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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Τα Πεπραγμένα της Διοίκησης της ΠΟΒΑΚΩ στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 

Ομοσπονδίας της 22/9/2019 

 

Τα πεπραγμένα της νέας διοίκησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών 

Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών τέθηκαν επί τάπητος στην τακτική 

γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας. 

 

Στην έναρξη της ομιλίας του ο πρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ, Πέτρος Καλπακίδης δεν παρέλειψε 

να στηλιτεύσει τη Συμφωνία των Πρεσπών και να επισημάνει πως «η παραχώρηση του 

ονόματος Μακεδονία στα Σκόπια θα προκαλέσει μείζον γεωπολιτικό πρόβλημα με 

ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στο μέλλον για την Ελλάδα».  

 

Ο κ. Καλπακίδης μεταξύ άλλων έκανε αναφορά στη σύνταξη και ψήφιση οργανισμού 

λειτουργίας βάσει του οποίου σχηματοποιήθηκε το οργανόγραμμα της Ομοσπονδίας.  

«Στην προσπάθεια να λειτουργήσει αρτιότερα η διοίκηση, μέσα στο πλαίσιο του οργανισμού 

και του οργανογράμματος της προχώρησε στην ψήφιση πρότασης για τη διοικητική 

λειτουργία των οργάνων της Ομοσπονδίας. Με την πρόταση αυτή εισήγαγε νέα δεδομένα στον 

τρόπο λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου. Όπως ο ορισμός των περιόδων και συνόδων, 

η τήρηση βιβλίων αποφάσεων τόσο του διοικητικού συμβουλίου, όσο και του προεδρείου» 

υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ απαριθμώντας μια σειρά αλλαγών.  

 

Στο πλαίσιο αυτό καταρτίστηκε και ψηφίστηκε πρόταση για τον τρόπο κατανομής των 

χρηματικών ποσών σε συλλόγους - μέλη της Ομοσπονδίας, βάζοντας τάξη στην κατανομή 

των χρηματικών πόρων και παράλληλα αποφεύγοντας πιθανές προστριβές μελών.  

 

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ «η ενίσχυση κάθε συλλογικού οργάνου εξαρτάται 

κατά μεγάλο βαθμό από το πλήθος των μελών του. Στο πλαίσιο αυτό καλωσορίζουμε στην 

οικογένεια της Ομοσπονδίας το Σωματείο Κοσμηματοπωλών και Ωρολογοπωλών νομού 

Πιερίας που επαναλειτουργεί από το 2018. Πλέον η δύναμη της Ομοσπονδίας ανέρχεται σε 

21 ενεργά μέλη».  

 

Μάλιστα η διοίκηση της Ομοσπονδίας επιθυμώντας να στηρίξει τα μέλη της ψήφισε 

πρόγραμμα επιδότησης για την απόκτηση μέσων πυροπροστασίας για τους συλλόγους που 

διαθέτουν γραφεία.  

 

Παράλληλα η διοίκηση της ΠΟΒΑΚΩ εκτιμώντας πως η επικοινωνία συμβάλει στην 

ανάπτυξη του κλάδου, μεταξύ άλλων, ενίσχυσε την προσπάθεια κλαδικών εκδόσεων, 

διοργάνωσε γεύμα εργασίας και γνωριμίας με δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης, που 



εκπροσωπούν όμως και αθηναϊκά ΜΜΕ, εξέδωσε ανακοινώσεις και δελτία Τύπου για τις 

δραστηριότητες και τις θέσεις της Ομοσπονδίας.  

 

Οικονομικά -Εκθεσιακή πολιτική  

Στα οικονομικά της Ομοσπονδίας επιχειρήθηκε διασπορά των αποθεματικών της και ελήφθη  

απόφαση για άνοιγμα λογαριασμού σε δεύτερη τράπεζα.  

 

Επιπλέον επιτεύχθηκε αύξηση του ποσοστού απόδοσης από την οργανώτρια εταιρεία της 

κλαδικής έκθεσης της Αθήνας κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες.  

 

Στην εκθεσιακή πολιτική του κλάδου συστάθηκε επιτροπή εκθέσεων με σκοπό τη βελτίωση 

της αποδοτικότητας της διοίκησης σε εκθεσιακές ενέργειες. Υπογράφηκαν εκ νέου 

συμφωνητικά με τη ΔΕΘ- Helexpo για τη συνεργασία στην Kosmima για το 2018 και το 2019 

καθώς και για την ανάθεση της διεθνούς εκθέσεως κοσμήματος Αθήνας για το 2019 και 2020.  

 

Η διοίκηση της Ομοσπονδίας έλαβε απόφαση επιδότησης από συγκεκριμένο πόρο για τη 

συμμετοχή μελών των συλλόγων της στις κλαδικές εκθέσεις Αθήνας και Θεσσαλονίκης.  

 

Προσπάθειες για ένταξη της αργυροχρυσοχοΐας στην ανώτατη εκπαίδευση  

«Στην εκπαίδευση συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για την ενίσχυση των σχολών 

αργυροχρυσοχοΐας» τόνισε η β’ αντιπρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ, Ελένη Τεζαψίδου 

υπογραμμίζοντας πως «στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η δωρεά υλικών χρυσοχοΐας στο 

δημόσιο ΙΕΚ Σερρών. Παράλληλα έγιναν παρεμβάσεις προς το αρμόδιο υπουργείο κάνοντας 

γνωστές τις θέσεις της Ομοσπονδίας γύρω από εκπαιδευτικά ζητήματα, ενώ συνεχίστηκαν οι 

προσπάθειες για την ένταξη του κλάδου στην ανώτατη εκπαίδευση στο πανεπιστήμιο δυτικής 

Μακεδονίας». 

 

Ο γενικός γραμματέας της ΠΟΒΑΚΩ Τριαντάφυλλος Παπαθανασίου αναφέρθηκε στο 

κοινωνικό πρόσωπο της Ομοσπονδίας, η οποία συνέδραμε στους πληγέντες από τις πυρκαγιές 

στην ανατολική Αττική και δώρισε ιατρικό εξοπλισμό στο αγροτικό ιατρείο της Χάλκης.  

 

Για την ένταξη της ΠΟΒΑΚΩ στις νέες τεχνολογίες μίλησε ο τομεάρχης Τεχνολογίας, Νίκος 

Τσαουσίδης επισημαίνοντας πως σύντομα η Ομοσπονδία θα αποκτήσει εξοπλισμό για 

τηλεδιάσκεψη, ενώ στη φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται η ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας που θα 

αποτελέσει ένα φιλικό και χρηστικό εργαλείο ώστε τα μέλη των συλλόγων να ενημερώνονται 

για θέματα που τους ενδιαφέρουν.  

 

Στα οικονομικά θέματα της ΠΟΒΑΚΩ αναφέρθηκε ο ταμίας της Ομοσπονδίας, 

Χρυσοβαλάντης Γιαλεσάκης, ενώ ο τομεάρχης Εκθεσιακής Πολιτικής, Λουκάς Βασδέκης 

στις εκθέσεις που υποστηρίζει και διοργανώνει ο κλάδος στη Θεσσαλονίκη και Αθήνα 

αντίστοιχα, καθώς και στην μετονομασία της έκθεσης Αθηνών σε Athens International 

Jewellery Show. 

 

 

 

 



 

 
 

Στιγμιότυπο: Τα μέλη του Σώματος των αντιπροσώπων της ΠΟΒΑΚΩ και εκπρόσωποι των 

Συλλόγων, στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 22/09/2019, στην αίθουσα της Ελληνικής 

Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, στην Αθήνα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με την παράκληση να δημοσιευθεί ή να μεταδοθεί 
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