
Κυρίες και Κύριοι,  
 
 
           Αποτελεί μεγάλη τιμή για το Επιμελητήριο η σημερινή 
σας παρουσία,  γιατί η σημερινή προσέλευση, τόσων πολλών 
και εκλεκτών στο χώρο αυτό, προσδιορίζει την καταλυτική για 
την κοινωνία μας, θέση που κατέχει ο σερραίος επιχειρηματίας.  
 
           Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στο οικονομικό 
περιβάλλον που χαρακτηρίζει τη χώρα μας και μέσα σε αυτό να 
προσδιορίσω την οικονομική πραγματικότητα που βιώνει το 
δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας του νομού μας.  
 
           Τη χρονιά που διανύσαμε αναδείχτηκαν με το χειρότερο 
τρόπο  τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση, ελήφθησαν 
μέτρα επώδυνα για τον επιχειρηματικό κόσμο και την κοινωνία 
μας γενικότερα.   
 
          Η μεγάλη φορολογική επιδρομή στις επιχειρήσεις από τη 
μία, και η αφαίμαξη του καταναλωτικού κοινού από την άλλη, 
οδήγησαν τις επιχειρήσεις μας σε μία εκρηκτική κατάσταση και 
πολλές από αυτές στο χείλος του γκρεμού. 
  
          Επειδή πιστεύουμε ότι η λογική της επιβολής 
φοροεισπρακτικών μέτρων χωρίς προοπτικές ανάπτυξης είναι 
ότι χειρότερο για την επιβίωση των επιχειρήσεων, ζητούμε 
επειγόντως παρεμβάσεις της πολιτείας οι οποίες θα βοηθήσουν 
και θα στηρίξουν την χειμάζουσσα επιχειρηματική οικογένεια.  
 
         Τάχιστα, πρέπει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος να τεθεί σε 
εφαρμογή και εδώ το Επιμελητήριο Σερρών με τις προτάσεις 
του απέδειξε τον παρεμβατικό του χαρακτήρα, αλλά  και όλα τα 
χρηματοδοτικά  εργαλεία (ΕΣΠΑ, ΤΕΜΠΤΕ, Ευρωπαϊκά 
προγράμματα) να λειτουργήσουν με μοναδικό γνώμονα τη 
στήριξη του επιχειρηματικού κόσμου.  



        Οι κινήσεις της πολιτείας θα πρέπει να τείνουν προς τον 
περιορισμό του δημόσιου τομέα και  ορθολογικοποίηση του  
κόστους λειτουργίας του κράτους, για να μειωθούν δραστικά το 
δημόσιο έλλειμμα και το χρέος της χώρας.  
         Αυτό σημαίνει :  

 καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού. 
 Στήριξη από μέρους των τραπεζών οι οποίες θα 

προτείνουν νέα χρηματοδοτικά  εργαλεία   
 Εδραίωση της έννοιας του κέρδους ως βασικού μοχλού 

δραστηριοποίησης της οικονομίας, με παράλληλη πάταξη 
κάθε μορφής παρασιτισμού, διαπλοκής αλλά και 
κρατικοδίαιτης επιχειρηματικής παρουσίας και 
ολιγοπωλιακών καταστάσεων. 
 

         Με τον τρόπο αυτό, θα ενισχυθεί η διαδικασία ανάδειξης 
και προώθησης των νέων επιχειρηματικών μας δυνάμεων, θα 
εδραιωθεί ο ρόλος του κέρδους  ως βασικού μοχλού 
οικονομικής δραστηριοποίησης και θα συνειδητοποιηθεί 
ευρύτερα η σημασία της εξωστρέφειας, ενώ θα περιοριστεί 
αισθητά και η έκταση της παραοικονομίας, η οποία νοθεύει τον 
ανταγωνισμό, διευρύνει τις ανισότητες και οδηγεί στην 
υπερφορολόγηση. 
  
        Ταχύτερες, βαθύτερες και ευρύτερες μεταρρυθμίσεις για 
την πλήρη απελευθέρωση της δυναμικής των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων και τη μείωση του κόστους παραγωγής. Γιατί ο 
στόχος της εξάλειψης των χρόνιων διαρθρωτικών αδυναμιών 
μας, του εκσυγχρονισμού των δομών της οικονομίας και, της 
βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας απαιτούν τέτοιες 
προσεγγίσεις. 
 
       Η ολοκλήρωση των έργων στον  κάθετο άξονα της 
Εγνατίας Οδού και η δημιουργία ΣΕΟ σε αυτόν,  καθιστά τις 
Σέρρες σημαντικό  κόμβο στη διαδρομή Θεσσαλονίκη – Σόφια 
– Βουκουρέστι. 
  



         Η ολοκλήρωση του βιοτεχνικού πάρκου που θα 
συγκεντρώσει βιοτεχνικές επιχειρήσεις χαμηλής όχλησης 
επιτρέποντάς τους να λειτουργήσουν απρόσκοπτα έχοντας στη 
διάθεσή τους όλες τις αναγκαίες υποδομές.  
 
       Ο χωροταξικός σχεδιασμός των νέων Καλλικρατικών 
Δήμων όπου θα καθοριστούν οι νέες επιχειρηματικές ζώνες. 
 
          Η άμεση παρέμβαση στις υποδομές της ΒΙΠΕ ( φύλαξη, 
πυρασφάλεια, αρδευτικό δίκτυο κ.α) ώστε αυτή να αποτελέσει 
πρότυπο αλλά και μοχλό ανάπτυξης του Νομού. 
 
        Εκμετάλλευση πλεονεκτημάτων λειτουργίας του Λιμανιού 
της Αμφίπολης (άμεση σύνδεση με την Εγνατία Οδό, αλλά και 
πολύ πιο γρήγορη προσέγγιση από προορισμούς από το Λιμάνι 
της Θεσσαλονίκης)   με τη δημιουργία υποδομών πολλαπλών 
χρήσεων.  
 
         Τέλος, η ολοκλήρωση εργασιών στο υπόλοιπο οδικό 
δίκτυο του Νομού και τη δημιουργία προαστιακού   
σιδηρόδρομου και σύνδεση με Θεσσαλονίκη.  
 
Κυρίες και Κύριοι,  
 
           Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Επιμελητήριο Σερρών 
έχοντας ένα νέο και αναβαθμισμένο ρόλο ύστερα από την 
ολοκλήρωση του ΓΕΜΗ αλλά και τις υπηρεσίες προς τα μέλη 
(ίδρυση ONE SHOP STOP) δίπλα και μαζί με το σύνολο της 
επιχειρηματικής κοινότητας, δίνει ένα καθημερινό αγώνα για να 
αντιμετωπίσει τα προβλήματα, να θέσει στόχους, να βελτιώσει 
το επιχειρηματικό περιβάλλον του τόπου, να προστατέψει τον 
υγιή ανταγωνισμό.  
 
         Γι’ αυτούς τους λόγους προχωράμε σε μία σειρά 
λειτουργιών και δράσεων που εκπληρώνουν όλες αυτές τις 
ανάγκες  ενός σύγχρονου Επιμελητηρίου . 



          Σε αυτή την πραγματικότητα το Επιμελητήριο απαντά με 
ενημέρωση, υποστήριξη, παρέμβαση, ανταποδοτικότητα, 
εξωστρέφεια, ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. 
 
         Στον τομέα της ενημέρωσης εντείναμε τις προσπάθειές 
μας με πολλαπλούς τρόπους ενημέρωσης των επιχειρηματιών 
του Νομού, πραγματοποιώντας ημερίδες εντός της 
πρωτεύουσας του νομού αλλά και στην   Περιφέρεια για 
προγράμματα αλλά και για ζητήματα που αφορούν τον 
επιχειρηματικό  κόσμο.  
       Το περιοδικό μας είναι ένα χρήσιμο εργαλείο ενημέρωσης 
για τα μέλη μας  αλλά και το portal του Επιμελητηρίου 
προκειμένου γρήγορα και άμεσα να φτάνει η επιχειρηματική 
πληροφορία στα μέλη μας.  
 
         Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ και στα ΜΜΕ 
του νομού, τα οποία αποτελούν τον κυρίαρχο δίαυλο 
επικοινωνίας μεταξύ του Επιμελητηρίου και των μελών του και 
γι’ αυτό τον λόγο εκ μέρους της διοίκησης του επιμελητηρίου 
εκφράζω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες τις εφημερίδες, τους 
ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς του Νομού μας. 
Πολύ λιγότερα θα γινόταν και ακόμη λιγότερα θα γνώριζε ο 
σερραίος πολίτης αν δεν υπήρχαν αυτά τα μέσα.  
 
        Στον τομέα της υποστήριξης η λειτουργία ενός νέου 
εργαλείου, του ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ, 
έρχεται να διευκολύνει και να λύσει προβλήματα στη σχέση του 
επιχειρηματικού κόσμου με τις δημόσιες υπηρεσίες. Έτσι το 
Επιμελητήριο με το γραφείο του Συνηγόρου του Επιχειρηματία 
παρεμβαίνει δραστικά σε όλες τις περιπτώσεις που μέλη του 
ταλαιπωρήθηκαν, απειλήθηκαν ή εξαπατήθηκαν από δημόσιες 
υπηρεσίες, φορείς ή οργανισμούς.  
 
         Το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ της ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
είναι ένα ακόμη εργαλείο στη διάθεση όχι μόνο των 
επιχειρηματιών αλλά και όλων των συμπολιτών μας ώστε να 
παντρεύεται η ζήτηση με την προσφορά εργασίας. Η 



παρεμβατική δράση του Επιμελητηρίου βασίζεται σε τρεις 
άξονες : ανάλυση – τεκμηρίωση – διεκδίκηση.  
 
          Θεωρούμε ότι επίσημος σύμβουλος της Πολιτείας που 
είναι το Επιμελητήριο, θα πρέπει πάντοτε να αναδεικνύει τα 
θέματα μέσα από μια διαδικασία  τεχνοκρατικής ανάλυσης, 
επιστημονικής τεκμηρίωσης και δυναμικής διεκδίκησης.  
 
         Αναδείξαμε λοιπόν με τον καλύτερο τρόπο σε συνεργασία 
με το Επιμελητήριο Ημαθίας την ενδοπεριφερειακή ανισότητα 
που μαστίζει το νομό μας, αλλά και τους υπολοίπους νομούς της 
Κεντρικής Μακεδονίας πλην Θεσσαλονίκης, προκειμένου να 
ενισχυθεί ο νομός μας με αναπτυξιακά κίνητρα. Ένας αγροτικός 
νομός , ο οποίος από το 1980 έχει μία φθίνουσα πορεία λόγο της 
μεγάλης συμμετοχής στο  ΑΕΠ του Νομού του πρωτογενούς 
τομέα όπου δεν έγιναν οι απαραίτητες παρεμβάσεις 
προκειμένου να υπάρξει ανοδική πορεία, έχοντας σαν συνέπεια 
να παρασυρθεί και ο δευτερογενής τομέας, ο οποίος ήταν σε 
μεγάλο ποσοστό εστιασμένος στη μεταποίηση αγροτικών 
προϊόντων. Έτσι από το 2000 ο νομός Σερρών, καταλαμβάνει 
τις τελευταίες θέσεις στο ΑΕΠ της χώρας και ενώ έχει ζητηθεί η 
παρέμβαση της πολιτείας, δυστυχώς δεν υπήρξε η ανάλογη 
ανταπόκριση που θα τραβήξει το νομό από τις τελευταίες 
θέσεις. 
 
            Η παρουσία μας στην Κεντρική Μακεδονία συνετέλεσε 
στα μέγιστα  στην καταβαράθρωση του νομού  στις τελευταίες 
θέσεις του ΑΕΠ. 
 
          Πλήθος παρεμβάσεων πραγματοποιήθηκαν από το 
Επιμελητήριο Σερρών  για να στηρίξουν τον χειμαζόμενο 
επιχειρηματικό κόσμο του Νομού μας.  
 
           Το Επιμελητήριο, προσπαθώντας να λειτουργήσει 
ανταποδοτικά στα μέλη του, λειτουργεί εδώ και χρόνια 
ασφαλιστικό και κατασκηνωτικό πρόγραμμα,  συνεργασία και 



προσφορά φθηνότερων εισιτηρίων από το ΔΗΠΕΘΕ, Τράπεζα 
αίματος. 
 
           Εκεί όμως που πρωτοστάτησε το Επιμελητήριο ήταν 
στη χάραξη εξωστρεφής πορείας προκειμένου να στηρίξει τις 
επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρομεσαίες, που είχαν τα προσόντα 
και τις προοπτικές  να δραστηριοποιηθούν εντός και εκτός της 
χώρας. Έτσι συμμετείχαμε σε εκθέσεις σε όλη την Ελλάδα, με 
σταθμό ο οποίος έχει γίνει θεσμός πλέον με την παρουσία μας 
στο σταθμό του ΜΕΤΡΟ αλλά και  στην Πλατεία 
Συντάγματος, αλλά και με πολλές εμπορικές αποστολές και 
συμμετοχή σε εκθέσεις εκτός της χώρας οι οποίες τα τελευταία 
τρεισήμισι χρόνια είναι διπλάσιες στην εξηντάχρονη πορεία του 
Επιμελητηρίου.  
         Αποκορύφωμα της παρουσίας μας εκτός των συνόρων 
είναι η δημιουργία του μόνιμου εκθεσιακού κέντρου στη 
Μόσχα σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια της Καβάλας και 
της Χαλκιδικής.   
          Στις συγκεκριμένες εκθέσεις και αποστολές οι 
επιχειρηματίες κάλυψαν τα έξοδά τους, ενώ το Επιμελητήριο 
Σερρών διοργάνωνε τις εκθέσεις και τις αποστολές προκειμένου 
να μην είναι εκδρομές αλλά να έχουν ουσία, και έτσι είχαμε 
πολύ γρήγορα ευχάριστα αποτελέσματα.  
 
          Το Επιμελητήριο Σερρών προκειμένου να προσελκύσει 
μεγάλο αριθμό επισκεπτών  στο νομό και έτσι να βοηθηθούν 
όλες οι επιχειρήσεις του νομού έφτιαξε το καλάθι των 
μοναδικών εκλεκτών σερραϊκών προϊόντων το οποίο έγινε 
αναπόσπαστο κομμάτι με τις ομορφιές του νομού, και 
συμπλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο το παζλ που λέγεται 
εναλλακτικός τουρισμός Νομού Σερρών.  
 
           Υποστήριξε και συνδιοργάνωσε  συνέδρια και  αθλητικά 
γεγονότα με πανελλήνιο χαρακτήρα.  
 



           Συμμετείχε σε εκπομπές πανελλήνιας εμβέλειας με 
σκοπό την ανάδειξη των σεραϊκών προϊόντων και του 
σερραϊκού γίγνεσθαι. 
 
          Έτσι απαντάμε κυρίες και κύριοι, στις ανάγκες του 
μικρού επιχειρηματία στην καθημερινή του λειτουργία.  
 
         Έτσι αντιλαμβανόμαστε εμείς το ρόλο ενός σύγχρονου 
Επιμελητηρίου που δεν είναι μόνο για τα σημαντικά μεν, αλλά 
άγνωστα στον επιχειρηματία θέματα θεσμικών διεκδικήσεων 
και σημαντικών παρεμβάσεων αλλά για να ελαφρύνει να 
στηρίζει να προσφέρει να ακούει να μάχεται για την 
καθημερινότητα, για τα μικρά και μεγάλα προβλήματα, για το 
σήμερα και το αύριο του ήρωα της σημερινής κοινωνίας του 
επαγγελματία.  
 
           Όλα αυτά είναι ένα μικρό μέρος από τις συνολικές 
υπηρεσίες που προσφέρονται από το Επιμελητήριο Σερρών, και 
νοιώθω υπερήφανος που βρίσκονται μαζί μας αυτοί οι άνθρωποι 
που τα οραματίστηκαν, τα σχεδίασαν  και τα πραγματοποίησαν.  
 
          Ξέρετε, είναι μεγάλη περιουσία για κάποιον που 
ασχολείται από μία θέση ευθύνης, όπως είναι αυτή του 
Προέδρου του Επιμελητηρίου, να έχει δίπλα του τόσο 
δημιουργικούς, τόσο ζωντανούς και τόσο ανιδιοτελείς 
συνεργάτες που το μόνο που ζητούν είναι να προσφέρουν  
 
            Και αυτή την τύχη με αξίωσε ο Θεός, να την έχω σαν 
πρόεδρος, γι’ αυτό μέσα από την καρδιά μου ευχαριστώ τα μέλη 
της διοίκησης και το προσωπικό του Επιμελητηρίου για αυτή 
την άδολη, υπέροχη, γόνιμη, και δημιουργική πορεία που 
έχουμε μαζί .  
 
           Σε μια δύσκολη περίοδο που η χώρα μας αιμορραγεί, το 
Επιμελητήριο Σερρών, με 72 % ανελαστικές δαπάνες του 
προϋπολογισμού του επέλεξε το δύσκολο δρόμο, να 
υποστηρίξει με όλες του τις δυνάμεις, οικονομικέ ς και ψυχικές  



το σερραίο επιχειρηματία. 
 
          Έτσι θα συνεχίσουμε καταθέτοντας αγωνία, όραμα, 
μεράκι και ατελείωτες ώρες προσφοράς.  
 
Σ’ αυτή την πορεία σας θέλουμε αρωγούς και συμμέτοχους. 
 
Σας ευχαριστώ πολύ, 
 
Καλή χρονιά.   


