
 

 

 

 

Σκοποί του Σωματείου  

1. Η μελέτη, διαφύλαξη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και 

επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του Συνδέσμου και η ανάπτυξη 

πνεύματος αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ των μελών. 

2. Η μελέτη, προβολή, υποστήριξη και συμβολή στην ανάπτυξη και αντιμετώπιση 

κάθε είδους θεμάτων που ενδιαφέρουν όσους ασχολούνται με την παραγωγή, 

εισαγωγή, επεξεργασία και εμπορία ειδών χαρτοπωλείου, σχολικών ειδών, ειδών 

γραφής, αξεσουάρ και αναλωσίμων ειδών γραφείου. 

3. Η προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων των μελών στο εσωτερικό και 

εξωτερικό και η αποτροπή άσκησης σε βάρους τους, από οποιονδήποτε, αθέμιτου 

ανταγωνισμού στα πλαίσια της επαγγελματικής και εμπορικής τους 

δραστηριότητας.  

4. Η εκπροσώπηση στην Ελλάδα και το Εξωτερικό (ενδεικτικά στα Δικαστήρια, τις 

Δημόσιες Αρχές και τα διάφορα συλλογικά όργανα) του κλάδου, η προάσπιση των 

συμφερόντων τους με την ενεργοποίηση κάθε νόμιμου μέσου για την 

ικανοποίηση των νόμιμων αιτημάτων και τη λύση των προβλημάτων τους και η 

συμμετοχή τους με την ιδιότητα του διαδίκου στις αρμόδιες κατά το νόμο Αρχές 

(Δικαστικές, Διοικητικές κλπ). 

5. Η αναζήτηση μαζί με τις Δημόσιες Αρχές, τους Κρατικούς Φορείς, την τοπική 

αυτοδιοίκηση και τις συνδικαλιστικές και συνεταιριστικές οργανώσεις, λύσεων για 

κάθε ζήτημα που αφορά στα συμφέροντα των μελών του Συνδέσμου και η 

προσπάθεια βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου εντός του οποίου λειτουργούν 

οι επιχειρήσεις τους. 

6. Η πληροφόρηση και η ενημέρωση των μελών για τους κανόνες και τις 

συνθήκες που διέπουν τον κλάδο της παραγωγής, εισαγωγής, επεξεργασίας και 

εμπορίας ειδών χαρτοπωλείου, σχολικών ειδών, ειδών γραφής, αξεσουάρ και 



αναλωσίμων ειδών γραφείου, στον ελλαδικό χώρο καθώς και σε  διεθνές επίπεδο 

και ειδικότερα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

7. Η οργάνωση και η επιμέλεια της λειτουργίας εκθέσεων των εμπορευομένων 

από τα μέλη του Συνδέσμου, ειδών και η συμμετοχή σε αντίστοιχες Ευρωπαϊκές 

και Διεθνείς εκθέσεις  καθώς και η συμμετοχή σε Εθνικές, Ευρωπαϊκές ή διεθνείς 

επιτροπές, συμβούλια, συνδιασκέψεις και εκδηλώσεις γενικά που έχουν σχέση με 

τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και τους σκοπούς που επιδιώκει το Σωματείο.  

8. Η προβολή στην κοινή γνώμη και στη Δημόσια Διοίκηση των θεμάτων και 

προβλημάτων που απασχολούν τον κλάδο με κάθε πρόσφορο μέσο (Τύπος, ΜΜΕ 

κλπ). 

9. Η συμβολή στην επίλυση των διαφορών των μελών, του Συνδέσμου και η 

σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ τους. 

                             ---------------------------------- 


