ΕΚΘΕΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017
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 που προήλθε από τις εκλογές του νέου ΔΣ στις
13/12/2018, στη συνεδρίασή της 18/04/2018 συζήτησε τον απολογισμό των
δράσεων έτους 2017, ο οποίος θα υποβληθεί στο ΔΣ για έγκριση.
Σύμφωνα με τα δεδομένα του ΔΠ12-ΕΕ01 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ –
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ/ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 2017 και τα στοιχεία των φακέλων των
δράσεων που πραγματοποίησε το Επιμελητήριο Λακωνίας από 01/01/2017 έως
31/12/2017, η ΔΕ διαπιστώνει/κρίνει τα εξής:
1.
Σεμινάρια πιστοποίησης (των μελών και λοιπών ενδιαφερομένων) Τεχνικού
Ασφαλείας: Κατατέθηκαν 181 αιτήσεις (εντός του 2017) και διοργανώθηκαν 6
τμήματα (2 στους Μολάους, 2 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.
2.
Σεμινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ) (των μελών και λοιπών
ενδιαφερομένων): Κατατέθηκαν 112 αιτήσεις (εντός του 2017) και διοργανώθηκαν 4
τμήματα (2 στους Μολάους, 1 στο Γύθειο και 1 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 μία καθυστέρηση από τον ΕΦΕΤ για τη
διεξαγωγή των εξετάσεων και την πιστοποίηση των συμμετεχόντων στα σεμινάρια. Η
Διοίκηση του Επιμελητηρίου θα συζητήσει εντός του 2018 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).
Πραγματοποιήθηκε στις 5/4/2017 με τη συμμετοχή 10 μελών του Επιμελητηρίου
και παρέμεινε ανοιχτό για τη συλλογή αιτήσεων ώστε να διοργανωθεί εκ νέου.
Κρίνεται σημαντική η διοργάνωσή του διότι παρουσιάζονται αναλυτικά οι υπηρεσίες
που παρέχει το Επιμελητήριο στα μέλη του, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους,
καθώς και η επιμελητηριακή νομοθεσία. Κρίνεται ως μη ικανοποιητική η συμμετοχή
των μελών στο πρώτο σεμινάριο: Παρόλο που η διοργάνωσή του με συμμετοχή 10
ατόμων κρίθηκε από το προσωπικό και τους ίδιους τους συμμετέχοντες ως ιδανική,
διότι μπορεί να είναι διαδραστικό, δεν κατορθώθηκε να συγκεντρωθεί ικανός αριθμός
αιτήσεων ώστε να εδραιωθεί ως πάγια διοργάνωση. Θα συνεχιστεί η προσπάθεια και το
2018 με δρομολόγηση καλύτερης διάχυσης της πληροφόρησης στα μέλη.
4.
Σεμινάριο «Τεχνικές πωλήσεων και διαπραγματεύσεων» σε συνεργασία με την
ΕΕΔΕ: αποφασίστηκε η οργάνωσή του το 2017. Το κόστος του ανέρχεται 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
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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 2017 και θα συνεχιστεί η προσπάθεια για συγκέντρωση αιτήσεων ώστε να
πραγματοποιηθεί εντός του 2018.
5.
Ημερίδα «Εξωστρέφεια και Προώθηση τοπικών προϊόντων» σε συνεργασία με τον
Οργανισμό Enterprise Greece. Πραγματοποιήθηκε στις 08/03/2017 στη Σκάλα σε
αίθουσα εκδηλώσεων επιχείρησης και με τη συμμετοχή 150 περίπου μελών και μη.
Κρίνεται ως άκρως επιτυχημένη διοργάνωση τόσο από τη συμμετοχή και το
ενδιαφέρον που επέδειξαν τα μέλη όσο και από τη συζήτηση που επακολούθησε της
παρουσίασης.
6.
Σεμινάριο «Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος και εξαγωγικές διαδικασίες» σε
συνεργασία με τον Οργανισμό Enterprise Greece. Πραγματοποιήθηκε στις 2021/03/2017 στο Γύθειο, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου και με τη
συμμετοχή 15 μελών. Υποβλήθηκαν αρχικά 25 αιτήσεις αλλά η τελική συμμετοχή
των μελών ήταν μικρή διότι συνέπεσε ο χρόνος διεξαγωγής με συμμετοχή των
αιτούντων σε εκθέσεις, ενώ ήταν αδύνατη η αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής από τον
Οργανισμό Enterprise Greece. Κρίθηκε θετική η διοργάνωση από τους συμμετέχοντες
διότι αναλύθηκαν οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές και οι εξαγωγικές διαδικασίες σε
τρίτες χώρες, καθώς και πολλά ζητήματα-προβλήματα στη σύναψη συμφωνιών,
θέματα μεταφορών κλπ.
7.
Υλοποίηση προγραμμάτων ΛΑΕΚ: Εντός του 2017 πραγματοποιήθηκε ένα
σεμινάριο ΛΑΕΚ (εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις) και υποβλήθηκαν 3 προτάσεις για
υλοποίηση προγραμμάτων ΛΑΕΚ εντός του 2018. 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).
8.
Τουριστικός χάρτης: Ο χάρτης που εκδίδει το Επιμελητήριο για τη Λακωνία και
διανέμεται στα μέλη με αντικείμενο δραστηριότητας σχετικό με τον τουρισμό, αλλά
και σε φορείς (μουσεία κλπ), μοιράστηκε και το 2017 (αποθέματα εκτύπωσης 2016)
και δρομολογήθηκε ο επανασχεδιασμός του (σε μοντέρνα έκδοση που θα
συμπεριλαμβάνει και το νέο οδικό δίκτυο) για το 2018 λόγω κατανάλωσης των
αποθεμάτων της έκδοσης 2016. Ο χάρτης που εκδίδεται και μοιράζεται στα μέλη κλπ
για πολλά χρόνια 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.
Επιχειρηματική Αποστολή: Σύμφωνα με το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ
Επιμελητηρίου Λακωνίας και Επιμελητηρίου Φλώρινας που υπογράφηκε το 2016
πραγματοποιήθηκε επιχειρηματική αποστολή από τη Φλώρινα στη Λακωνία στις 1516/09/2017. 16 επιχειρήσεις, μέλη του Επιμελητηρίου Φλώρινας, επισκέφτηκαν
επιχειρήσεις μεταποίησης/τυποποίησης ελαιολάδου, ελαιών και εσπεριδοειδών της
Λακωνίας και συναντήθηκαν στο Επιμελητήριο Λακωνίας με επιχειρήσεις/μέλη του
Επιμελητηρίου όπου αντάλλαξαν δείγματα προϊόντων και συζήτησαν για τη
συνεργασία τους, τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών, τη δημιουργία δικτύου
συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων των δύο νομών καθώς και τη συνέχιση των
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επισκέψεων/εμπορικών αποστολών. Η διοργάνωση κρίθηκε ως άκρως ικανοποιητική
τόσο από τις Διοικήσεις των δύο Επιμελητηρίων όσο και από τις επιχειρήσεις/μέλη
τους. Τέθηκε ως προϋπόθεση της συνέχισης της επιτυχίας η δημιουργία δικτύου
συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων των δύο νομών, η διοργάνωση νέων αποστολών
και η σύναψη εμπορικών συμφωνιών.
10. Συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού: Διοργανώθηκε και επιχορηγήθηκε η
συμμετοχή μελών στις εξής εκθέσεις: α) 10η Έκθεση Λακωνικών Προϊόντων στο
Σύνταγμα β) Food Expo 2017 γ) 82η ΔΕΘ 2017 δ) Πελοπόννησος Expo 2017, καθώς
και εκδήλωση γευσιγνωσίας τοπικών προϊόντων κατά τη διεξαγωγή της Γιορτής Ελιάς
και Λαδιού 2017. Η διοργανώσεις κρίθηκαν επιτυχείς από τα μέλη σε ότι αφορά το
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 και θα ζητηθεί από τα
μέλη (κατά τη συμμετοχή τους στις διοργανώσεις του 2018) να καταγράψουν τυχόν
εμπορικές συμφωνίες που έφεραν αποτελέσματα ή ακυρώθηκαν. Επίσης,
επισημαίνεται ότι στις επόμενες διοργανώσεις και σύμφωνα με την εμπειρία που
αποκομίσθηκε από την μέχρι σήμερα δραστηριότητα, το Επιμελητήριο θα πρέπει να
δραστηριοποιηθεί περισσότερο στον τομέα της διοργάνωσης ειδικών εκδηλώσεων
γευσιγνωσίας κλπ στο περίπτερο φιλοξενίας των μελών του κατά τη διεξαγωγή των
εκθέσεων. Ιδιαίτερα για την έκθεση Πελοπόννησος Expo ελήφθησαν υπόψη οι
παρατηρήσεις των συμμετεχόντων μελών σε σχέση με τη διοργάνωση (ποιότητα
χώρων, προβλήματα στη διοργάνωση των εκδηλώσεων κλπ) και κατατέθηκαν στη
συνάντηση των Προέδρων των Επιμελητηρίων της Πελοποννήσου όπου συζητήθηκε ο
απολογισμός της έκθεσης 2017.
11.






Διοργάνωση Ημερίδων: Εντός του 2017 διοργανώθηκαν οι εξής ημερίδες:
«ΓΕΜΗ, Ψηφιακές Υπογραφές & Νέες Ανταποδοτικές Υπηρεσίες προς
Επιχειρήσεις-μέλη των Επιμελητηρίων. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο
Γύθειο στις 22/05/2017 σε συνεργασία με την ΚΕΕΕ και παρουσιάστηκαν
αναλυτικά οι ανωτέρω υπηρεσίες. Η συμμετοχή ήταν ικανοποιητική (περίπου
70 άτομα). Κρίνεται απαραίτητη η επανάληψή της διότι α) έχουν δρομολογηθεί
και νέες αξιόλογες υπηρεσίες προς τα μέλη από την ΚΕΕΕ β) θα πρέπει να γίνει
καμπάνια για τη διάχυση της πληροφόρησης προς τα μέλη ώστε να γνωρίσουν
τα δικαιώματα/τις υπηρεσίες που τους παρέχονται με την καταβολή της
συνδρομής τους αλλά και τις υποχρεώσεις του σε ό,τι αφορά στο ΓΕΜΗ καθώς
και το νομικό πλαίσιο που το διέπει
Ημερίδα με θέμα «Το νέο σχέδιο για την ανάπτυξη, οι επιχειρήσεις και ο ρόλος
της Κοινωνικής Οικονομίας» σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας. Η
ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Γύθειο την 1/6/2017 και κρίνεται ως άκρως
επιτυχημένη σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή και το ενδιαφέρον που επέδειξαν τα
μέλη (πάνω από 200 άτομα)
Ημερίδα
με
θέμα
«Πιστοποίηση
Επαγγελματικών
Προσόντων
και
Δραστηριοτήτων». Πραγματοποιήθηκε στη Σπάρτη στις 7/6/2017 και
παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία της Κ.Ε.Ε.Ε. για ίδρυση του Διεπιμελητηριακού
Φορέα Πιστοποίησης για επαγγέλματα που μέχρι σήμερα δεν έχουν κάποιο
ρυθμιστικό πλαίσιο, για επαγγελματικές δραστηριότητες που έχουν ενδιαφέρον
για την τοπική οικονομία, καθώς και παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται
στο πέρασμα του χρόνου ενώ αξίζει να προστατευθούν, η πιστοποίηση των
φυσικών προσώπων μέσα από την αναγνώριση της κατάρτισης, της γνώσης και
της εμπειρίας τους που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες και
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καταγεγραμμένες απαιτήσεις, προδιαγραφές και διαδικασίες που προβλέπονται
από διεθνή πρότυπα, ο σημαντικός ρόλος που έχουν στην εποχή μας η
εξειδίκευση και η πιστοποίηση σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η
ημερίδα κρίνεται ως σημαντική σε σχέση με το αντικείμενό της αλλά μη
ικανοποιητική η συμμετοχή των μελών (25 άτομα). Για το λόγο αυτό θα πρέπει
να επαναληφθεί στο μέλλον με καλύτερο προγραμματισμό στην ενημέρωση των
μελών για τη σπουδαιότητα του θέματος.
12. Παρεμβάσεις Επιμελητηρίου σε καίρια τοπικά θέματα ή θέματα
Επιχειρηματικότητας:
Εντός του 2017 έγιναν παρεμβάσεις στους αρμόδιους φορείς για τα εξής θέματα:

Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για την ανάκληση απόφασης ένταξης της
ελιάς Καλαμάτα στον εθνικό κατάλογο ελιάς Καλαμών,

Στον Υπουργό Οικονομικών για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των
επιχειρήσεων,

Στην Υπουργό Εργασίας και το Δ/τή ΕΦΚΑ για την εφαρμογή των μέτρων
στήριξης των εργοδοτών ή ασφαλισμένων περιοχών που επλήγησαν από φυσικές
καταστροφές,

Στην Υφυπουργό Οικονομικών για την εφαρμογή της εγκυκλίου ρύθμισης των
ληξιπρόθεσμων οφειλών,

Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας & λοιπούς φορείς για τη λειτουργία του ΚΕΕΜ
Σπάρτης,

Διαβούλευση με τις επιχειρήσεις του Γυθείου και εκπροσώπηση αυτών στο
Περιφερειακό Συμβούλιο για το θέμα της πεζοδρόμησης της πόλης,

Στη Γενική Γραμματεία Λιμένων, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Δήμο
Ανατολικής Μάνης για το έργο της επέκτασης του λιμανιού στο Γύθειο,
Η Δ/ση του Επιμελητηρίου κρίνει ως θετικές τις παρεμβάσεις, σε πολλές από τις
περιπτώσεις ως άμεση την ανταπόκριση των φορέων, παρ’ όλο που δεν έχουν επιλυθεί
πολλά από τα προβλήματα που έθιξαν. Η κατάθεση προτάσεων από το Επιμελητήριο
για καίρια θέματα που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα κρίνεται επιβεβλημένη
τόσο από την επιμελητηριακή νομοθεσία, όσο και από τις ανάγκες των μελών του
Επιμελητηρίου και θα πρέπει να ενταθεί, να επεκταθεί και σε άλλα θέματα και να
γίνει επεξεργασία εμπεριστατωμένων προτάσεων για την επίλυσή τους.
13. Γενικές παρατηρήσεις επί των δράσεων του Επιμελητηρίου: Η Διοικητική
Επιτροπή του Επιμελητηρίου κρίνει ότι κατά το έτος 2017 δε σημειώθηκαν αξιόλογα
βήματα στη στήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων/μελών του. Θεωρεί ότι οι
εξαγωγές των αξιόλογων λακωνικών προϊόντων και η προβολή του τουριστικού
προϊόντος της περιοχής είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της εξόδου από την οικονομική
κρίση. Οι συγκυρίες είναι δύσκολες αλλά θα πρέπει να τεθούν από τη νέα Διοίκηση
στόχοι που να διευκολύνουν/στηρίζουν τις επιχειρήσεις στον τομέα αυτό.
14. 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 2017, 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
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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
η Διοικητική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο που προήλθε από τις εκλογές
του Δεκεμβρίου 2017, δεσμεύονται να μελετήσουν το θέμα και σε συνεργασία με την
ΚΕΕΕ και το εποπτεύον Υπουργείο να προβούν στις απαιτούμενες λύσεις.
15. Οικονομικοί πόροι Επιμελητηρίου: η ΔΕ του Επιμελητηρίου κρίνει ότι η
εξέλιξη της είσπραξης εσόδων και απόδοσης εξόδων κατά το έτος 2017 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. Η νέα Διοίκηση του Επιμελητηρίου θα μελετήσει το θέμα για την
ανεύρεση νέων μορφών ενημέρωσης των μελών.
Η ΔΕ, υπογράφει την παρούσα έκθεση απολογισμού δράσεων του έτους 2017 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
Ο Υπεύθυνος ΓΕΜΗ &
Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων)
Σωτήρης Ροϊνός
Ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής
Υποστήριξης Επιχειρήσεων
Πέτρος Μπλέτας
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