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Εµπορικό και Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης 
(ΕΒΕΘ) 

         
Υπόψη  
Προέδρου και   
Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
 

Κοιν.:  ∆/ντρια ∆ιοικητικών και  
Οικονοµικών Υπηρεσιών  
κα Χρ. ∆ερµεντζόγλου  

 
 
ΘΕΜΑ:  Εγγραφή τεχνικών εταιρειών στο ΕΒΕΘ  
 
 
Αγαπητοί κ.κ.,  

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών - ΣΑΤΕ εκπροσωπεί περισσότερες από 950 
εργοληπτικές επιχειρήσεις πανελλαδικά ενώ διατηρεί Περιφερειακό Γραφείο Κεντρικής 
Μακεδονίας µε έδρα στην Θεσσαλονίκη, το οποίο εξυπηρετεί περί τις 130 τεχνικές 
επιχειρήσεις, οι 85 εκ των οποίων εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.  

Πρόσφατα γίναµε αποδέκτες διαµαρτυριών επιχειρήσεων - µελών µας σχετικά µε την 
αποστολή από το Ε.Β.Ε.Θ. τυποποιηµένης επιστολής προς τις τεχνικές εταιρείες – µέλη  του 
ΤΕΕ, µε την οποία αµφισβητείται η εκπλήρωση της επιµελητηριακής ενηµερότητας που 
προέρχεται από την εγγραφή στο ΤΕΕ, επιχείρηµα που ο Σύνδεσµός µας δεν αποδέχεται, 
παρά τις σχετικές γνωµοδοτήσεις του ΝΣΚ.     

Ωστόσο εάν οι εν λόγω τεχνικές εταιρείες θελήσουν να εγγραφούν στο ΕΒΕΘ καλούνται να 
καταβάλλουν την διαφορά των συνδροµών που προκύπτει, και µάλιστα µε αναδροµική ισχύ 
από την πρώτη εγγραφή της τεχνικής εταιρείας  στο ΤΕΕ µέχρι σήµερα και σε βάθος 
δεκαετίας.   

Όπως αντιλαµβάνεστε τα ποσά που προκύπτουν είναι υπερβολικά υψηλά ακόµη και σε 
ιδανικές συνθήκες άνθησης της οικονοµίας, πόσω µάλλον σήµερα, µε τις τραγικότατες 
συνθήκες ρευστότητας και χρηµατοοικονοµικής εικόνας που παρουσιάζουν οι τεχνικές 
εργοληπτικές επιχειρήσεις, λόγω της παρατεταµένης κρίσης της ελληνικής οικονοµίας και της 
µη πληρωµής τους από το ελληνικό δηµόσιο. Άλλωστε µην ξεχνάτε ότι ο κλάδος των 
κατασκευών πλήττεται ισχυρότερα από κάθε άλλον κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας στην 
Ελλάδα, µε τους ανέργους σε αυτόν να ανέρχονται σε 230.000 από την αρχή της κρίσης . 

Με αυτά τα δεδοµένα και εξ όσων γνωρίζουµε άλλα Επιµελητήρια έχουν λάβει αποφάσεις 
διακανονισµού των σχετικών οφειλών που δηµιουργούνται προκειµένου να εξυπηρετήσουν 
τα µέλη τους και να σταθούν αρωγοί των µελλοντικών µελών τους και όχι τιµωροί τους σε 
αυτήν την αρνητική συγκυρία.  
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Κατά συνέπεια και προκειµένου το ΕΒΕΘ να καταστήσει εισπράξιµες ορισµένες από τις 
σχετικές οφειλές θα προτείναµε να εξετάσετε την πιθανότητα υπολογισµού των υπόψη  
διαφορών συνδροµών µόνο κατά την τελευταία 2ετία και την παροχή δυνατότητας 
διακανονισµού του ποσού σε 5 ισόποσες ετήσιες δόσεις.  

Εκτιµούµε ότι µε αυτήν την επιλογή τελικώς θα εισπράξετε µεγαλύτερο ποσοστό από τα εν 
λόγω δυνητικά έσοδά σας αλλά το κυριότερο είναι ότι ως επιµελητηριακός θεσµός θα 
λειτουργήσετε µε γνώµονα το όφελος των µελών σας και όχι την ταµιακή διευκόλυνση του 
Επιµελητηρίου.   

Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων. 

 
 

Με τιµή,  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ                                          ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 

     
    

 
 


