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Επιμελητηριακή δράση και επιχειρηματική ανάπτυξη.

Τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια αποτελούν έναν βαρύνοντα και κρίσιμο θεσμό για τις τοπικές και περιφερειακές 
οικονομίες. Η πολυσυλλεκτικότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων που εσωκλείουν, προσδίδει μία ζωτική δυναμική, 
από την οποία ο επιμελητηριακός λόγος και ρόλος, αποκτά βάθος και πλάτος στις τοπικές αγορές και οικονομίες. 
Τα επαγγελματικά επιμελητήρια αποτελούν (ή θα έπρεπε να αποτελούν) την καρδία και το μυαλό των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, όπου μέσα από την καθοδήγηση και την κοινή, συλλογική δράση θα μπορούσαν να διεκδικηθούν, να 
θεσμοθετηθούν και εν τέλει να λειτουργήσουν καλύτερες συνθήκες για την τοπική επιχειρηματικότητα.   
Η θεσμοθετημένη υπόσταση και ο ρόλος των επιμελητηρίων, τους προσδίδει την δυνατότητα για ηχηρές και ισχυρές παρεμβάσεις στα διοικητικά 
και αυτοδιοικητικά όργανα των Δήμων, των Περιφερειών και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης. Τα επιμελητήρια ως φορείς αποτελούν 
ξεχωριστές νομικές οντότητες οι οποίες έχουν τυπικά, αλλά και ουσιαστικά, την δυνατότητα διεκδίκησης και υλοποίησης χρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κεντρική Διοίκηση της Πολιτείας.
Ο ρόλος των επιμελητηρίων, και γενικότερα των επιμελητηριακών υπηρεσιών, ενισχύεται και αναβαθμίζεται ολοένα και περισσότερο, δίδοντας έναν πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην υποβοήθηση και υποστήριξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, τα επαγγελματικά επιμελητήρια, έχουν ήδη αναβαθμιστεί με την παροχή 
υπηρεσιών μιας στάσης, όπου παρέχεται ουσιαστική και πολύτιμη καθοδήγηση, 
καθώς και έμπρακτη υποστήριξη για την σύσταση μιας επιχείρησης. Ανάλογα 
σημαντικός αναμένεται να είναι ο ρόλος τους και στις διαδικασίες αδειοδότησης 
μιας επιχείρησης, όπου με τις επερχόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις,  οι υπηρεσίες 
του εκάστοτε επιμελητηρίου αναμένεται να διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο 
στις μέχρι σήμερα χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αναμφίβολα, 
τα επαγγελματικά επιμελητήρια αποτελούν φορείς που συνδράμουν στην τοπική 
οικονομική ανάπτυξη, όπου με τις δράσεις τους ενισχύουν και υποστηρίζουν την 
μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και  συνάμα την ραχοκοκαλιά της εθνικής μας 
οικονομίας.     
Το Επιμελητήριο Έβρου, με τις εξαίρετες κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές 
που συνολικά κοσμούν την πόλη και τον επαγγελματικό κόσμο, αποτελεί έναν 
θεσμό του οποίου το κύρος, ο σεβασμός και η αξιοπιστία, έχουν ενισχυθεί 
σημαντικά τα προηγούμενα χρόνια. Τον θεσμό αυτό καλούνται πλέον οι 
επαγγελματίες μιας άλλης γενιάς, να τον υπηρετήσουν και να τον οδηγήσουν 
αποτελεσματικά και επάξια στα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στην 
ευρύτερη περιοχή μας. Οι προτάσεις για δράση και ανάπτυξη που εκθέτονται 
από τους υποψήφιους σχηματισμούς του Επιμελητηρίου Έβρου, είναι πράγματι 
ενδιαφέρουσες και στην πλειονότητά τους είναι εφαρμόσιμες και λειτουργικές. 
Ο προεκλογικός ζήλος που επιδεικνύεται από τους συμμετέχοντες εμφανίζεται 
να είναι ιδιαίτερα ισχυρός, και είναι βέβαιο ότι θα εκτιμηθεί περισσότερο αν 
συνεχισθεί η ισχύς του και μετεκλογικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, η Εβρίτικη 
οικονομία δεν διαθέτει τις πολυτέλειες των αντιπαραθέσεων, και προσδοκά 
επιμελητηριακή γόνιμη δράση με διαυγές και έξυπνο επιχειρηματικό πνεύμα 
που να προσδίδει αξία στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την τοπική 
οικονομία και κοινωνία.
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