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Τεύχος 2/2023 (Έτος 4ο) 

 

Μήνυμα Προέδρου 

 

Αγαπητές μου – Αγαπητοί μου, 

Ο πρώτος μήνας μιας αισιόδοξα οικονομικής χρονιάς ολοκληρώνεται με συγκρατημένα κέρδη για 
όλους μας. Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός και απαιτεί προσεκτικά βήματα, συνέπεια, αλλά και 
περίσσια υπομονή.  

Το βλέμμα όλων των επαγγελματιών του κλάδου του κοσμήματος και του ωρολογίου στρέφεται 
στη γιορτή των ερωτευμένων, που θα τονώσει σημαντικά την αγορά. Το κόσμημα συνδέεται  με 
την έκφραση των συναισθημάτων της αγάπης και του έρωτα και ενώνει συμβολικά τους 
ανθρώπους.  
Επόμενό μας ραντεβού στην Έκθεση ATHENS INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW, που θα 
διεξαχθεί 3-6 Μαρτίου 2023.  

Καλούμαστε όλοι, να συμμετάσχουμε στην 35η διοργάνωση της HELEXPO. Τα μηνύματα που 
λαμβάνουμε και φέτος, από όλη την επικράτεια και το εξωτερικό, δείχνουν ότι αναμένεται 
αυξημένη επισκεψιμότητα και το ενδιαφέρον είναι ήδη μεγάλο. 

 
Πέτρος Καλπακίδης 
Πρόεδρος ΠΟΒΑΚΩ 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΒΑΚΩ συνεδριάζει στα Τρίκαλα –  
Θερμή φιλοξενία, ανταλλαγή δώρων και κοπή βασιλόπιτας 

  

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 Σύλλογο Ωρολογοποιών Χρυσοχόων Τρικάλων  

 

Στην καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας προχώρησε ο σύλλογος χρυσοχόων Τρικάλων, 
παραθέτοντας εορταστικό δείπνο. Παρόντες  στην εκδήλωση ήταν μέλη του Δ.Σ. της κλαδικής 
ομοσπονδιας, ΠΟΒΑΚΩ. Στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Δ.Σ. της κλαδικής ομοσπονδίας κ. 
Πέτρος Καλπακίδης, ευχαριστώντας για την πρόσκληση και απευθυνόμενος στα μέλη του 
συλλόγου χρυσοχόων Τρικάλων τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η δυναμική ενός σωματείου δεν 
εκφράζεται τόσο με το πλήθος των μελών του , αλλά κυρίως με τη συσπείρωση αυτών, γύρω από 
το σύλλογό τους». 

Σύντομη δήλωση του κ. Άκη Παπαθανασίου, Προέδρου του Συλλόγου Ωρολογοποιών 
Χρυσοχόων Τρικάλων και μέλους του Δ.Σ. της ΠΟΒΑΚΩ, με αφορμή τις εκδηλώσεις που 
πλαισίωσαν τις εργασίες της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου:  

Κύριο μέλημά μου αποτελεί η ενότητα των ομάδων που δομούν οι συνάδελφοί μου. Χαιρετίζω 
κάθε εκδήλωση, η οποία γίνεται αφορμή να αναθερμανθούν οι σχέσεις μας και να 
επαναπροσδιοριστούν οι κοινοί μας στόχοι για μία δυνατή και ενωμένη Ομοσπονδία, με 
αποτελεσματικό έργο. Ανέκαθεν πασχίζω, ώστε να είμαστε αγαπημένοι στη συνεργασία μας και 
να μην αναλωνόμαστε σε μάταιους ανταγωνισμούς. Σημαία μας οφείλει να είναι η ομόνοια και 
αποτελεί πυλώνα για την ηθική ικανοποίηση, όσων διατηρούμε θέσεις ευθύνης. 
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Λίγα λόγια για τα Τρίκαλα 

 

 

Η καρδιά της Θεσσαλίας χτυπά στα Τρίκαλα. Η ιδιαίτερη πατρίδα του Βασίλη Τσιτσάνη είναι μία 
πόλη, που κατέχει σημαντική θέση στη λίστα με τις ομορφότερες πόλεις της Ευρώπης. Η 
νοοτροπία των κατοίκων στην περιορισμένη χρήση των οχημάτων και την επικράτηση του 
ποδηλάτου ως μέσο μεταφοράς, καθιστά τα Τρίκαλα μια πόλη με αναπτυγμένη οικολογική 
συνείδησης που εξασφαλίζει στους κατοίκους της μια πολύ ήρεμη διαβίωση.  

Η πόλη διασχίζεται από τον ποταμό Ληθαίο, ο οποίος αποτελεί παραπόταμο του Πηνειού. 
Ξεχωρίζουν η παλιά πόλη Βαρούσι καθώς και το εμβληματικό φρούριο. Οι επισκέπτες μπορούν 
να εκδράμουν σε κοντινούς προορισμούς εξίσοου αξιοθέατους, όπως η Πύλη, η Ελάτη και η 
Καλαμπάκα, με τα πλούσια ελατοδάση, αλλά και Μετέωρα που αποτελούν μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς. Τα μοναστήρια που εκτείνονται στους πέτρινους όγκους, εκτός από θρησκευτικό 
σταθμό, διακρίνονται για το δέος που προκαλούν στον επισκέπτη. 
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Κοπή πίτας Σωματείου Ωρολογοποιών Θεσσαλονίκης 

 

 

Την πρωτοχρονιάτική πίτα τους έκοψαν τα μέλη του σωματείου ωρολογοποιών Θεσσαλονίκης, 
παραθέτοντας εορταστικό δείπνο.Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο β’ αντιπρόεδρος 
επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κ. Μάριος Παπαδόπουλος,  ο πρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ κ. Πέτρος 
Καλπακίδης, ο α’ αντιπρόεδρος της ΟΒΣΘ κ. Ευάγγελος Βαλασίδης,  η εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ 
κα Ελένη Τεζαψίδου και ο γεν. γραμματέας της ΣΧΑΘ κ. Σταύρος Σουρούδης. 
Χαιρετίζοντας την εκδήλωση του ΣΩΘ ο πρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ, τόνισε ότι η κλαδική ομοσπονδία 
βρίσκεται πάντα αρωγός στις συλλογικές προσπάθειες των σωματείων μελών της που σκοπό 
έχουν την ανάπτυξη και ανάδειξη του ελληνικού κοσμήματος και ωρολογίου.  

 

Επιδότηση μελών Ομοσπονδίας για ενίσχυση μελών τους που συμμετέχουν ως εκθέτες 
στην Athens International Jewellery Show 2023 

Με συνολικό προϋπολογισμό 11.000 ευρώ, επιδοτεί η Ομοσπονδία 
τους εκθέτες της Athens International Jewellery Show 2023, που 
είναι μέλη των συλλόγων μελών της ΠΟΒΑΚΩ.                         
Βούληση της ομοσπονδίας είναι να ενισχύσει την περιφέρεια που 
ανήκουν οι σύλλογοι μέλη της και οι εκθέτες μέλη τους, γι’ αυτό και  η 
περιφέρεια ενισχύεται στο εν λόγω πρόγραμμα.  

Οι ενδιαφερόμενοι εκθέτες μπορούν να απευθύνονται στους συλλόγους που είναι εγγεγραμένοι.. 
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Εκπαιδευτική ημερίδα «Βασικές Αρχές Ωρολογοποιϊας» 
 

 
 

Υπό την αιγίδα της κλαδικής ομοσπονδίας, διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Σωματείου 
Ωρολογοποιών Θεσσαλονίκης, μέλους της ΠΟΒΑΚΩ, εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα «Βασικές 
Αρχές Ωρολογοποιϊας», η οποία θα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: 

1. Σύστημα τροχών 
2. Σύστημα ελατηρίου 
3. Σύστημα διαφυγής 
4. Αυτόματο κούρδισμα ωρολογίου 

Η εκδήλωση λαμβάνει χώρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στις 12 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα 
Κυριακή, στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ – HELEXPO, αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» και από ώρα 10:00 
εως 18:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 07/02/2023 στα 
τηλέφωνα 2310.239376 & 6936941142 
   

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

Σημείο αναφοράς για τον κλάδο της αργυροχρυσοχοΐας 
με προσέλευση εμπορικών επισκεπτών από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό αποτελεί η 35η Athens International 
Jewellery Show, που πραγματοποιείται το χρονικό 
διάστημα 3-6 Μαρτίου 2023 στο εκθεσιακό κέντρο 
Metropolitan Expo (Hall 1), στον αερολιμένα Αθηνών. 
Η Athens International Jewellery Show, που 
διοργανώνεται από τη ΔΕΘ-Helexpo, είναι η μεγαλύτερη 
διεθνής έκθεση του κλάδου στην Ελλάδα και αναδεικνύει 
τις νέες τάσεις σε χρυσό, ασήμι και ρολόι, ενημερώνει 

για σύγχρονα υλικά και τεχνοτροπίες και παρέχει το ιδανικό πλαίσιο για την ανάπτυξη 
συνεργασιών ανάμεσα σε εταιρείες από τη χώρα μας και το εξωτερικό. 

Όπως κάθε χρόνο, εκατοντάδες εκθέτες και οίκοι κοσμημάτων του εξωτερικού αναμένουν τους 
εμπορικούς επισκέπτες της Athens International Jewellery Show. Το «παρών» δίνουν 
κατασκευαστές, εργαστήρια, σχεδιαστές, εισαγωγείς και αντιπρόσωποι κοσμημάτων και 
ωρολογίων, ενώ στο πλαίσιο της έκθεσης παρουσιάζονται και όλα τα νέα σχέδια γύρω από τη 
συσκευασία κοσμημάτων και τη διακόσμηση βιτρίνας, αλλά και οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις 
στον χώρο της αργυροχρυσοχοΐας. Η επισκεψιμότητα αναμένεται αυξημένη, ενώ το συμβολικό 
αντιτίμο εισόδου των 10 ευρώ, όπως σε κάθε διοργάνωση, θα διοχετευτεί στους συλλόγους 
χρυσοχόων – κοσμηματοπωλών μελη της ΠΟΒΑΚΩ, προς ενίσχυση του συλλογικού τους έργου. 
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«Διαμόρφωση θέσης επί του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων λιανικού εμπορίου»  

 
 
Δεδομένου ότι οι σύλλογοι μέλη της ΠΟΒΑΚΩ, έχουν γνώση της συμπεριφοράς της αγοράς της 
περιφέρειας που ανήκουν, το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας, απόφασισε όπως έχουν την 
απόλυτη πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση θέσης και υποβολής προτάσεων, σχετικά με το ωράριο 
της αγοράς, εντός της ζώνης ευθύνης τους. 

                                                                                                
 

Έρευνα ΕΒΕΘ: Υψηλό κόστος της ενέργειας/καυσίμων και πρώτων υλών «έπνιξαν» τις 
επιχειρήσεις το 2022 

Το περασμένο έτος αποτέλεσε μία χρονιά σταθμό για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο, τόσο σε παγκόσμιο όσο και 
σε εθνικό επίπεδο. 

Η τριετής πίεση για ψηφιοποίηση λόγω κορωνοϊού, 
εκτίναξε την χρήση του διαδικτύου και κατ’ επέκταση 
του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Ειδικά στην χώρα μας, που ξεκίνησε από πολύ χαμηλό 
επίπεδο ψηφιοποίησης, συντελέστηκε μια 
ανεπανάληπτη ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα της 
ψηφιακής κοινωνίας και οικονομίας. 
Όπως εξηγεί μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Μάκης Σαββίδης, αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου 
Αθήνας, αντιπρόεδρος GRECA και εκπρόσωπος για την Ελλάδα και μέλος ΔΣ της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου πέρυσι για πρώτη φορά, η χρήση του διαδικτύου στον 
γενικό πληθυσμό ξεπέρασε το όριο του 80%, με πάνω από το 70% αυτών να πραγματοποιούν 
κάποιου είδους ηλεκτρονική οικονομική συναλλαγή. Ωστόσο, όπως σημειώνει, μαζί με την Ελλάδα 
επιτάχυναν την ψηφιοποίησή τους όλες οι χώρες και ειδικά οι ευρωπαίοι εταίροι μας, ο οποίοι 
όμως ξεκίνησαν από πολύ καλύτερη θέση. Ως αποτέλεσμα, η αποτύπωση στον δείκτη 
ψηφιοποίησης κοινωνίας και οικονομίας (DESI) της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζει να κατατάσσει 
την Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις μαζί με την Βουλγαρία και την Ρουμανία» τονίζει ο κ. Σαββίδης. 
Στα θετικά της χρονιάς που έκλεισε αξιοσημείωτη είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, η επιτάχυνση 
ψηφιοποίησης του κράτους, το οποίο ήταν ζητούμενο για πολλά χρόνια, μια κατάσταση η οποία 
επιβράδυνε την ανάπτυξη, λόγω της ατελείωτης γραφειοκρατίας και των αδικαιολόγητων 
καθυστερήσεων στις διεκπεραιώσεις των συναλλαγών με τον δημόσιο τομέα, που στοίχιζε για 
δεκαετίες σε χρόνο και χρήμα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. 



Σελίδα 8 από 14 
 

«Η εφετινή χρονιά θεωρείται από όλους τους παράγοντες της αγοράς, ως η πρώτη κανονική 
οικονομική και εμπορική χρονιά, καθώς ξεκινά χωρίς κάποιο περιορισμό και τροχοπέδη για την 
οικονομία, με μοναδική μαύρη σελίδα, τις πληθωριστικές πιέσεις ειδικά στον κλάδο των τροφίμων, 
που συνεχίζουν να ψαλιδίζουν το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών» επισημαίνει ο κ. 
Σαββίδης Μάλιστα, εκτιμά ότι εφέτος το ηλεκτρονικό εμπόριο θα συνεχίσει να αναπτύσσεται στην 
χώρα μας με μεγάλους ρυθμούς, «κυρίως λόγω της διακλαδικότητας της εμπορικής συμπεριφοράς 
του Έλληνα καταναλωτή. Συμπεριφορά κατά την οποία ο καταναλωτής κάνει έναν κύκλο μεταξύ 
αναλογικής και ηλεκτρονικής αγοράς για να ενημερωθεί και να καταλήξει στην τελική αγορά και 
αντίστροφα, γεγονός που υποδεικνύει ότι σιγά – σιγά γίνονται μη διακριτά τα όρια μεταξύ των δυο 
τρόπων αγοράς και σταδιακά ενοποιούνται». 

Ενισχύεται η πιστότητα των Ελλήνων καταναλωτών προς το ηλεκτρονικό εμπόριο 

Την ίδια ώρα, η πιστότητα των Ελλήνων καταναλωτών προς το ελληνικό ηλεκτρονικό εμπόριο, η 
οποία ξεπέρασε το 85% για το περυσινό έτος 2022, βάσει των ερευνών της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου (eCommerce Europe), είναι μια ακόμη διαβεβαίωση ότι το 
εγχώριο ηλεκτρονικό εμπόριο θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να κερδίζει έδαφος. 
Ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε, σύμφωνα με όσα επισημαίνει ο κ. Σαββίδης, ότι οι 
μεγάλες ευρωπαϊκές αλλά και παγκόσμιες ηλεκτρονικές εταιρείες δεν έχουν εισέλθει στην ελληνική 
αγορά για διάφορους λόγους (πανδημία COVID 19, οικονομική κρίση, χαμηλή ψηφιακή διείσδυση 
κτλ.) και αυτό από μόνο του έχει δώσει μια ώθηση στο ελληνικό ηλεκτρονικό εμπόριο όλων των 
μεγεθών να αναπτυχθεί και να προσδοκά από εδώ και πέρα ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Η 
άνθηση αυτή συντελέστηκε μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια, με τον αριθμό των επιχειρήσεων με 
ενεργή ηλεκτρονική παρουσία να εκτινάσσεται από 7.000 επιχειρήσεις στις αρχές του 2020, σε 
πάνω από 20.000 πριν το κλείσιμο της περασμένης χρονιάς. 
«Αυτός ο μετασχηματισμός του εγχώριου εμπορίου όμως, δεν αποτελεί ουσιώδη οικονομική 
επιτυχία, καθώς μόνο η αλλαγή του τρόπου που πραγματοποιούν τις αγορές τους καταναλωτές 
και επιχειρήσεις δεν προσθέτει ούτε ένα επιπλέον ευρώ στο ΑΕΠ της χώρας» επισημαίνει ο κ. 
Σαββίδης. Το ζητούμενο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι «πώς θα μετατρέψουμε αυτή τη νέα 
κατάσταση, στην πολυπόθητη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας». Προσθέτει επίσης, ότι «το 
ισχυρό χαρακτηριστικό του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η υψηλή και εύκολη διεισδυτικότητα σε 
ξένες αγορές, γεγονός που μας υποδεικνύει ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε χωρίς 
καθυστέρηση τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά στην 
εξάπλωση και χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου και να ωθήσουμε τις ελληνικές εμπορικές 
επιχειρήσεις στην εξωστρέφεια, η οποία και θα φέρει τα επιπλέον κεφάλαια στη χώρα μας, 
μεγαλώνοντας περαιτέρω το ΑΕΠ». 

Ταυτόχρονα, μια στροφή στην εξωστρέφεια του εμπορικού κλάδου οφείλει να συνοδευθεί από 
προώθηση των ελληνικών προϊόντων παραγωγής και μεταποίησης, γεγονός που θα βοηθήσει 
πολύπλευρα την ελληνική οικονομία αλλά και θα της δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις 
διεθνείς αγορές λόγω της αποκλειστικής διάθεσης των τοπικών προϊόντων. Ο κ. Σαββίδης 
μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ σημειώνει ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται ανάλογες 
προσπάθειες από σειρά επιχειρήσεων ειδικά περιφερειακών κρατών της Ευρώπης, με 
ελπιδοφόρες πωλήσεις σε διάφορους κλάδους της οικονομίας τους. Για να προσεγγίσει και η 
Ελλάδα αυτή την πραγματικότητα, οφείλουν οι επιχειρήσεις της να μη διστάσουν να αναλάβουν το 
ανάλογο ρίσκο και να επενδύσουν ουσιαστικά και μεσομακροπρόθεσμα σε δομές και λειτουργίες 
που θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές και ελκυστικές. 
Ταυτόχρονα, το κράτος μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0, θα πρέπει να κατευθύνει τα 
σημαντικά κεφάλαια που προορίζονται για την ψηφιοποίηση της οικονομίας στην προώθηση 
επιχειρηματικών επενδύσεων με κύριο γνώμονα την εξωστρέφεια και τις συνέργειες για 
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δημιουργία μεγαλύτερων επιχειρηματικών σχημάτων για την επίτευξη αποδοτικότερων οικονομιών 
κλίμακας. «Μπορεί το περασμένο έτος να ήταν έτος σταθμός για το ελληνικό ηλεκτρονικό εμπόριο 
και το εμπόριο στο σύνολο του, το έτος όμως που μόλις ξεκίνησε είναι γεμάτο προκλήσεις και 
μεγάλες ευκαιρίες για ανάπτυξη και διεύρυνση των πωλήσεων των επιχειρήσεων της χώρας μας, 
ειδικά στην πλούσια και μεγάλη ευρωπαϊκή αγορά» υποστηρίζει. 

Ελληνικό ελαιόλαδο με... φύλλα χρυσού –  
Στη λίστα με τα ακριβότερα ελαιόλαδα στον κόσμο 

 

Ένα ελληνικό ελαιόλαδο βρίσκεται στην πρώτη θέση 
της λίστας με τα ακριβότερα ελαιόλαδα του κόσμου. Ο 
λόγος για το λάδι της εταιρείας Ε-LA-WON με 
φύλλα χρυσού το οποίο βρίσκεται στην κορυφή των 
προτιμήσεων από αραβικές βασιλικές οικογένειες στην 
Αραβική Χερσόνησο, αναφέρει ρεπορτάζ του 
imerisia.gr. 
«Το ελαιόλαδο με βρώσιμο χρυσό πωλείται σε ένα 
πολυτελές κουτί το οποίο είναι κατασκευασμένο από 
χαρτόπανο, χειροποίητο, και προσφέρεται σε 
συσκευασία των 250ml» είπε στο ΑΠΕ ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, Γιάννης Καμπούρης 
και πρόσθεσε ότι «όλο το concept όμως είναι εκείνο το οποίο δίνει την αίγλη και χαρακτηρίζεται 
Ultra premium εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο», με το κόστος ανά συσκευασία να αγγίζει τα 1.050 
ευρώ. 
Το 70% του καταναλωτικού κοινού βρίσκεται στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Κεντρική και 
Βόρεια Ευρώπη, την Αμερική, τον Καναδά, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και την Κορέα ενώ 
πλέον η εταιρία προσπαθεί να κάνει «άνοιγμα» στην ανερχόμενη αγορά της Ταϊβάν. 

 

Όπως τόνισε ο κ. Καμπούρης «το ελαιόλαδο το οποίο προσφέρουμε, είναι πρώιμης συγκομιδής, 
έχει υψηλές φαινολικές ουσίες, είναι δηλαδή ωφέλιμο για τον οργανισμό». 

Σύμφωνα μάλιστα με έρευνα που έχει διενεργήσει το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών τα ελαιόλαδα διακρίνονται για την θεραπευτική ιδιότητα για τη σκλήρυνση κατά πλάκας, 
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έχουν υψηλό φαινολικό δείκτη, αυξημένες πολυφαινόλες, οι οποίες είναι θεραπευτικές, 
καρδιοαγγειοπροστευτικές. 
Το εν λόγω προϊόν έχει καταφέρει να «κλέψει» τις εντυπώσεις σε όσες διεθνείς εκθέσεις έχει 
παρουσιαστεί με τον κ. Καμπούρη να υπογραμμίζει ότι «κάνει την Ελλάδα μας περήφανη, είναι 
εκείνο το οποίο ελκύει πελάτες, είναι κάτι διαφορετικό συγκριτικά με τους άλλους». 

Όπως τόνισε, όταν είχε πάει ο ίδιος να λανσάρει το ελαιόλαδο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε 
ένα event ήταν και ο υπουργός Ευτυχίας του Αμπου Νταμπι. «Του δωρίσαμε το ελαιόλαδο και 
όταν το δοκίμασε με την οικογένειά του, το μήνυμα που μας έστειλε έλεγε: «Εξαιρετικό, 
συγκινητικό», είπε ο κ. Καμπούρης. 
Μέλι, γλυκό τριαντάφυλλο και ελιές με βρώσιμο χρυσό 

Το ελαιόλαδο με βρώσιμο χρυσό αποτελεί την «αιχμή του δόρατος» για την Ε-LA-WON ωστόσο η 
εταιρία παράγει και άλλα καινοτόμα προϊόντα. «Δημιουργήσαμε γλυκό τριαντάφυλλο με βρώσιμο 
χρυσό, ελιές με βρώσιμο χρυσό και μέλι με την προσθήκη βρώσιμου χρυσού το οποίο μάλιστα 
προσφέρεται σε χειροποίητα μοναδικά βαζάκια με κρύσταλλα Swarovski» είπε ο διευθύνων 
σύμβουλος της εταιρίας. 
Μάλιστα όπως λέει ο ίδιος φέτος στη διεθνή έκθεση Τροφίμων SIAL, που πραγματοποιήθηκε στο 
Παρίσι παρουσιάστηκε μια κολόνια που ήταν από εκχύλισμα ελιάς και απευθύνεται σε άνδρες και 
γυναίκες και «έκλεψε» τις εντυπώσεις. 
Η Ε- LA-WON διαθέτει συνολικά 34 κωδικούς ελαιόλαδου ενώ πρόσφατα στους κωδικούς αυτούς 
εντάχθηκε και το ελαιόλαδο από ελιές με χαμηλή αλατότητα, ειδικά για την αγορά των Αραβικών 
Εμιράτων. 
Σωστές καλλιεργητικές πρακτικές και σωστή αποθήκευση 

Για τη δημιουργία και τη διαφοροποίηση των ελαιολάδων και γενικά των προϊόντων της εταιρίας 
όπως είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ε-LA-WON στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «γίνεται έγκυρη συγκομιδή 
η οποία έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου» ενώ τα μέλια προέρχονται από την 
Πελοπόννησο και είναι μονοποικιλιακά. 

Μετά τη συγκομιδή ακολουθεί η αποθήκευση η οποία γίνεται υπό πίεση, σε δεξαμενές αζώτου 
όπου κάθε μπουκάλι «περιέχει μια "ανάσα" αζώτου για να μη δημιουργεί το οξυγόνο ελάττωμα στο 
προϊόν» κάτι που έχει ως αποτέλεσμα «η εταιρεία να μετρά πάνω από 115 βραβεία διεθνώς» 
σημείωσε. 
Τέλος, όπως τόνισε ο Κ. Καμπούρης είναι το «άνοιγμα» των νέων αγορών αλλά και ο 
εμπλουτισμός της γκάμας της εταιρείας με νέα προϊόντα. 
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Η πλατίνα εκτινάχθηκε στο καλύτερο 3μηνο από το 2008 - Πού τη χρησιμοποιούν

 

Η πλατίνα σημείωσε άνοδο σχεδόν 2% την τελευταία Παρασκευή του 2022 στα 1.086 δολάρια ανά 
ουγγιά, αύξηση άνω του 26% από την αρχή του τριμήνου. 

Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη τριμηνιαία άνοδο από το πρώτο τρίμηνο του 2008, όταν 
η πλατίνα κέρδισε το εκπληκτικό 33,96%. 

Η πλατίνα χρησιμοποιείται στην αμυντική και αεροδιαστημική βιομηχανία, ειδικά σε κινητήρες 
αεριώθησης και πυραύλων. Χρησιμοποιείται επίσης σε διαδικασίες παραγωγής απορρυπαντικών, 
λιπασμάτων, πλαστικών και εκρηκτικών, αναφέρει ρεπορτάζ του imerisia.gr με πληροφορίες από 
CNBC. 

Η Κίνα έχει εισαγάγει υπερβολικές ποσότητες πλατίνας από το 2019, σύμφωνα με το Παγκόσμιο 
Επενδυτικό Συμβούλιο Πλατίνας,  περιορίζοντας την προσφορά για τον υπόλοιπο κόσμο. 

Το Συμβούλιο προβλέπει έλλειμμα πλατίνας το 2023, με τη ζήτηση να αυξάνεται κατά 19% ενώ η 
προσφορά αυξάνεται μόλις κατά 2%. Παρά τις διεθνείς οικονομικές αναταράξεις, με πολλές χώρες 
να βρίσκονται ήδη ή να αναμένεται να οδηγηθούν σε ύφεση, η βιομηχανική ζήτηση για πλατίνα θα 
είναι αυξημένη κατά 10% σε σύγκριση με το 2022, που υπερβαίνει τον μέσο όρο των 10 ετών, 
σύμφωνα με δελτίο Τύπου του WPIC. 

Η ζήτηση για πλατίνα στην αυτοκινητοβιομηχανία θα συνεχίσει να αυξάνεται το επόμενο έτος, ενώ 
η ζήτηση του για κοσμήματα προβλέπεται να παραμείνει σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια του 2023. 

Η πλατίνα κέρδισε περισσότερο από 13% το 2022, ξεπερνώντας άλλα πολύτιμα μέταλλα, όπως ο 
χρυσός, το ασήμι και το παλλάδιο. 
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Υπ. Εργασίας: Αναπροσαρμόζονται οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών -Τι αλλάζει 

 

Με απόφαση του υφυπουργού Εργασίας Πάνου Τσακλόγλου γίνεται αναπροσαρμογή στις 
ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών από 1/1/2023, ενώ, σύμφωνα με 
ανακοίνωση του υπουργείου, «παραμένουν πολύ χαμηλότερες από το νόμο Κατρούγκαλου». 

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας, αναφέρονται συγκεκριμένα παραδείγματα 
εισφορών που θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2023 για τους ελεύθερους επαγγελματίες του 
ΕΦΚΑ, βάσει του πληθωρισμού, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, διαμορφώθηκε 
στο 9,6%. 

«Έτσι, ένας ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, ο οποίος με το νόμο 
Κατρούγκαλου πλήρωσε αρχικά 449 ευρώ τον μήνα και με τον νόμο 4670/2020 (νόμος Βρούτση) 
για την κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία πλήρωνε 210 ευρώ, από τώρα και στο εξής θα πληρώνει 
230 ευρώ. 

»Αντίστοιχα, ένας ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα 30.000 ευρώ, ο οποίος με το νόμο 
Κατρούγκαλου πλήρωνε αρχικά 674 ευρώ και με το νόμο Βρούτση περιόρισε τις εισφορές του 
μόνο στα 210 ευρώ, τώρα θα πληρώνει επίσης 230 ευρώ. 

»Σημειώνεται ότι την κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία έχει επιλέξει πάνω από το 80% των 
ελευθέρων επαγγελματιών», τονίζεται στην ανακοίνωση. 

Υπουργείο Εργασίας: Οι νέες εισφορές κλιμακώνονται σε έξι διαφορετικές κλάσεις 

Σύμφωνα με την απόφαση, οι νέες εισφορές κλιμακώνονται σε έξι διαφορετικές κλάσεις. 
Οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα την κλάση των εισφορών που θα 
πληρώνουν. Παράλληλα, με απόφαση της Διοίκησης του ΕΦΚΑ παρατείνεται μέχρι τις 12 
Φεβρουαρίου 2023 η δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας. 
Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα για το ύψος των εισφορών μη μισθωτών, όπως 
διαμορφώθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο Κατρούγκαλου, το 2020 με το νόμο Βρούτση και το 2023. 
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Από τα παραδείγματα προκύπτει ότι οι εισφορές το 2023 μετά την αναπροσαρμογή είναι 
σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με εκείνες που επέβαλε το 2017 ο νόμος Κατρούγκαλου, αλλά 
και με τις εισφορές που καθιερώθηκαν το 2019 από την προηγούμενη κυβέρνηση, μετά τη θύελλα 
αντιδράσεων που προκάλεσε ο νόμος Κατρούγκαλου. 

Τσακλόγλου: Ο κορμός του ασφαλιστικού μας είναι διανεμητικός 

Ο υφυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά πως, «σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, οι εισφορές των 
ασφαλιστικών κλάσεων των ελευθέρων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων για τα 
χρόνια 2023 και 2024 προσαυξάνονται κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού 
δείκτη μεταβολής μισθών της προηγούμενης χρονιάς, δηλαδή στο 9,6% για το τρέχον έτος, 
σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ». 

«Ο κορμός του ασφαλιστικού μας συστήματος είναι διανεμητικός. Η αναπροσαρμογή των 
εισφορών είναι απαραίτητη προκειμένου αφενός μεν οι συντάξεις των ελευθέρων επαγγελματιών 
να τους εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης στο μέλλον, αφετέρου δε να 
διατηρούνται οι δημοσιονομικές ισορροπίες με δεδομένη την αύξηση των συντάξεων που λαμβάνει 
χώρα μετά από 12 χρόνια», υπογράμμισε ο κ. Τσακλόγλου. 

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Παράταση υποβολής δικαιολογητικών και καταβολής 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 

 

 

Παράταση υποβολής δικαιολογητικών και καταβολής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών. 
Σε συνέχεια σειράς θεσμικών παρεμβάσεων της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών για 
την ενίσχυση, μέσω των επτά κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, των επιχειρήσεων που 
επλήγησαν από τις οικονομικές επιπτώσεις του Covid-19, τον Δεκέμβριο του 2022 εκδόθηκε Κοινή 
Υπουργική Απόφαση για την αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων και δόθηκε, μεταξύ άλλων, νέα 
ευκαιρία για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών, μετά την έκδοση βεβαιώσεων αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών της Επιστρεπτέας Προκαταβολής που πραγματοποιήθηκε στις 
02/11/2022. Επιπροσθέτως, διενεργήθηκε επανυπολογισμός στις βεβαιώσεις αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών λόγω μη τήρησης της υποχρεωτικής διατήρησης εργαζόμενων. Αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα τη μείωση, κατά ποσοστό περίπου 42%, των αρχικά βεβαιωθέντων ποσών. 
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Μετά την πρωτοβουλία αυτή, και με στόχο την ορθολογική ολοκλήρωση της διαδικασίας, 
δρομολογήθηκε η έκδοση και νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, στην οποία θα προβλέπεται 
ότι: 
1ον. Παρατείνεται έως τις 31/05/2023 η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα “myBusinessSupport” της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για όσες 
επιχειρήσεις-δικαιούχους δεν έχουν ακόμη υποβάλει πλήρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για 
τη λήψη ενισχύσεων μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και 
2ον. Παρατείνεται έως τις 30/06/2023 η καταβολή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 
Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, με τη συνδρομή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, στέκονται πάντα δίπλα και στηρίζουν τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, 
εξαντλώντας κάθε χρονικό και δημοσιονομικό περιθώριο μέσω του έκτακτου μέτρου των επτά 
κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. 
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