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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

   Εν είδει απολογισμού για τη χρονιά που μας αποχαιρετά ως Διοίκηση του Επιμελητηρίου 

Σερρών,  μαζί με τις ευχές μας για ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ, παρουσιάζουμε ενδεικτικά μερικές από τις 

σημαντικότερες δράσεις και ενέργειές μας για τη στήριξη των επιχειρηματιών μελών μας 

και την εν γένει ανάπτυξη της περιοχής μας.   

   Το 2016, ομολογουμένως, ήταν μία δύσκολη χρονιά, τόσο για την οικονομία και τους 

πολίτες της χώρας, όσο και για τις σερραϊκές επιχειρήσεις, τις οποίες εμείς 

εκπροσωπούμε. Όλες οι παρεμβάσεις μας αποσκοπούσαν στο να καταδείξουν στους 

φορείς λήψης αποφάσεων τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Σέρρες και οι 

επιχειρήσεις τους. Παράλληλα, κάναμε δράσεις προς την κατεύθυνση της εξωστρέφειας, 

της επιμόρφωσης των μελών μας και της προσέλκυσης επισκεπτών και επενδύσεων στην 

περιοχή μας, όπως: 

 ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.Μ.Η.): Το Γ.Ε.Μ.Η. ως μοναδικό Εμπορικό 

Μητρώο λειτούργησε με επιτυχία στο Επιμελητήριο Σερρών εξυπηρετώντας 

διαδικτυακά και εξ αποστάσεως αλλά και με δια ζώσης επαφή την ανάγκη 

δημοσιότητας και πιστοποιητικών όλων των επιχειρήσεων.  

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ προς όλα τα μέλη σε 

συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και το Υπουργείο 

Εσωτερικών.  

 SER-EXPO 2016: Αδιαμφισβήτητα αποτέλεσε το κύριο γεγονός της χρονιάς που 

πέρασε με χιλιάδες επισκέπτες, ανάδειξη του σερραϊκού επιχειρείν και παράλληλες 
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καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που πλημμύρισαν τους δρόμους της πόλης των Σερρών.  

(24-26 Ιουνίου 2016). 

 81η Δ.Ε.Θ.: Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών και των μελών του στην 81η 

Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) στο Κεντρικό Περίπτερο 12 (10-18 

Σεπτεμβρίου 2016). 

 ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΡΜΗΣ: Ολοκληρώσαμε και εγκαινιάσαμε με χαρά και επισημότητα το 

Νέο Χώρο Εκπαίδευσης και την Αίθουσα Προβολής «ΕΡΜΗΣ» στον 2ο όροφο του 

Επιμελητηριακού Μεγάρου (14 Νοεμβρίου 2016) και τα τρίτα καταστήματα στο 

ισόγειο, στο πλαίσιο υλοποίησης του Κέντρου Τουριστικής Προβολής, έργο του Τ.Π. 

LEADER, παρά τα γραφειοκρατικά κωλύματα που αντιμετωπίσαμε και τις 

καθυστερήσεις στη χρηματοδότησή του από Υπουργείο.  

 ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ: Πραγματοποίηση 

Ταχύρρυθμου Προγράμματος Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού στη νέα 

Αίθουσα «ΕΡΜΗΣ» του Επιμελητηρίου Σερρών, το οποίο παρακολουθούν 

εκπαιδευόμενοι από όλη την Ελλάδα, ακόμα και από το εξωτερικό.  

 ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2016: Τους μελλοντικούς επιχειρηματίες φιλοξένησε την 

Πέμπτη 21 Απριλίου 2016 το Επιμελητήριο Σερρών σε μια γιορτή μαθητικής 

δημιουργίας επιχειρηματικών σχεδίων και ολοκληρωμένων επιχειρήσεων και 

προϊόντων,  την οποία διοργάνωσε με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Σερρών - Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) Σερρών.  

 31ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ζ.Ε: 31ο Ετήσιο Επιστημονικό 

Συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας (Ε.Ζ.Ε.) σε συνδιοργάνωση με το 

Επιμελητήριο Σερρών (5-7 Οκτωβρίου 2016). 

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ BUSINESS PLAN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ προς το Υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας.  
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 «ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΓΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΡΡΑΪΚΟ ΑΡΩΜΑ»: Συνδιοργάνωση του 

Επιμελητηρίου Σερρών και του Δ.ΙΕΚ Σερρών του Πρωτότυπου Διαγωνισμού 

Σπουδαστών μαγειρικής και ΣΕΦ (23 & 24 Απριλίου 2016)  

 Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Υποβολή Προτάσεων στα 

προκηρυσσόμενα Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΜΕ ΑΝΕΣΕΡ:  Δεδομένης της 

σπουδαιότητας του Τοπικού Προγράμματος δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη 

γνωστοποίησή του στα μέλη μας (7 Σεπτεμβρίου 2016). 

 ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΡΩΝ (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.) Μελέτης για 

την καταγραφή των συνεπειών του παραεμπορίου και των άνισων 

φορολογικών συντελεστών στη διασυνοριακή περιοχή, για την ύπαρξη 

τεκμηριωμένων προτάσεων προς την κατεύθυνση της αντιμετώπιση του αθέμιτου 

ανταγωνισμού.  

 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 

(25-27 Νοεμβρίου 2016) 

 Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις με ομάδες μελών μας για την προβολή και 

προώθηση των προϊόντων τους.  

 Σεμινάρια για το εξαγωγικό εμπόριο  

 Προγράμματα Κατάρτισης και Επιμορφωτικές Ημερίδες (επιδοτούμενα 

προγράμματα, νέες καλλιέργειες, αρωματικά και ενεργειακά φυτά, περιβαλλοντικά 

θέματα, κ.π.ά.) ειδικά για τον αγροτικό τομέα και τον κόσμο που ασχολείται σ’ αυτόν 

λόγω της μεγάλης σπουδαιότητάς του στην τοπική οικονομία.  

 Συμμετοχή σε Διεθνή Επιχειρηματικά Fora,  στο Ευρωκοινοβούλιο 

Επιχειρήσεων κ.α. για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 

(επιχειρηματικών και τουριστικών) της περιοχής μας. 

 Συμμετοχή του Προέδρου, Χρήστου Μέγκλα και μελών της Διοίκησης σε όλες 

τις συσκέψεις με Υπουργούς, την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και τοπικούς 

και περιφερειακούς φορείς συζήτησης θεμάτων για την τοπική ανάπτυξη και 

επιχειρηματικότητα.  
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 Συνεχείς ενημέρωση των μελών μας, μέσω της ιστοσελίδας, του facebook και 

της ομαδικής αποστολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιχειρηματικών 

ειδήσεων και πληροφοριών, καθώς και του εβδομαδιαίου ενημερωτικού 

δελτίου.  

    Επιτελώντας ένας από τους πιο θεμελιώδεις ρόλους μας ως Επιμελητήριο, 

ήμασταν πάντα επίκαιροι ως προς τα ζητήματα που ανέκυπταν και 

αποστέλλαμε επιστολές στα αρμόδια Υπουργεία και Φορείς, όπως: 

 ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Επιστολή Χρήστου Μέγκλα στον Υπουργό 

Εργασίας, Γ.Κατρούγκαλο για το νέο ασφαλιστικό σύστημα (12 Ιανουαρίου 2016).  

 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: Την άμεση σύνδεση του Ν.Σερρών με το Φυσικό 

Αέριο ζητά με επιστολή του στον Π.Σκουρλέτη ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 

Σερρών Χρήστος Μέγκλας (22 Ιανουαρίου 2016). 

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟ, για μεγαλύτερα κίνητρα στο Ν. 

Σερρών και για αλλαγή του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων προς όφελος της 

περιοχής των Σερρών.  

 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: Επιστολή Χρήστου Μέγκλα προς τους 

Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης με θέμα 

«Καταβολή Επιδόματος Παραμεθόριων περιοχών στους Δημοσίους Υπαλλήλους 

που υπηρετούν στο Ν.Σερρών».(05 Φεβρουαρίου 2016) 

 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ: Επιστολή Χρήστου Μέγκλα στο Υπουργείο 

Υποδομών για τη "Σιδηροδρομική Εγνατία" (5 Μαρτίου 2016) 

 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ: Επιστολή του Προέδρου προς τους 

Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την Καταβολή της 

επιδότησης του κόστους μισθοδοσίας στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και 

μεταλλευτικές επιχειρήσεις Ν. Σερρών – Αύξηση του ποσοστού επιδότησης. (31 

Μαρτίου 2016) 

 ΑΓΩΓΟΣ ΤΑΡ: Επιστολή του Προέδρου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, Πάνο Σκουρλέτη με την οποία ζητά «Αντισταθμιστικά Οφέλη από τον 

Αγωγό ΤAP» (25 Μαΐου 2016) 
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 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΞΥΛΕΙΑΣ: Αίτημα 

παράτασης προθεσμίας εγγραφής στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων 

Εκμετάλλευσης και Περιφερειακού Μητρώου Εμπόρων Ξυλείας, για να μην 

πληρώσουν πρόστιμο εκατοντάδες μέλη μας στον τομέα του ξύλου. 

 ΔΙΟΔΙΑ: Επιστολή του Προέδρου προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων, κο Χρήστο Σπίρτζη με θέμα: «Διόδια στον κάθετο άξονα 60 της Εγνατίας 

Οδού και στην Αμφίπολη» (21 Οκτωβρίου 2016) 

 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 100 ΔΟΣΕΩΝ: Επιστολή του Προέδρου τον Υπουργό Οικονομικών, 

κο Ευκλείδη Τσακαλώτο με θέμα: «Επαναφορά ρύθμισης 100 δόσεων για χρέη 

προς το Δημόσιο – Συμψηφισμός Απαιτήσεων μεταξύ Δημοσίου και Ασφαλιστικών 

Ταμείων και Επιχειρήσεων» (18 Νοεμβρίου 2016) 

Όλα τα παραπάνω έγιναν με γνώμονα να στηριχτούν και κυρίως να 

ξεπεράσουν οι επιχειρήσεις μας τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν και  τη 

χρονιά που πέρασε. Με βάση τα στοιχεία από το Μητρώο του Επιμελητηρίου το 

2016 είχαμε 317 νέες εγγραφές επιχειρήσεων (179 παροχής υπηρεσιών, 110 

εμπορικές και μόλις 28 μεταποιητικές, στοιχείο που καταδεικνύει τη συνέχιση της 

δραματικής μείωσης του δευτερογενούς τομέα) έναντι 285 διαγραφών. 

Τους επαγγελματίες – μέλη μας καθόλο το 2016 συνέχισαν να ταλανίζουν 

ζητήματα όπως:  

 Η αύξηση ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρηματιών με το Νέο Ασφαλιστικό 

Νομοσχέδιο 

 Οι φορολογικές Μεταρρυθμίσεις με την Αύξηση του Συντελεστή ΦΠΑ, την 

Κατάργηση ρύθμισης 100 δόσεων κ.α. 

 Το μόνιμο πρόβλημα της ρευστότητας σε συνδυασμό με τα συνεχιζόμενα Capital 

Controls και την αδυναμία προμήθειας όχι μόνο εμπορευμάτων αλλά ακόμα και 

πρώτων υλών για την παραγωγή προϊόντων. 

 Η Γραφειοκρατία, που δεν μειώνεται με την ταχύτητα που θα έπρεπε.  

 Το Διασυνοριακό Παρεμπόριο και ο Αθέμιτος Ανταγωνισμός με επιχειρήσεις στην 

άλλη πλευρά των συνόρων.   

 Η Εκροή συναλλάγματος προς γειτονικές χώρες λόγω φθηνότερων τιμών και 

φορολογικών συντελεστών. 
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 Η μη καταβολή της επιδότησης του κόστους μισθοδοσίας στις Βιομηχανικές, 

Βιοτεχνικές και Μεταλλευτικές Επιχειρήσεις του Ν. Σερρών, παρά το γεγονός ότι 

αφορά μισθοδοσίες που έχουν ήδη καταβληθεί από τις επιχειρήσεις στους 

εργαζομένους.  

 Η μη καταβολή εγκεκριμένων ποσών επιχορήγησης από τον Αναπτυξιακό 

Νόμο 

 Το μεγάλο ενεργειακό κόστος επιχειρήσεων και η μη καταβολή 

αντισταθμιστικών οφελών από τη διέλευση του αγωγού ΤΑΡ.  

 Οι Απεργιακές κινητοποιήσεις στα λιμάνια της χώρας που δημιούργησαν σοβαρά 

προβλήματα στο εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο των επιχειρήσεων της Β. 

Ελλάδας. 

 Οι τραγικές συνέπειες από το παρατεταμένο κλείσιμο των συνόρων στο 

συνοριακό σιδηροδρομικό σταθμό της Ειδομένης. 

    Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλλαν με τη συνεργασία τους στην 

επιτυχία των ανωτέρω προσπαθειών του Επιμελητηρίου, τοπικούς φορείς, 

επιχειρήσεις μέλη μας, φίλους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλους τους 

εργαζόμενους στο Επιμελητήριο, και βέβαια τους δημοσιογράφους και εκδότες 

όλων των Μ.Μ.Ε., που προβάλλουν συνεχώς και αδιαλείπτως τις ειδήσεις που 

προέρχονται από το Επιμελητήριο Σερρών.  

    Συνεχίζουμε τη νέα χρόνια και ευχόμαστε για ένα καλύτερο 2017,  απευθύνοντας 

έκκληση σε όσους λαμβάνουν αποφάσεις σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 

επίπεδο να στηρίζουν κατά προτεραιότητα την επιχειρηματικότητα, η οποία αποτελεί 

και τη μόνη ελπίδα για την καταπολέμηση της ανεργίας και την οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξης του Ν. Σερρών και της χώρας μας.  


