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Ελασσόνα, 1 Ιουλίου  2016 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 και ώρα 21:00, πραγµατοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση του 

Εµπορικού Συλλόγου Ελασσόνας, στα γραφεία του συλλόγου, κατόπιν πρόσκλησης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε το καταστατικό, που κοινοποιήθηκε στα µέλη, µε θέµατα 

ηµερησίας διατάξεως: 

1. ∆ιοικητικός Απολογισµός και Οικονοµικός Απολογισµός χρήσης 2015 

2. Υποβολή και έγκριση Ισολογισµού χρήσης 2015  

3. Υποβολή και έγκριση Προϋπολογισµού χρήσης 2016  

4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής 

5. Τοποθετήσεις- Συζήτηση 

Η Γενική Συνέλευση ξεκίνησε βάσει του καταστατικού µε την εκλογή τριµελούς προεδρείου και 

ορίστηκε ως Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης η κα Άννα Γάτσα. 

Στο πρώτο µέρος αυτής παρουσιάστηκε ο διοικητικός απολογισµός του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

από τον πρόεδρο του συλλόγου κ. ∆ηµήτριο Οικονόµου  και στη συνέχεια παρουσιάστηκε ο 

οικονοµικός απολογισµός από την ταµία του συλλόγου κα Νόπη Ξυνού. 

Ο πρόεδρος κ. Οικονόµου υπέβαλλε προς έγκριση  τον ισολογισµό χρήσης 2015 και  τον 

προϋπολογισµό χρήσης 2016, κατέθεσε την έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής και εφόσον τα µέλη 

της Γ.Σ. ενηµερώθηκαν για τα πεπραγµένα της διοίκησης ενέκριναν τον διοικητικό-οικονοµικό – 

απολογισµό και τον προϋπολογισµό 2016 του ∆.Σ., καθώς και την έκθεση της ελεγκτικής 

επιτροπής. 

Στο δεύτερο µέρος της Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκαν διάφορα θέµατα που απασχολούν το 

σύλλογο και γενικότερα συζητηθήκαν πολλά θέµατα που απασχολούν όλους τους επαγγελµατίες 

της περιοχής και στη συνέχεια δόθηκε η δυνατότητα να τοποθετηθούν όλα τα µέλη της Γ.Σ., να 

εκφράσουν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και να πραγµατοποιηθεί ένας γόνιµος διάλογος. 

Πιο συγκεκριµένα ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Οικονόµου στις ανακοινώσεις του  αναφέρθηκε στο 

νέο φορολογικό και ασφαλιστικό σύστηµα, επισήµανε τους κινδύνους που υπάρχουν στα νέα µέτρα 

που πλήττουν τις επιχειρήσεις και τόνισε πόσο σπουδαίο είναι σε αυτές τις κρίσιµες µέρες να 

υπάρχουν συνέργιες όλων των µελών του συλλόγου και γενικότερα όλων των δυνάµεων της αγοράς 

για να µπορέσει ο κάθε επαγγελµατίας να ανταπεξέλθει στις αντιξοότητες των καιρών όσο αυτό 

είναι εφικτό. 

Παράλληλα συζητήθηκε  το ζήτηµα των «Ανοιχτών Κέντρων Εµπορίου», ένας θεσµός που σκοπό 

έχει να δηµιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που ο καταναλωτής συναντά σε κλειστού τύπου 

εµπορικά κέντρα και αποτελούν για αυτόν κριτήρια επιλογής των καταστηµάτων που προτιµά 

(εύκολη πρόσβαση, άνετη στάθµευση, ποικιλία προϊόντων κλπ). 


