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Αξιότιµε κε Ψωµιάδη,  

 

Καταρχήν θα θέλαµε να εκφράσουµε την ικανοποίησή µας καθώς διαβάζοντας 

την επιστολή σας (Αρ. Πρωτ.: Γ.Π.Κ.Μ. 1164), διαπιστώσαµε για ακόµη µια 

φορά ότι το ενδιαφέρον σας για ουσιαστικό έργο στη στήριξη του επιχειρείν και 

κατ’ επέκταση της ανάπτυξης της Περιφέρειάς µας είναι αναλλοίωτο παρά την 

οικονοµική κρίση. Με ιδιαίτερη, όµως, έκπληξη παρακολουθούµε τις τελευταίες 

ηµέρες τη δηµοσίευση υπηρεσιακών επιστολών αναφορικά µε τη 

χρηµατοδότηση της 4ης Εµποροβιοτεχνικής Έκθεσης Πιερίας στα Μέσα 

Μαζικής Ενηµέρωσης. Πιστεύουµε ότι τους πολίτες τους απασχολούν σοβαρά 

προβλήµατα αυτή την περίοδο και είναι λάθος να δίνονται εντυπώσεις του τύπου 

«ξέσπασε κόντρα µεταξύ Επιµελητηρίου Πιερίας και Αντιπεριφέρειας Πιερίας ή 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη χρηµατοδότηση της 4
ης

 ΕΒΕΠ». 

Άλλωστε η ∆ιοίκηση του Επιµελητηρίου Πιερίας δεν συµµετείχε ποτέ σε 

«παιχνίδια εντυπώσεων» αλλά µε υπευθυνότητα για κάθε απόφασή της παρέθετε 

επιχειρήµατα και πάντα αναλάµβανε το όποιο κόστος. Η παρούσα επιστολή µας, 

βέβαια, θα κοινοποιηθεί και στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης λόγω της 

δηµοσιοποίησης του θέµατος. 

 

Επίσης, και αυτό το διαµηνύουµε σε όλους τους τόνους, επιθυµούµε να δούµε 

ανάπτυξη στην επιχειρηµατικότητα στην Περιφέρειά µας. Και αυτό µπορεί να 

επιτευχθεί µόνο µε συνεργασίες και συνέργειες του δηµόσιου και ιδιωτικού 

τοµέα, όπως µεταξύ άλλων είναι και η αιρετή Περιφέρεια Κεντρικής 
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Μακεδονίας. Οπότε, η στήριξη του επιχειρηµατικού κόσµου δεν εξαντλείται στη 

χρηµατοδότηση δύο δράσεων αλλά απαιτεί συνεχή εγρήγορση. 

 

Προς αποφυγή παρερµηνειών, θα θέλαµε να ξεκαθαρίσουµε τα εξής σηµεία:  

 

Πρώτον, δεν απαξιώνουµε τη χορηγία των 10.000 ευρώ που επιθυµεί να διαθέσει 

η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη χρηµατοδότηση της 4
ης

 ΕΒΕΠ, 

όπως έχει αφεθεί να εννοηθεί υπηρετώντας άγνωστες για εµάς σκοπιµότητες. 

Αυτό που υπογραµµίζουµε είναι ότι µε το ποσό αυτό δεν είναι δυνατόν να 

αποδεχθούµε την Αντιπεριφέρεια Πιερίας ως συνδιοργανωτή της Έκθεσης. Άλλο 

Συνδιοργανώνω και άλλο Στηρίζω µια Έκθεση. Συνδιοργάνωση σηµαίνει ότι 

συµµετέχω από κοινού. Συµµετέχω από κοινού στη δίκαιη κατανοµή τόσο του 

κόστους όσο και της εργασίας που απαιτεί η εν λόγω διοργάνωση. Κατανοούµε 

τις περικοπές που υφίσταται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω της 

κρίσης. Την ίδια στιγµή, όµως, θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι περικοπές 

υφίσταται όλος ο δηµόσιος τοµέας. Έτσι, το Επιµελητήριο Πιερίας και ο ∆ήµος 

Κατερίνης µε τις γενναίες αποφάσεις τους αποφάσισαν να χρηµατοδοτήσουν µε 

µεγαλύτερα κονδύλια φέτος την Έκθεση πιστεύοντας στο ρόλο που επιτελεί για 

τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας στην περιοχή µας. Η χρηµατοδότηση της 

Έκθεσης µε µικρότερα από τα περσινά κονδύλια, λόγω της κρίσης, θα 

σηµατοδοτούσε ταυτόχρονα και µια «ΕΒΕΠ σε κρίση», µε αποτέλεσµα να 

συρρικνωθεί και να αποτελέσει άλλον ένα θεσµό σ’ αυτή τη χώρα που θα µετρά 

τις πληγές του. Οι φορείς που πιστέψαµε και δηµιουργήσαµε αυτή την έκθεση 

δεν µπορούµε να επιτρέψουµε την παρακµή της. Και στο σηµείο αυτό θα θέλαµε 

να σας ενηµερώσουµε ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κατερίνης, κατά τη 

συνεδρίασή του, την Τρίτη 3 Ιουλίου, αποφάσισε σχεδόν οµόφωνα τη στήριξη 

της Έκθεσης µε το ποσό των 18.000 ευρώ και επιπλέον όλες τις παροχές που δίνει 

σε ετήσια βάση, όπως ο χώρος της διοργάνωσης. Επίσης, όλες οι υπηρεσίες του 

∆ήµου, όπως οι υπηρεσίες καθαριότητας, είναι επί ποδός πριν και κατά τη 

διάρκεια της διοργάνωσης. Σε ποια λογική «δικαίου», λοιπόν, θα µπορούσαµε να 

αποδεχθούµε ως ισότιµο συνδιοργανωτή την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας; 

Και, όπως τονίσαµε σε προηγούµενη επιστολή µας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 

Επιµελητηρίου Πιερίας οµόφωνα αποφάσισε τη µη αποδοχή του χρηµατικού 

ποσού θεωρώντας προσβλητικό για τη διοργάνωση να συµµετέχει η 

Αντιπεριφέρεια Πιερίας ως ισότιµος συνδιοργανωτής µε το ποσό των 10.000 

ευρώ.  

 

∆εύτερον, σύµφωνα µε την απόφαση 529/2012 της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το κόστος διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού 

Πρωταθλήµατος Βόλεϊ Ανδρών, ανέρχεται στο ποσό των 47.000 ευρώ  και όχι 

43.000 ευρώ, όπως αναφέρετε στην επιστολή σας. Θα θέλαµε να 

υπογραµµίσουµε, όµως, ότι κάθε διοργάνωση έχει το ρόλο και την ιδιαίτερη 

σηµασία της. Εµείς ποτέ δεν ισχυριστήκαµε ότι δεν πρέπει να γίνονται αθλητικές 

διοργανώσεις. Αυτό, όµως, που τονίσαµε είναι η απορία µας πώς, σε καιρό 

κρίσης, βρέθηκαν 47.000 για τη χρηµατοδότηση µιας αθλητικής διοργάνωσης 

και την ίδια στιγµή περικόπτεται στο ήµισυ η χρηµατοδότηση της ΕΒΕΠ, και 

µάλιστα τη χρονιά που αποφασίσαµε να θέσουµε τον πήχη πιο ψηλά ανάγοντάς 

την σε Περιφερειακή Έκθεση και ζητώντας από την Περιφέρεια να τη 

χρηµατοδοτήσει µε το ποσό των 35.000 ευρώ;  

 

Τρίτον, θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι σεβόµαστε κάθε ένα ευρώ που δίδεται 

από τα µέλη µας προς το Επιµελητήριο και καθήκον µας είναι να επιστρέφουµε 
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µε ανταποδοτικό τρόπο αυτά τα χρήµατα. Η διοργάνωση της έκθεσης 

εκπληρώνει αυτό τον στόχο. Οφείλουµε, λοιπόν, να εργαστούµε για την απόλυτη 

επιτυχία της και να συνεργαστούµε µε όλους τους φορείς, όπως άλλωστε κάνουµε 

όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης, σε καµία περίπτωση δεν ισχύει αυτό που αφέθηκε 

να εννοηθεί ότι δεν αποδεχόµαστε τα χρήµατα γιατί είναι µηδαµινό το ποσό. 

Αποδεχόµαστε οποιοδήποτε ποσό θα θέλατε να διαθέσετε (ακόµη και µικρότερο 

των 10.000 ευρώ) για τη διοργάνωση της 4
ης

 Εµποροβιοτεχνικής Έκθεσης 

Πιερίας αλλά στη βάση της στήριξης και όχι της συνδιοργάνωσης.  

Έτσι, η επιθυµία σας για επιχορήγηση της 4
ης

 ΕΒΕΠ µε το ποσό των 10.000 ευρώ 

µας βρίσκει απόλυτα σύµφωνους υπό την προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται να 

απαιτηθεί η συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας στην έκθεση ως 

συνδιοργανωτής αλλά πλέον κατατάσσεται στους φορείς που στηρίζουν την 

έκθεση. Και αυτό, στη λογική που επιτάσσει το δίκαιο που και εσείς πρεσβεύετε.  

 

Τέλος, θα θέλαµε να υπογραµµίσουµε ότι σας θέλουµε δίπλα µας αρωγό στην 

προσπάθειά µας για µια δυναµική διοργάνωση της 4
ης

 ΕΒΕΠ, από όποιο µετερίζι 

εσείς κρίνετε ότι µπορείτε να ανταποκριθείτε. Θέλουµε την καλή συνεργασία 

µαζί σας, όπως άλλωστε και µε όλους τους φορείς γιατί αυτή είναι η µόνη 

προϋπόθεση για την αντιµετώπιση της κρίσης. Θα θέλαµε, λοιπόν, αν το κρίνετε 

σκόπιµο, να µας ενηµερώσετε για τις προθέσεις σας αναφορικά µε τον τρόπο 

συµµετοχής σας στην 4
η
 ΕΒΕΠ. Σε περίπτωση θετικής ανταπόκρισης, στην 

οποία και ευελπιστούµε, θα συγκαλέσουµε έκτακτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για 

την τροποποίηση της απόφασής µας.  

 

 

 

 

Με εκτίµηση,  

 

 Ηλίας Χατζηχριστοδούλου 

 

 

Πρόεδρος Επιµελητηρίου Πιερίας 


