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Τεύχος 3/2023 (Έτος 4ο) 

Μήνυμα Προέδρου 

Αγαπητές μου – Αγαπητοί μου, 
 
Μόλις λίγες μέρες μας χωρίζουν από την έναρξη της 35ης Athens International Jewellery Show, την 
μεγαλύτερη διεθνή έκθεση του κλάδου της αργυροχρυσοχοΐας στην Ελλάδα, που 
πραγματοποιείται από τις 3 έως 6 Μαρτίου, στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, στην Αττική.  
Το εκθεσιακό αυτό γεγονός του κλάδου μας, αποτελεί το ιδανικό πλαίσιο για την ανάπτυξη 
επιχειρηματικών συνεργασιών τόσο στην χώρα μας όσο και στο εξωτερικό, ενώ στηρίζει και 
προβάλλει το κόσμημα των ελλήνων κατασκευαστών το πεδίο του ρολογιού. 
 
Την ίδια ώρα, αντικρίζουμε με ικανοποίηση τις εξελίξεις στον κλάδο μας. Η γιορτή των 
ερωτευμένων αποτέλεσε για όλους τονωτική ένεση, που δεν πρέπει να παραβλεφθεί στη γενική 
αποτίμηση της τρέχουσας περιόδου. Oι ευοίωνες προβλέψεις για άνοδο του τουρισμού είναι για 
όλους μας το δυνατό χαρτί της οικονομίας. Από αυτή την εποχή αρχίζει κιόλας να ενεργοποιείται 
προς αναπτυξιακή κατεύθυνση, θετικά επιδραστική και για τους επαγγελματίες της 
αργυροχρυσοχοΐας και του ρολογιού.  
 
Η 35η  Διεθνής Έκθεση Athens International Jewellery Show 2023 και η προκήρυξη του 34ου  
Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος με τίτλο «Πολυμορφικότητα : Οι 
πολλαπλές χρήσεις ενός κοσμήματος», είναι για εμάς ικανό λάκτισμα κινητικότητας.  
Η ενεργοποίησή μας είναι χρέος μας. Τα αδρανή έτη της υγειονομικής υποχρεωτικότητας 
αποτελούν παρελθόν. Η συμμετοχή μας λοιπόν και η παρακίνηση όλων των μελών, ώστε να 
είμαστε παρόντες, είναι μια σημαντική υποχρέωση, που όμως συνάμα αποτελεί χαρά και 
ευχαρίστηση, να συναντιόμαστε, να ανταλλάσσουμε ιδέες και να εξελισσόμαστε με σκοπό τη 
διεύρυνσή μας.  
  
Με αυτές τις σκέψεις και εκφράζοντας τη βούληση όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου 
της Ομοσπονδίας, προσκαλώ όλα τα στελέχη της αργυροχρυσοχοίας και του ωρολογίου, στο 
αισιόδοξο και εποικοδομητικό ραντεβού της διεθνούς κλαδικής μας έκθεσης. 
 
Πέτρος Καλπακίδης 
Πρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ 
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     Ανταποδοτικότητα του αντιτίμου εισόδου 
στην Athens International Jewellery Show 2023 

 

 

 

Επιστολή προς όλους τους συλλόγους-μέλη της ΠΟΒΑΚΩ απέστειλε η ΠΟΒΑΚΩ με αφορμή το 
δελτίο εισόδου στην 35η  Διεθνή κλαδική Έκθεση Athens International Jewellery Show 2023 και 
επισημαίνοντας την αξία της ανταποδοτικότητας.  
Ο πρόεδρος, κ. Πέτρος Καλπακίδης και ο γενικός γραμματέας, κ. Τριαντάφυλλος Παπαθανασίου 
επισημαίνουν στους προέδρους των συλλόγων μελών της Ομοσπονδίας, την ανάγκη να 
κατατοπίσουν σχετικώς τα μέλη τους, ώστε να υπάρξει μεγάλη προσέλευση στην έκθεση και κατά 
συνέπεια το αντίτιμο να επιστραφεί με τη μορφή επιχορήγησης για τις συλλογικές προσπάθειες. 
Πιο αναλυτικά, η επιστολή αναφέρει: 
 
«Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι Πρόεδροι, 
Ως γνωστό, πραγματοποιείται η 35η Διεθνής κλαδική Έκθεση Athens International Jewellery Show 
2023, από 3 έως 6 Μαρτίου, με αντίτιμο εισόδου 10,00 ευρώ, στον εκθεσιακό χώρο του 
Metropolitan Expo (αερολιμένας Αθηνών). 
Όπως ήδη γνωρίζετε το σχετικό αντίτιμο όπως και σε κάθε διοργάνωση, επιστρέφεται στους 
συλλόγους μέλη της Ομοσπονδίας, με μορφή επιχορήγησης για τις συλλογικές προσπάθειες και 
δραστηριότητές σας. 
Ως εκ τούτου, αναλάβατε την υποχρέωση να κατατοπίσετε τα μέλη του συλλόγου σας για την 
σπουδαιότητα της ανταποδοτικότητας της ενέργειας αυτής, προς όφελος των συλλόγων που 
ανήκουν στη δύναμη της ΠΟΒΑΚΩ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Σελίδα 3 από 13 
 

ΣΩΘ - Μεγάλη προσέλευση στην ημερίδα "Βασικές Αρχές Ωρολογοποιίας"                                  
στη Θεσσαλονίκη  

 

 

Από αριστερά: O πρόεδρος ΣΩΘ κ. Αντώνιος Τρύφων, το μέλος διοικητικού συμβουλίου και  
υποτομεάρχης ωρολογίου της ΠΟΒΑΚΩ κ. Κυριάκος Παπαθανασίου, ο εισηγητής κ. Βασίλης 
Ρούμπης και ο πρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ κ. Πέτρος Καλπακίδης 

Μεγάλη ήταν η προσέλευση στη δωρεάν εκπαιδευτική ημερίδα με τίτλο «Βασικές Αρχές 
Ωρολογοποιΐας», η οποία διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη με πρωτοβουλία του Σωματείου 
Ωρολογοποιών Θεσσαλονίκης (ΣΩΘ), μέλους της ΠΟΒΑΚΩ, υπό την αιγίδα της κλαδικής 
Ομοσπονδίας, την Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2023, στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ – HELEXPO, 
αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης». 

Το σεμινάριο παρακολούθησαν επαγγελματίες ωρολογοποιοί, επίδοξοι επαγγελματίες του κλάδου 
και άνθρωποι του κοσμήματος από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της Ελλάδας. 

Την παρουσίαση έκαναν ο πρόεδρος του ΣΩΘ, κ. Αντώνιος Τρύφων και ο εισηγητής και 
καθηγητής ωρολογοποιίας κ. Βασίλης Ρούμπης. 
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Η εκπαιδευτική ημερίδα περιελάμβανε τις εξής ενότητες: 
1. Σύστημα τροχών 
2. Σύστημα ελατηρίου 
3. Σύστημα διαφυγής 
4. Αυτόματο κούρδισμα ωρολογίου 
Κυριάρχησε η ενημέρωση για θέματα που αντιμετωπίζουν καθημερινώς οι επαγγελματίες στον 
χώρο των πωλήσεων ρολογιών, αλλά και οι ωρολογοποιοί, ενώ δεν απουσίασε η ενημέρωση για 
τις τρέχουσες τεχνολογικές καινοτομίες στον χώρο του ρολογιού. 

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, δόθηκαν σχετικές βεβαιώσεις σε όσους την παρακολούθησαν. 

Ο πρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ, κ. Πέτρος Καλπακίδης, ευχήθηκε προσωπική πρόοδο σε όσους 
παρακολούθησαν την ημερίδα και προέτρεψε όλους «να μην αφήνουν παρόμοιες ευκαιρίες να 
χάνονται, μιας και τέτοια μαθήματα, από τόσο καταρτισμένους εκπαιδευτές, αποτελούν οδηγό για 
όποιον επενδύει στην καριέρα του ωρολογοποιού». 

Ο πρόεδρος του ΣΩΘ, κ. Αντώνιος Τρύφων, εξέφρασε την ικανοποίηση του για την προσέλευση 
και απέδωσε τα εύσημα στον κ. Ρούμπη, για την αρτιότητα των γνώσεών του και την 
μεταδοτικότητά τους στο νεαρό κοινό. 

Τέλος, με τη σειρά του, ο κ. Ρούμπης δήλωσε ότι «η προσέλευση των ενδιαφερόμενων ξεπέρασε 
τις προσδοκίες μου, αφού παραβρέθηκαν συνάδελφοι από πολλές πόλεις της Ελλάδας,  
επαγγελματίες από τον χώρο του κοσμήματος και του ρολογιού, αλλά και μαθητές της Σχολής 
Ωρολογοποιίας, τωρινοί και αλλοτινοί».  

Η υπόσχεση που δόθηκε από όλους ήταν η επανάληψη μιας αντίστοιχης ημερίδας και στην 
Αθήνα. Η συμμετοχή περισσότερων συναδέλφων είναι κάτι που πολλοί αναμένουν με χαρά. Το 
σημαντικότερο, όμως, ήταν ότι έσμιξαν άνθρωποι που μέχρι χθες ήταν άγνωστοι μεταξύ τους.  

35η  Athens International Jewellery Show                                                                                                     
H μεγαλύτερη έκθεση κοσμήματος και ωρολογίων, από τις 3 έως τις 6 Μαρτίου 2023 

                                                                                    
H Athens International Jewellery Show είναι η 
μεγαλύτερη διεθνής έκθεση του κλάδου της 
αργυροχρυσοχοΐας στην Ελλάδα. Σημείο αναφοράς 
για τους επαγγελματίες του κοσμήματος και των 
ωρολογίων, στοχεύει στην ανάδειξη των νέων τάσεων 
σε χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και ρολόγια 
ενημερώνοντας τους επισκέπτες για όλα τα σύγχρονα 
υλικά και τις τεχνοτροπίες στην κατασκευή 
κοσμήματος.                                                                                 

Η Athens International Jewellery Show  προβάλλει 
και στηρίζει το ελληνικό κόσμημα, το οποίο διακρίνεται για τον εκλεπτυσμένο σχεδιασμό και την 
υψηλή κατασκευαστική του ποιότητα, καθώς και την ειδική κατηγορία του κοσμήματος με 
αναφορές στην Ορθοδοξία. Είναι το εκθεσιακό γεγονός που παρέχει το ιδανικό πλαίσιο για την 
ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών με εταιρίες του εξωτερικού που επιλέγουν την έκθεση για 
να διεισδύσουν στην ελληνική τουριστική αγορά. 

Η διοργάνωση της έκθεσης πραγματοποιείται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών 
Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών με τη συνεργασία της ΔΕΘ – HELEXPO και  
απευθύνεται αποκλειστικά σε εμπορικούς επισκέπτες. 
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Ημερομηνία:  Παρασκευή 3 - Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023 
Tόπος:   METROPOLITAN EXPO (Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος») 
Ωράριο:  Παρασκευή 10.00 π.μ -20.00 μ.μ. 

Σάββατο 10.00 π.μ -20.00 μ.μ.  
Κυριακή 10.00 π.μ -20.00 μ.μ. 
Δευτέρα 10.00 π.μ -19.00 μ.μ. 

Πρόσβαση: 
Το Metropolitan Expo βρίσκεται στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», στα 
Σπάτα Αττικής. 

Δωρεάν μεταφορά με λεωφορεία από/προς σταθμό μετρό «ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ» 
 
ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ» ΠΡΟΣ METROPOLITAN EXPO, 
ανά 1 ώρα 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
(Δευτέρα 6/3 τελευταίο δρομολόγιο στις 18.00) 
 
ΑΠΟ METROPOLITAN EXPO LOBBY 1 ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ» 
ανά 1 ώρα 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 
(Δευτέρα 6/3 τελευταίο δρομολόγιο στις 20.00) 
 

Δωρεάν μεταφορά με λεωφορεία από Αεροδρόμιο «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» 
 
ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» ΠΡΟΣ METROPOLITAN EXPO, 
ανά 30 λεπτά 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
(Δευτέρα 6/3 τελευταίο δρομολόγιο στις 18.30) 
 
ΑΠΟ METROPOLITAN EXPO,  LOBBY 1 ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»               -
ανά 30 λεπτά 10:15,10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 
16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15 
(Δευτέρα 6/3 τελευταίο δρομολόγιο στις 20.15) 
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34ος  Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος 

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών 
(ΠΟΒΑΚΩ), προκηρύσσει τον 34ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος, με 
τίτλο: 

«Πολυμορφικότητα : Οι πολλαπλές χρήσεις ενός κοσμήματος» 

Ο διαγωνισμός, που διοργανώνει η ΠΟΒΑΚΩ σε συνεργασία με την ΔΕΘ HELEXPO και αποτελεί 
πλέον ετήσιο θεσμό για τον κλάδο της αργυροχρυσοχοΐας, 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 12η  Μαΐου 
2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. 

Στην οργανωτική επιτροπή 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, που αναφέρονται 
παραπάνω είναι αναρτημένα σε πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της ΠΟΒΑΚΩ & της ΔΕΘ – 
HELEXPO και στην επίσημη ιστοσελίδα της (www.povako.gr & www.helexpo.gr) καθ’ όλη τη 
διάρκεια του διαγωνισμού. 
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KELIFOS Exclusive Packaging  

Η εταιρεία-χορηγός της ΠΟΒΑΚΩ για την Athens International Jewellery Show 2023 

 

Στο αίτημα χορηγίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων 
Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών από επιχειρήσεις και οργανισμούς του κλάδου, στο πλαίσιο 
της διοργάνωσης της ετήσιας διεθνούς κλαδικής έκθεσης κοσμήματος Athens International 
Jewellery Show 2023, ανταποκρίθηκε η εταιρεία KELIFOS Exclusive Packaging, η οποία 
δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Κύπρο και ειδικεύεται στον τομέα της συσκευασίας. 
Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας, απευθύνει τις ευχαριστίες της προς την εταιρεία KELIFOS Exclusive 
Packaging, η οποία θα είναι ο υπερήφανος χορηγός της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών 
Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών στην έκθεση Athens International 
Jewellery Show 2023, που θα διεξαχθεί από τις 3 έως 6 Μαρτίου 2023. 

Μέσα από αυτή τη χορηγία, καταδεικνύεται η υποστήριξη στις συλλογικές προσπάθειες, η 
ακλόνητη πίστη στην αναγκαιότητα ύπαρξης των θεσμικών οργάνων, αλλά και στο γεγονός ότι ο 
δρόμος προς την πρόοδο, ανοίγεται μέσα από τη συλλογικότητα και την ομοψυχία. 

-Η εταιρεία KELIFOS Exclusive Packaging συμμετέχει στην έκθεση, stand F44- 

Πληροφορίες 
ΑΘΗΝΑ: Θησέως 13 /Σύνταγμα / Αθήνα /Ελλάδα 

Τηλέφωνο: 2108045882 

kelifos exclusive packaging Athens Kelifos.exclusivepackaging.ath 
 

ΚΥΠΡΟΣ: Ηλία Παπακυριακού 35 Α Έγκωμη / Λευκωσία/ Κύπρος 
Τηλέφωνο: 00 357 22210696 

kelifos exclusive packaging Kelifos_exclusive_packaging 
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Η ΔΕΘ-HELEXPO προβάλλει το κόσμημα για τη γιορτή των ερωτευμένων 

 

 

 

Με αφορμή τη γιορτή των ερωτευμένων και στο πλαίσιο της άριστης συνεργασίας της ΔΕΘ-
HELEXPO με τον κλάδο της κοσμηματοποιίας και κατόπιν πρωτοβουλίας του Συλλόγου 
Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών Θεσσαλονίκης, η ΔΕΘ-HELEXPO ανάρτησε διαφημιστικό 
στιγμιότυπο στον ηλεκτρονικό της πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στη νότια πύλη του εκθεσιακού 
χώρου, έμπροσθεν της πλατείας ΧΑΝΘ. 

Το διαφημιστικό δημιουργήθηκε από την ΠΟΒΑΚΩ για την προώθηση του αντικειμένου του 
κλάδου στο πλαίσιο της ημέρας του Βαλεντίνου. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την άριστη 
συνεργασία της ΔΕΘ-HELEXPO με τον ΣΚΩΘ και τον κλάδο γενκότερα. 

Το φωτογραφικό υλικό ήταν ορατό από κάθε διερχόμενο πολίτη στη νότια πύλη της ΔΕΘ-
HELEXPO, αλλά και από άλλες περιοχές του κέντρου της Θεσσαλονίκης, προδιαθέτοντας όλους 
να σπεύσουν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με κάποιο μοναδικό πολύτιμο λίθο ή 
οποιοδήποτε κόσμημα αρμόζει στον αποδέκτη του. 
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ΣΚΩΘ: Αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Τουρκία και Συρία -                                                        
Αλυσίδα αλληλεγγύης στους σεισμόπληκτους 

 

Κανείς δε μένει αλύγιστος μπροστά στην ανυπολόγιστη ακόμα καταστροφή στην Τουρκία και τη 
βόρεια Συρία, την οποία προκάλεσε ο πρωτοφανής και υπερμεγέθης σεισμός για την πρόσφατη 
Ιστορία. Τα 7,8 ρίχτερ έχουν αφήσει πίσω τους χιλιάδες νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους. Σε 
δεινή θέση βρίσκονται, όσοι κατάφεραν να επιζήσουν. Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε τρόφιμα, 
ρουχισμό, είδη πρώτης ανάγκης και φάρμακα. 

Ο Σύλλογος Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών Θεσσαλονίκης ευαισθητοποιημένος πάντα για 
τον συνάνθρωπο, τείνει τη δική του χείρα βοηθείας. Ο τοπικός σύλλογος της Θεσσαλονίκης, με 
πρωτοβουλία της αντιπροέδρου του, κας Κατερίνας Ουζουνστεφανή, συμμετείχε στη δράση 
αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας, η οποία συγκεντρώθηκε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. 

Σε συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα μετέβησαν στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης,  το πρωί της 
Κυριακής 12 Φεβρουαρίου, μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΣΚΩΘ, τα οποία παρέδωσαν 
ιατροφαρμακευτικό υλικό και κλινοσκεπάσματα. Για το ιατροφαρμακευτικό υλικό εκταμιεύτηκε 
χρηματικό ποσό από το ταμείο του  συλλόγου, ενώ τα κλινοσκεπάσματα αποτέλεσαν προσφορά 
των μελών του. Ο κ. Καλπακίδης δήλωσε ότι «ο συλλογός μας αφήνοντας στην άκρη αυτή τη 
στιγμή την προκλητική και επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι στην πατρίδα μας, 
συντονίζεται με το δήμο Θεσσαλονίκης για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στους 
πληγέντες». 

Την παραδοση βοήθειας πραγματοποίησαν  ο πρόεδρος του ΣΚΩΘ, κ. Πέτρος Καλπακίδης, η 
αντιπρόεδρος, κ. Κατερίνα Ουζουνστεφανή και η ταμίας, κ. Μαρία Ζιούτα. 
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Επιστολή διαμαρτυρίας της ΠΟΒΑΚΩ προς τον ΟΑΕΔ –  

Υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές 
επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49, ετών 2020 και 2021 

Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον διοικητή του 
ΟΑΕΔ, κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη, απέστειλε η 
ΠΟΒΑΚΩ. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, 
προς μεγάλη δυσαρέσκειά της, διαπιστώθηκε 
ότι, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΟΑΕΔ, 
δεν προκηρύχθηκε και αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του Οργανισμού, εγκύκλιος για την 
υλοποίηση των Προγραμμάτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε 
μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49, για τα έτη 2020 
και 2021. 

Η ΠΟΒΑΚΩ καλεί σε επανεξέταση του θέματος 
της υλοποίησης των εν λόγω προγραμμάτων 

για τα έτη 2020 και 2021, καθώς όπως αναφέρει «αυτά τα προγράμματα, αποτελούν έναν βασικό 
άξονα της εκπαίδευσης στελεχών της επιχειρηματικής κοινότητας και στη συνέχεια έναν ελάχιστο, 
αλλά βοηθητικό οικονομικό πόρο για τις επαγγελματικές οργανώσεις». 

Αναλυτικά η επιστολή:  
«Αξιότιμε κε Διοικητά, 
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΟΑΕΔ δεν προκηρύχθηκε και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του 
Οργανισμού, εγκύκλιος για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 
Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49, για τα έτη 2020 και 2021. 

Για το λόγο αυτό εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας, καθώς αυτά τα προγράμματα, αποτελούν έναν 
βασικό άξονα της εκπαίδευσης στελεχών της επιχειρηματικής κοινότητας και στη συνέχεια έναν 
ελάχιστο, αλλά βοηθητικό οικονομικό πόρο για τις επαγγελματικές οργανώσεις. 
Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε όπως εξετάσετε το θέμα της υλοποίησης των ως άνω 
προγραμμάτων για τα έτη 2020 και 2021, έστω και στο παρόν». 

 

Μεταβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο                                                                           
του Συλλόγου Αργυροχρυσοχόων Ωρολογοποιών Ν. Λάρισας 
Ύστερα από την παραίτηση του γεν. γραμματέα του Συλλόγου 
Αργυροχρυσοχόων Ωρολογοποιών Ν. Λάρισας, κ. Χρυσοβαλάντη Γαλάνη, 
επήλθε μεταβολή στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου, η 
οποία έχει ως εξής:  
Πρόεδρος:       Δημήτριος Ρόπλος 

                           Αντιπρόεδρος:      Δημήτριος Παπαδημητρίου 
                           Γραμματέας & Υπ.Τράπεζας Αιματος: Δημήτριος Γούναρης 
                           Αν.Γραμματέας :     Ευάγγελος Γαλατσίδας 
                          Ταμίας & Υπ.Μητρώου:     Γιώργος Γουργι’ωτης 
                          Αν.Ταμίας:      Ηλίας Μπούλμπος 
                          Μέλος:      Ιωάννης Κατσούλας 
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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Επαναδημοσίευση του άρθρου «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΒΑΚΩ συνεδριάζει στα 

Τρίκαλα - Θερμή φιλοξενία, ανταλλαγή δώρων και κοπή βασιλόπιτας» 
Εκ παραδρομής στην φωτογραφία του εν λόγω άρθρου, δεν συμπεριλήφθηκε η κα Τεζαψίδου. 
Κατόπιν αυτού επαναδημοσιεύεται το άρθρο με σχετική φωτογραφία. 

 

Την πρώτη του συνεδρίαση για το έτος 2023 πραγματοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών, το 
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της προσπάθειας ενίσχυσης της 
περιφέρειας. Η συνεδρίαση διεξήχθη στην πόλη των Τρικάλων, στον χώρο του τοπικού 
Επιμελητηρίου. Προ ημερησίας διατάξεως τη συνεδρίαση χαιρέτησαν ο α’ αντιπρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Τρικάλων κ. Δημήτρης Τσόλας και ο πρόεδρος της ΟΕΒΕ Τρικάλων και α' 
αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Ευάγγελος Αγγελάκης.                                                              
Επίσης, παρόντες ήταν οι επαγγελματίες του κλάδου, της Καρδίτσας, κ.κ. Απόστολος Σέμπρος και 
Ευκλείδης Κατσαρός. 

Κατά τη συνεδρίαση, ελήφθησαν αποφάσεις που θα συμβάλλουν στη βελτίωση και ενίσχυση του 
κλάδου. Προ ημερησίας διατάξεως έλαβε χώρα η καθιερωμένη κοπή πίτας της ΠΟΒΑΚΩ και 
τυχερή αναδείχθηκε το μέλος του Δ.Σ. Συλλόγου Χρυσόχόων Τρικάλων, κα Γρηγορία Προύσαλη.  

Στο πλαίσιο της εθιμοτυπίας, ως ενθύμιο της συνεδρίασης του Δ.Σ. στην πόλη των Τρικάλων, 
έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων της ΠΟΒΑΚΩ και του τοπικού συλλόγου χρυσοχόων, ενώ 
επιδόθηκε αναμνηστικό της συμπλήρωσης σαράντα ετών από την ίδρυση της ΠΟΒΑΚΩ  προς τον 
προέδρο της ΟΕΒΕ Τρικάλων κ. Αγγελάκη από τον πρόεδρο της ΠΟΒΑΚΩ κ. Πέτρο Καλπακίδη 
και αντιστοίχως στον α’ αντιπρόεδρο του επιμελητηρίου Τρικάλων κ. Τσόλα, από τον β’ 
αντιπρόεδρο της ΠΟΒΑΚΩ κ. Λουκά Βασδέκη. 

Μετά από σχετική πρόσκληση, τα μέλη του του Δ.Σ. της ΠΟΒΑΚΩ παρακάθησαν στο εορταστικό 
δέιπνο για το νέο έτος, που παρέθεσε η διοίκηση του συλλόγου χρυσοχόων Τρικάλων.                  

Η υποδοχή και πολύ ανθρώπινη φιλοξενία όλων στα Τρίκαλα κορυφώθηκαν την επόμενη μέρα με 
την ξενάγηση στα αξιοθέατα τα πόλης και τους πέριξ προορισμούς. 
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Κοπή βασιλόπιτας στον ΣΚΩΘ  
Tο 2023 θα είναι μια κερδοφόρα χρονιά - Να διατηρούμε τον ενωτικό χαρακτήρα                        

των Συλλόγων 
 

Με λαμπερές παρουσίες από τον 
χώρο του κοσμήματος, του 
εμπορίου, της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και της κεντρικής πολιτικής σκηνής 
πραγματοποιήθηκε η εθιμοτυπική 
κοπή της ετήσιας βασιλόπιτας του 
Συλλόγου Κοσμηματοπωλών 
Ωρολογοπωλών Θεσσαλονίκης. 

Ο πρόεδρος του ΣΚΩΘ, κ. Πέτρος 
Καλπακίδης, έκανε λόγο για μία 
ευχάριστη συγκυρία, έπειτα από δύο 
χρόνια, κατά τα οποία η υγειονομική 
κρίση μάς κράτησε μακρυά από 
ανάλογες συναντήσεις. Όπως είπε 
«Είναι χρήσιμο να μην ξεχνάμε τον 
κοινωνικό χαρακτήρα του 
επαγγέλματός μας. Δεν υπάρχει 
αυτόματος πιλότος για τους 
Συλλόγους. Εμείς τους κινούμε. Εμείς είμαστε οι Σύλλογοι». 

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην οικονομική, υγειονομική και ενεργειακή κρίση, κατά τις οποίες ο 
Σύλλογος δεν έχασε τον ενωτικό του χαρακτήρα. Εμφανίστηκε δε, αισιόδοξος ότι «το 2023 θα είναι 
μια χρονιά περισσότερο κερδοφόρα για όλους», επισημαίνοντας ότι «οι τοπικοί άρχοντες της 
Θεσσαλονίκης είναι ανάγκη να εγκύψουν περισσότερο στην επίλυση των ζητημάτων, που 
αφορούν στην τοπική ανάπτυξη». 

Το «παρών» έδωσε το σύνολο των μελών και φίλων του ΣΚΩΘ. Το χρυσό νόμισμα το κέρδισε η 
μικρή φίλη του ΣΚΩΘ Μερόπη Μαύρου. 

Επίσης, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης κ.κ. Κώστας 
Γκιουλέκας, και Στράτος Σιμόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Κεντρικής 
Μακεδονίας, κ. Πάρις Μπίλλιας. Τη ΔΕΘ-HELEXPO εκπροσώπησε η υπεύθυνη του τομέα των 
δημοσίων σχέσεων, κα Μαρία Πατλάκα. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης εκπροσώπησε 
ο β΄ αντιπρόεδρος, κ. Μακάριος Παπαδόπουλος, τη ΓΣΕΒΕΕ ο γεν. γραμματέας, κ. Δημήτριος 
Βαργιάμης, την Συντεχνία Χρυσοχόων Αργυροχόων Θεσσαλονίκης ο γενικός γραμματέας κ. 
Σταυρος Σουρούδης και το Σωματείο Ωρολογοποιών Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος κ. Αντώνιος 
Τρύφων. 
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Κοπή βασιλόπιτας της ΣΧΑΘ 
Η σπουδαιότητα της ενότητας των μελών και της συσπείρωσης 

Στις 14 Φεβρουαρίου, σε γνωστό 
εστιατόριο της Θεσαλονίκης,  η διοίκηση 
της Συντεχνίας Χρυσοχόων Αργυροχόων 
Θεσσαλονίκης,  έκοψε την βασιλόπιττα για 
το καλό του έτους 2023.   Η πρόεδρος 
κυρία Ελένη Τεζαψίδου κατά τον 
χαιρετισμό της ευχήθηκε εγκάρδια σε 
όλους τους παρευρισκόμενους και τόνισε 
τη σπουδαιότητα της ενότητας των μελών 
και της συσπείρωσης γύρω από τη 
διοίκηση, «διότι μόνο όλοι μαζί μπορούμε 
να συνεχίσουμε την επιτυχημένη πορεία 
του ιστορικού μας συλλόγου, τη δυναμική 
μας εκπροσώπηση στους ανώτερους 
συνδικαλιστικούς φορείς και τον συνεχή 
μας αγώνα για την ανάκαμψη του κλάδου 
μας».  

Στο χαιρετισμό του προς τους 
παρευρισκόμενους ο πρόεδρος της 
ΠΟΒΑΚΩ κ. Καλπακίδης τόνισε μεταξύ 
άλλων ότι μπροστά μας βλέπουμε περίοδο 
ανάπτυξης της οικονομίας και τα 
θετικότατα αποτελέσματα της 

προηγούμενης τουριστικής περιόδου αποτελούν εγγύηση, ότι το προσεχές καλοκαίρι, ο τουρισμός 
θα είναι σημαντικά αυξημένος με ένα σημαντικό μέρος των εσόδων από αυτόν, να κατευθύνεται 
προς τον κλάδο της αργυροχρυσοχοίας.  

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και απεύθυναν χαιρετισμό με εγκάρδιες ευχές 
τονίζοντας παράλληλα τη σπουδαιότητα της ενότητας, της συνεργασίας, της προσφοράς στους 
επαγγελματοβιοτέχνες μέσα από φορέα που ο καθένας πρεσβεύει, ο πρόεδρος του ΒΕΘ κ. 
Αναστάσιος Καπνοπώλης, ο  γεν. γραμματέας της ΓΣΕΒΕΕ κ. Δημήτριος Βαργιάμης, ο πρόεδρος 
της ΟΒΣΘ κ. Αθανάσιος Νικολόπουλος, ο υπεύθυνος του παραρτήματος ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Κεντρικής 
Μακεδονίας κ. Μακάριος Παπαδόπουλος. 

 

 

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


