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Εκλογές ηοσ Βιομητανικού και Εμπορικού Επιμεληηηρίοσ (IHK) 2021

Από ηηο 8 Φεβρουαρίου έσο ηηο 5 Μάρτιος 2021 ζα δηεμαρζνύλ νη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε

ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηνπ Βηνκεραληθνύ θαη Δκπνξηθνύ Δπηκειεηεξίνπ (IHK) Wuppertal-

Solingen-Remscheid. Όινη νη ζρεδόλ 37.000 επηηεδεπκαηίεο πνπ αλήθνπλ ζην Βηνκεραληθό

θαη Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην (IHK) θαινύληαη λα εληζρύζνπλ κε ηελ ςήθν ηνπο ηε „Βνπιή ηεο 

Οηθνλνκίαο“ όπσο πνιύ ζσζηά νλνκάδεηαη ε Γεληθή Σπλέιεπζε. Μπνξεί λα αλαξσηηέζηε εάλ 

νη εθινγέο απηέο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ή όρη. Η ζσζηή απάληεζε είλαη 

„κεγάιε ζεκαζία!“. Γηόηη εζείο ζα νξίζεηε κε ηελ ςήθν ζαο πνηνο ζα εθπξνζσπήζεη ηνλ 

θιάδν ζαο ζηελ ζεκαληηθόηεξε επηηξνπή ηνπ Βηνκεραληθνύ θαη Δκπνξηθνύ Δπηκειεηεξίνπ. 

Δθεί απνθαζίδεηαη γηα παξάδεηγκα ην ύςνο ησλ εηζθνξώλ ησλ κειώλ ηνπ Βηνκεραληθνύ θαη 

Δκπνξηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε πνηνπο ηνκείο ζα δνζεί ηδηαίηεξν βάξνο. Καη θπζηθά: όζν 

πεξηζζόηεξνη επηρεηξεκαηίεο έξζνπλ λα ςεθίζνπλ, ηόζν πνην δπλαηή γίλεηαη ε ζέζε ηνπ 

Βηνκεραληθνύ θαη Δκπνξηθνύ Δπηκειεηεξίνπ, ην νπνίν εθπξνζσπεί ηα ζπκθέξνληα ηεο 

ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο απέλαληη ζηελ πνιηηηθή θαη ζηε δηνίθεζε. Η 

πεξηθεξεηαθή δξαζηεξηόηεηά ηνπ επεθηείλεηαη θαη ζε πνιηηηθννηθνλνκηθά ζέκαηα πνπ 

αθνξνύλ ην νκνζπνλδηαθό θξαηίδην ή θαη ηελ Οκνζπνλδηαθή Γεκνθξαηία.  Σαλ παξάδεηγκα 

αλαθέξνπκε ηνλ ζπγθνηλσληαθό θαη πεξηθεξεηαθό πξνγξακκαηηζκό, ζέκαηα βηνκεραλίαο θαη 

πεξηβάιινληνο θαζώο θαη θνξνινγηθέο θαη νηθνλνκνινγηθέο ξπζκίζεηο. 

Δραζηηριοποίηζη για ηην οικονομία ηης περιθέρειάς μας 

Η Γεληθή Σπλέιεπζε είλαη ην ζεκαληηθόηεξν όξγαλν ηνπ Βηνκεραληθνύ θαη Δκπνξηθνύ 

Δπηκειεηεξίνπ θαη επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ πνξεία ηνπ. 80 επηρεηξεκαηίεο από ην ηξίγσλν 

ησλ πόιεσλ „Bergisches Städtedreieck“ δηακνξθώλνπλ ηελ πνιηηηθή ηεο νηθνλνκίαο θαη 

εξγάδνληαη εζεινληηθά γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο νηθνλνκίαο ζηελ πεξηνρή 

απηή. Γηα λα έρεη θάζε θιάδνο ηε δπλαηόηεηα επηξξνήο ζηελ πνιηηηθή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, νη 

80 έδξεο θαηαλέκνληαη κε βάζε ηε ζεκαζία ηνπ εθάζηνηε θιάδνπ ζηηο δηαθνξεηηθέο εθινγηθέο 

νκάδεο θαη πεξηθέξεηεο (βιέπε εηθόλα). Οη εθπξόζσπνη εθιέγνληαη γηα ηεηξαεηή ζεηεία. Σηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο – πνπ ιακβάλνπλ ρώξα θαηά θαλόλα ηξεηο θνξέο 

εηεζίσο - ιακβάλνληαη απνθάζεηο γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη γηα θαηεπζπληήξηεο 
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γξακκέο γηα ηελ θαζεκεξηλή εξγαζία. Δδώ ζπκπεξηιακβάλνληαη γηα παξάδεηγκα ε 

ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ „Bergische Universität“ θαη ηεο νηθνλνκίαο, ε δνκή 

ηνπ Ιδξύκαηνο Αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο „Bergische Entwicklungsagentur“ θαη ε γλσκνδόηεζε 

γηα ζεκαληηθά επελδπηηθά έξγα ηεο πεξηθέξεηαο. Σεκαληηθό ξόιν παίδεη επίζεο ε δπλαηόηεηα 

ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο γηα έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη 

θαηά ζπλέπεηα είλαη ππεύζπλε θαη γηα ηηο εηζθνξέο ησλ κειώλ. 

Ψηθίζηε ηώρα για να ζσμβάλεηε κι εζείς 

Σαλ κέινο ηνπ Βηνκεραληθνύ θαη Δκπνξηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ζα ιάβεηε ηνλ Φεβρουάριος ην

ςεθνδέιηηό ζαο. Σην ηεύρνο ηνπ Ιαλνπαξίνπ ηνπ πεξηνδηθνύ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ „Bergische 

Wirtschaft“ θαη ζηελ ηζηνζειίδα www.bergische-ihkwahl.de παξνπζηάδνληαη όινη νη ππνςήθηνη. 

Μπνξείηε λα ςεθίζεηε ηαρπδξνκηθά  κέρξη ην αξγόηεξν ηηο 5 Μάρτιος 2021, 24.00 ε ώξα

(παξαιαβή από ην Δπηκειεηήξην). Σην ηεύρνο ηνπ Μαξηίνπ-Απξηιίνπ ηνπ πεξηνδηθνύ ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ „Bergische Wirtschaft“ ζα γλσζηνπνηεζεί ην απνηέιεζκα ησλ εθινγώλ. Όιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο γύξσ από ηηο εθινγέο ζα ηηο βξείηε θαη ζην www.bergische-ihkwahl.de. 

Κάθε επιτείρηζη έτει μία υήθο 

Κάζε επηρείξεζε-κέινο ηνπ Βηνκεραληθνύ θαη Δκπνξηθνύ Δπηκειεηεξίνπ έρεη κία ςήθν ζηε 

Γεληθή Σπλέιεπζε – αλεμάξηεηα από ηνλ εάλ πξόθεηηαη γηα κεγάιε ή κηθξή επηρείξεζε. Καη γη’ 

απηό πξέπεη λα θάλεηε ρξήζε ηνπ εθινγηθνύ ζαο δηθαηώκαηνο – ειάηε λα ςεθίζεηε θαη λα 

ζπκβάιεηε θη εζείο ζηε ιήςε απνθάζεσλ! 

Εκλογικές ομάδες 

Οη έδξεο ζηελ Γεληθή Σπλέιεπζε δηαηξνύληαη ζε έμη εθινγηθέο νκάδεο θαη ηέζζεξηο εθινγηθέο 

πεξηθέξεηεο σο αθνινύζσο: 

1 Βηνκεραλία: 26 έδξεο, εθ ησλ νπνίσλ

2 Χνλδξεκπόξην θαη εμσηεξηθό εκπόξην, ππεξεζίεο: 10 έδξεο, εθ ησλ νπνίσλ

 Wuppertal 5

 Solingen 3

 Remscheid 2

3 Ληαληθό εκπόξην: 11 έδξεο, εθ ησλ νπνίσλ

 Wuppertal 6 έδξεο

 Solingen 3 έδξεο

- Wuppertal 11
- Solingen 8
- Remscheid 7
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 Remscheid 2       έδξεο

4   Πηζησηηθά Ιδξύκαηα/Αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο: 4 έδξεο (πεξηθέξεηα ηνπ Βηνκεραληθνύ

θαη Δκπνξηθνύ Δπηκειεηεξίνπ) 

5 Σπγθνηλσληαθόο θιάδνο: 3 έδξεο (πεξηθέξεηα ηνπ Βηνκεραληθνύ θαη Δκπνξηθνύ 

Δπηκειεηεξίνπ) 

6 Άιιεο παξνρέο ππεξεζηώλ: 26 έδξεο, εθ ησλ νπνίσλ

 Wuppertal 15

 Solingen 6

 Remscheid 5

Πώς θα υηθίζεηε: 

Σηηο αξρέο Φεβρουάριος 2021 ζα ζαο απνζηαινύλ ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηηο εθινγέο γηα 

ηνλ θιάδν θαη ηελ πεξηθέξεηα ζηελ νπνία αλήθεη ε επηρείξεζή ζαο. Απηά ηα δηθαηνινγεηηθά 

απνηεινύληαη από έλα ςεθνδέιηην κε ηα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ θαη από έλα εθινγηθό 

δειηίν. Στις εκλογές αυτές υπάρχει για πρώτη φορά η δυνατότητα να ψηφίσετε μέσω του 

διαδικτύου. Για το σκοπό αυτό πρέπει να συνδεθείτε στην εκλογική πύλη του 

Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου και εκεί να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το 

ψηφοδέλτιο. Στα εκλογικά έγγραφα θα βρείτε το σύνδεσμο πρόσβασης και τα στοιχεία 

πρόσβασης.

Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε το ψηφοδέλτιο γραπτά, ως συνήθως, 

και να το αποστείλετε πίσω με το ταχυδρομείο. Αθνινπζήζηε ηα εμήο βήκαηα:

1ο βήμα: 

Σεκεηώζηε κε ζηαπξό ζην ςεθνδέιηην ηνπο ππνςεθίνπο πνπ ζέιεηε λα ςεθίζεηε. Βάιηε ην 

ζπκπιεξσκέλν ςεθνδέιηην ζηνλ εθινγηθό θάθειν. 

2ο βήμα: 

Κιείζηε ηνλ εθινγηθό θάθειν. 

3ο βήμα: 

Σπκπιεξώζηε ην εθινγηθό δειηίν θαη ππνγξάςηε ην. 

4ο βήμα: 

Βάιηε ηνλ εθινγηθό θάθειν κε ην ςεθνδέιηην θαη ην ζπκπιεξσκέλν εθινγηθό δειηίν ζηνλ 

θάθειν επηζηξνθήο θαη επηζηξέςηε ηνλ κέρξη ηηο 5 Μάρτιος 2021 πξνο ην Βηνκεραληθό θαη 

Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην (ΙΗΚ). Τα ηαρπδξνκηθά ηέιε είλαη ήδε πιεξσκέλα.  



4 

Για συμφέρον της επιχείρησής σας και όλης της οικονομίας της περιφέρειας του 

Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου σας παρακαλούμε να κάνετε χρήση του 

εκλογικού σας δικαιώματος. Συμβάλετε κι εσείς στη λήψη αποφάσεων στο τρίγωνο των 

πόλεων! 

Σε πεξίπησζε απνξηώλ βξίζθνληαη ζηε δηάζεζή ζαο νη αθόινπζνη ζπλεξγάηεο ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ:  

 Γεληθόο δηεπζπληήο Michael Wenge, ηει. 0202 2490 100,

E-Mail wenge@bergische.ihk.de

 Γηεπζπληήο Ludger Benda, ηει. 0202 2490 400,

E-Mail l.benda@bergische.ihk.de




