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ΑπΑιτούμε την Αμεση κΑτΑργηση 
τησ διΑτΑξησ με την οποιΑ ΑιρετΑι 

H ύποχρεωτικοτητΑ εγγρΑφησ των επιχειρησεων 
στΑ επιμελητηριΑ Απο την 1-1-2015

Την απαίτηση της επιμελητηριακής κοινότητας να καταρ-
γηθεί άμεσα η διάταξη της πράξης νομοθετικού περιεχομένου με 
την οποία αίρεται η υποχρεωτικότητα εγγραφής των επιχειρή-
σεων στα επιμελητήρια από την 1-1-2015 επαναβεβαίωσε ομό-
φωνα η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
Ελλάδος, που συνεδρίασε, στην αίθουσα «Ερμής» του Εμπορι-
κού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, την Παρασκευή 
25 Απριλίου.                                                      σελ....... 2,3

Πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης 
H γενική συνέλευση της κεντρικής
 Ένωσης επιμελητηρίων ελλάδας

Πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Απρι-
λίου 2014 στο Επιμελητήριο Ηρακλεί-
ου Κρήτης, η Γενική Συνέλευση της 
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελ-
λάδας με κρίσιμα  θέματα, που εκτός 
των διαδικαστικών, αφορούσαν το 
πρόσφατο ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο 
και τις επιπτώσεις στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, τις οφειλές του ΟΑΕΕ, 
την υπερφορολόγηση και την τρο-
πολογία που καταργεί το άρθρο του 
νόμου για την υποχρεωτικότητα εγ-
γραφής στα Επιμελητήρια.   σελ.  4,5
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Στέφανος Γεωργιάδης – Πρόεδρος του Επιμελητηρίου
(Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο) 

εκδότης

συντακτική 
επιτροπή

Χρήστος Γκαγκάνης - Α’ Αντιπρόεδρος
Αθανάσιος Ρεπάκης - Μέλος Δ.Σ.
Μηνάς Βλαχόπουλος - Μέλος Δ.Σ.
Μαρία Βραδέλη - Μέλος Δ.Σ.
Μιλτιάδης Κιάκος - Μέλος Δ.Σ.
Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης - Διευθυντής Επιμελητηρίου 

Το διοικητικό συμβούλιο του επιμελητηρίου δράμας

διοιΚηΤιΚη επιΤροπη
Στέφανος Γεωργιάδης (Πρόεδρος)
Χρήστος Γκαγκάνης (Α’ Αντιπρόεδρος) 
Ευστάθιος Τομπουλίδης (Β’ 
Αντιπρόεδρος)
Γαβριήλ Καμπουρίδης (Οικον. Επόπτης)
Ζήσης Ποιμενίδης (Γ. Γραμματέας)

εΞαΓΩΓιΚο TMHMA
Ευστάθιος Τομπουλίδης (Πρόεδρος) 

TMHMA ΥπηρεσιΩν
Γαβριήλ Καμπουρίδης 
Αθανάσιος Ρεπάκης
Γεώργιος Χατζησαρόγλου
Χρυσούλα Ζαμανοπούλου
Κοσμάς Ευθυμιάδης (Πρόεδρος)
Μαρία Βραδέλη

μεΤαποιηΤιΚο TMHMA
Ζήσης Ποιμενίδης 
Ιωάννης Ελματζόγλου (Πρόεδρος)
Γρηγόρης Αργυρίου
Παντελής Πουτούρης
Αντώνιος Στάικος
Όθων Μουρμούρης
Μιχαήλ Δρογούτης

εμποριΚο TMHMA
Χρήστος Γκαγκάνης
Μηνάς Βλαχόπουλος (Πρόεδρος)
Μιλτιάδης Κιάκος
Βασίλης Πολυτάρχης
Μιχαήλ Σαββαΐδης
Ιωάννης Σκορδάς

την απαίτηση της 
επιμελητηριακής κοινό-
τητας να καταργηθεί άμε-
σα η διάταξη της πράξης 
νομοθετικού περιεχομέ-
νου με την οποία αίρεται 
η υποχρεωτικότητα εγ-
γραφής των επιχειρήσε-
ων στα επιμελητήρια από 
την 1-1-2015 επαναβεβαί-
ωσε ομόφωνα η Γενική 
Συνέλευση της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων 
Ελλάδος, που συνεδρί-
ασε, στην αίθουσα «ερ-
μής» του εμπορικού και 
Βιομηχανικού επιμελη-
τηρίου Αθηνών, την πα-
ρασκευή 25 Απριλίου.

Κατά τη διάρκεια 
των εργασιών της Γενι-
κής Συνέλευσης της ΚΕΕ 
συζητήθηκαν διεξοδικά 
οι τελευταίες εξελίξεις 
σε ό,τι αφορά στην προ-
ώθηση της τροπολογίας, 

την οποία έχουν προσυ-
πογράψει 185 βουλευτές 
του ελληνικού κοινοβου-
λίου και με την οποία 
αποκαθίσταται η υποχρε-
ωτικότητα της εγγραφής 
των επιχειρήσεων στα 
επιμελητήρια. Όπως εί-
ναι γνωστό, η κυβέρνη-
ση έχει ήδη αρνηθεί να 
εντάξει την τροπολογία 
σε νομοσχέδιο του ΥΠΕ-
ΚΑ, στις 11 Απριλίου, ενώ 
και η ηγεσία του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης αρνείται 
να την αποδεχτεί. Σύμ-
φωνα με όσα ενημέρω-
σαν το σώμα της Γενικής 
Συνέλευσης ο πρόεδρος 
και η Διοικούσα Επιτροπή 
της ΚΕΕ, οι προσπάθειες 
για να ενταχθεί η τροπο-
λογία σε νομοσχέδιο συ-
νεχίζονται και ήδη η κοι-
νοβουλευτική ομάδα της 
ΔΗΜΑΡ, οι ΑΝΕΛ, ο πρό-
εδρος της Συμφωνίας για 

ΑπΑιτούμε την Αμεση κΑτΑργηση 
τησ διΑτΑξησ με την οποιΑ ΑιρετΑι 

τη Νέα Ελλάδα, κ. Ανδρέ-
ας Λοβέρδος, καθώς και 
ο ανεξάρτητος βουλευτής 
Β' Αθηνών, κ. Μίμης Αν-
δρουλάκης, κατέθεσαν 
εκ νέου την τροπολογία, 
προκειμένου να εισαχθεί 
σε νέο νομοσχέδιο.

Όπως επισημάν-
θηκε από τον πρόεδρο 
της ΚΕΕ, κ. Κωνσταντί-
νο Μίχαλο, ο αγώνας 
που έχουν ξεκινήσει τα 
επιμελητήρια, τα οποία 
βρίσκονται στο στόχα-
στρο της τρόικας και της 
κυβέρνησης, αποσκοπεί 
πρωτίστως στη διάσω-
ση και αναβάθμιση του 
θεσμού, που αποτελεί 
σήμερα τη φωνή της μι-
κρομεσαίας επιχειρηματι-
κότητας σε όλη τη χώρα. 
Ο επιδιωκόμενος αφανι-
σμός των επιμελητηρίων, 
αν επιτευχθεί, θα αποτε-
λέσει το πρώτο βήμα για 

την εξάλειψη κάθε συλ-
λογικής εκπροσώπησης 
των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων, καθώς τα επι-
μελητήρια είναι βασικοί 
χρηματοδότες και των 
συνδικαλιστικών εργοδο-
τικών οργανώσεων των 
εμπόρων και των επαγ-
γελματοβιοτεχνών. Το-
ποθετήσεις με τις οποίες 
συμφώνησε ομόφωνα το 
σώμα της Γενικής Συνέ-
λευσης της ΚΕΕ.

στο πλαίσιο 
αυτό, αποφασίστη-
καν: 

1. η καταδίκη των 
κυβερνητικών πολιτι-
κών που βάλλουν κατά 
των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων και των επιμε-
λητηρίων.

2. η υλοποίηση της από-
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H ύποχρεωτικοτητΑ εγγρΑφησ των επιχειρησεων 
στΑ επιμελητηριΑ Απο την 1-1-2015

φασης της προηγούμε-
νης γενικής συνέλευσης 
του ηρακλείου, 4 και 5 
Απριλίου, για απόσυρση 
από τα ψηφοδέλτια των 
δύο κομμάτων της συμπο-
λίτευσης Νέας Δημοκρατί-
ας και ΠΑΣΟΚ των υποψη-
φίων εκπροσώπων από 
τα Διοικητικά Συμβούλια 
των επιμελητηρίων. σε 
περίπτωση άρνησης κά-
ποιων να υλοποιήσουν 
την απόφαση, η επιμε-
λητηριακή κοινότητα δεν 
θα στηρίξει τους υποψη-
φίους αυτούς.

3. Ζητείται η παραίτηση 
του υπουργού Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας 

κ. Κωστή Χατζηδάκη, ως 
εχθρού της μικρομεσαί-
ας επιχειρηματικότητας.

4. Η σύσταση συντονι-
στικού οργάνου για την 
παρακολούθηση του νο-
μοθετικού οργάνου σε 
ό,τι αφορά την εξέλιξη 
της τροπολογίας και γε-
νικότερα των σχετικών 
νομοθετικών πρωτοβου-
λιών, που αφορούν στα 
επιμελητήρια και εν γένει 
στη μικρομεσαία επιχει-
ρηματικότητα.

5. Η μεγιστοποίηση των 
ενεργειών του ευρωε-
πιμελητηρίου και ο συ-
ντονισμός των εθνικών 
ευρωπαϊκών επιμελητη-

ρίων για την προστασία 
και ανάπτυξη της μικρο-
μεσαίας επιχειρηματικό-
τητας στην Ελλάδα και τις 
υπόλοιπες ευρωπαϊκές 
χώρες.

Στη Γενική Συνέ-
λευση παρέστησαν και 
απεύθυναν χαιρετισμό ο 
πρόεδρος του Ευρωεπι-
μελητηρίου, κ. Richard 
Weber, καθώς και ο Γ.Γ. 
του Ευρωεπιμελητηρίου, 
κ. Arnaldo Abruzzini, οι 
οποίοι εξέφρασαν τη στή-
ριξη της ευρωπαϊκής επι-
μελητηριακής κοινότητας 
στα ελληνικά επιμελητή-
ρια. Σημειώνεται ότι οι 
κκ. Weber και Abruzzini, 

καθώς και ο πρόεδρος 
της ΚΕΕ, κ. Κωνσταντί-
νος Μίχαλος, ο οποίος 
είναι αντιπρόεδρος του 
Ευρωεπιμελητηρίου, επι-
σκέφτηκαν την Πέμπτη 
το απόγευμα τον πρωθυ-
πουργό, κ. Αντώνη Σα-
μαρά, και του έθεσαν το 
αίτημα άρσης της νομο-
θετικής ρύθμισης για τα 
ελληνικά επιμελητήρια, 
χωρίς όμως να λάβουν 
θετική απάντηση.

Με επιστολή τους προς τον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικο-
νομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα  
οι εκπρόσωποι 9 Επιμελητη-
ρίων της Μακεδονίας και της 
Θράκης ζητούν την παράταση 
δόσεων των εγγυημένων δα-
νείων από το Ελληνικό Δημό-
σιο καθώς μεγάλος αριθμός 
σοβαρών και υγειών επιχει-
ρήσεων αντιμετωπίζει χρη-
ματοοικονομικά προβλήματα 
με το τραπεζικό σύστημα, 
λόγω της οικονομικής κρίσης 
που διέρχεται η χώρα μας τα 
τελευταία έτη.

Στη σχετική επιστολή τους, 
που εστάλη από το Επιμελη-
τήριο της Βέροιας και συνυ-
πογράφουν 9 πρόεδροι των 
Επιμελητηρίων  μεταξύ αυτών 
και ο πρόεδρος του Επιμε-
λητηρίου Δράμας Στέφανος 
Γεωργιάδης ζητούν την άμεση 
έκδοση της απόφασης παρά-
τασης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
Βέροια, 22 Απριλίου 2014 
Αρ. Πρωτ: 2585                                                                                         Προς: Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών

κ. Χρήστο Σταϊκούρα 
Κοιν: Γραφείο Πρωθυπουργού   
Κύριε Υπουργέ, 

Όπως άριστα γνωρίζετε, μεγάλος αριθμός σοβαρών και υγειών επιχειρήσεων αντιμετωπίζει χρηματοοικονομικά προ-
βλήματα με το τραπεζικό σύστημα, λόγω της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα μας τα τελευταία έτη.
Η κυβέρνηση, με δέσμευση του πρωθυπουργού κ. Σαμαρά, ανέλαβε να δώσει μια προσωρινή λύση εντός του 2013, 
με την έκδοση υπουργικής απόφασης για παράταση δόσεων των εγγυημένων δανείων από το Ελληνικό Δημόσιο.
Λόγω τεχνικών προβλημάτων που αντιμετώπισε το Υπουργείο σας, η ως άνω Απόφαση ακόμη δεν έχει εκδοθεί, με 
αποτέλεσμα να εντείνεται το χρηματοοικονομικό αδιέξοδο των επιχειρήσεων. 
Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε για την άμεση έκδοση της απόφασης παράτασης.

Με εκτίμηση
Οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων

 Ημαθίας  Νικόλαος Ουσουλτζόγλου
 Δράμας Στέφανος Γεωργιάδης
 Έβρου Χριστόδουλος Τοψίδης
 Καβάλας  Άγγελος Τσατσούλης
 Ξάνθης Στυλιανός Μωραΐτης

            Ροδόπης Εμποροβιομηχανικό Νικόλαος Αγγελίδης
            Ροδόπης Επαγγελματοβιοτεχνικό Αργύριος Αργυρόπουλος

 Σερρών Χρήστος Μέγκλας
 Κιλκίς Παύλος Τονικίδης

9 επιμελητήρια της μακεδονίας και της Θράκης ζητούν την παράταση δόσεων 
των εγγυημένων δανείων από το ελληνικό δημόσιο 
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Πραγματοποιήθηκε στις 4 
και 5 Απριλίου 2014 στο 
Επιμελητήριο Ηρακλείου 
Κρήτης, η Γενική Συνέλευ-
ση της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδας 
με κρίσιμα  θέματα, που 
εκτός των διαδικαστικών, 
αφορούσαν το πρόσφατο 
ψηφισθέν πολυνομοσχέ-
διο και τις επιπτώσεις στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
τις οφειλές του ΟΑΕΕ, την 
υπερφορολόγηση και την 
τροπολογία που καταργεί 
το άρθρο του νόμου για την 
υποχρεωτικότητα εγγρα-
φής στα Επιμελητήρια.
 Ο Πρόεδρος της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων 
Κωνσταντίνος Μίχαλος 
τόνισε ότι "αποτελεί ηθική 
δέσμευση για τον υπουργό 
Ανάπτυξης να καταθέσει 
άμεσα σε νομοσχέδιο την 
προτεινόμενη τροπολογία", 
ενώ σε αντίθετη περίπτωση 
θα αποχωρήσουν οι εκπρό-
σωποι της επιμελητηριακής 
κοινότητας από τα ψηφο-
δέλτια των κομμάτων της 
συμπολίτευσης στις ευρω-
βουλευτικές εκλογές.
Ο πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου Δράμας στην τοπο-
θέτηση του αναφέρθηκε 
ότι Επιμελητήρια χωρίς 
επιχειρήσεις δεν μπορούν 
να υπάρξουν και δυστυχώς 
η εξόντωση της μικρομεσαί-
ας επιχείρησης είναι πλέον 
ορατή μέσα από τις εφαρ-
μοσμένες πολιτικές. Έθεσε 
το θέμα των οφειλών στον 
ΟΑΕΕ, τις διατάξεις του πο-
λυνομοσχεδίου που θίγουν 
ολόκληρους κλάδους της 
οικονομίας, το φορολογικό 
καθώς επίσης και μια σειρά 

από θέματα που αφορούν 
τις Τράπεζες και την ρευ-
στότητα. Αναφέρθηκε 
ειδικά στο θέμα των πα-
ραγωγών ενέργειας όπου 
το Υπουργείο μονομερώς 
καταπατά τις συμβάσεις με 
τους παραγωγούς μέσα από 
αντισυνταγματικές διατά-
ξεις και παραβιάζοντας την 
ευρωπαϊκή συνθήκη περί 
Αρχής της Ελευθερίας και 
προστασίας των Συμβάσε-
ων. Μια πρακτική που αν 
επεκταθεί γενικότερα είναι 
άκρως επικίνδυνη για την 
δημοκρατία και την αξιο-
πιστία του κράτους. Στο 
θέμα της υποχρεωτικότη-
τας εγγραφής το συνέδεσε 
απόλυτα με όλα τα προα-
ναφερθέντα ως γενικότερη 
πολιτική που έχει στόχο 
τόσο τις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις, τα Επιμελητήρια 
όσο και τις επαγγελματικές 
συνδικαλιστικές οργανώ-
σεις.   

Με ομόφωνη απόφαση, που 
λήφθηκε κατά τις εργασί-
ες της Γενικής Συνέλευσης 
της ΚΕΕΕ εξουσιοδοτήθηκε 
ο Πρόεδρος και η Διοίκη-
ση  να προωθήσει στην 
κυβέρνηση τροπολογία 
που υπογράφεται από 185 
βουλευτές της Νέας Δημο-
κρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του 
ΣΥΡΙΖΑ, των Ανεξάρτητων 
Ελλήνων και της ΔΗΜΑΡ 
και με την οποία αποκαθί-
σταται η υποχρεωτικότητα 
της εγγραφής των επιχει-
ρήσεων στα Επιμελητήρια. 
. Σε καμιά περίπτωση όπως 
αναφέρθηκε η κοινοβου-
λευτική πλειοψηφία των 

185 υπογραφών δεν μπορεί 
να αγνοηθεί από τον κ. 
Χατζηδάκη και την Κυβέρ-
νηση  αφού από μόνη της 
είναι ικανή ακόμη και να 
επιτύχει τροποποίηση του 
συντάγματος ή και εκλογή 
Προέδρου Δημοκρατίας  
πόσο περισσότερο, δε, να 
άρει μια νομοθετική ρύθμι-
ση  άδικη και αντιαναπτυ-
ξιακή, όπως αυτή που επί 
της ουσίας προδιαγράφει 
τον αφανισμό του επιμελη-
τηριακού θεσμού.
Επισημάνθηκε ακόμη ότι 
έχουν στοχοποιηθεί τα 
Επιμελητήρια και εμμέσως 
οι επαγγελματικές συν-
δικαλιστικές οργανώσεις 
της ΕΣΕΕ και της ΓΣΒΕΕ οι 
οποίες χρηματοδοτούνται 
από τον πόρο που κατα-
βάλλουν τα Επιμελητήρια. 
Η εφαρμοσμένη πολιτική 
της υπερφορολόγησης, 
των διώξεων και των κα-
τασχέσεων οφειλετών σε 
δημόσιο και ασφαλιστικά 
ταμεία, της προώθησης και 
ψήφισης αντισυνταγματι-
κών μέτρων και διατάξεων 
καθώς και της προώθησης 
των συμφερόντων των 
αλυσίδων μεγάλων εταιρει-
ών,  αποδεικνύει ότι στην 
ουσία  στόχος είναι η εξα-
φάνιση κάθε οργανωμένης 
αντίδρασης στην εφαρμο-
σμένη πολιτική που πλήττει 
βάναυσα την μικρομεσαία 
επιχείρηση.  
Με την κατάργηση της 
υποχρεωτικότητας της 
εγγραφής, τα Επιμελητήρια 
θα στερηθούν το μοναδικό 
έσοδό τους, δεδομένου ότι 
δεν επιχορηγούνται ούτε 

με ένα ευρώ από τον κρα-
τικό προϋπολογισμό ή από 
οποιαδήποτε άλλη πηγή, με 
αποτέλεσμα να οδηγηθούν 
σε παύση της λειτουργίας 
τους. Ωστόσο, οι υπηρεσίες 
που προσφέρουν στα μέλη 
τους σε καμία περίπτωση 
δεν μπορούν να καταργη-
θούν. Κατά συνέπεια κά-
ποιος φορέας θα πρέπει να 
αναλάβει το συγκεκριμένο 
έργο. Αν αύριο τα Επιμελη-
τήρια υποχρεώνονταν να 
διακόψουν τη λειτουργία 
τους εξαιτίας της έλλειψης 
εθελοντικών συμμετοχών, 
θα ξανάνοιγαν μεθαύριο 
ως κρατικοί φορείς. Στην 
περίπτωση αυτή, το ελληνι-
κό Δημόσιο θα αναγκαστεί 
να αυξήσει τον Προϋπολο-
γισμό του για την παροχή 
των υπηρεσιών αυτών. Και 
αυτό θα συμβεί τη στιγμή 
που η μεγάλη προσπάθεια 
στρέφεται ακριβώς προς 
την αντίθετη κατεύθυνση, 
σε αυτή της μείωσης των 
δημοσιονομικών δαπα-
νών. Επιπλέον το ΓΕΜΗ θα 
καταντήσει εισπρακτικό 
εργαλείο του κράτους που 
ανάλογα με την πολιτική 
εσόδων η εκάστοτε κυβέρ-
νηση θα ανεβάζει κατά το 
δοκούν το κόστος για τις 
επιχειρήσεις εφαρμόζοντας 
μια πολιτική ανάλογη με τα 
υπόλοιπα τέλη και εισφο-
ρές. Επί της ουσίας η επι-
χείρηση δεν θα είναι εγγε-
γραμμένη στα Επιμελητήρια 
αλλά θα εξακολουθεί να 
πληρώνει τέλος στο ΓΕΜΗ 
ανάλογο με τις εισπρακτι-
κές επιθυμίες του κράτους.    

πραγματοποιήθηκε στο ηράκλειο κρήτης
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Η Γενική Συνέλευση της 
ΚΕΕΕ δια των προέδρων 
των Επιμελητηρίων, ανα-
φέρθηκε διεξοδικά στην 
αναγκαιότητα της ύπαρξης 
ισχυρών Επιμελητηρίων, 
ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη 
περίοδο για την ελληνική 
οικονομία και την επιχειρη-
ματικότητα. Οι υπηρεσίες 
που προσφέρουν τα Επιμε-
λητήρια στις επιχειρήσεις-
μέλη τους και ιδιαίτερα  ο 
ρόλος τους σε περιφερεια-
κό επίπεδο, τα καθιστούν  
το μοναδικό ολοκληρω-
μένο σημείο προώθησης 
και δικτύωσης της τοπικής 
οικονομίας ιδιαίτερα με την 
λειτουργία του ΓΕΜΗ και 
κατά συνέπεια ο επιχειρού-
μενος αφανισμός τους θα 
οδηγήσει στη ματαίωση της 
τοπικής και περιφερειακής 
ανάπτυξης. Αναφέρθηκε 
επίσης ότι η μεθόδευση 
εσωτερικών παραγόντων 
να προωθήσουν στην τρό-
ικα την κατάργηση των 
Επιμελητηρίων ώστε να 
εμφανίζεται ως μνημονι-
ακή υποχρέωση έχει ήδη 
απασχολήσει την ΕΕ και το 
Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο 
όπου με αποφάσεις τους 
στηρίζουν τα Επιμελητήρια 
της Ελλάδας. Σύμφωνα με 
τις γνωμοδοτήσεις η υπο-
χρεωτική εγγραφή και η 
ετήσια συνδρομή, δεν απο-
τελεί φόρο υπέρ τρίτων, 
ούτε εμπόδιο στην ελευθε-
ρία για την ίδρυση επιχει-
ρήσεων στη χώρα και είναι 
συμβατή με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία. Επιπλέον, όπως 
αναφέρουν οι σχετικές 
αποφάσεις, η οικονομική 

H γενική συνέλευση της κεντρικής
 Ένωσης επιμελητηρίων ελλάδας

συνδρομή συνιστά ανταπο-
δοτική εισφορά για το ρόλο 
που διαδραματίζουν τα 
Επιμελητήρια στην οικονο-
μική ζωή της χώρας, στις 
σχέσεις μεταξύ των οικονο-
μικών παραγόντων και της 
κυβέρνησης, καθώς και για 
τις υπηρεσίες που προσφέ-
ρουν στα μέλη τους".
Ο υπουργός Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας κ. Κω-
στής Χατζηδάκης απέστειλε 
επιστολή, διαβεβαιώνοντας 
ότι "η κυβέρνηση και προ-
σωπικά ο πρωθυπουργός  
επιθυμεί την αναβάθμιση 
και τον εκσυγχρονισμό της 
λειτουργίας των Επιμελητη-
ρίων στα ευρωπαϊκά πρό-
τυπα, όπως της Γερμανίας, 
της Γαλλίας, της Αυστρί-
ας. Στο πλαίσιο αυτό, τις 
αμέσως επόμενες ημέρες 
μπορεί να ξεκινήσει ένας 

διάλογος για την αντιμε-
τώπιση του προβλήματος 
της οικονομικής βιωσιμό-
τητας των Επιμελητηρίων. 
Η ανταποδοτικότητα των 
υπηρεσιών των Επιμελη-
τηρίων μπορεί να είναι μια 
βάση για αυτή τη συζήτη-
ση, σε συνδυασμό με την 
αξιοποίηση προγραμμάτων 
των Διαρθρωτικών Ταμεί-
ων. Το όλο δε εγχείρημα 
θα πρέπει να συνδεθεί στη 
συνέχεια με τον εκσυγχρο-
νισμό αφενός του ΓΕΜΗ και 
αφετέρου του επιμελητη-
ριακού θεσμού, βάσει των 
ίδιων των προτάσεων των 
Επιμελητηρίων".
Η τοποθέτηση αυτή του 
κ. Χατζηδάκη, ωστόσο, 
προκάλεσε τις αντιδράσεις 
του σώματος της Γενικής 
Συνέλευσης της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων διό-

τι θεωρείτε εμπαιγμός  και 
εξαπάτησης του επιμελητη-
ριακού θεσμού για ακόμη 
μια φορά, την στιγμή που 
ψηφίσθηκε στο νόμο η κα-
τάργηση της υποχρεωτικό-
τητας εγγραφής.  Η Γενική 
Συνέλευση με ομόφωνη 
απόφασή της απαίτησε την 
προώθηση της τροπολο-
γίας, ενώ σε περίπτωση 
μη αποδοχής της θέσης 
της ΚΕΕΕ, αποφασίστηκε η 
διενέργεια έκτακτης γε-
νικής συνέλευσης στις 23 
Απριλίου, προκειμένου να 
αποφασιστούν οι τρόποι 
αντίδρασης, μεταξύ των 
οποίων προτάθηκε η απο-
χώρηση των εκπροσώπων 
της επιμελητηριακής κοινό-
τητας από τα ψηφοδέλτια 
των κομμάτων της συμπο-
λίτευσης στις ευρωβουλευ-
τικές εκλογές.
Ταυτόχρονα με πρωτο-
βουλία της ΚΕΕΕ ήδη έχει 
ορισθεί επιτροπή και έχει 
συνταχθεί μελέτη από ειδι-
κούς για την βελτίωση της 
επιμελητηριακής νομοθε-
σίας που οδηγεί τα Επιμε-
λητήρια στην αναβάθμιση 
τους ως φορείς προώθησης 
της επιχειρηματικότητας 
και της ανάπτυξης ανατρέ-
ποντας τεκμηριωμένα τις 
ενέργειες του Υπουργείου 
Ανάπτυξης. Στην επιτροπή 
συμμετέχει και ο Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Δράμας.  

Για το Επιμελητήριο 
Δράμας

Ο Πρόεδρος
Στέφανος Α. Γεωργιάδης

O αγώνας που έχουν ξεκινήσει τα επιμελητήρια, 
τα οποία βρίσκονται στο στόχαστρο της τρόικας 

και της κυβέρνησης, αποσκοπεί πρωτίστως 
στη διάσωση και αναβάθμιση του θεσμού, 

που αποτελεί σήμερα τη φωνή της μικρομεσαίας 
επιχειρηματικότητας σε όλη τη χώρα
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Η νέα υπηρεσία του Επιμελητηρίου Δράμας δίνει τη δυνατότη-
τα Ηλεκτρονικών πωλήσεων τοπικών και άλλων προϊόντων 
χωρίς την ανάγκη ειδικής υποδομής. Στηρίζοντας ουσιαστικά 
τις τοπικές επιχειρήσεις είναι εφικτή πλέον η διάθεση των προ-
ϊόντων από τον Παραγωγό ή τον Έμπορο κατευθείαν στον κά-
θε Έλληνα καταναλωτή εύκολα και γρήγορα. Παράλληλα, επι-
τυγχάνεται η σημαντική  προβολή των τοπικών προϊόντων του 
Νομού Δράμας στο ευρύτερο ελληνικό αγοραστικό κοινό. 

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡ ΙΟ  ΔΡΑΜΑΣ  
ΣΤΗΡ ΙΖ ΕΙ  ΔΥΝΑΜΙΚΑ Τ Ι Σ  ΕΠΙ ΧΕΙΡ ΗΣΕΙ Σ   
ΤΟΠΙ ΚΩΝ & ΠΑΡΑΔΟ ΣΙ ΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

  O nl i ne  e -s ho p   

  Εύκο λ η  δ ι αδ ικ α σ ί α  

  Εύκο λ η  δ ι αχε ί ρ ισ η  π α ρ αγγ ε λ ιώ ν  

  Πρ ο βο λ ή  σ το  P o r t a l  

  Πρ ο βο λ ή  σ το  www. d i r e c t mar k e t . g r  

  Π α ρ αγγε λ ιο λ ηψ ί α  2 4  ώ ρε ς  τ ην  ημ έ ρ α  

7  ημ έρ ες  τ ην  ε βδο μ ά δ α  

  Πρ ο νο μ ι α κές  τ ιμ ές  AC S  

  Απο σ το λέ ς  κ α ι  μ ε  μ ε τ α φο ρ ι κή  

  Εξυ π η ρέ τ ησ η  πε λ α τών  χο νδ ρ ικ ής  

  Λε ι το υ ρ γ ι κό τη τ α  & Ε υ κο λ ί α  

  Δ υν ατ ό τ η τ α  ε ι δ ικών  π ρ ο σφο ρών  

  Δ υν ατ ό τ η τ α  συν δ υ ασμ ο ύ  π ρο ϊό ν των  

 Δ ι α ρκ ής  Υ πο σ τ ή ρι ξ η  

 Τ εχνο λο γ ί α  Αι χμ ής   

Το πακέτο υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις περιλαμβάνει: 
 

 Πλήρες σύστημα Ηλεκτρονικών Παραγγελιών (e-shop) 
προσαρμοζόμενο στις ανάγκες και την πολιτική πωλήσεων 
της κάθε επιχείρησης. Με εύκολη ενσωμάτωση του και 
στην ιστοσελίδα της κάθε επιχείρησης. 

 

 Προνομιακές τιμές μεταφορικών με την ACS για όλη την 
Ελλάδα, από 2,4 έως 3,2 ευρώ / 4kg προϊόντος (χωρίς την 
ύπαρξη δυσπρόσιτων περιοχών για τους παραγωγούς όλων 
των νησιών), ενώ η χρέωση των μεταφορικών γίνεται α-
πευθείας στον αγοραστή. 

 

 Διαχείριση παραγγελιών σε απλό περιβάλλον με δυνατό-
τητα αποστολής ή μεταφοράς με ίδια μέσα ή και άλλη με-
ταφορική εταιρία. 

 

 Δυνατότητα εξυπηρέτησης και των πελατών χονδρικής  
ενός παραγωγού για παραγγελίες σε 24ώρη βάση.  

Πληροφορίες 

   

Επιμελητήριο Δράμας  
Λ.Λαμπριανίδη 40,  
Τ. Κ. 66100 ΔΡΑΜΑ  
Τηλ.: 25210 22750 - 27520  
Fax: 25210 25835  
Email: ccidrama@dramanet.gr  
URL:  www.dramachamber.gr 

Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες 
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ΠΡΟΣ ΘΕΣΤΕ  ΠΕΛΑΤΕΣ  ΛΙΑΝΙΚΗΣ  Σ Ε  ΟΛΗ  
ΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ (ΣΥΝ ΤΟΜΑ ΚΑΙ  ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)  
ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ  Α Π ΛΑ  

  Π ανε λλ α δ ικ ή  Αγο ρ ά Λ ι αν ικ ής  

  Πρ ο σ α ρμ ο ζό μ ενο  στ ι ς  απ α ι τ ήσ ε ι ς  σ α ς  

 Εύκο λ η  δ ι αχε ί ρ ισ η  

  Πο λ λέ ς  ε υκο λ ίε ς  πώ λ η ση ς  

  Αν αλ υ τ ικ ή  λ ίσ τ α  π α ρ α γ γελ ιών  

  Π α ρ αγγε λ ίε ς  σε  εκ κ ρεμ ό τ η τ α  

  Π α ρ αγγε λ ίε ς  μ ε  ί δ ι α  μ έ σα  

  Πλ η ρωμ ή  μ ε  αν τ ικ α τ α β ο λ ή  

     μ ε  1 5 ήμ ε ρ η  ε κκ αθ ά ρ ισ η  α πό  τ ην  AC S  

  Πλ η ρωμ ή  μ ε  π ι στ ω τ ι κ ή  κ ά ρτ α  

     κ α ι  μ ην ι α ίο  τ ιμ ο λό γ ιο  μ ε τ α φο ρι κών  

  Δ υν ατ ό τ η τ α  α κύ ρω σ ης  πα ρ α γγε λ ί ας  

 Εξυ π η ρέ τ ησ η  πε λ α τών  χο νδ ρ ικ ής  

  Σ τ α τ ι στ ι κ ά  π α ρ αγ γε λ ιώ ν  

Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες    

Πληροφορίες 
Επιμελητήριο Δράμας  
Λ.Λαμπριανίδη 40,  
Τ. Κ. 66100 ΔΡΑΜΑ  
Τηλ.: 25210 22750 - 27520  
Fax: 25210 25835  
Email: ccidrama@dramanet.gr  
URL:  www.dramachamber.gr 


