Γιάννης Μαργαρώνης πρόεδρος ΕΒΕΧ:
“Με μειωμένη συνδρομή προσδοκούμε να παραμείνουν
μέλη μας οι επιχειρήσεις”
“Το 2015 είναι έτος “σταθμός” αναφορικά με την οικονομική επιβίωση των
Επιμελητηρίων. Η απόφαση που πήρε η κυβέρνηση στις 12-12-2012 για την
κατάργηση μόνο στο ΕΒΕ της υποχρεωτικότητας της συνδρομής των μελών,
ήταν καταλυτική στην αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του φορέα. “
Αυτό τόνισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Γιάννης Μαργαρώνης κατά την διάρκεια
συνέντευξης τύπου που έδωσε το μεσημέρι της Πέμπτης 12 Μαρτίου στο ΕΒΕΧ
με θέμα την παρουσίαση του απολογισμού δράσης 2014 του Επιμελητηρίου.
Παρόντες και τα μέλη της Δ.Ε. του φορέα, Νίκος Πατεράκης Γ.Γ., Χρήστος
Μυλωνάκης Α’ Αντιπρόεδρος και Μιχάλης Χαιρετάκης Β’ Αντιπρόεδρος.
Τα ΕΒΕ επεσήμανε μεταξύ άλλων ο κ. Μαργαρώνης, είναι ΝΠΔΔ που δεν
λαμβάνουν καμία κρατική επιχορήγηση με συνέπεια να μην επιβαρύνουν ποτέ
τον κρατικό προϋπολογισμό. Το 2012 υπέστησαν και «κούρεμα» των
ομολόγων τους, με συνέπεια την απώλεια κατά 70% του αποθεματικού τους.
Στα «δύσκολα» αυτά χρόνια της οικονομικής κρίσης και της δυσκολίας
είσπραξης των συνδρομών, το Επιμελητήριο
μας αύξησε το τρέχον
αποθεματικό του και δημιούργησε πέντε νέα τμήματα, προσφέροντας
ολοκληρωμένες δωρεάν υπηρεσίες*, απαραίτητες σε κάθε επιχείρηση.
Για να μπορέσουμε να αντέξουμε στις νέες συνθήκες, αφού τα έσοδά μας από
τις συνδρομές μειώθηκαν κατά 50%, μειώσαμε και κατά 50% τα έξοδα μας.
Καλύψαμε μέρος των εξόδων (μισθοδοσίας, πάγια) μέσω Ευρωπαϊκών
προγραμμάτων, πετύχαμε καλύτερη διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές
μας και αξιοποιήσαμε χώρους του ΕΒΕ.
Το 2015 ερχόμαστε και μειώνουμε δραστικά την προαιρετική πλέον συνδρομή
σε ποσοστό από 50% έως 75% προσδοκώντας να παραμείνουν μέλη μας οι
επιχειρήσεις και να απολαμβάνουν τις νέες υπηρεσίες μας. Ατομικές 20€, ΟΕΕΕ 40€, ΕΠΕ-ΙΚΕ 50€, Α.Ε. 70€.
Η συμβολή του Επιμελητηρίου συνέχισε ο κ. Μαργαρώνης στην αύξηση του
Τουρισμού και των εξαγωγών είναι καθοριστική. Το νέο ΕΠΙΧΕΙΠΑ θα
αποτελέσει το «κόσμημα» των βιοτεχνιών μας, ενώ στο εμπόριο
προσπαθούμε συνεχώς στηρίζοντας τις χανιώτικες επιχειρήσεις και τα τοπικά
προϊόντα.

Το Επιμελητήριο μας έχει πολύ καλή συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης ,
τους Δήμους , το Τ.Ε.Ε. , το Ο.Ε.Ε., τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και όλους τους
επαγγελματικούς συλλόγους. Καταθέσαμε στη νέα κυβέρνηση, όπως
οφείλαμε, προτάσεις και θέσεις για τη στήριξη και την ανάπτυξη των τοπικών
μας επιχειρήσεων, κάτι που κάναμε και στο παρελθόν με τις προηγούμενες
κυβερνήσεις.
Το Επιμελητήριο είναι κοντά στις Χανιώτικες επιχειρήσεις και έτοιμο πλέον να
δώσει ότι βοήθεια χρειαστεί στα μέλη του. Κανένας Χανιώτης επιχειρηματίας
δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος του έχοντας δίπλα του ένα δυναμικό
σύμβουλο, το Επιμελητήριο του.

* Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα παρουσιαστούν όλες οι νέες υπηρεσίες
του ΕΒΕΧ στα μέλη του.

