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ΘΕΜΑ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ  
 

 
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 

 

   Με αφορμή την αναβολή των εκλογών για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης των 

Επιμελητηρίων που συζητείται σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και 

δημοσιεύματα περί εκλογών με νέο επιμελητηριακό χάρτη:   

 Δηλώνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την αντίθεσή σας στη δημιουργία 

περιφερειακών επιμελητηρίων («Καλλικράτης») και Περιφερειακών Επιμελητηριακών 

Συμβουλίων (εκπρόσωποι των τοπικών επιμελητηρίων να θεσμοθετηθεί να 

συμμετέχουν στα Περιφερειακά Συμβούλια της Περιφέρειας όπου ανήκουν.) 

Άλλωστε τα Επιμελητήρια συνεργάζονται ήδη τόσο μεταξύ τους όσο και με την 

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), η οποία τα εκπροσωπεί 

επίσημα όλα πανελλαδικώς.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2, 
62122 ΣΕΡΡΕΣ 
ΤΗΛ.(23210)99711- 99739  
FAX (23210) 99740-99728 
e-mail: eves@otenet.gr 
www.eves.gr 

  

 
 
Σέρρες 14.02.2017 
 
Αρ. Πρωτ. 629 
 
 
ΠΡΟΣ: - Τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης 

                                        Κο Δήμο Παπαδημητρίου                       
 

                                                              
ΚΟΙΝ: -  Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και 
Ανάπτυξης Κο Αλέξανδρο Χαρίτση 
 
- Υφυπουργό Εσωτερικών, Κα Μαρία Κόλλια 
Τσαρουχά 
 
- Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας  
        Καταναλωτή  
        Κο Αντώνιο Παπαδεράκη 
 
-  Βουλευτές Ν. Σερρών  

                                                                
-  Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος 
 

          -  Όλα τα Επιμελητήρια                                                                         
 

mailto:eves@otenet.gr


 

 

 2 

 Υποστηρίζουμε την ύπαρξη και συνέχιση της λειτουργίας των 59 Επιμελητηρίων και 

ειδικά των τοπικών Επιμελητηρίων ως των μοναδικών φορέων επίσημης συλλογικής 

εκπροσώπησης του συνόλου των επιχειρήσεων της περιοχής αρμοδιότητάς τους. 

 Διαμαρτυρόμαστε και είμαστε αντίθετοι με τη δρομολογούμενη μετάθεση του χρόνου 

των εκλογών για το Νοέμβριο και μάλιστα με νέο νόμο για τον επιμελητηριακό 

θεσμό, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από την αιτιολογική Έκθεση που είναι 

κατατεθειμένη στη Βουλή.  

 Ζητάμε οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέων διοικήσεων στα Επιμελητήρια να 

πραγματοποιηθούν με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Πιστεύουμε ότι εσείς ως νέος Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης επιβάλλεται να 

εγγυηθείτε του κύρους του Υπουργείου έναντι της επιχειρηματικής κοινότητας, ως 

προς τη δέσμευσή του δια του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου στη Γ.Σ. της Κ.Ε.Ε.Ε. το 

Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη, ότι οι εκλογές θα γίνουν με την υπάρχουσα νομοθεσία 

τον Απρίλιο του 2017 και ότι η πολιτική ηγεσία δεν σκοπεύει να προβεί σε κανέναν 

αιφνιδιασμό!  

 

Κύριε Υπουργέ, 

    Ως Επιμελητήριο Σερρών, που σημειωτέον φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια δυναμικής 

και επιτυχημένης παρουσίας στα επιχειρηματικά δρώμενα του Νομού Σερρών, 

ανησυχούμε ιδιαίτερα και αγωνιούμε για το μέλλον των επιχειρήσεων μελών μας – και 

ειδικά των μικρών – για την επικείμενη αναβολή των εκλογών και τα όσα ως προς τον 

επιμελητηριακό θεσμό είδαν το φώς της δημοσιότητας. 

    Αδυνατούμε να κατανοήσουμε και δεν βλέπουμε το λόγο της αναβολής των εκλογών 

και της δημόσιας συζήτησης περί περιφερειακών επιμελητηρίων («επιμελητηριακός 

Καλλικράτης») και αυτό καταθέτουμε ως θέση μας τόσο στις Γ.Σ. της Κ.Ε.Ε.Ε. όσο και 

με κάθε ευκαιρία  σε συναντήσεις με παράγοντες των Υπουργείων και των οργάνων και 

στελεχών λήψης αποφάσεων, ότι δηλαδή τα ΤΟΠΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ και ειδικά το 

Επιμελητήριο Σερρών:  

 Εκπροσωπούν συλλογικά όλες τις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρές και μεσαίες, οι 

οποίες χωρίς τις ενέργειες και τις δράσεις των Επιμελητηρίων δεν θα έχουν τη 

δυνατότητα υποστήριξης με τα μέσα που αυτά τους παρέχουν και δεν θα έχουν 

καμία δυνατότητα να ακουστούν σε συλλογικό επίπεδο. 

 Γνωρίζουν τα τοπικά θέματα και τα χαρακτηριστικά της τοπικής επιχειρηματικής, 

οικονομικής και κοινωνικής ζωής, μεταφέροντάς τα προς τα κέντρα λήψης 

αποφάσεων. 
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 Μεταφέρουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τις ειδήσεις, πληροφορίες και πολιτικές των 

Υπουργείων προς τις επιχειρήσεις μέλη τους διασφαλίζοντας μία συνεχή επικοινωνία 

από τη βάση προς την κεντρική εξουσία και το αντίθετο.  

 Ιδρύθηκαν εδώ και χρόνια ύστερα από προσπάθειες, αγώνες και επιτυχίες 

επιχειρηματιών με μεράκι και τη βούληση να έχουν ένα επίσημο Ν.Π.Δ.Δ. μέσω του 

οποίου να εκπροσωπούνται, να εκφράζονται, να δημιουργούν, να προτείνουν, να 

συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη και εθνική οικονομία. 

 Χωρίς να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, ακόμα και με μειωμένες 

συνδρομές, παράγουν έργο, στηριζόμενα στην εθελοντική προσφορά των μελών 

τους και στο προσωπικό τους, το οποίο μαζί με την επιτυχημένη λειτουργία του 

Γ.Ε.ΜΗ. επιτελεί και τα άλλα καθήκοντά του (ευρωπαϊκά προγράμματα, 

συμβουλευτική, ενημέρωση, διοργάνωση ημερίδων κ.λ.π.). 

 Έχουν ιδιόκτητα κτίρια και ακίνητα και επιδιώκουν την ενίσχυσή τους μέσω της 

παραχώρησης δημοσίων εκτάσεων και κτιρίων για τη ίδρυση επιχειρηματικών 

πάρκων, μόνιμων εκθεσιακών χώρων και κέντρων κ.π.ά. 

 

    Μόνο με ανεξάρτητα Τοπικά Επιμελητήρια θα αποφευχθεί το κλείσιμο και άλλων 

επιχειρήσεων και η δημιουργία νέων προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, της 

δημιουργίας και διατήρησης θέσεων εργασίας. Ως Επιμελητήριο Σερρών χρειαζόμαστε 

να σας έχουμε αρωγούς και υποστηρικτές στις προσπάθειές μας. Μόνο μέσω της 

ενίσχυσης της συνεργασίας μας (επισκέψεις, συσκέψεις κοινές εκδηλώσεις, αποστολές, 

εκθέσεις, προγράμματα εκπαίδευσης και πολλά άλλα)  και την υποστήριξη του τοπικού 

επιχειρείν θα μπορέσουμε μαζί να επιτύχουμε την ανάπτυξη, την οποία τόσο πολύ όλοι 

μας ζητούμε και επιδιώκουμε. 

   

     Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνηση και στέλνουμε ενδεικτικές 

δράσεις του Επιμελητηρίου Σερρών το 2016, ως δείγμα του τι θα μπορούσαμε επιπλέον να 

κάνουμε αν έχουμε ενισχυμένη τη στήριξή σας. 

                                 

                                                                                                 Με τιμή 

                                                                                             Ο Πρόεδρος 

 

 

                                                                                Χρήστος Μέγκλας 


