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ΗΜΕΡΙ∆Α 

« Ελληνοτουρκική Οικονοµική Συνεργασία» 

 
 

Εισήγηση 
Γενικού Γραµµατέα Ελληνο -Τουρκικού Επιµελητηρίου Βορείου Ελλάδος 

κ. Νικόλαου Κ. Μαργαρόπουλου 

∆ικηγόρου 

Επιτίµου Προξένου των Φιλιππίνων 

τ. Προέδρου του Προξενικού Σώµατος Ελλάδος 

µε θέµα 

«Παρουσίαση του Ελληνο-Τουρκικού Επιµελητηρίου, 

των Υπηρεσιών και των ∆ράσεών του» 

 

Θεσσαλονίκη, 9 ∆εκεµβρίου 2010 

 
 
Κυρίες, Κύριοι, 

Στη Βόρεια Ελλάδα από χρόνια είχε διαπιστωθεί η έλλειψη ενός φορέα 

υποστήριξης και προώθησης των εµπορικών και επενδυτικών προσπαθειών 

προς και από τη γειτονική Τουρκία. 

Η έλλειψη αυτή είχε, µε κάθε τρόπο, επανειληµµένα µεταφερθεί και 

παρουσιασθεί προς τους αρµόδιους κρατικούς φορείς. 

Η τοπική επιχειρηµατική κοινότητα έκδηλα επιθυµούσε τη δηµιουργία ενός 

τοπικού φορέα ο οποίος θα εξέφραζε άµεσα και αποτελεσµατικότερα τις 

ιδιαίτερες ανάγκες της, τηρώντας συγχρόνως απολύτως ουδέτερη πολιτικά 

θέση, σεβόµενος τις λεπτές σχέσεις της εκατέρωθεν εµπιστοσύνης που έχουν 

οικοδοµηθεί στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. 

Σποραδικές προσπάθειες προσέγγισης των επιχειρηµατιών της Βόρειας 

Ελλάδας µε αυτούς της Τουρκίας (κυρίως του Ευρωπαϊκού τµήµατός της) είχαν 

γίνει πολλές µε πρωτοβουλία τόσο των Επιµελητηρίων των διαφόρων πόλεων 
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της Βόρειας Ελλάδας, όσο και αυτών της Τουρκίας. ∆εν κατέστη όµως δυνατόν 

αυτές να έχουν συνέχεια και διάρκεια καθώς έλλειπε ο φορέας εκείνος που θα 

ήταν σε θέση να συγκεντρώσει συστηµατικά τα εκατέρωθεν αιτήµατα 

επιχειρηµατικών συνεργασιών, αναπτύσσοντας συγχρόνως αξιόπιστες δοµές 

διαχείρισής τους. 

Η ανάγκη αυτή (τη λεπτοµερή αναγωγή της οποίας σε αριθµούς και δείκτες 

παρακολουθήσατε σε προηγούµενες εισηγήσεις) οδήγησε σηµαντικό αριθµό 

κορυφαίων επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας στη σύσταση του «Ελληνο-

Τουρκικού Επιµελητηρίου Βορείου Ελλάδος», το οποίο αναγνωρίστηκε στις 24 

Αυγούστου 2009 από το Μονοµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. 

Στο Επιµελητήριο, πέραν των Ελληνικών, µετέχουν και Τουρκικές επιχειρήσεις σε 

αριθµό που υπερκαλύπτει το ελάχιστο, κατά το καταστατικό, ποσοστό του 10% 

των µελών. 

Αµέσως µετά τη σύσταση του Επιµελητηρίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ο κ. 

Ζαννώ Απικιάν, της Απικιάν Συσκευαστική, ως Πρόεδρος, ο κ. ∆ηµήτρης 

Συµεωνίδης, της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε., πρώην Πρόεδρος του Συνδέσµου Βιοµηχανιών 

Βορείου Ελλάδος, ως Αντιπρόεδρος, η κα. Αίνη Μιχαηλίδου της Καπνικής 

Μιχαηλίδης, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου Βιοµηχανιών 

Ελλάδος ως Ταµίας και ο οµιλών, ∆ικηγόρος, Επίτιµος Πρόξενος των 

Φιλιππίνων, ως Γενικός Γραµµατέας, επισκεφτήκαµε το Συµβούλιο Εξωτερικών 

Οικονοµικών Σχέσεων DEIK στην Κωνσταντινούπολη, το Επιµελητήριο της 

Κωνσταντινούπολης, το οποίο έθεσε στη διάθεση του Επιµελητηρίου µας όλες 

του τις υπηρεσίες, το Επιµελητήριο Σµύρνης, συµµετέχοντας σε επιχειρηµατικό 

forum και το Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αιγαίου στη Σµύρνη. Επίσης είχαµε 

επαφές µε την Ένωση Επιµελητηρίων και Χρηµατιστηρίων TOBB και την Ένωση 

Βιοµηχάνων και Επιχειρηµατιών TUSIAD. 

Τον περασµένο Ιούνιο, το Επιµελητήριο υποστήριξε και συµµετείχε στο 1ο 

Ελληνοτουρκικό Forum που συνδιοργανώθηκε στην Αδριανούπολη από το εκεί 

Ελληνικό Προξενείο, από το Επιµελητήριο Αδριανούπολης, την Κεντρική Ένωση 

Επιµελητηρίων Ελλάδος, το TOBB, το DEIK και άλλους φορείς. Το Επιµελητήριό 

µας τιµήθηκε για την υποστήριξή του στη διοργάνωση αυτή. 
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Συµµετείχαµε µε περίπτερο στην 75η ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και 

στο Money Show τον µήνα που µας πέρασε. 

Στα µέσα του Ιανουαρίου 2011, θα πραγµατοποιηθεί επιχειρηµατική αποστολή 

στην Κωνσταντινούπολη, σε συνεργασία µε το εκεί Επιµελητήριο. 

Βασικός µας στόχος, πέραν του διακηρυγµένου της συµβολής στην ανάπτυξη 

των εµπορικών και επιχειρηµατικών σχέσεων µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, 

είναι η παροχή στα µέλη µας υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας. Στα 

πλαίσια αυτά έχει δηµιουργηθεί µία ιστοσελίδα η οποία, πέρα από τις γενικές 

πληροφορίες, θα έχει ειδικό τµήµα στο οποίο θα έχουν πρόσβαση µόνον τα 

µέλη, στο οποίο θα αναρτώνται ζητήσεις και προσφορές προϊόντων και 

συνεργασιών, κλαδικές µελέτες για τις εκατέρωθεν οικονοµίες και θα υπάρχει 

ειδική εφαρµογή απευθείας επικοινωνίας µεταξύ των Μελών. 

Το Επιµελητήριο έχει παρέµβει επιτυχώς, και θα συνεχίσει να το κάνει, προς τις 

αρµόδιες κρατικές αρχές για κρίσιµα ζητήµατα συνεργασίας, όπως αυτό της 

χορήγησης αδειών διέλευσης φορτηγών διεθνών µεταφορών. 

Έχει προχωρήσει η συζήτηση µε τη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ώστε το 

Επιµελητήριο να καταστεί ο Φορέας διαχείρισης των συµµετοχών Τουρκικών 

Επιχειρήσεων τόσο στη ∆ιεθνή Έκθεση, όσο και στις σηµαντικότερες κλαδικές. 

Επίσης, σε συνεργασία και µε το Γραφείο του Εµπορικού Ακολούθου της 

Τουρκικής Πρεσβείας στην Αθήνα, ουσιαστική θα είναι η συµµετοχή του 

Επιµελητηρίου στη γνωστοποίηση Εκθέσεων στην Τουρκία, καθώς και τον 

συντονισµό και διαχείριση των συµµετοχών σε αυτές επιχειρήσεων από τη 

Βόρεια Ελλάδα. 

Στον άµεσο σχεδιασµό µας εξάλλου είναι και η συνεργασία µε τα υπόλοιπα 

διµερή Επιµελητήρια της Θεσσαλονίκης, την παρουσία εκπροσώπων των 

οποίων στη σηµερινή εκδήλωση χαιρετίζουµε θερµά. 

Η σηµερινή ηµερίδα, για τη συµµετοχή σας στην οποία σας ευχαριστούµε, 

εντάσσεται στα πλαίσια των ενηµερωτικών πρωτοβουλιών του Επιµελητηρίου 

και της συνεργασίας του µε ιδιωτικούς ή και κρατικούς φορείς που οµοίως 

συµβάλλουν στην ανάλυση και την καλύτερη κατανόηση των οικονοµικών, 

εµπορικών και επιχειρηµατικών σχέσεων των δύο Κρατών. 
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∆ηλώνουµε λοιπόν το παρόν, µε έργα και δράσεις, και αποζητούµε την 

ενεργητική σας συµβολή στην προσπάθεια αυτή. 
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