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κ. Πρόεδρε,
Κυρίες και Κύριοι,

Το 1982, σαν Υπουργός Γεωργίας, εγκαινίασα την 16η Εκθεση 
της Πανελλήνιας Εκθεσης Λαμίας. Διατηρώ από τότε νωπές τις 
αναμνήσεις από την όμορφη πόλη σας και την άρτια οργάνωση της 
έκθεσης.

Παρακολουθώ επί χρόνια την εξέλιξη της Εκθεσης και την
Φ

καθιέρωσή της σαν θεσμού, όχι μόνο τοπικής, αλλά και πανελλαδικής 
εμβέλειας. Είναι πια εδραιωμένη η πεποίθηση μου, ότι η Πανελλήνια 
Εκθεση Λαμίας εκπληρώνει αποτελεσματικά το σκοπό της, 
συμβάλλοντας στην προώθηση της εκμηχάνισης της γεωργίας και της 
ανάπτυξης της αγροτικής βιομηχανίας,με την προβολή των τελευταίων 
εξελίξεων στο σχετικό παραγωγικό εξοπλισμό και την ενημέρωση του 
αγροτικού πληθυσμού.

Σας βεβαιώνω με την ευκαιρία αυτή, ότι εμείς θα ενθαρρύνουμε 
κάθε πρωτοβουλία για διεύρυνση του σκοπού και των δραστηριοτήτων 
της έκθεσης, ώστε να είναι εφικτή η οργάνωση σ ’αυτό το χώρο 
και άλλων κλαδικών εκθέσεων, που θα βοηθήσουν την παραπέρα 
ανάπτυξη του νομού.



Επίσης το Υπουργείο Εμπορίου θα δεχθεί κάθε πρόταση αλλαγής 
του νομικού πλαισίου που διέπει την Πανελλήνια Εκθεση Λαμίας, 
προκειμένου να λειτουργήσει περισσότερο ευέλικτα και 
αποτελεσματικά.

Το Υπουργείο Εμπορίου είναι αρωγός σε κάθε προσπάθειά σας. 
Τον Απρίλιο 1994 προώθησε άμεσα αίτημά σας για την πρόσληψη 
εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για 
την αντιμετώπιση των αναγκών οργάνωσης της έκθεσης αυτής. Και το 
Υπουργικό Συμβούλιο στις 13-5-94 ενέκρινε την κατ’εξαίρεση 
πρόσληψη του προσωπικού αυτού. Επίσης προβήκαμε στις αναγκαίες 
ενέργειες και εξασφαλίστηκε η είσπραξη από την Εκθεση του 80% 
της κρατικής επιχορήγησης, από τώρα, δηλαδή 8 εκ. δρχ. Τέλος, η 
Πανελλήνια Εκθεση Λαμίας απορρόφησε σημαντικά ποσά από τις 
δημόσιες επενδύσεις για τη δημιουργία σύγχρονων κτιριακών 
εγκαταστάσεων.

Αλλά πέρα από την υποστήριξη και ικανοποίηση κάθε αιτήματος 
της Πανελλήνιας Εκθεσης Λαμίας εκ μέρους του εποπτεύοντος 
Υπουργείου Εμπορίου, επιθυμώ να τονίσω ότι η Κυβέρνηση έχει 
σταθερή εκθεσιακή πολιτική, που συνίσταται στην ενθάρρυνση και 
χρηματοδότηση δημιουργίας νέων εκθεσιακών χώρων ή επέκτασης ήδη 
υφιστάμενων, για την ευρύτερη προβολή κύρια ελληνικών προϊόντων.

Η υλοποίηση της πολιτικής αυτής είναι στους στόχους του 
Υπουργείου. Οι εκθέσεις συμβάλλουν στην άμιλλα και στον 
ανταγωνισμό, στην προβολή και ποιοτική βελτίωση των προϊόντων και 
στην επεξεργασία νέων, για την παραγωγή των οποίων θα είναι 
αναγκαίες οι επιθυμητές επενδύσεις, που με τη σειρά τους 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας.



Το Υπουργείο Εμπορίου προωθεί σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, με 
την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις, κάτω από τις οποίες θα 
επιτρέπεται η λειτουργία ειδικών εκθέσεων, που διοργανώνονται από 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ώστε να 
ακολουθείται ενιαία διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας 
εκθέσεων με συγκεκριμένους όρους.

Κυρίες και Κύριοι,

Οι εμπορικές εκθέσεις συνιστούν μία προωθημένη και σύγχρονη 
μορφή διάδοσης αγαθών, που υποκατέστησε τις παληές αγορές και 
εμποροπανηγύρεις. Με τη θεαματική ανάπτυξη των συγκοινωνιών και 
επικοινωνιών το μέσο αυτό προβολής έχει πάρει διθνείς διαστάσεις, 
θυμίζω ότι η πρώτη διεθνής έκθεση έγινε στην Πράγα το 1791. Η 
ωφέλεια για την οργανώτρια χώρα ή πόλη είναι προφανής και νομίζω 
ότι αξίζει να γίνουν προσπάθειες και απο την τοπική κοινωνία του 
νομού Φθιώτιδας και από την Πολιτεία, ώστε η Εκθεση της Λαμίας 
να γίνει διεθνής.

Με τη διαβεβαίωση ότι η Πολιτεία και εγώ προσωπικά θα 
στηρίξουμε κάθε πρωτοβουλία σας, εγκαινιάζω την 28η Εκθεση 
Λαμίας και εύχομαι καλή επιτυχία.

Ευχαριστώ.


