και με αφορμή του εορτασμού των 2.300 
χρόνων της Θεσσαλονίκης.  
Η ίδρυση σε συνεργασία με το ΕΛ.Κ.Α. του Κέντρου Γεμμολογίας στην Θεσσαλονίκη που 
λειτούργησε από το έτος 2000 μέχρι το έτος 2012.   

Σήμερα η Συντεχνία Χρυσοχόων Αργυροχόων Θεσσαλονίκης αριθμεί 180 μέλη, αποτελεί έναν από 
τους μεγαλύτερους και πιο οργανωμένους συλλόγους της χώρας και δραστηριοποιείται 
συνεργαζόμενη και με άλλους φορείς, για την επίτευξη των στόχων της. 
Αναπτύσσει δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη και αναβάθμιση του κλάδου και είναι: 
Καθημερινοί αγώνες για επίλυση προβλημάτων του κλάδου, εκπαιδευτικά προγράμματα, ένταξη σε 
κοινοτικά και άλλα προγράμματα, εκθεσιακή πολιτική, εκδηλώσεις προβολής ελληνικού 
κοσμήματος, έκδοση εντύπων, πολιτισμός, ανθρωπιστική βοήθεια, εικαστικές προσεγγίσεις μέσω 
πολιτιστικών ιδρυμάτων. 

Ο κλάδος της αργυροχρυσοχοΐας κατέχει ένα σημαντικό ποσοστό συμμετοχής και σε άλλες 
Διοικήσεις ανώτερων συνδικαλιστικών οργανώσεων.  

Στη κλαδική Ομοσπονδία ΠΟΒΑΚΩ εκπροσωπείται με οκτώ αντιπροσώπους, τη μεγαλύτερη 
δύναμη αντιπροσώπευσης πανελλαδικά. Επίσης, συμμετέχει στο Δ.Σ. αυτής, εκπροσωπείται στην 
τοπική Ομοσπονδία (ΟΒΣΘ) όπως επίσης και στο Δ.Σ. της ΓΣΕΒΕΕ από την πρόεδρο κυρία Ελένη 
Τεζαψίδου. 
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Η ΣΧΑΘ παρέχει στα μέλη της: 

-Τακτική ενημέρωση μέσω εγκυκλίων 
-Στήριξη των εκθετών στις Εκθέσεις KOSMIMA και ATHENS JEWELLERY INTERNATIONAL 
SHOW 
-Υλοποίηση σεμιναρίων με σκοπό τη εξειδικευμένη γνώση 
-Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα 
-Σύνδεση και προβολή μέσω διαδικτύου 
-Τράπεζα αίματος 
-Διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την προβολή του κοσμήματος 
- Διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό τη σύσφιξη των σχέσεων των μελών 
Σκοπούς έχει: 
-Την καλλιέργεια, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στον κλάδο 
-Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου και δράση για την επίλυσή τους  
-Την ανάπτυξη του πνεύματος συναδελφικότητας, αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των μελών 
της και την καλλιέργεια των ιδεών συλλογικών μορφών συνεργασίας. 
 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη: 

Πρόεδρος: Τεζαψίδου Ελένη  
Α΄ Αντιπρόεδρος: Μαρίνης Σταμάτης  
Β΄ Αντιπρόεδρος: Tριαντόπουλος Δημήτριος 
Γεν. Γραμματέας: Σουρούδης Σταύρος 
Ταμίας και Έφορος Μητρώου: Αλμπάνης Αναγνώστης 
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Παναγιωτίδης Βασίλειος 
Αναπλ. Ταμίας: Μαϊκίδου Πουτρινο Χριστίνα 
Σύμβουλος: Γεωργιάδης Σαράντης 
Σύμβουλος: Πουρσαϊτίδου Ευθυμία 
Ελεγκτική Επιτροπή: Πελτέκης Ανδρέας, Ζαχαρέλης Βασίλειος, Μάρτης Παναγιώτης 
Αντιπρόσωποι στην ΠΟΒΑΚΩ: Τεζαψίδου Ελένη, Μαρίνης Σταμάτης, Αλμπάνης Αναγνώστης, 
Σουρούδης Σταύρος, Σπυρίδης Αναστάσιος, Χατζηθεοδώρου Ελευθέριος, Μαϊκίδου Πουτρινο 
Χριστίνα, Πουρσαϊτίδου Ευθυμία 

Αντιπρόσωποι στην ΟΒΣΘ: Τεζαψίδου Ελένη, Μαρίνης Σταμάτης, Σουρούδης Σταύρος, 
Αλμπάνης Αναγνώστης, Σπυρίδης Αναστάσιος  
Μήνυμα Προέδρου 

Μετά τη δεκαετή οικονομική κρίση, τις επιπτώσεις της πανδημίας και υπό την επήρεια του πολέμου 
στην Ευρώπη, ο Έλληνας αργυροχρυσοχόος καλείται να ανασυνταχθεί και να βρει τρόπους 
προσαρμογής. 
Με εφόδια την αυθεντικότητα και τη μοναδικότητα του προϊόντος, την εξαγωγική προοπτική, τη 
μακροχρόνια ιστορία και παράδοση, η δημιουργία του σήματος «Ελληνικό Κόσμημα» είναι πλέον 
επιτακτική. 

Ο τεχνολογικός μετασχηματισμός και η καινοτομία μπορούν να δώσουν τον απαραίτητο αέρα 
ανανέωσης για τη διείσδυση στη διεθνή αγορά. 

Με ψύχραιμες, συντονισμένες και πολύ καλά προγραμματισμένες κινήσεις, με σωστές συνέργειες 
και συνεργασίες το ελληνικό κόσμημα μπορεί να κατακτήσει τη θέση που του αξίζει. 
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ΓΣΕΒΕΕ: Η εξωστρέφεια των πολύ μικρών επιχειρήσεων βασική προϋπόθεση για την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας αλλά και βιωσιμότητας τους 

Την διερεύνηση νέων επαγγελματικών και επιχειρηματικών 
ευκαιριών για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και την 
ανάγκη ενίσχυσης της εξωστρέφειας τους, υπογράμμισε ο 
Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, κ. Γιώργος Καββαθάς, κατά 
τον χαιρετισμό του στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την 
παρουσίαση της μελέτης με τίτλο: «Διερεύνηση των 
προοπτικών ανάπτυξης της διασυνοριακής επιχειρηματικής 
συνεργασίας σε επίπεδο πολύ μικρών και μικρών 
επιχειρήσεων στην Μακεδονία και Θράκη» του Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, 
που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022. 

Η μελέτη διερευνά τις δυνατότητες διασυνοριακής συνεργασίας των πολύ μικρών επιχειρήσεων των 
Περιφερειών της Μακεδονίας και Θράκης με τις όμορες περιφέρειες της Αλβανίας, Βόρειας 
Μακεδονίας, Βουλγαρίας και Τουρκίας και αναλύει τα ευρήματα της προσπάθειας καταγραφής 
θετικών και αρνητικών παραγόντων προτείνοντας δυνάμει ενέργειες για τη βέλτιστη αξιοποίηση της 
υφιστάμενης κατάστασης  προς όφελος των  πολύ μικρών επιχειρήσεων στη Μακεδονία και Θράκη. 
Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, ένας από τους πολλούς σκοπούς και δραστηριότητες του 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, είναι η υποστήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που εκπροσωπεί η 
ΓΣΕΒΕΕ, μέσω των Ομοσπονδιών και Σωματείων – μελών της. Ειδικά αυτές που 
δραστηριοποιούνται στην Μακεδονία και Θράκη, αλλά και στις όμορες περιφέρειες, όμως  
επισήμανε  χαρακτηρίζονται από πολύ χαμηλή ικανότητα εμπορικής διείσδυσης σε αγορές του 
εξωτερικού και γενικότερα ανάπτυξης συνεργασιών και δικτυώσεων τόσο σε διασυνοριακό όσο και 
σε διακρατικό επίπεδο. 

«Τα εθνικά σύνορα εξακολουθούν να αποτελούν ακόμα ουσιαστικό εμπόδιο στην προσπάθεια 
διεύρυνσης των δραστηριοτήτων τους, περιορίζοντας τες εντός των πολύ “ρηχών” εθνικών τους 
αγορών. Η πραγματικότητα είναι ότι συντριπτική πλειοψηφία των πολύ μικρών και μικρών 
επιχειρήσεων, με κάποιες βέβαια φωτεινές εξαιρέσεις, δεν σχεδιάζουν να επεκτείνουν τις 
δραστηριότητές τους στο εξωτερικό, παρόλο που συνεχίζουν να υποφέρουν ακόμα από τις 
συνέπειες των προηγούμενων αλλά και των τωρινών οικονομικών, υγειονομικών, και ενεργειακών 
κρίσεων. Σε  έναν όμως όλο και πιο παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η προώθηση της διεθνοποίησης 
και εξωστρέφειας των πολύ μικρών επιχειρήσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας αλλά και βιωσιμότητας τους» είπε ο κ. Καββαθάς. 
Μάλιστα αναφέρθηκε και στο έντονο ενδιαφέρον για διασυνοριακή επιχειρηματική συνεργασία, η 
οποία όπως είπε «μπορεί να εστιαστεί στη ανάπτυξη επιχειρηματικών δικτυώσεων και 
συνεργασιών, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, στην ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δράσεων και 
στην μεταφορά νέων τεχνολογιών» κάτι που αποτελεί προτεραιότητα για την ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ  με τη στήριξη κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών και μηχανισμών, την προσπάθεια άρσης των 
εμποδίων που υψώνονται ακόμα μεταξύ των κρατών της περιοχής και δυσχεραίνουν την 
διασυνοριακή επιχειρηματική συνεργασία και το ελεύθερο εμπόριο. 

Να σημειωθεί ότι ήδη το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, συμμετέχει μαζί με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 
ως επικεφαλής, στην υλοποίηση του διασυνοριακού έργου “AGROFFICIENCY”, στα πλαίσια του 
Προγράμματος Συνεργασίας Interreg «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», το οποίο αφορά την 
συμβουλευτική υποστήριξη και κατάρτιση των αγροδιατροφικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων της 
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κοινής διασυνοριακής περιοχής ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, οι οποίες έχουν αναπτύξει ή ενδιαφέρονται 
να αναπτύξουν μεταξύ τους πάσης φύσεως επιχειρηματικές συνεργασίες. 
Τα αποτελέσματα της μελέτης, η οποία υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Υποέργου 3, της Πράξης 
«Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ», και χρηματοδοτείται από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 
παρουσιάσε ο Στατιστικός Αναλυτής κ. Κωνσταντίνος Τζάνας, MSc. 

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 12,5% για τον τζίρο των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου  
το γ’ τρίμηνο 2022 

 
Αύξηση 1,85 δισ. ευρώ ή 12,5% σημείωσε ο τζίρος 
των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου της χώρας 
το γ’ τρίμηνο φέτος και ανήλθε σε 16,73 δισ. ευρώ, 
έναντι 14,88 δισ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2021, 
σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. 

Παράλληλα, καταγράφηκε αύξηση 8,6% σε σχέση 
με το α’ τρίμηνο του 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 
15,41 δισ. ευρώ. 

 

 

Η σύγκριση του γ’ τριμήνου του 2022 με το αντίστοιχο του 2021 

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο 
του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 είναι: 
-Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα (53,3%). 
-Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων σε υπαίθριους 
πάγκους και αγορές (43,7%). 
Αντίθετα, η δραστηριότητα που παρουσίασε μείωση είναι: 
-Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα (1,4%). 
Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση είναι: 
-Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (25,5%). 
-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (25,3%). 
Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου με υποχρέωση 
τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, 
ο κύκλος εργασιών τον Σεπτέμβριο 2022 ανήλθε σε 3,32 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 16,1% 
σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2021 που είχε διαμορφωθεί σε 2,86 δισ. ευρώ και αύξηση 3% σε σχέση 
με τον Αύγουστο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 3,23 δισ. ευρώ. 

Η σύγκριση του φετινού Σεπτεμβρίου με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι 
Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Σεπτέμβριο 
2022 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2021 είναι: 
-Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ειδικευμένα καταστήματα (46,1%). 
-Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων (31,7%). 
Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση είναι: 
-Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (32,8%). 
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-Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (25,2%). 
Στον αντίποδα, η περιφέρεια που παρουσίασε μείωση είναι αυτή της Κρήτης (1,3%). 
Τέλος, για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα 
καύσιμα, ο κύκλος εργασιών το γ’ τρίμηνο του 2022 ανήλθε σε 6,15 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 
8,5% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2021, όπου είχε διαμορφωθεί σε 5,67 δισ. ευρώ και αύξηση 
11,2% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 5,53 δισ. ευρώ. 
Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το γ’ τρίμηνο του 
2022 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 είναι: 
-Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (24,9%). 
-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (21,5%). 
Ενώ, για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα, 
με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε 
μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Σεπτέμβριο 2022 ανήλθε σε 0,98 δισ. ευρώ, σημειώνοντας 
αύξηση 15,3% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2021 που είχε διαμορφωθεί σε 0,85 δισ. ευρώ και 
αύξηση 7,1% σε σχέση με τον Αύγουστο 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 0,91 δισ. ευρώ. 

Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Σεπτέμβριο 2022 
σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2021 είναι: 
-Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (48,6%). 
-Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (45,8%). 
 

ΕΛΣΤΑΤ: «Εκτόξευση» 42,8% στον τζίρο των επιχειρήσεων το τρίτο τρίμηνο του 2022 

 

Αύξηση κατά περίπου 40 δισ. ευρώ ή 42,8% σημείωσε ο τζίρος των επιχειρήσεων και των 
δραστηριοτήτων της οικονομίας στη χώρα το γ’ τρίμηνο φέτος, και ανήλθε σε 133.266.230 χιλ. ευρώ, 
έναντι 93.341.622 χιλ. ευρώ το γ’ τρίμηνο 2021, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. 

Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Μεταποίησης (44,2%), ενώ τη 
μικρότερη οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την 
Κοινωνική Μέριμνα (3,1%). 
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«Οι επιχειρήσεις της Μεταποίησης είχαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον τζίρο» 

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση 
τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο 
κύκλος εργασιών τον Σεπτέμβριο φέτος ανήλθε σε 38.245.190 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 
48,4% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2021, που είχε ανέλθει σε 25.778.962 χιλ. ευρώ. 

Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Μεταποίηση (41,7%) και τη 
μικρότερη παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών 
(0,1%). Από την άλλη, τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και 
Λατομεία (4,4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


