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ΘΕΜΑ: ΜΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000 € ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ 

∆ΙΑΘΕΣΕΙ Η Π.Κ.Μ. ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 4
ΗΣ

 

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ  

 

Αξιότιµε κε Ψωµιάδη,  

 

Με ιδιαίτερη έκπληξη λάβαµε την επιστολή σας (Αρ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. 1079) µε την 

οποία µας ενηµερώνετε ότι θα συζητήσετε σε επόµενη οικονοµική επιτροπή της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την οικονοµική στήριξη της 4
ης

 

Εµποροβιοτεχνικής Έκθεσης Πιερίας (4
ης

 ΕΒΕΠ) µε το χρηµατικό ποσό των δέκα 

χιλιάδων ευρώ (10.000 €).  

 

Η απόφασή σας αυτή µας λυπεί και ταυτόχρονα προσβάλει το θεσµό της έκθεσης που 

από την απαρχή της διοργάνωσής της στηρίχθηκε από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

Πιερίας και στη συνέχεια από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διά της 

Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, η οποία το 2011 συµµετείχε µε το ποσό των 

20.000€. Αυτή άλλωστε ήταν και η ουσιαστικότερη οικονοµική συνεισφορά που είδε 

η τοπική επιχειρηµατικότητα από την Αντιπεριφέρεια Πιερίας.  

 

Η ΕΒΕΠ αποτελεί µια κοινή δράση των τοπικών φορέων για τη στήριξη της τοπικής 

επιχειρηµατικότητας. Φέτος έχει θέσει τον πήχη ακόµη ψηλότερα κάνοντας άνοιγµα 

στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο στοχεύοντας να γίνει µια δυναµική Περιφερειακή 

Έκθεση της Κεντρικής Μακεδονίας µε έδρα την Κατερίνη. Μάλιστα το κόστος της 

διοργάνωσης της 4
ης

 ΕΒΕΠ αναµένεται να αγγίξει τις 150.000 €. Προς ενηµέρωσή 

σας, αναφέρουµε ότι ο ∆ήµος Κατερίνης φέτος θα συµµετέχει ως συνδιοργανωτής µε 

το ποσό των 18.000 € και επιπλέον διαθέτει το χώρο της διοργάνωσης µε την 
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παράλληλη κάλυψη των εξόδων για παροχή νερού και ρεύµατος. Εύλογο είναι λοιπόν 

να διερωτηθεί κανείς πώς είναι δυνατόν ο ∆ήµος Κατερίνης να συµµετέχει µε το 

ποσό των 18.000 €, ενώ η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διά της Περιφερειακής 

Ενότητας Πιερίας µε το ποσό των 10.000 €, ενώ το αρχικό αίτηµά µας ήταν για 

35.000€; 

 

Με ενδιαφέρον διαβάστηκε στο ∆ιοικητικό µας Συµβούλιο ότι η Αντιπεριφέρεια 

Πιερίας έθεσε θέµα από το Μάρτιο του 2012 στην εκτελεστική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. 

για τη συµµετοχή – συνδιοργάνωση στην 4
η
 ΕΒΕΠ. Από τότε έχουµε δει συνεχείς 

δράσεις της που σχετίζονται µε αθλητικά δρώµενα και σωµατεία αλλά ουδεµία 

επίσηµη αναφορά για τη χρηµατοδότηση της 4
ης 
ΕΒΕΠ. Χάθηκε µάλιστα πολύτιµος 

χρόνος για τη διοργάνωση της φετινής έκθεσης καθώς η Αντιπεριφερειάρχης σε 

τηλεοπτική της συνέντευξη έδειχνε τις προθέσεις ουσιαστικής υποστήριξης της εν 

λόγω έκθεσης.  

 

Επίσης, επικαλείστε ως επιχείρηµα «την οικονοµική κρίση που µαστίζει τη χώρα µας 

καθώς και τη δραµατική µείωση των οικονοµικών πόρων των Περιφερειών και των 

Περιφερειακών Ενοτήτων συνεπακόλουθα». Την ίδια στιγµή, όµως, εύλογα µπορεί 

να αναρωτηθεί κανείς πώς η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διά της 

Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας µπορεί και διαθέτει την ίδια χρονική περίοδο 

πενταπλάσια ποσά σε άλλες διοργανώσεις αφήνοντας από έξω το κοµµάτι της 

επιχειρηµατικής ανάπτυξης στο οποίο µάλιστα επικεντρώνεται η νέα Κυβέρνηση για 

την έξοδο από την κρίση. Επιπλέον, θα θέλαµε να υπογραµµίσουµε ότι ιδίως σε 

καιρούς οικονοµικής κρίσης επιβάλλεται περισσότερο από ποτέ να στηρίξουµε τοµείς 

όπως το επιχειρείν επικεντρώνοντας σε στρατηγικούς στόχους ανάπτυξης.  

 

Το Επιµελητήριο Πιερίας πρωτοπορεί σε όλη την Ελλάδα σε δράσεις στήριξης της 

επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων µε τη 

διοργάνωση επιχειρηµατικών αποστολών, εκθέσεων αλλά και επαφών µε 

Πρεσβευτικές αρχές άλλων κρατών. Μάλιστα, δεν διστάσαµε να στηρίξουµε µε 100% 

αποκλειστική δική µας δαπάνη τη συµµετοχή της Πιερίας στις διεθνείς τουριστικές 

εκθέσεις του Βουκουρεστίου και της Σόφιας το 2011,  κάτω από την οµπρέλα της 

Αντιπεριφέρειας Πιερίας και του Επιµελητηρίου Πιερίας, εκτιµώντας ότι είναι 

σηµαντική η συµµετοχή µας σ’ αυτές τις εκθέσεις ως ενωµένοι φορείς και ότι λόγω 

του Καλλικράτη δεν µπορούσε να υπάρξει οικονοµική στήριξη από την πλευρά της 

Περιφέρειας τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο.  

 

Θα ήταν, όµως, άδικο να µην αναφέρουµε ότι η Αντιπεριφέρεια Πιερίας και κατ’ 

επέκταση η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στήριξε οικονοµικά τις εξής δύο 

δράσεις: Την 3
η
 Εµποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας µε το ποσό των 20.000 € και την 

Πασχαλινή γιορτή αγοράς που διοργανώθηκε το 2012 µε το ποσό των 6.000€. Πέραν 

τούτου όµως τουλάχιστον εµείς δεν µπορούµε να αναγνωρίσουµε ή να θυµηθούµε 

κάποιες άλλες δράσεις στήριξης του τοπικού επιχειρείν όπως προβάλετε στην 

επιστολή σας. Άλλωστε, τις ουσιαστικές εκδηλώσεις εξωστρέφειας που 

οργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε Πρεσβείες και Προξενικά γραφεία 

ξένων κρατών τις αναλαµβάνουµε  εξ ολοκλήρου ως Επιµελητήριο (δαπάνες 

φιλοξενίας, διοργάνωση εκδηλώσεων και δηµοσίων σχέσεων – προβολής) όπου η 

Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας µας τιµά πάντα µε την παρουσία της.  

 

Εν κατακλείδι, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι κατόπιν οµόφωνης 

απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Επιµελητηρίου Πιερίας, που 

συνεδρίασε την Πέµπτη 28 Ιουνίου, η πρότασή σας για οικονοµική στήριξη της 
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«4
ης

 Εµποροβιοτεχνικής Έκθεσης Πιερίας» µε το ποσό των 10.000 € δεν έγινε 

αποδεκτή και σχολιάστηκε ως προσβλητική απέναντι στο θεσµό και τη 

σηµαντικότητα του ρόλου που επιτελεί. Θα θέλαµε να εκφράσουµε τη λύπη µας 

που για πρώτη φορά φέτος η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διά της 

Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας δεν θα συµµετέχει στην έκθεση ως 

συνδιοργανωτής. Βέβαια εκτιµούµε κάθε ένα ευρώ που χορηγείται για 

διοργανώσεις τέτοιου βεληνεκούς αλλά στην προκειµένη περίπτωση θα 

καλύψουµε το ποσό αυτό από άλλες πηγές εσόδων. Τέλος, θα θέλαµε να 

τονίσουµε ότι η παρουσία σας στα εγκαίνια της έκθεσης θα µας τιµήσει 

ιδιαιτέρως.  

 

Καλή συνέχεια στο έργο σας.  

 

 

Ηλίας Χατζηχριστοδούλου 

 

Πρόεδρος Επιµελητηρίου Πιερίας 


