ΕΚΘΕΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018
Σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις»
Η ΔΕ του Επιμελητηρίου Λακωνίας στη συνεδρίασή της 10/09-04-2019 συζήτησε τον
απολογισμό των δράσεων έτους 2018, ο οποίος θα υποβληθεί στο ΔΣ για έγκριση.
Σύμφωνα με τα δεδομένα του ΔΠ12-ΕΕ01 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ –
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ/ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 2018 και τα στοιχεία των φακέλων των
δράσεων που πραγματοποίησε το Επιμελητήριο Λακωνίας από 01/01/2018 έως
31/12/2018, η ΔΕ διαπιστώνει/κρίνει τα εξής:
1.
Σεμινάρια πιστοποίησης (των μελών και λοιπών ενδιαφερομένων) Τεχνικού
Ασφαλείας σε συνεργασία με το ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ: Κατατέθηκαν 91 Αιτήσεις Γ΄
κατηγορίας και 24 Β΄ κατηγορίας (εντός του 2018) και διοργανώθηκαν 4 τμήματα (1
στους Μολάους, 1 στο Γύθειο και 1 στη Σπάρτη για τη Γ΄ κατηγορία και 1 στη Σπάρτη
για τη Β΄ κατηγορία). Κρίνεται σημαντική η διοργάνωσή τους και απαραίτητη η
συνέχισή τους ως παροχή υπηρεσίας προς τα μέλη και αποφέρει έσοδα στο
Επιμελητήριο διότι τίθεται ως προαπαιτούμενο η εξόφληση των συνδρομών.
2.
Σεμινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ) (των μελών και λοιπών
ενδιαφερομένων) σε συνεργασία με το ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ: Κατατέθηκαν 111 αιτήσεις
(εντός του 2018) και διοργανώθηκαν 4 τμήματα (1στους Μολάους, 1 στο Γύθειο και 2
στη Σπάρτη). Κρίνεται σημαντική η διοργάνωσή τους και απαραίτητη η συνέχισή τους
ως παροχή υπηρεσίας προς τα μέλη και αποφέρει έσοδα στο Επιμελητήριο διότι
τίθεται ως προαπαιτούμενο η εξόφληση των συνδρομών. Διαπιστώνεται, παγίως, μία
καθυστέρηση από τον ΕΦΕΤ για τη διεξαγωγή των εξετάσεων και την πιστοποίηση των
συμμετεχόντων στα σεμινάρια, λόγω έλλειψης προσωπικού και πόρων. Η Διοίκηση
του Επιμελητηρίου, σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ βοηθά στην επίλυση του θέματος με
την κάλυψη των εξόδων των εξεταστών προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι
εξετάσεις και να πιστοποιηθούν τα μέλη και οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις τους.
3.
Σεμινάριο «Παρουσίαση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Λακωνίας και
Τρόπος αξιοποίησής τους» (σε μέλη και λοιπούς ενδιαφερόμενους με δωρεάν
συμμετοχή/υποχρέωση των μελών να έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές τους). Κρίνεται
σημαντική ως δράση διότι παρουσιάζονται αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχει το
Επιμελητήριο στα μέλη του, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, καθώς και η
επιμελητηριακή νομοθεσία. Η ανακοίνωση για το σεμινάριο είναι μόνιμα αναρτημένη
στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου, στη θέση Σεμινάρια και σε κάθε δραστηριότητα
της υπηρεσίας (ημερίδες κλπ) μοιράζεται στα μέλη έντυπο με τις δράσεις το οποίο
περιέχει το εν λόγω σεμινάριο. Παρόλ’ αυτά δεν πραγματοποιήθηκε εντός του 2018
διότι δεν κατορθώθηκε να συγκεντρωθεί ικανός αριθμός αιτήσεων. Η αδυναμία αυτή
εντοπίζεται: α) στη σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του προσωπικού και των μελών
που δίνει τη δυνατότητα στα μέλη να καλούν τηλεφωνικά το Επιμελητήριο και να
θέτουν κάθε είδους ερώτημα βρίσκοντας, όσο είναι δυνατό, τεκμηριωμένες
απαντήσεις, β) στη συχνή (σχεδόν καθημερινή) ενημέρωση της ιστοσελίδας και της
σελίδας στο facebook και στην αποστολή ενημερωτικών newsletters. Παρόλο που ο
αριθμός των αποδεκτών του newsletter είναι κατά πολύ μικρότερος του αριθμού των
μελών, αποτελείται από τα πιο ενεργά μέλη τα οποία καλύπτονται από την εν λόγω
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ενημέρωση γ) στο πλήθος των δράσεων του Επιμελητηρίου (ημερίδες, σεμινάρια) και
την αδυναμία των μελών να συμμετέχουν σε όλα δ) στην αδυναμία της υπηρεσίας να
πείσει τα μέλη για τη σπουδαιότητά του.
Το σεμινάριο θα παραμείνει ως μόνιμος στόχος για το Επιμελητήριο και θα
πραγματοποιείται και με ελάχιστο αριθμό ενδιαφερομένων. Ταυτόχρονα πρέπει να
τεθεί ως στόχος η ενημέρωση κυρίως των νέων μελών για τη δυνατότητα συμμετοχής
στο εν λόγω σεμινάριο.
4.
Σεμινάριο «Τεχνικές πωλήσεων και διαπραγματεύσεων» σε συνεργασία με την
ΕΕΔΕ: αποφασίστηκε η οργάνωσή του το 2017. Το κόστος του ανερχόταν στο ποσό
των 2500,00€. Θα επέφερε, βέβαια, κάποια έσοδα στο Επιμελητήριο διότι για τα μέλη
είναι προαπαιτούμενη η εξόφληση των συνδρομών και επιπλέον θα κατέβαλαν το
ποσό των 40,00€/άτομο, ενώ τα μη μέλη θα κατέβαλαν το ποσό των 70,00/άτομο.
Δεν κατορθώθηκε να συγκεντρωθεί ικανός αριθμός αιτήσεων και αναβλήθηκε δύο
φορές. Ενώ διαπιστώνεται το ενδιαφέρον μελών και λοιπών για τη διοργάνωσή του,
ταυτόχρονα αυτό δεν εκφράζεται με την υποβολή αίτησης. Δεν πραγματοποιήθηκε
εντός του 2018 για τους ίδιους λόγους και εγκαταλείφθηκε η προσπάθεια.
5.
Σε συνεργασία με το ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2018 η
πρόθεση για διοργάνωση δύο σεμιναρίων «Marketing, διακόσμηση βιτρίνας και
ψυχολογία πελάτη» και «Logistics – Εφοδιαστική Αλυσίδα» με κόστος συμμετοχής
εξαρτώμενο από τον αριθμό των συμμετεχόντων (με ανώτερο το ποσό των 50€) και
διάρκειας 10 ωρών έκαστο. Μέχρι τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης δε
συγκεντρώθηκε ικανός αριθμός συμμετεχόντων. Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που
έδειξαν οι (13 τον αριθμό) αιτούντες, θα ενταθούν οι προσπάθειες για δημιουργία
τμημάτων για τη διεξαγωγή των δύο σεμιναρίων εντός του 2019.
6.
Ολοκληρώθηκαν οι επαφές με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες του νομού για την
συνδιοργάνωση σεμιναρίων ενημέρωσης των πολιτών για θέματα πρόληψης
πυρκαγιών. Τα σεμινάρια προγραμματίστηκαν για τις αρχές του 2019 αρχικά σε
Σπάρτη, Γύθειο και Μολάους και θα συνεχιστούν και σε άλλες πόλεις εφόσον υπάρξει
ενδιαφέρον από τα μέλη και τους πολίτες. Η εκπαίδευση θα γίνει με βάση την
Πυροσβεστική Διάταξη 14/2014 «Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού
των επιχειρήσεων − εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας». Θα αναλυθούν οι
υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που ταυτόχρονα αποτελούν τα βασικά μέτρα
πρόληψης. Στόχος είναι να καταστούν οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες, ικανοί
τόσο στην πρόληψη συμβάντων πυρκαγιάς όσο και στην αντιμετώπισή τους πριν αυτά
γίνουν επικίνδυνα για την επιχείρηση, το προσωπικό και την κοινωνία γενικότερα.
Παράλληλα θα γίνει ανάπτυξη της αναγκαίας και απαιτούμενης συμπεριφοράς κάθε
πολίτη για την πρόληψη και την αντιμετώπιση συμβάντων. Το σεμινάριο θα είναι
διάρκειας 2 ωρών.
7.
Υλοποίηση προγραμμάτων ΛΑΕΚ: Εντός του 2018 πραγματοποιήθηκαν τρία
σεμινάρια ΛΑΕΚ (σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις) και υποβλήθηκαν 6 προτάσεις για
υλοποίηση εντός του 2019. Τα σεμινάρια αυτά γίνονται κάθε χρόνο από το
Επιμελητήριο σε συνεργασία με ΚΕΚ του νομού και το Εργατικό Κέντρο Λακωνίας για
την επιμόρφωση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις του νομού και επιφέρουν έσοδα
στο Επιμελητήριο, εφόσον εγκριθούν και υλοποιηθούν. Έξοδα δεν εγγράφονται για τις
δράσεις αυτές (από το 2015 ο ΟΑΕΔ καταβάλει απευθείας την αμοιβή των
συνεργαζόμενων φορέων). Θεωρείται σημαντική δράση ως προσφορά στις επιχειρήσεις
(επιμόρφωση εργαζομένων) και γιατί επιφέρει έσοδα στο Επιμελητήριο.
8.
Τουριστικός χάρτης: Πρόκειται για το χάρτη που εκδίδει το Επιμελητήριο για
τη Λακωνία και διανέμεται στα μέλη με αντικείμενο δραστηριότητας σχετικό με τον
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τουρισμό, αλλά και σε φορείς (μουσεία κλπ). Ο χάρτης επανασχεδιάστηκε το 2018 (σε
μοντέρνα έκδοση που συμπεριλαμβάνει και το νέο οδικό δίκτυο και λόγω
κατανάλωσης των αποθεμάτων της έκδοσης 2016). Εκδίδεται και μοιράζεται στα μέλη
κλπ για πολλά χρόνια και έχει κριθεί (από τα μέλη και τους επισκέπτες/πελάτες τους)
ως ένα σοβαρό και απαραίτητο εργαλείο διαφήμισης του νομού και ως θετική
προσφορά του Επιμελητηρίου προς τα μέλη του.
9.
Συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού: Διοργανώθηκε και επιχορηγήθηκε η
συμμετοχή μελών στις εξής εκθέσεις: α) 11η Έκθεση Λακωνικών Προϊόντων στο
Σύνταγμα β) 83η ΔΕΘ 2017 γ) Εκθεσιακές Δραστηριότητες Πελοπόννησος Expo 2018.
Η διοργανώσεις κρίθηκαν επιτυχείς από τα μέλη σε ότι αφορά στο έργο που παρείχε
το Επιμελητήριο. Η Διοίκηση κρίνει ότι η επιτυχία της συμμετοχής σε εκθέσεις
κρίνεται τόσο από την πώληση προϊόντων κατά τη διεξαγωγή μιας έκθεσης, όταν αυτό
επιτρέπεται, όσο και από τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών. Στο πλαίσιο αυτό
κρίνονται επιτυχημένες οι ανωτέρω διοργανώσεις από τα μέλη.
10. Διοργάνωση Ημερίδων/εκδηλώσεων: Εντός του 2018 διοργανώθηκαν οι εξής
ημερίδες/δράσεις:
•
Σε συνεργασία με την Enterprise Greece επίσκεψη ομάδας αγοραστών οίνου
από Ιαπωνία, Κορέα και Ρωσία στη Λακωνία στις 14/03/2018. Η δράση
πραγματοποιήθηκε στη Μονεμβάσια στις 14/03/2018 με τη συμμετοχή λακωνικών
επιχειρήσεων οίνου. Παρουσιάστηκαν στους αγοραστές οι τοπικές ποικιλίες και
προσφέρθηκαν τοπικά προϊόντα από το Επιμελητήριο. Κρίνεται ως επιτυχημένη
εκδήλωση που τα αποτελέσματά της θα φανούν στο μέλλον και θα είναι θετικά εφόσον
υπάρξουν συνεργασίες των αγοραστών με τους τοπικούς παραγωγούς-μέλη του
Επιμελητηρίου
•
Στις 28/03/2018, στους Μολάους, πραγματοποιήθηκε ημερίδα σε συνεργασία
με το επίτιμο Προξενείο της Κένυας στην Αθήνα, εκδήλωση για την προώθηση της
συνεργασίας και της εξωστρέφειας των λακωνικών επιχειρήσεων στην Κένυα. Η
επίτιμος Πρόξενος της Κένυας στην Αθήνα κα Βίκυ Πανταζοπούλου ενημέρωσε τις
επιχειρήσεις της Λακωνίας για τις επιχειρηματικές δυνατότητες, την προώθηση των
λακωνικών προϊόντων στην Κένυα και τις διαδικασίες εισαγωγής.
•
Ημερίδα στο Γύθειο στις 18/04/2018 με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. με
θέμα το «Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 της ΟΤΔ Πάρνωνα.
Υποδράσεις Ιδιωτικού & Δημόσιου Χαρακτήρα».
•
Στις 21/05/2018, στη Σπάρτη, πραγματοποιήθηκε ημερίδα με την Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου
για το ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 -2020: «Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη
Έρευνας και Καινοτομίας (Κουπόνια Καινοτομίας) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»
και «Δημιουργία / αναβάθμιση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου και καινοτομίας στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου».
•
Στις 23/06/2018, στη Σπάρτη, πραγματοποιήθηκε ημερίδα σε συνεργασία με
το ΤΕΕ Πελοποννήσου και την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με
θέμα “Ρύθμιση Χρεών Επιχειρήσεων & Ελευθέρων Επαγγελματιών” με κεντρικό
ομιλητή τον κ. Φώτη Κουρμούση, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε το νομοθετικό πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού
ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών.
•
Με τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας,
Πελοποννήσου,
Ηπείρου
και
Ιονίων
Νήσων,
εταίρο
του
ΕΦΕΠΑΕ,
πραγματοποιήθηκαν 4 ημερίδες για δράσεις ΕΠΑνΕΚ:
Α) Στις 22/01/2018, στη Σπάρτη, για την δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» που
αποσκοπεί στην Προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών
επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής
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τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Στην
ημερίδα συμμετείχαν περίπου 30 επιχειρήσεις
Β) Στις 21/02/2018, στη Μονεμβάσια, για τη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και
Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Στην εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση της δράσης και ακολούθησε
εποικοδομητική συζήτηση με τις επιχειρήσεις
Γ) Στις 18/07/2018, στους Μολάους και στις 02/07/2018, στη Σπάρτη, για τις
δράσεις «Ψηφιακό Βήμα», «Ψηφιακό Άλμα» και «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»
•
Πραγματοποιήθηκε ένας κύκλος ημερίδων του Επιμελητηρίου Λακωνίας για
την ενημέρωση των μελών και κάθε ενδιαφερόμενου για τον Κανονισμό (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου
2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών, (τέθηκε σε εφαρμογή από τις 25/05/2018).
Οι ημερίδες
πραγματοποιήθηκαν: στους Μολάους στις 27/4/2018, στη Σπάρτη στις 2/5/2018,
στη Νεάπολη στις 13/5/2018 και στο Γύθειο στις 14/5/2018.
•
Στις 07/11/2018 στη Σκάλα με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών
Πιστώσεων ενημερωτική εκδήλωση για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και τους εν
δυνάμει εξαγωγείς για την Ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων και το πρόγραμμα
χρηματοδότησης «Εξωστρέφεια». Στελέχη του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών
Πιστώσεων παρουσίασαν τις υπηρεσίες του Οργανισμού και ανέλυσαν το πρόγραμμα
χρηματοδότησης «Εξωστρέφεια» και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί από τις εξαγωγικές
επιχειρήσεις. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης τα στελέχη του ΟΑΕΠ παρείχαν
εξατομικευμένη ενημέρωση των εξαγωγέων και εν δυνάμει εξαγωγέων για τις
εξειδικευμένες ανάγκες τους, κατόπιν ραντεβού. Κρίθηκε ως άκρως επιτυχημένη
εκδήλωση με συμμετοχή πολλών επιχειρήσεων (περίπου 70) και ουσιαστική συζήτηση
επί του θέματος.
•
Στις 30/11/2018, στο Γύθειο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον Οργανισμό Enterprise Greece, εκδήλωση για τις
εξαγωγικές επιχειρήσεις και τους εν δυνάμει εξαγωγείς με θέμα: “Προώθηση των
εξαγωγών Λακωνικών Προϊόντων” και ομιλητές τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων, τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Enterprise Greece
και τον Προέδρο της ΓΣΕΒΕΕ. Στην εκδήλωση συζητήθηκαν τα προβλήματα των
εξαγωγών με την ταυτόχρονη κατάθεση προτάσεων για τη λύση τους. Η συμμετοχή
ήταν άκρως επιτυχημένη (περίπου 200 άτομα) και η συζήτηση ουσιαστική: α)
συμφωνήθηκε μεταξύ του Επιμελητηρίου και της Enterprise Greece η διοργάνωση
αποστολής εμπορικών ακολούθων από ξένες χώρες εντός του 2019 για την προώθηση
των λακωνικών προϊόντων, β) οι εξαγωγείς έθεσαν φορολογικά και διαδικαστικά
θέματα που δυσκολεύουν την εξαγωγική δραστηριότητα και τέθηκε ως στόχος η
καταγραφή των προβλημάτων ανά κλάδο. Την εκδήλωση ακολούθησαν οι συναντήσεις
των εξαγωγέων με το Επιμελητήριο ανά κλάδο, ελαιόλαδο-ελιά, εσπεριδοειδή, λοιπά
προϊόντα, στις 17/12/18, 19/12/18 και 14/01/19 αντίστοιχα στις οποίες
καταγράφηκαν σε υπόμνημα τα προβλήματα και οι προτάσεις για την επίλυσή τους
για να επιδοθούν στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και στην Υφυπουργό
Οικονομικών σε συνάντηση που τελικά πραγματοποιήθηκε στις 12/02/2019 στην
Αθήνα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν οι δύο
υπουργοί, μέλη της Διοίκησης του Επιμελητηρίου και εξαγωγείς.
11. Παρεμβάσεις Επιμελητηρίου σε καίρια τοπικά θέματα ή θέματα
Επιχειρηματικότητας:
Εντός του 2018 έγιναν παρεμβάσεις στους αρμόδιους φορείς για τα εξής θέματα:
•
Στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης για την κατάργηση προαπαιτούμενου
στο πρόγραμμα «Ψηφιακό Βήμα»
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•
Στον Αν. Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης για ένταξη ΚΑΔ σχετικών με το
ελαιόλαδο στο πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω»
•
Στον Υπουργό Παιδείας για τα προβλήματα των Πανεπιστημιακών Σχολών του
νομού
•
Στον Υπουργό Οικονομικών για την αλλαγή όρων τραπεζικών συναλλαγών
•
Στη Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών για τη σφράγιση εξαγόμενων προϊόντων
από δημόσια αρχή
•
Στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στον Υπουργό Υγείας για τα προβλήματα των
μονάδων υγείας του νομού
•
Στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος για την ανεπάρκεια του
τηλεπικοινωνιακού δικτύου στο Γύθειο και το έργο των ευρυζωνικών συνδέσεων
•
Κατάθεση προτάσεων για επίλυση προβλημάτων του νομού στο Περιφερειακό
Συνέδριο για την Ανασυγκρότηση της Πελοποννήσου, προτάσεις που απεστάλησαν και
στον Πρωθυπουργό και επιδόθηκαν και στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής στη
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Σπάρτη
•
Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το φυσικό αέριο στη Λακωνία
•
Στον Υπουργό και Αν. Υπουργό Εθνικής Άμυνας για τη λειτουργία του ΚΕΕΜ
•
Στον Υπουργό και Αν. Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης για την επίλυση του
θέματος των πυρόπληκτων δανείων
•
Διαβούλευση με τη Διοίκηση των μονάδων υγείας του νομού για την επίλυση
προβλημάτων
•
Διαβούλευση με τις επιχειρήσεις του Γυθείου για την ένταξη στο πρόγραμμα
«Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»
12. Το Επιμελητήριο Λακωνίας συμμετείχε στην 1η συνάντηση του «Δικτύου
Επιμελητηρίων στον πρωτογενή τομέα» που έχει ως στόχο τη συνεργασία για τη
βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της χώρας. Στη συνάντηση αυτή
υπογράφηκε το σύμφωνο συνεργασίας του δικτύου με βασική του προτεραιότητα την
αξιοποίηση του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης αυτού ως βασικά συγκριτικά
πλεονεκτήματα της χώρας. Η δράση του δικτύου θα περιλαμβάνει: συνεργασία και
ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων, συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα,
διοργάνωση-υλοποίηση κοινών δράσεων (συναντήσεων, εκθέσεων, αποστολών,
συνεδρίων κλπ).
13. Το Επιμελητήριο Λακωνίας δήλωσε τη συμμετοχή του στο Δίκτυο Ελληνικών
Επιμελητηρίων των περιοχών που διαθέτουν μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της
Unesco (Mirabilia). Θα συμμετάσχει στο σχήμα στη βάση της αξιοποίησης του
πολιτιστικού και ιστορικού πλούτου της περιοχής αρμοδιότητάς του για την ανάπτυξη
κοινών δράσεων με άλλα Επιμελητήρια, σύνδεσης των περιοχών (θεματικές
διαδρομές) και απόκτηση εμπειρίας και γνώσης μέσω δράσεων μεταφοράς καλών
πρακτικών.
14. Υποβλήθηκε πρόταση με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ», με συνολικό Προϋπολογισμό (συνολικής
δημόσιας δαπάνης) 100.000,00€ στην υποδράση 19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες,
υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση,
αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των
χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία,
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και
δράσεις
περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης
(συμπεριλαμβανομένων
πολιτιστικών/συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της
υπαίθρου-μύλοι, γεφύρια), στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή
Προτάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα CLLD/LEADER 2014-2020 “Ανατολική
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Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας” της
Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη
Εταιρεία Ο.Τ.Α., Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» του Μέτρου 19
«Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΟΚ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ) του ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
15. Έχει προγραμματιστεί για το 2019 (ένταξη στον προϋπολογισμό) η έναρξη
επισκευών συντήρησης του κτηρίου και η αντικατάσταση της ηλεκτρονικής τεχνικής
υποδομής του (software, hardware & δίκτυο) προκειμένου να μπορεί να στηρίξει τόσο
τη δημιουργία του συνεδριακού κέντρου όσο και τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που
το Επιμελητήριο θα πρέπει να προσφέρει στα μέλη του σύμφωνα με τον
επιμελητηριακό νόμο. Γίνεται διερεύνηση για ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα για την πραγματοποίηση αυτών των ενεργειών.
Γενικές παρατηρήσεις επί των δράσεων του Επιμελητηρίου: Η Διοικητική Επιτροπή
του Επιμελητηρίου κρίνει ότι κατά το έτος 2018 πραγματοποιήθηκαν πολλές δράσεις
με ικανοποιητική έως άκρως επιτυχημένη τη συμμετοχή των μελών. Σημειώθηκαν
βήματα στη στήριξη της εξωστρέφειας με την έναρξη της καταγραφής προβλημάτων,
δυνατοτήτων και προτάσεων των μελών (που θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2019) και
τέθηκαν οι στόχοι για το επόμενο έτος. Κρίνεται ότι οι συγκυρίες είναι δύσκολες, τα
μέλη δυσκολεύονται τόσο να παρακολουθήσουν τις ραγδαίες αλλαγές στο
επιχειρηματικό περιβάλλον, όσο και να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους
απέναντι στην πολιτεία. Παρ’ όλα αυτά καταθέτουν την εμπειρία και τις προτάσεις
τους στο Επιμελητήριο γεγονός που αυξάνει την ευθύνη του, το καθιστά ως έναν
σημαντικό μοχλό της επιχειρηματικότητας και ταυτόχρονα, γι’ αυτούς τους λόγους,
δικαιώνεται ο σκοπός της δημιουργίας των επιμελητηρίων.
Η Διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες του Επιμελητηρίου,
καταγράφει την αδυναμία του να προχωρήσει σε διοργάνωση δράσεων που απαιτούν
υψηλό οικονομικό προϋπολογισμό. Η δυσκολία ανταπόκρισης των μελών στην
καταβολή των συνδρομών και λοιπών τελών θα πρέπει να συνδυαστεί και με την
έλλειψη πληροφόρησης για το θέμα. Για το λόγο αυτό, με την παροχή υπηρεσιών
προς τα μέλη και τη διάχυση της πληροφόρησης για τις δράσεις του Επιμελητηρίου,
έχει συνδυαστεί και η πληροφόρηση για την καταβολή των συνδρομών και τελών,
ευελπιστώντας στην κλιμακωτή αύξηση της είσπραξης των εσόδων.
Λειτουργία υπηρεσιών του Επιμελητηρίου: Η Διοικητική Επιτροπή του
Επιμελητηρίου κρίνει ότι η έλλειψη προσωπικού στο Επιμελητήριο Λακωνίας είναι
ανασταλτικός παράγοντας στη δραστηριοποίησή του στον τομέα στήριξης της
επιχειρηματικότητας στη περιοχή αρμοδιότητάς του. Παρ’ όλα αυτά, το Επιμελητήριο
Λακωνίας κατά το έτος 2018, δραστηριοποιήθηκε με επιτυχία τόσο σε ποσότητα
δράσεων όσο και σε ποιότητα διοργάνωσης αυτών. Η ενημέρωση των μελών, με τη
λειτουργία της ιστοσελίδας, της σελίδας στο facebook, την αποστολή των news letter,
την ανάρτηση αφισών, καθώς και με την προσωποποιημένη πληροφόρηση όπου αυτή
απαιτείται και είναι δυνατή, θα πρέπει να ενταθεί, ώστε περισσότερα μέλη να
λαμβάνουν γνώση των δράσεων του Επιμελητηρίου. Επίσης, η λειτουργία των
Μητρώων και του ΓΕΜΗ κρίνεται άριστη τόσο από δηλώσεις των μελών όσο και από
την εικόνα που σχηματίζει η Διοίκηση από την καθημερινή επαφή με το προσωπικό
και τα λειτουργικά συστήματα του Επιμελητηρίου. Για την επίλυση του θέματος της
έλλειψης προσωπικού έχει δρομολογηθεί η πρόσληψη ενός μονίμου υπαλλήλου και
αναμένεται η προκήρυξη εντός του 2019. Η Διοικητική Επιτροπή και το Διοικητικό
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Συμβούλιο, δεσμεύονται στη συνεχή μελέτη του θέματος και την αξιοποίηση κάθε
δυνατότητας που θα δοθεί για την κάλυψη των αναγκών του Επιμελητηρίου σε
ανθρώπινο δυναμικό.
Οικονομικοί πόροι Επιμελητηρίου: η ΔΕ του Επιμελητηρίου κρίνει ότι η εξέλιξη της
είσπραξης εσόδων και απόδοσης εξόδων κατά το έτος 2018 ήταν ομαλή, σύμφωνη με
τις κείμενες διατάξεις και τις αρχές της χρηστής διοίκησης. Η κρίση που μαστίζει την
ελληνική οικονομία επιβαρύνει τις τοπικές επιχειρήσεις και κατά συνέπεια
παρατηρείται δυσκολία στην καταβολή των συνδρομών και των τελών ΓΕΜΗ. Παρολ’
αυτά παρατηρείται και έλλειψη πληροφόρησης των μελών για τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η αποστολή ενημερωτικών επιστολών
στα μέλη για το ΓΕΜΗ, εν όψει της επικείμενης βεβαίωσης οφειλών στη Δ.Ο.Υ. που
απαιτείται εκ του νόμου. Η αποστολή ξεκίνησε στις αρχές του Δεκεμβρίου και η
πλειονότητα της επιστολών απεστάλη έως το τέλος του χρόνου. Ήδη εντός του
Δεκεμβρίου αυξήθηκαν οι καταβολές των τελών ΓΕΜΗ (μεγάλη αύξηση εντοπίστηκε
στις αρχές του χρόνου), όπως και η αποστολή των διακοπών στη Δ.Ο.Υ. επιχειρήσεων,
γεγονός που βοηθά στην εκκαθάριση του Μητρώου και του ΓΕΜΗ. Με αφορμή τις
τηλεφωνικές οχλήσεις των μελών για το θέμα γίνεται και ενημέρωση για τις
οφειλόμενες συνδρομές προς το Επιμελητήριο. Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου θα
συζητήσει εντός του 2019 τη δυνατότητα συνεργασίας με εξωτερικό συνεργάτη για την
ενημέρωση των μελών σε συνδυασμό με την είσπραξη των οφειλόμενων συνδρομών.
Επιπροσθέτως, οι προγραμματισμένες δράσεις για το 2019, όπως αυτές τέθηκαν στην
έκθεση προγραμματισμού δράσεων, θα βοηθήσουν στη διάχυση της πληροφόρησης
περί των οικονομικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων σε ΓΕΜΗ και Επιμελητήριο με
τη διανομή των σχετικών ενημερωτικών εντύπων. Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου
κρίνει απαραίτητη την είσπραξη των συνδρομών και των τελών ΓΕΜΗ προκειμένου το
Επιμελητήριο να αυξήσει τα έσοδά του και να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει τόσο
τις πάγιες δράσεις του όσο και πιο απαιτητικές (οικονομικά) δράσεις στήριξης της
επιχειρηματικότητας, όπως επιχειρηματικές αποστολές και συμμετοχές σε εκθέσεις
του εξωτερικού.
Η ΔΕ, υπογράφει την παρούσα έκθεση απολογισμού δράσεων του έτους 2018 με την
επιφύλαξη της έγκρισης ή και της τροποποίησης αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η παρούσα έκθεση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου, μετά την
έγκρισή της από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα γνωστοποιηθεί στον Υπουργό
Οικονομίας και Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν 4497/17.
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Παναρίτης
Ο Α΄ Αντιπρόεδρος
Ηλίας Αθανασιάδης
Β΄ Αντιπρόεδρος
Κυριάκος Αλεξανδρόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας
Σπύρος Μουρκόγιαννης
Ο Οικονομικός Επόπτης
Σωτήρης Ηλιόπουλος
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Ο Υπεύθυνος ΓΕΜΗ &
Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων)
Σωτήρης Ροϊνός
Ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής
Υποστήριξης Επιχειρήσεων
Πέτρος Μπλέτας

8

