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                                                                                                                                ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  

ής. 

Την 28/09/2016 πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση μηνός Σεπτεμβρίου του Δ.Σ. του 
Επιμελητηρίου, προεδρεύουσας της κας Αναστασίας Βερυκοκίδου, Α΄ Αντιπροέδρου 
Ε.Ε.Π., λόγω απουσίας του Προέδρου του Επιμελητηρίου κου Γεωργίου Μπενέτου 
στην Μερσίνα Τουρκίας, για την  συμμετοχή του στις εργασίες του 7ου Μεσογειακού 
Forum Τουρισμού (MEDITOUR 2016). 

 Βασικό σημείο συζήτησης στο ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο αποτέλεσε σχετική  
ενημέρωση-ανακοίνωση του Ο.Α.Ε.Ε., σύμφωνα με τη οποία παρέχονται 
διευκρινίσεις για την  αντιμετώπιση «απώλειας ρυθμίσεων» λόγω μη πληρωμής 
εισφορών ή δόσεων, ενώ ο ασφαλισμένος έχει ενεργήσει εμπρόθεσμα για 
την  εξόφληση και δεν έχει άμεση ευθύνη για την μη πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση 
της πληρωμ

Επισημαίνεται ότι η διερεύνηση και αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών 
διακοπής, εμπίπτει στο πλαίσιο της διοικητικής ευθύνης και συνάδει με τις αρχές της 
χρηστής διοίκησης και της εξυπηρέτησης του πολίτη. 

Οι Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε. θα πρέπει να διερευνούν και να αξιολογούν την πρόθεση 
εμπρόθεσμης καταβολής και την αιτία μη πραγματοποίησης της πληρωμής (συνήθως, 
λάθη, παραλείψεις ή δυσλειτουργίες του εισπρακτικού μηχανισμού). 

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, ο ασφαλισμένος μπορεί να συνεχίζει την 
ρύθμιση, καταβάλλοντας το σύνολο των εισφορών ή δόσεων που θα έπρεπε να είχαν 
πληρωθεί, αν η ρύθμιση δεν είχε διακοπεί. 

Ενημερώνονται λοιπόν τα ενδιαφερόμενα μέλη του Επιμελητηρίου, να σπεύσουν 
στον Ο.Α.Ε.Ε. να εκμεταλλευτούν την ρύθμιση αυτή.             

                                                                                        ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Π. 

(Με την παράκληση να δημοσιευθεί.)  
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                        22..    
Χίος 15/07/2016 

Η  Ευρωπαϊκή  Οικονομική  και  Κοινωνική  Επιτροπή  αναγνωρίζει  το  δικαίωμα 
μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά μας. 

Σε  συνέχεια  της  δημόσιας  ακρόασης  που  οργάνωσε  το  Δίκτυο  Νησιωτικών 
Επιμελητηρίων  της  ΕΕ  (INSULEUR)  για  το  Σχέδιο  Δράσης  σχετικά  με  τον  ΦΠΑ,  η 
Ευρωπαϊκή  Οικονομική  και  Κοινωνική  Επιτροπή  υιοθέτησε,  στις  13  Ιουλίου  2016, 
Γνωμοδότηση  η  οποία,  μεταξύ  άλλων,  περιλαμβάνει  διάταξη  υπέρ  της  συνέχισης 
του  καθεστώτος  μειωμένου  ΦΠΑ  στα  ευρωπαϊκά  νησιά,  όπως  προβλέπεται  στην 
Οδηγία 2006/112/ΕΚ. 

Την  πρωτοβουλία  πρότασης  σχετικής  τροπολογίας  ανέλαβε  ο  κ.  Παναγιώτης 
Γκόφας,  μέλος  της  ΕΟΚΕ  και  εκπρόσωπος  της  ΓΣΕΒΕΕ.  Μετά  από  επίμονη  και 
επίπονη προσπάθεια η Ολομέλεια δέχτηκε την εν λόγω τροπολογία. 

Ο  Πρόεδρος  του  INSULEUR  και  Πρόεδρος  του  Επαγγελματικού  Επιμελητηρίου 
Πειραιά  κ.  Γιώργος  Μπενέτος,  δήλωσε  τα  εξής:  “Tο  Δίκτυο  μας  συνεχίζει  τις 
προσπάθειές του σε ευρωπαϊκό επίπεδο και απευθυνόμενο σε όλα τα ευρωπαϊκά 
όργανα,  για  τη  διατήρηση  του  καθεστώτος  μειωμένου  ΦΠΑ  στα  νησιά  μας, 
ιδιαίτερα στα ελληνικά,  είτε στην μετά μνημόνιο εποχή είτε κατά τη διάρκεια του 
μνημονίου  με  την  σύμφωνη  γνώμη  των  εταίρων  μας.  Πρώτα  το  Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σε Ψήφισμά του τον περασμένο Φεβρουάριο και σήμερα η Ευρωπαϊκή 
Οικονομική  και  Κοινωνική  Επιτροπή  αναγνωρίζουν  το  δίκαιο  των  θέσεων  μας  και 
αιτημάτων  των  νησιωτών  μας  και  νησιωτικών  επιχειρήσεων  που  δίνουν 
καθημερινές μάχες για την επιβίωση τους. Ευχαριστούμε ειλικρινά τον συνάδελφο 
Παναγιώτη Γκόφα και την ΓΣΕΒΕΕ για την υποστήριξη και την αμέριστη βοήθεια του. 
Στον αγώνα αυτό καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση αρωγό των προσπαθειών μας».  

 15/07/2016 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ  
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                                33..          
                                                                                                                                        ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  

          ΈΈνναα   αακκόόμμαα   ννοομμοοσσχχέέδδιιοο   κκααιι   σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα   ττοο   αασσφφααλλιισσττιικκόό   ααπποοδδεειικκννύύεεττααιι   ««σσττααυυρρόόλλεεξξοο»»   γγιιαα  

δδυυννααττοούύςς  λλύύττεεςς..  

            ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα   ηη   ααλλλλααγγήή   ττοουυ   ττρρόόπποουυ   υυπποολλοογγιισσμμοούύ   ττωωνν   αασσφφααλλιισσττιικκώώνν   εειισσφφοορρώώνν   ττωωνν  

ααυυττοοααππαασσχχοολλοούύμμεεννωωνν,,   εελλεευυθθέέρρωωνν   εεππααγγγγεελλμμααττιιώώνν   κκααιι   εεμμππόόρρωωνν,,   ππρροομμηηννύύεειι   υυππέέρρμμεεττρρηη  

εεππιιββάάρρυυννσσήή   ττοουυςς,,   ααφφοούύ   οοιι   οοφφεειιλλόόμμεεννεεςς   εειισσφφοορρέέςς   γγιιαα   ττηηνν   αασσφφάάλλιισσήή   ττοουυςς   θθαα   υυπποολλοογγίίζζοοννττααιι   μμεε  

ββάάσσηη  ττοο  φφοορροολλοογγηηττέέοο  κκααιι  όόχχιι  ββάάσσεειι  ττοο  ππρρααγγμμααττιικκόό  ττοουυςς  εειισσόόδδηημμαα  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννηηςς  χχρρήήσσηηςς..  

            ΔΔηηλλααδδήή   ((σσύύμμφφωωνναα   μμεε   δδηημμοοσσιιεεύύμμαατταα   ττοουυ   ττύύπποουυ)),,εεάάνν   σσττοο   φφοορροολλοογγηηττέέοο   εειισσόόδδηημμαα   γγιιαα   ττοονν  

υυπποολλοογγιισσμμόό   ττωωνν   αασσφφααλλιισσττιικκώώνν   εειισσφφοορρώώνν   υυπποολλοογγίίζζοοννττααιι   κκααιι   τταα   ττεεκκμμήήρριιαα   δδιιααββίίωωσσηηςς   κκααιι   όόχχιι   ττοο  

κκααθθααρρόό   εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόό   ααπποοττέέλλεεσσμμαα   ττηηςς   ππρροοηηγγοούύμμεεννηηςς   χχρρήήσσηηςς   θθαα   οοδδηηγγηηθθοούύμμεε   σσεε   υυππέέρρμμεεττρρηη  

αασσφφααλλιισσττιικκήή   εεππιιββάάρρυυννσσηη   ((ηη   οοπποοίίαα   μμααζζίί   μμεε   ττοουυςς   φφόόρροουυςς   μμπποορρεείί   νναα   φφθθάάσσεειι   ππεερρίίπποουυ   6655%%   ττοουυ  

εειισσοοδδήήμμααττοοςς)),,   γγιιαα   άάττοομμαα   πποουυ   μμεε   δδυυσσκκοολλίίαα   εεππιιββιιώώννοουυνν   εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκάά   κκααιι   ήήδδηη   οοφφεείίλλοουυνν   σσττοονν  

αασσφφααλλιισσττιικκόό  ττοουυςς  φφοορρέέαα..  

              ΚΚααιι  ππααρρααππέέρραα  ηη  ααύύξξηησσηη  ττωωνν  εερργγοοδδοοττιικκώώνν  αασσφφααλλιισσττιικκώώνν  εειισσφφοορρώώνν  έέρρχχεεττααιι  νναα  ααυυξξήήσσεειι  αακκόόμμαα  

ππεερριισσσσόόττεερροο  ττοο  κκόόσσττοοςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν..  

              ΟΟιι   σσυυννττάάξξεειιςς   δδεενν   σσώώζζοοννττααιι   μμεε   εεξξοοννττωωττιικκήή   εεππιιββάάρρυυννσσηη   εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν   πποουυ   ααππέέμμεειινναανν   κκααιι   ττωωνν  

ααππαασσχχοολλοουυμμέέννωωνν  σσεε  ααυυττέέςς  ((εερργγοοδδοοττώώνν  κκααιι  εερργγααζζοομμέέννωωνν))..  

              ΣΣώώζζοοννττααιι  μμεε  ααννααππττυυξξιιαακκάά  μμέέττρραα  ττόόννωωσσηηςς  ττηηςς  ιιδδιιωωττιικκήήςς  ππρρωωττοοββοουυλλίίααςς  κκααιι  ττωωνν  εεππεεννδδύύσσεεωωνν,,  οοιι  

οοπποοίίεεςς   θθαα   φφέέρροουυνν   ααύύξξηησσηη   ττηηςς   ααππαασσχχόόλληησσηηςς   κκααιι   εεπποομμέέννωωςς   ννέέοουυςς   εερργγααζζοομμέέννοουυςς   γγιιαα   νναα  

ππλληηρρώώννοουυνν  εειισσφφοορρέέςς  κκααιι  φφόόρροουυςς  ..  

              ΜΜόόννοο  έέττσσιι  θθαα  ααυυξξηηθθοούύνν  τταα  έέσσοοδδαα  ττοουυ  κκρράάττοουυςς  γγιιαα  νναα  μμπποορρεείί  νναα  ππλληηρρώώννεειι  σσυυννττάάξξεειιςς..  

              ΗΗ   εεξξίίσσωωσσηη   ααυυξξάάννεειι   ττιιςς   αασσφφααλλιισσττιικκέέςς   εειισσφφοορρέέςς   γγιιαα   νναα   ππλληηρρώώννοουυνν   σσυυννττάάξξεειιςς   δδεενν   ααππέέδδωωσσεε  

χχρρόόννιιαα  ττώώρραα..  

                ΛΛέέττεε  νναα  ααπποοδδώώσσεειι  σσττοο  μμέέλλλλοονν;;  ττοο  εερρώώττηημμαα  φφααννττάάζζεειι  μμάάλλλλοονν  ρρηηττοορριικκόό  ..            

                                                                                                                                                                                ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  

                    ΠΠεειιρρααιιάάςς    1122//0011//22001166  
((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))  
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                                                                                                                                    ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ    

                    OO   ΠΠρρόόεεδδρροοςς   ττοουυ   ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ   ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ   ΠΠεειιρρααιιάά   κκααιι   ττοουυ   ΔΔιικκττύύοουυ   ΝΝηησσιιωωττιικκώώνν  

ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν   ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς   ΈΈννωωσσηηςς   ((IInnssuulleeuurr))   κκ..   ΓΓεεώώρργγιιοοςς   ΜΜππεεννέέττοοςς,,   σσχχοολλιιάάζζεειι   ττηηνν  

εεππιικκααιιρρόόττηητταα  όόσσοονν  ααφφοορράά  ττοο  ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ..  σστταα  ννηησσιιάά  εεππιισσηημμααίίννοοννττααςς::    

              ««ΥΥππέέρρμμεεττρρηη  οοιικκοοννοομμιικκήή  εεππιιββάάρρυυννσσηη  θθαα  ππρροοκκααλλέέσσεειι  σσττοουυςς  κκααττοοίίκκοουυςς  κκααιι  σσττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  

ττηηςς  σσχχεεττιικκήήςς  δδεεύύττεερρηηςς  οομμάάδδααςς  ννηησσιιώώνν,,  ηη  κκααττάάρργγηησσηη  ττοουυ  μμεειιωωμμέέννοουυ  σσυυννττεελλεεσσττήή  ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ..  

                    ΈΈχχοουυνν  ωωςς  φφααίίννεεττααιι  ππλλέέοονν  δδεεχχθθεείί  ηη  ΠΠοολλιιττεείίαα  κκααιι  ηη  ΕΕ..ΕΕ..  όόττιι   τταα  ννηησσιιάά  μμααςς  εείίννααιι  οοιικκοοννοομμιικκοοίί  

κκααιι   εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκοοίί   ππααρράάδδεειισσοοιι   κκααιι   δδεενν   χχρρεειιάάζζεεττααιι      νναα   εεφφααρρμμόόζζεεττααιι   σσεε   ααυυττάά   ηη   ««ρρήήττρραα  

ννηησσιιωωττιικκόόττηηττααςς»»,,      ηη   οοπποοίίαα   ππρροοββλλέέππεεττααιι      σσττοο   ΣΣύύννττααγγμμαα   ττηηςς   ΕΕλλλλάάδδααςς,,   ααλλλλάά   κκααιι   σσττηη   ΣΣυυννθθήήκκηη  

ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς  ττηηςς  ΕΕ..ΕΕ..  

                    ΔΔυυσσττυυχχώώςς   ααυυττέέςς   κκααιι   άάλλλλεεςς   κκωωμμιικκοοττρρααγγιικκέέςς   κκαατταασσττάάσσεειιςς   εείίμμαασσττεε   υυπποοχχρρεεωωμμέέννοοιι   νναα  

ζζήήσσοουυμμεε,,  σσεε  μμιιαα  χχώώρραα  όόπποουυ  ττοο  ««θθέέααττρροο  ττοουυ  ππααρρααλλόόγγοουυ»»,,  φφααννττάάζζεειι  ππλλέέοονν  αασσήήμμααννττηη  οοννττόόττηητταα..  

                    ΜΜεε   εεππιιββααρρύύννσσεειιςς   σσττηηνν   φφοορροολλοογγίίαα   ((άάμμεεσσηη   κκααιι   έέμμμμεεσσηη))   δδεενν   έέρρχχεεττααιι   ααννάάππττυυξξηη,,   δδεενν  

σσττηηρρίίζζοοννττααιι  εειισσοοδδήήμμαατταα  κκααιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  κκααιι  δδεενν  εευυννοοεείίττααιι  οο  δδιιαακκρρααττιικκόόςς  ααννττααγγωωννιισσμμόόςς..  

                    ΑΑννααρρωωττιιόόμμαασσττεε   ππιιαα   ττιι   ππρρέέππεειι   νναα   κκάάννοουυμμεε   γγιιαα   νναα   κκααττααννοοήήσσοουυνν   τταα   ππααρρααππάάννωω   οοιι    

ΚΚυυββεερρννηηττιικκοοίί   ππααρράάγγοοννττεεςς,,      οοιι   οοπποοίίοοιι   όόππωωςς   ααπποοδδεειικκννύύεεττααιι   εείίννααιι   εελλάάχχιισστταα   γγννώώσσττεεςς   ττηηςς  

λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττηηςς  ααγγοορράάςς  κκααιι  ττηηςς  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκήήςς  ππρρααγγμμααττιικκόόττηηττααςς..  

                    ΑΑλλήήθθεειιαα   ττοο   ππάάθθηημμαα   ττηηςς   ππρροο   λλίίγγωωνν   εεττώώνν   ααύύξξηησσηηςς   ττοουυ   εειιδδιικκοούύ   φφόόρροουυ   σσττοο   ππεεττρρέέλλααιιοο  

θθέέρρμμααννσσηηςς,,   πποουυ   εείίχχεε   ααννττίίθθεετταα   ααπποοττεελλέέσσμμαατταα   σσττηηνν   εειισσππρρααξξιιμμόόττηητταα   ττοουυ  φφόόρροουυ   λλόόγγωω   μμεείίωωσσηηςς  

ττηηςς  κκααττααννάάλλωωσσηηςς,,  δδεενν  έέγγιιννεε  μμάάθθηημμαα;;  

                    ΦΦααίίννεεττααιι  ππωωςς  όόχχιι..        

                    ΕΕππεειιδδήή   όόμμωωςς   ηη   εελλππίίδδαα  ππεεθθααίίννεειι   ππάάνντταα   ττεελλεευυττααίίαα   κκααιι   εεππεειιδδήή   εείίμμαασσττεε  ααρρκκεεττάά  σσωωββιιννιισσττέέςς  

γγιιαα   νναα   εεγγκκααττααλλεείίψψοουυμμεε   ττηηνν   ΕΕλλλλάάδδαα   σσττηηνν   ττύύχχηη   ττηηςς,,   θθαα   σσυυννεεχχίίσσοουυμμεε   νναα   ααγγωωννιιζζόόμμαασσττεε   γγιιαα   ττηηνν  

δδιιάάσσωωσσηη  ττηηςς»»..                                                                                                                                                  

  

                                                                                                                                                                                                                ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  

ΠΠεειιρρααιιάάςς  2255//0055//22001166  

((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))                                                                                               
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           5. 

                                                                                                                                          ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  

                        OO   ΠΠρρόόεεδδρροοςς   ττοουυ   ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ   ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ   ΠΠεειιρρααιιάά   κκααιι   ΠΠρρόόεεδδρροοςς   ττοουυ   ΔΔιικκττύύοουυ  

ΝΝηησσιιωωττιικκώώνν   ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν   ΕΕ..ΕΕ..   ((IInnssuulleeuurr))   κκ..   ΓΓ..   ΜΜππεεννέέττοοςς,,   οο   οοπποοίίοοςς   κκααιι   εεππααννεεξξεελλέέγγηη   σσττοο  

ααξξίίωωμμαα   ττοουυ   ΠΠρροοέέδδρροουυ   ττοουυ   ΔΔιικκττύύοουυ,,   σσυυμμμμεεττεείίχχεε   ππρρόόσσφφαατταα   σσττηηνν   έέδδρραα   ττηηςς   ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  

ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  &&  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  σσττιιςς  ΒΒρρυυξξέέλλλλεεςς,,  σσεε  δδηημμόόσσιιαα  αακκρρόόαασσηη  μμεε  θθέέμμαα  ττοο  σσχχέέδδιιοο  

ΔΔρράάσσηηςς  ττηηςς  ΕΕ..ΕΕ..  γγιιαα  ττοο  ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ..,,  εεκκδδήήλλωωσσηη  ττηηνν  οοπποοίίαα  οορργγάάννωωσσεε  ττοο  IInnssuulleeuurr..  

                        ΕΕκκττόόςς  ττοουυ  κκ..  ΓΓ..  ΜΜππεεννέέττοουυ  ααππόό  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ππλλεευυρράάςς  μμεεττεείίχχαανν  κκααιι  οοιι  κκ..κκ..   ΙΙωωάάννννηηςς  ΡΡοούύσσσσοοςς,,  

ΠΠρρόόεεδδρροοςς   ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ   ΚΚυυκκλλάάδδωωνν,,   ΜΜααννόόλληηςς   ΑΑλλιιφφιιεερράάκκηηςς   ΠΠρρόόεεδδρροοςς   ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  

ΗΗρραακκλλεείίοουυ,,   ΙΙωωάάννννηηςς   ΜΜααρργγααρρώώννηηςς   ΠΠρρόόεεδδρροοςς   ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ   ΧΧααννίίωωνν,,   ΑΑννττρρέέααςς   ΠΠααννττεελλεειιόόςς  

εεκκππρρόόσσωωπποοςς   ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ   ΚΚεεφφααλλλληηννίίααςς   &&   ΙΙθθάάκκηηςς   κκααιι   ΕΕλλεευυθθέέρριιοοςς   ΚΚεεχχααγγιιόόγγλλοουυ   ΠΠρρόόεεδδρροοςς  

ΕΕλλλληηννιικκοούύ    ΔΔιικκττύύοουυ  ΜΜιικκρρώώνν  ΝΝηησσιιώώνν..      

                        ΣΣυυζζηηττήήθθηηκκεε   μμεεττααξξύύ   άάλλλλωωνν   μμεε   ττοονν   εεκκππρρόόσσωωπποο   ττηηςς   ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς   ΕΕππιιττρροοππήήςς   κκ..   DDoonnaattoo  

RRaappoonnii   κκααιι      μμεε      άάλλλλοουυςς      ααξξιιωωμμααττοούύχχοουυςς,,   ττοο   κκααθθεεσσττώώςς   ττωωνν   μμεειιωωμμέέννωωνν   σσυυννττεελλεεσσττώώνν         ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ..    

σστταα  ννηησσιιάά  ττηηςς  ΕΕ..ΕΕ..  

  ΟΟ   εενν   λλόόγγωω   εεκκππρρόόσσωωπποοςς   ττόόννιισσεε   όόττιι   ττοο   κκααθθεεσσττώώςς   ααυυττόό   εεξξαακκοολλοουυθθεείί   νναα   ιισσχχύύεειι   κκααιι   εείίννααιι   σσττηηνν  

εευυχχέέρρεειιαα   ττηηςς   ΕΕλλλλάάδδααςς      νναα   ττοο   εεππααννααφφέέρρεειι,,   όότταανν   εεκκλλεείίψψοουυνν   οοιι   δδηημμοοσσιιοοννοομμιικκοοίί   λλόόγγοοιι   πποουυ   ττηηνν  

ααννάάγγκκαασσαανν  νναα  ττοο  εεφφααρρμμόόσσεειι..  

                        ΣΣττοο   σσηημμεείίοο   ααυυττόό   οο   κκ..   ΓΓ..  ΜΜππεεννέέττοοςς   ττόόννιισσεε   ττηηνν   ααννάάγγκκηη   ττηηςς   εεππααννεεξξέέτταασσηηςς   ττωωνν   πποοσσοοσσττώώνν  

ττοουυ   ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ..   σστταα   ννηησσιιάά,,   εεφφααρρμμόόζζοοννττααςς   αακκόόμμηη   κκααιι   μμηηδδεεννιικκόό   σσυυννττεελλεεσσττήή   αανν   χχρρεειιαασσθθεείί   σσεε  

σσττοοχχεευυμμέέννεεςς   δδρράάσσεειιςς,,   ππρροοκκεειιμμέέννοουυ   νναα   εεννιισσχχυυθθεείί   ηη   ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηητταα   ττηηςς   ννηησσιιωωττιικκήήςς  

μμιικκρροομμεεσσααίίααςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς..  

                        ΣΣυυννεεππώώςς  οο  ααγγώώννααςς  ττωωνν  ννηησσιιώώνν  γγιιαα  ππρροοσστταασσίίαα  ττηηςς  ννηησσιιωωττιικκόόττηηττααςς  σσυυννεεχχίίζζεεττααιι..      

                          

  

ΠΠεειιρρααιιάάςς      1155//0066//22001166                                                                                                                                                        ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  

((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))    
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                      66..  

                                                                                            ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  

                      ΤΤηηνν   1188//0044//22001166   σσυυννεεδδρρίίαασσεε   ττοο   ΔΔ..ΣΣ..   ττοουυ   ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..   υυππόό   ττηηνν   ΠΠρροοεεδδρρεείίαα   ττοουυ   κκ..  
ΓΓεεωωρργγίίοουυ   ΜΜππεεννέέττοουυ,,   ΠΠρροοέέδδρροουυ   ττοουυ   ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ..   ΜΜεεττααξξύύ   ττωωνν   θθεεμμάάττωωνν   πποουυ  

σσυυζζηηττήήθθηηκκαανν   ήήτταανν   ηη     υυγγεειιοοννοομμιικκήή   κκάάλλυυψψηη   αανναασσφφάάλλιισσττωωνν  &&   εευυάάλλωωττωωνν   κκοοιιννωωννιικκώώνν  

οομμάάδδωωνν  //  μμεελλώώνν  ττοουυ  ΟΟ..ΑΑ..ΕΕ..ΕΕ..  

                    ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα   ββάάσσεειι   ππρρόόσσφφααττηηςς   εεννηημμέέρρωωσσηηςς   ααππόό   ττοονν   ΟΟ..ΑΑ..ΕΕ..ΕΕ..,,   μμεε   ττοονν   νν..  

44336688//22001166   ,,   δδιικκααιιοούύχχοοιι   ττηηςς  ωωςς   άάννωω   ππααρροοχχήήςς   εείίννααιι   οοιι   εεγγγγεεγγρρααμμμμέέννοοιι   σστταα   μμηηττρρώώαα   ττοουυ  

ΟΟ..ΑΑ..ΕΕ..ΕΕ..   κκααιι   τταα  μμέέλληη   ττηηςς  οοιικκοογγέέννεειιααςς   ττοουυςς,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  έέχχοουυνν  ααππωωλλέέσσεειι   ττιιςς  αασσφφααλλιισσττιικκέέςς  

ττοουυςς   κκααλλύύψψεειιςς   λλόόγγωω   οοφφεειιλλώώνν   κκααιι   δδεενν   δδιικκααιιοούύννττααιι   ππααρροοχχώώνν   υυγγεείίααςς..   ΟΟιι   εενν   λλόόγγωω  

δδιικκααιιοούύχχοοιι   έέχχοουυνν      ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  ττηηςς  εελλεεύύθθεερρηηςς  ππρρόόσσββαασσηηςς  σσττιιςς  ΔΔηημμόόσσιιεεςς  ΔΔοομμέέςς  ΥΥγγεείίααςς  

κκααιι  δδιικκααιιοούύννττααιι  ννοοσσηηλλεευυττιικκήήςς  κκααιι  ιιααττρροοφφααρρμμαακκεευυττιικκήήςς  ππεερρίίθθααλλψψηηςς..    

                    ΌΌππωωςς   ττόόννιισσεε      οο   ΠΠρρόόεεδδρροοςς   ττοουυ   ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ   κκ..   ΓΓεεώώρργγιιοοςς   ΜΜππεεννέέττοοςς::  

««ΧΧααιιρρεεττίίζζοουυμμεε   ωωςς   ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο   ττηηνν   κκίίννηησσηη   ααυυττήή   πποουυ   δδιιαασσφφααλλίίζζεειι   σσττοοιιχχεειιωωδδώώςς   ττιιςς  

γγεεννιικκόόττεερρεεςς   ααννάάγγκκεεςς   ιιααττρριικκήήςς   φφρροοννττίίδδααςς   σσυυννααδδέέλλφφωωνν   μμααςς   πποουυ   ππλλήήττττοοννττααιι   ββάάννααυυσσαα  

λλόόγγωω   ττηηςς   σσυυννεεχχιιζζόόμμεεννηηςς   οοιικκοοννοομμιικκήήςς   κκρρίίσσηηςς   ττωωνν   ττεελλεευυττααίίωωνν   εεττώώνν,,   θθεεωωρρώώννττααςς   όόττιι  

ιικκααννοοπποοιιήήθθηηκκεε  έένναα  δδίίκκααιιοο  ααίίττηημμαα  ττηηςς  ΕΕππιιμμεελληηττηηρριιαακκήήςς  κκοοιιννόόττηηττααςς..  ΘΘαα  χχααρροούύμμεε  όόμμωωςς  

ππεερριισσσσόόττεερροο,,   όότταανν   σστταα   ππλλααίίσσιιαα   ττηηςς   πποολλυυππόόθθηηττηηςς   ααννάάππττυυξξηηςς,,   δδεενν   θθαα   μμεείίννεειι   κκααννέέννααςς  

εεππααγγγγεελλμμααττίίααςς  &&   έέμμπποορροοςς  χχωωρρίίςς   ιιααττρριικκήή  φφρροοννττίίδδαα,,   εεππεειιδδήή  θθαα  έέχχεειι   ττηηνν  δδυυννααττόόττηητταα  νναα  

ππλληηρρώώννεειι  κκααννοοννιικκάά  ττοονν  αασσφφααλλιισσττιικκόό  ττοουυ  φφοορρέέαα                      

    

ΠΠεειιρρααιιάάςς      2200//0044//22001166                                                                                                                                                          ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  

((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))    
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                      77..  

                                                                                                                                        ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ    

                    ΤΤηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  0077//1122//22001166  σσυυννεεδδρρίίαασσεε   ττοο  ΔΔ..ΣΣ..   ττοουυ  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  

ΠΠεειιρρααιιάά  υυππόό  ττηηνν  ΠΠρροοεεδδρρίίαα  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ  κκ..  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΜΜππεεννέέττοουυ..  

                    ΑΑκκοολλοούύθθωωςς   ππααρρέέσσθθεειι   οο   ΔΔιιοοιικκηηττήήςς   ΟΟ..ΑΑ..ΕΕ..ΕΕ..   ((ΟΟρργγααννιισσμμόόςς   ΑΑσσφφάάλλιισσηηςς   ΕΕλλεευυθθέέρρωωνν  

ΕΕππααγγγγεελλμμααττιιώώνν))   κκ..   ΔΔ..   ΤΤσσαακκίίρρηηςς   ππρροοκκεειιμμέέννοουυ   νναα   ππλληηρροοφφοορρήήσσεειι   γγιιαα   θθέέμμαατταα  

ααρρμμοοδδιιόόττηηττααςς   ττοουυ   κκααιι   εειιδδιικκόόττεερραα   γγιιαα   ττηηνν  λλεειιττοουυρργγίίαα   ττοουυ   ΕΕθθννιικκοούύ  ΦΦοορρέέαα   ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  

ΑΑσσφφάάλλιισσηηςς  ((ΕΕ..ΦΦ..ΚΚ..ΑΑ..))    

                    ΗΗ   σσυυννεεδδρρίίαασσηη   έέκκλλεειισσεε   μμεε   ττηηνν   ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσηη   ττααχχύύρρυυθθμμοουυ   σσεεμμιιννααρρίίοουυ   μμεε  

θθέέμμαα   ««ΟΟιι   ππεελλάάττεεςς   &&   ππωωςς   θθαα   ττοουυςς   κκεερρδδίίσσεεττεε»»   ααππόό   ττοονν   ΔΔρρ..   ΙΙωωάάννννηη   ΚΚρριιττσσωωττάάκκιι,,  

ΔΔιιδδάάκκττοορραα   ττοουυ   ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ   ττηηςς   ΒΒιιέέννννηηςς,,   μμεε   εεξξεειιδδίίκκεευυσσηη   σσττηηνν   εεππιικκοοιιννωωννίίαα,,   ττιιςς  

ππωωλλήήσσεειιςς  &&  ττοο  mmaarrkkeettiinngg..  

                    ΗΗ   όόλληη   εεκκδδήήλλωωσσηη‐‐   εεννηημμέέρρωωσσηη   χχααρραακκττηηρρίίσσθθηηκκεε   ωωςς   ππεεττυυχχηημμέέννηη   μμεε   ββάάσσηη   ττηηνν  

ππααρροουυσσίίαα  κκααιι  ττοο  εεννδδιιααφφέέρροονν  πποουυ  έέδδεειιξξαανν  οοιι  ππααρρεευυρρεεθθέέννττεεςς  ..        

  

ΠΠεειιρρααιιάάςς    0099//1122//22001166                                                                                                                                  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  

((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))    
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                                                                                    2.  ΑΝΑΠΤΥΞΗ2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

  

                      11..  

                                                                                                                                        ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  

                    ΟΟιι   ννέέεεςς   ρρυυθθμμίίσσεειιςς   γγιιαα   ττοουυςς   δδααννεειιοολλήήππττεεςς   όόσσοονν   ααφφοορράά   ττιιςς   λληηξξιιππρρόόθθεεσσμμεεςς  

δδααννεειιαακκέέςς   υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς   ττοουυςς   κκααιι   ηη   ααννάάλλυυσσηη   ττοουυ   ττοοππίίοουυ   ππρροοςς   όόφφεελλοοςς   ττωωνν  

ΕΕππααγγγγεελλμμααττιιώώνν   μμεελλώώνν   μμααςς,,   ααππαασσχχόόλληησσαανν   ττοο   ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό   ΣΣυυμμββοούύλλιιοο   ττοουυ  

ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ   ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ   ΠΠεειιρρααιιάά   μμεεττάά   κκααιι   ττηηνν   εεκκττεεννήή   εεννηημμέέρρωωσσηη   πποουυ  

ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττοουυ  τταακκττιικκοούύ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  μμηηννόόςς  ΜΜααρρττίίοουυ  

22001166  ααππόό  εεξξεειιδδιικκεευυμμέέννοο  μμεε  ττοο  θθέέμμαα  δδιικκηηγγόόρροο..                      

                      ΟΟιι   εεππααγγγγεελλμμααττίίεεςς   δδααννεειιοολλήήππττεεςς      ππρρέέππεειι   νναα   εείίννααιι   εεννηημμεερρωωμμέέννοοιι   γγιιαα   τταα  

δδιικκααιιώώμμαατταα  ττοουυςς  ,,  ππρροοσσεεκκττιικκοοίί  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  κκεερρδδίίσσοουυνν  εευυννοοϊϊκκόόττεερροουυςς  όόρροουυςς  γγιιαα  τταα  

υυφφιισσττάάμμεενναα  λληηξξιιππρρόόθθεεσσμμαα  δδάάννεειιαα  ττοουυςς  κκααιι  κκααλλόό  θθαα  ήήτταανν  νναα  σσυυμμββοουυλλεευυθθοούύνν  εειιδδιικκοούύςς  

σσυυμμββοούύλλοουυςς   δδιικκηηγγόόρροουυςς   κκααιι   ππιισσττοοπποοιιηημμέέννοουυςς   δδιιααμμεεσσοολλααββηηττέέςς,,   γγιιαα   ττηηνν   εεππίίττεευυξξηη   ττηηςς  

κκααλλύύττεερρηηςς  δδυυννααττήήςς  δδιιααππρρααγγμμάάττεευυσσηηςς  ττηηςς  δδααννεειιαακκήήςς  σσύύμμββαασσηηςς  ττοουυςς..                    

                    ΑΑππααιιττεείίττααιι   εεμμππεειιρρίίαα   σσττιιςς   δδιιααππρρααγγμμααττεεύύσσεειιςς   μμεε   ττιιςς   ττρράάππεεζζεεςς   γγιιαα   νναα   υυππάάρρξξεειι   έένναα  

κκααλλόό  ααπποοττέέλλεεσσμμαα   ..  ΜΜεε  μμιιαα  κκααλλήή  κκααιι   ττεεκκμμηηρριιωωμμέέννηη  ππααρροουυσσίίαασσηη   ττωωνν  ααννααγγκκώώνν  κκααιι   ττωωνν  

σσηημμεερριιννώώνν   δδυυννααττοοττήήττωωνν   ττοουυ,,   οο   κκάάθθεε   δδααννεειιοολλήήππττηηςς   ππρρέέππεειι   νναα   δδηημμιιοουυρργγήήσσεειι   έένναα  

δδυυννααττόό   εερργγααλλεείίοο   δδιιααππρρααγγμμάάττεευυσσηηςς   μμεε   ττηηνν   ττρράάππεεζζαα   ππρροοκκεειιμμέέννοουυ   νναα   ππρροοσσττααττεεύύσσεειι   τταα  

δδιικκααιιώώμμαατταα  ττοουυ..    

ΓΓιιαα   ππεερριισσσσόόττεερρεεςς   ππλληηρροοφφοορρίίεεςς   οοιι   εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοιι   μμπποορροούύνν   νναα   ααππεευυθθύύννοοννττααιι   σσττοο  

ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο..            

ΠΠεειιρρααιιάάςς      2233//0033//22001166                                                                                                                                                        ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  

((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))    
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                            22..      

                                                                                                                                                    ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ        

ΤΤοο   ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό   ΣΣυυμμββοούύλλιιοο   ττοουυ   ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ   ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ   ΠΠεειιρρααιιάά,,   κκααττάά   ττηηνν  

σσυυννεεδδρρίίαασσήή   ττοουυ   ττηηςς   3311//1100//22001166,,   σσυυζζήήττηησσεε   μμεεττααξξύύ   άάλλλλωωνν   θθεεμμάάττωωνν   κκααιι   ττηηνν   σσχχεεδδιιααζζόόμμεεννηη  

κκιιννηηττοοπποοίίηησσηη   ττηηςς   ΕΕ..ΑΑ..ΔΔ..ΕΕ..   ((ΈΈννωωσσηη   ΑΑσσφφααλλιισσττιικκώώνν   ΔΔιιααμμεεσσοολλααββηηττώώνν   ΕΕλλλλάάδδοοςς)),,   γγιιαα   ττοο  

ππρρόόββλληημμαα  ττωωνν  ππρραακκττιικκώώνν  ππρροοώώθθηησσηηςς  αασσφφααλλιισσττηηρρίίωωνν  σσυυμμββοολλααίίωωνν  ααππόό  ττιιςς  ΤΤρράάππεεζζεεςς  κκααιι  

ααπποοφφάάσσιισσεε  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ττοουυ  ππααρραακκάάττωω  ψψηηφφίίσσμμααττοοςς..  

                                                                                                                                                          ΨΨΗΗΦΦΙΙΣΣΜΜΑΑ  

ΤΤοο   ΔΔ..ΣΣ..   ττοουυ   ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ   ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ   ΠΠεειιρρααιιάά,,   ααφφοούύ   έέλλααββεε   υυππόόψψηη   ττοο   ααππόό  

2266//1100//22001166  ΚΚεείίμμεεννοο  //  ΔΔεελλττίίοο  ΤΤύύπποουυ  ττηηςς  ΕΕ..ΑΑ..ΔΔ..ΕΕ..,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  οοπποοίίοο::  

««Οι  όλο  και  περισσότερο  προκλητικές  πρακτικές  των  Τραπεζικών  Ιδρυμάτων  κατά  την 
διαδικασία  προώθησης  ασφαλιστηρίων  συμβολαίων,  και  ο  τρόπος  έκφρασής  τους,  που 
είναι εκβιαστικός, επιθετικός και αθέμιτος, ευτελίζουν την αξία του θεσμού της ασφάλισης 
και θίγουν τα συμφέροντα των καταναλωτών‐ασφαλισμένων. 

Ταυτόχρονα πλήττουν καίρια το θεσμό της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και τους χιλιάδες 
Επαγγελματίες  της,  μιας  και  τους  ανταγωνίζονται  με  όρους  που  καταστρατηγούν  κάθε 
έννοια υγιούς ανταγωνισμού.  

Ήδη  και  παρά  την  παρέμβαση  της  ΤτΕ  με  ειδική  εγκύκλιο,  έχουν  υπερβεί  κάθε  όριο  και 
προωθούν  ασφαλιστικά  προϊόντα  ως  εκβιαστικά  παρακολουθήματα  των  τραπεζικών 
εργασιών τους. 

Η  ΕΑΔΕ,  η  Ένωση  των  Πανελλήνιων  Συνδέσμων  της  Ασφαλιστικής  Διαμεσολάβησης 
διοργανώνει  σε  όλη  την  Ελλάδα  συμβολικές  παραστάσεις  διαμαρτυρίας  μπροστά  από 
Τραπεζικά  Ιδρύματα,  με  στόχο  την  εκ  νέου  ανάδειξη  των  αθέμιτων  πρακτικών  που 
χρησιμοποιούνται από τα Τραπεζικά Ιδρύματα και ταυτόχρονα την  ενημέρωση του κοινού 
για το δικαίωμά του να επιλέγει ελεύθερα και χωρίς παρεμπόδιση Ασφαλιστική εταιρία και 
Ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, εξασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη με το 
χαμηλότερο δυνατό κόστος», 

αποφασίζει  να  συμπαρασταθεί  στην  Ε.Α.Δ.Ε.  και  καλεί  τα  μέλη  του  που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, να λάβουν μέρος μαζικά 
στην παράσταση διαμαρτυρίας και ενημέρωσης του κοινού, δηλαδή των καταναλωτών, που 
θα γίνει και στον Πειραιά στις 8 Νοεμβρίου στις 11  το πρωί, μπροστά στο κατάστημα της 
Τράπεζας Πειραιώς στην οδό Γούναρη. 

Πειραιάς 02/11/2016                                                                    Από το Ε.Ε.Π. 
(Με την παράκληση να δημοσιευθεί)  
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                      33..  

                                                                                                                                                                                                              ΠΠεειιρρααιιάάςς        2200//0011//22001166                                                                                                              
  ΑΑρρ..  ππρρωωττ..        990099                                                                                                                                          
  

  ΠΠρροοςς  ::  ΕΕΡΡΤΤ  ΑΑ..ΕΕ..    
                                                                                                                                                                                                        υυππόόψψηη  κκοουυ  ΛΛάάμμππηη  ΤΤααγγμμααττάάρρχχηη  

                                                                                                                                                                                                                ((ΔΔιιεευυθθύύννοοννττοοςς  ΣΣυυμμββοούύλλοουυ))                                    

              

          κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,     

                ΤΤοο  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκόό  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ΠΠεειιρρααιιάά  κκααιι  τταα  μμέέλληη  ττοουυ  εεκκφφρράάζζοουυνν  ττοο  μμεεγγάάλλοο  
εεννδδιιααφφέέρροονν  ττοουυςς  γγιιαα  ττηηνν  έέννττααξξηη  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ττηηςς  ΕΕΡΡΤΤ33,,  ττηηςς  ααννααππττυυξξιιαακκήήςς  
οοιικκοοννοομμιικκήήςς  σσεειιρράάςς  υυππόό  ττοονν  ττίίττλλοο  ««  BBuussiinneessss  χχωωρρίίςς  σσύύννοορραα»»  ..  
                ΕΕίίννααιι  γγννωωσσττόό  όόττιι  σσττοουυςς  ββαασσιικκοούύςς  λλεειιττοουυρργγιικκοούύςς  σσττόόχχοουυςς  ττηηςς  ΕΕΡΡΤΤ33  εείίννααιι  μμεεττααξξύύ  
ττωωνν  άάλλλλωωνν  κκααιι  ηη  σσφφααιιρριικκήή  ααννάάδδεειιξξηη  ττωωνν  δδυυννααττοοττήήττωωνν  κκααιι  ηη  σσττήήρριιξξηη  ττηηςς  
εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηηττααςς  ττηηςς  εευυρρύύττεερρηηςς  ππεερριιφφέέρρεειιααςς  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς..    
              ΤΤοο  κκύύρροοςς  ττηηςς  ΕΕΡΡΤΤ33,,  ηη  ααξξιιοοππιισσττίίαα  κκααιι  οοιι  υυψψηηλλοοίί  δδεείίκκττεεςς  ααπποοδδοοχχήήςς  πποουυ  
ααπποολλααμμββάάννεειι  ααππόό  ττοουυςς  ττηηλλεεθθεεααττέέςς  ττηηςς  θθαα  λλεειιττοουυρργγήήσσοουυνν  ωωςς  ιισσχχυυρρόό  ββοοήήθθηημμαα  ττωωνν  
μμιικκρροομμεεσσααίίωωνν,,  ώώσσττεε  νναα  ααππααλλλλααγγοούύμμεε  σσττααδδιιαακκάά  ααππόό  ττηηνν  οοιικκοοννοομμιικκήή  δδυυσσααννεεξξίίαα  κκααιι  νναα  
οοδδηηγγηηθθοούύμμεε  σσττααδδιιαακκάά  σσττηηνν  ααιισσιιοοδδοοξξίίαα  ττηηςς  ααννάάκκααμμψψηηςς..      
                                                                                                         

                Με εκτίμηση, 
                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

      ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ 
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                                                    44..    
                                                                                                                                                                                                                                          ΠΠεειιρρααιιάάςς          2233//0066//22001166  

                                                                                                                                                                                                                                          ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::              99884488      

                                                                                                                                                                                                  ΠΠΡΡΟΟΣΣ::      κκ..  ΙΙ..  ΜΜώώρρααλληη  
                                                                                                                                                                                                                                                                                ΔΔήήμμααρρχχοο  ΠΠεειιρρααιιάά  

κκύύρριιεε  ΔΔήήμμααρρχχεε,,  

ΣΣεε   σσυυννέέχχεειιαα   ττηηςς   ααππόό  1177//0066//22001166   εεππιισσττοολλήήςς   σσααςς,,   πποουυ   ααφφοορράά   ττοονν  ααννααππττυυξξιιαακκόό   σσχχεεδδιιαασσμμόό  

γγιιαα   ττοονν   ΠΠεειιρρααιιάά   μμέέσσωω   ττηηςς   ΟΟλλοοκκλληηρρωωμμέέννηηςς   ΧΧωωρριικκήήςς   ΕΕππέέννδδυυσσηηςς   ((ΟΟ..ΧΧ..ΕΕ..)),,   σσααςς   γγννωωρρίίζζοουυμμεε  

ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  σσκκέέψψεειιςς  //  ππρροοττάάσσεειιςς  μμααςς::  

1.1.  Εκτιμάται  ως  θετικό  στοιχείο  η  εκπόνηση  του  συγκεκριμένου  ολοκληρωμένου 
σχεδίου, σε συνέχεια της προηγούμενης επικοινωνίας μας για το θέμα (Μάιος 2015). 
Εκτιμάται  ως  θετικό  στοιχείο  η  εκπόνηση  του  συγκεκριμένου  ολοκληρωμένου 
σχεδίου, σε συνέχεια της προηγούμενης επικοινωνίας μας για το θέμα (Μάιος 2015). 

2.2.  Οι  προτεραιότητες  της  Ο.Χ.Ε.  θεωρούνται  αξιοπρόσεκτες,  προτείνεται  δε  να  δοθεί 
ιδιαίτερη  προσοχή  και  στους  τομείς  της  συντήρησης  των  σχολείων,  της 
λειτουργικότητας  των  αθλητικών  χώρων  και  των  χώρων  πρασίνου,  στην 
καταλληλότητα  των  δρόμων  –  πεζοδρομίων  –  πλατειών,  στην  καθαριότητα  των 
κοινόχρηστων  χώρων  και  στην  τουριστική  &  επιχειρηματική  αναβάθμιση 
υποβαθμισμένων περιοχών.                      

Οι  προτεραιότητες  της  Ο.Χ.Ε.  θεωρούνται  αξιοπρόσεκτες,  προτείνεται  δε  να  δοθεί 
ιδιαίτερη  προσοχή  και  στους  τομείς  της  συντήρησης  των  σχολείων,  της 
λειτουργικότητας  των  αθλητικών  χώρων  και  των  χώρων  πρασίνου,  στην 
καταλληλότητα  των  δρόμων  –  πεζοδρομίων  –  πλατειών,  στην  καθαριότητα  των 
κοινόχρηστων  χώρων  και  στην  τουριστική  &  επιχειρηματική  αναβάθμιση 
υποβαθμισμένων περιοχών.                      

3.3.   Βασικός ρόλος του Δήμου θα πρέπει να παραμένει ο συντονισμός των συναρμόδιων  
φορέων  όπου  χρειάζεται,  για  την  υλοποίηση  των  έργων  και  των  στόχων  του 
προγράμματος.  

 Βασικός ρόλος του Δήμου θα πρέπει να παραμένει ο συντονισμός των συναρμόδιων  
φορέων  όπου  χρειάζεται,  για  την  υλοποίηση  των  έργων  και  των  στόχων  του 
προγράμματος.  

4.4.   Εν  κατακλείδι,  για  την  πληρότητα  της  τοποθέτησής  μας,  επανυποβάλλουμε  τις  ήδη 
κατατεθείσες προτάσεις μας.                                                           
 Εν  κατακλείδι,  για  την  πληρότητα  της  τοποθέτησής  μας,  επανυποβάλλουμε  τις  ήδη 
κατατεθείσες προτάσεις μας.                                                           

  

 

        Α. Βασικά θέματα  
•         ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ – ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 
•     ΘΕΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (OPEN-MALL) 
•     ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΖΑΡΙΩΝ – ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
•     ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
•     ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΟΣ ΑΓΟΡΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) 
•  ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ &

ΧΩΡΟΘΈΤΗΣΗ   ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ  
•    ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

                 ΒΒ..  ΕΕππιιμμέέρροουυςς  ααννααφφοορράά  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννωωνν  θθεεμμάάττωωνν  

••  Η  ανάδειξη,  προβολή  και  αξιοποίηση  μουσείων  (Αρχαιολογικό,  Ναυτικό  
κ.λπ.)  και  αρχαιολογικών  χώρων  και  η  συνύπαρξή  τους  με  ήπιες  δράσεις  
επαγγελματικής  δραστηριότητας.  

Η ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση μουσείων (Αρχαιολογικό, Ναυτικό
κ.λπ.) και αρχαιολογικών χώρων και η συνύπαρξή τους με ήπιες δράσεις
επαγγελματικής δραστηριότητας.

••  Η  βελτίωση  της  οδοσήμανσης,  της  συντήρησης  οδοστρωμάτων,  πεζοδρομίων,  
πλατειών  και  η  δημιουργία  χώρων  στάθμευσης  αυτοκινήτων  και  δικύκλων.  
Η βελτίωση της οδοσήμανσης, της συντήρησης οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων,
πλατειών και η δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και δικύκλων.

••  Ο  καθορισμός  χρήσεων  γης  και  εμπορικής  χωροταξίας,  σε  συνδυασμό  με  την  
ανάπτυξη  βιοτεχνικών  –  βιομηχανικών  πάρκων  και  η  ανάδειξη  των  
αρχαιολογικών  χώρων  και  μνημείων.  

Ο καθορισμός χρήσεων γης και εμπορικής χωροταξίας, σε συνδυασμό με την
ανάπτυξη βιοτεχνικών – βιομηχανικών πάρκων και η ανάδειξη των
αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.
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••  Ο  περιορισμός  της  ανεξέλεγκτης  λειτουργίας  υπεραγορών  λιανικού  εμπορίου  
και  η  αυστηρή  εφαρμογή  των  νόμων  για  το  υπαίθριο  εμπόριο.  
Ο περιορισμός της ανεξέλεγκτης λειτουργίας υπεραγορών λιανικού εμπορίου
και η αυστηρή εφαρμογή των νόμων για το υπαίθριο εμπόριο.

••  Η  ανάπτυξη  τηλεπικοινωνιακών  υποδομών  στα  πλαίσια  της  νέας  ψηφιακής  
τεχνολογίας  και  της  ευρυζωνικότητας,  για  την  βελτίωση  της  διαδικτυακής  
άσκησης  της  επιχειρηματικής  δραστηριότητας.  

Η ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών υποδομών στα πλαίσια της νέας ψηφιακής
τεχνολογίας και της ευρυζωνικότητας, για την βελτίωση της διαδικτυακής
άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

••  Η  οριστική  επίλυση  του  προβλήματος  της  οικονομικής  μετανάστευσης  με  
νομιμοποίηση  όσων  χρειάζεται  η  «αγορά»,  για  να  σταματήσει  να  
τροφοδοτείται  το  παράνομο  εμπόριο.  

Η οριστική επίλυση του προβλήματος της οικονομικής μετανάστευσης με
νομιμοποίηση όσων χρειάζεται η «αγορά», για να σταματήσει να
τροφοδοτείται το παράνομο εμπόριο.

• Η λειτουργία μόνιμου εκθεσιακού, συνεδριακού χώρου, ενυδρείου, καθώς και 
πάρκου αναψυχής – πολιτισμού. 

• Η βελτίωση της συγκοινωνιακής σύνδεσης των νησιωτικών περιοχών με το 
πρώτο λιμάνι της χώρας καθώς και η ανάπτυξη οδικών αξόνων περιφερειακής 
σύνδεσης του λιμανιού με τις δύο εθνικές οδούς. 

• Η ανάπτυξη όλων των τομέων λειτουργίας του Λιμανιού, του επιβατικού (τουριστικό 
– ακτοπλοϊκό), του εμπορευματικού και του επισκευαστικού – ανεφοδιαστικού, με 
στόχο και  την στήριξη λειτουργίας  των επιχειρήσεων που εξυπηρετούν  τις ως άνω 
δραστηριότητες. 

• Η ενίσχυση της συνεργασίας ΟΛΠ και Οργανισμών άλλων Λιμένων Αττικής (Ελευσίνα 
–  Λαύριο)  για  την  αποκέντρωση  ορισμένων  λειτουργιών  και  την  ανάπτυξη 
οικονομικών δραστηριοτήτων και σ’ αυτές τις περιοχές. 

• Η  σύνδεση  των  λιμένων  (Πειραιά  –  Λαύριο  –  Ελευσίνα)  με  το  εθνικό  οδικό  & 
σιδηροδρομικό δίκτυο για περαιτέρω ανάπτυξη του μεταφορικού έργου (προσώπων 
– εμπορευμάτων). 

 

  
                  ΠΠααρρααμμέέννοοννττεεςς  σσττηη  δδιιάάθθεεσσήή  σσααςς  γγιιαα  ππεερρααιιττέέρρωω  σσυυννεερργγαασσίίαα,,  

                                                                                                                                                                                              ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  

                                                                                                                                                                                            ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                                                                                                                              ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ            
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                      55..  

                                                                                                                                                                                                                                                    ΠΠεειιρρααιιάάςς      1166//0055//22001166                                                                                      

ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::          77884444  

                                                                                                                                                                                    ΠΠΡΡΟΟΣΣ::      κκ..  ΛΛόόηη  ΛΛααμμππρριιααννίίδδηη  
                                                                                                                                                                                  ΓΓ..  ΓΓ..  ΣΣττρρααττηηγγιικκώώνν  &&  ΙΙδδιιωωττιικκώώνν  ΕΕππεεννδδύύσσεεωωνν  

                                                                                                                                                                                                          ΚΚΟΟΙΙΝΝ::          ‐‐    ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ  

--  Επιμελητήρια, μέλη 
Κ.Ε.Ε.Ε. 
Επιμελητήρια, μέλη 
Κ.Ε.Ε.Ε. 

κκύύρριιεε  ΓΓ..  ΓΓρρααμμμμααττέέαα,,  

ΣΣεε  σσυυννέέχχεειιαα  ττηηςς  ααππόό  1199//0044//22001166  ηηλλεεκκττρροοννιικκήήςς  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς  σσααςς  μμεε  θθέέμμαα  ττηηνν  ααννααθθεεώώρρηησσηη  

ττηηςς  ννοομμοοθθεεσσίίααςς  γγιιαα  ττιιςς  σσττρρααττηηγγιικκέέςς  εεππεεννδδύύσσεειιςς  κκλλππ..,,  σσααςς  γγννωωρρίίζζοουυμμεε  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  γγεεννιικκέέςς  

ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς  μμααςς::  

1.  Εξέταση συνεργασιών & συμπράξεων με Ελληνικές επιχειρήσεις. Παροχή κινήτρων. 
2.  Προτεραιότητα στα επενδυτικά σχέδια που ενισχύουν την πράσινη ανάπτυξη, την     

απασχόληση, την      εξωστρέφεια – εξαγωγική διαδικασία και την καινοτομία.  
3.  Αναμόρφωση και απλοποίηση του συστήματος έγκρισης και ελέγχου ενός επενδυτικού 

σχεδίου, με αποτέλεσμα την άμεση ένταξη των εγκεκριμένων προτάσεων.  
4.  Ιδιαίτερη σημασία και ενίσχυση προτάσεων, οι οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν σε 

νησιά της  χώρας. 
5. Άμεση εξασφάλιση αδειοδότησης (κατά προτεραιότητα) στις επιχειρήσεις των οποίων τα  

επενδυτικά σχέδια εγκρίθηκαν. 
6.  Δυνατότητα  ευελιξίας  (μικρών  και  δευτερευουσών  από  το  αρχικό  σχέδιο  αποκλίσεων) 

των  επενδυτικών  προτάσεων,  προκειμένου  να  αντιμετωπισθεί  τυχόν  προκύπτουσα 
δυσκολία στην υλοποίηση της πρότασης και να μην κινδυνεύει με ακύρωση η επένδυση.  

7.  Κλήση του νόμιμου εκπροσώπου της Κ.Ε.Ε.Ε. για παροχή γνώμης στην Διυπουργική 
Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.).  

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία. 

                                                                                             Με εκτίμηση,  
                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ              

  

  

  

                                                                                                                      

  



                      66..  

Σ Υ Μ Β Α Σ Η     Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  

Στην Αθήνα σήμερα την 01/09/2016 οι συμβαλλόμενοι με την παρούσα : 

1.  Αφ’ενός η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εφεξής αποκαλούμενη ΕΛΑΝΕΤ, ... και  

2.  Αφ’ετέρου το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς εφεξής αποκαλούμενο 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ …,   

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο της σύμβασης 

Με την παρούσα το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ αναλαμβάνει να προβεί ως Σημείο   
Πληροφόρησης στις ακόλουθες ενέργειες,  κατόπιν αιτήσεως και 
συνεννόησης/συνεργασίας με την ΕΛΑΝΕΤ, ήτοι: 

• Οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας των εκάστοτε 
προκηρύξεων για υποβολή προτάσεων  

• Ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με το περιεχόμενο των 
ενισχύσεων, τους όρους επιλεξιμότητας κ.λ.π. μέσω της ιστοσελίδας του, των 
Εντύπων που παραδοσιακά διανέμει στα Μέλη του, με ειδικές ημερίδες, αλλά 
και  με τη διανομή έντυπων προκηρύξεων, πληροφοριακού και διαφημιστικού 
υλικού που θα παραδίδονται από την ΕΛΑΝΕΤ σε αυτό, ή που θα αντλούνται 
από την ιστοσελίδα της.  

Άρθρο 2 
Διάρκεια της σύμβασης 

2.1 Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της και λήγει την  
31.12.2020, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν κοινής συμφωνίας των  
συμβαλλομένων. 

Άρθρο 3 
Υπεύθυνος έργου  

3.1 Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ορίζει ως Υπεύθυνο έργου τον κ. Κωνσταντίνο  
Μαρκουλιδάκη (μέλος Δ.Σ.) με αναπληρωτή αυτού για τον περίπτωση 
κωλύματος ή απουσίας του τον κ. Άγγελο Μακρυγιάννη (μέλος Δ.Σ.). 

3.2 Ο Υπεύθυνος έργου εκπροσωπεί το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ στις σχέσεις του με την 
ΕΛΑΝΕΤ και αποτελεί το αρμόδιο όργανό του για οποιαδήποτε επικοινωνία του  
με την ΕΛΑΝΕΤ και αντίστροφα.       … 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

                   ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΝΕΤ            ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

                    ΙΑΣΩΝ ΣΤΡΑΤΟΣ             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ  
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                      77..  

                                                                                                                                                                                                            ΠΠεειιρρααιιάάςς      2277//0077//22001166  
                                                                                                                                                                                                  ΑΑρρ..  ΠΠρρωωττ..::          1111448811                       

                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ::  κκ..  ΙΙ..  ΧΧααττζζηηθθεεοοδδοοσσίίοουυ   
            Πρόεδρο Ε.Ε.Α. 

          κύριε Πρόεδρε, 

          Σε  συνέχεια  του  με  αρ.  πρωτ.  6156/25‐07‐2016  εγγράφου  σας,  με  θέμα  την 
υποστήριξη της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων, σας γνωρίζουμε το ενδιαφέρον 
και την επιθυμία συνεργασίας του Επιμελητηρίου μας. 

          Αρμόδιο συντονιστή για το θέμα ορίζουμε τον κ. Άγγελο Μακρυγιάννη (Μέλος Δ.Σ.  – 
τηλ. επικοινωνίας 6944270994 & 6981043912). 

      Με εκτίμηση,  
                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΕΝΕΤΟΣ  
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                                3. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 

           1. 

                                  ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 
                                                       (Απρίλιος 2016 – Κ.Ε.Ε.Ε.) 

(Τα  παρακάτω  στοιχεία  είναι  σε  ενδεικτική  και  επιγραμματική  αναφορά  και  αφορούν 
την χρονική περίοδο 2012 – Απρίλιο 2016.   Περισσότερη ενημέρωση για την λειτουργία 
και την δραστηριότητα του Επιμελητηρίου, μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι  ,  
από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου,  www.eep.gov.gr). 

1. Ιστορικό ίδρυσης και λειτουργίας 
Οι νέες συνθήκες οι οποίες έχουν διαμορφωθεί   στην οικονομία της χώρας μας λόγω των 
δανειακών μνημονίων και των συνεχών αξιολογήσεων από τους δανειστές , καταστάσεις οι 
οποίες μεγένθυναν τις συνέπειες του ανταγωνισμού από  την διεύρυνση  της Ε.Ε.   και την 
τάση  παγκοσμιοποίησης  του  εμπορίου,  καθιστούν  περισσότερο  από  ποτέ  αναγκαία  την 
ενδυνάμωση  και  στήριξη  του  θεσμού  των  Επιμελητηρίων,  τα  οποία  αποτελούν 
θεσμοθετημένο σύμβουλο της Πολιτείας, σε θέματα τα οποία αφορούν στη δραστηριότητα 
των μελών τους. 

Ο  Επιμελητηριακός  Θεσμός  έχει  τις  ρίζες  του  στην  Ευρώπη  στον  18ο  αιώνα,  όπου  και 
κατοχυρώνεται το 1914. Από τότε έως σήμερα έχουν επέλθει διάφορες αλλαγές, οι οποίες 
στοχεύουν  στην  προσαρμογή  του  θεσμού  προς  τις  νέες  οικονομικές  εξελίξεις,  τόσο  σε 
εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

Το  Επαγγελματικό  Επιμελητήριο  Πειραιώς  (Ε.Ε.Π.),  ιδρύθηκε  το 1925  ως  Επαγγελματικό 
και  Βιοτεχνικό  Επιμελητήριο  Πειραιώς  και  από  το  1940  λειτουργεί  αυτοτελώς    ως 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς. Έχει μέλη από τους ασκούντες την δραστηριότητα 
του  εμπορίου  και  της  παροχής  υπηρεσιών,  στην  ευρύτερη  περιοχή  του  Πειραιά  (25.000 
ενεργά μέλη). 

Η διοίκηση του Ε.Ε.Π. ασκείται : 
Α) από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι 61 μελές και εκλέγεται ανά τετραετία από τα 
«ταμειακά  εντάξει»  μέλη  του  Επιμελητηρίου  (συν  μέλη  εκ  του  νόμου  χωρίς  δικαίωμα 
ψήφου) και  
Β) από τη Διοικητική Επιτροπή η οποία εκλέγεται ανά τετραετία από τα 61 αιρετά μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρους , 
τον  Γενικό  Γραμματέα  και  τον  Οικονομικό  Επόπτη,  η  παρούσα  δε  σύνθεσή  της  είναι  η 
παρακάτω: 
                               ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                              Γεώργιος Μπενέτος 
                               Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:                 Αναστασία Βερυκοκίδου 
                               Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:                 Περικλής Διακουμάκος 
                               ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:       Βασίλειος Μουζάκης 
                               ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ:   Γεώργιος Νικολακάκης  

2. Συνοπτική περιγραφή δράσεων 
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Το  επιμελητήριο  ως    θεσμοθετημένος    σύμβουλος    της  πολιτείας  σε  θέματα  τα  οποία 
αφορούν  τη δραστηριότητα  των μελών του,    στοχεύει   στην καλύτερη δυνατή προστασία 
και ανάπτυξη του εμπορίου και των επαγγελμάτων της περιφέρειας του, μέσα στο πλαίσιο 
των συμφερόντων της Εθνικής Οικονομίας . 

Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται ιδίως με τις παρακάτω αρμοδιότητες:         

• Καταγραφή προβλημάτων και υποβολή προς την πολιτεία, προτάσεων‐λύσεων σε 
συνεργασία με επαγγελματικούς φορείς και οργανώσεις των μελών του. 

• Παροχή  πληροφοριών  προς  τα  μέλη  του  για  θέματα  της  εμπορικής  ή 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

• Ενίσχυση πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην οικονομική, πολιτιστική, κοινωνική 
ανάπτυξη της περιφέρειάς του ή της Εθνικής Οικονομίας, καθώς και συλλόγων και 
επαγγελματικών οργανώσεων μελών του. 

 
3. Συμμετοχή σε επιτροπές φορέων και αναπτυξιακές συμπράξεις μεταξύ των οποίων

• Επιμ

  

ελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών(Ε.Ο.Α.Ε.Ν) 

 

 

ος(Κ.Ε.Ε.Ε.) 

ούς Εμπορικού Επιμελητηρίου(Ε.Ε.Ε.‐Δ.Ε.Ε.) 

ικών  Επιχειρηματιών  και  Στελεχών 

ιρήσεων (Ε.Σ.Μ.Ε.) 

4. Παρεχόμενες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις ‐  μέλη 

ού) πληροφόρησης  και βοήθειας  για θέματα  επαγγελματικής  

νε . κ ηρ
‐ 

‐  ν ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης (e‐επιμελητήριο), για λήψη 
λόγων 

‐ Παροχή υπηρεσιών ψηφιακής υπογραφής, μέσω συνεργασίας με την Κ.Ε.Ε.Ε. 
 
.  

5. Διοργάνωση και συμμετοχή σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις 

• Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΙ.Ν.Ε.Ε.Ε.)

• Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Αττικής (Κ.Ε.Τ.Α)
       (έχει περατωθεί η ουσιαστική λειτουργία του) 

• Κεντρική  Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδ

• Ευρωεπιμελητήριο (Eurochamber) 

• Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθν

• Αναπτυξιακή Επιμελητηρίων Πειραιά (ΑΝ.Ε.Π.) 

• Εθνικό  Επιμελητηριακό  Δίκτυο  Ελληνίδων  Γυνα
Επιχειρηματικών φορέων (Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε) 

• Εθνικό Συμβούλιο Μικρομεσαίων Επιχε
       (έχει ατονήσει ως όργανο) 

‐ Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου 
‐ Υπηρεσία μιας Στάσης 
‐ Παροχή (πρώτου βαθμ
δραστηριότητάς  τους  (προγράμματα  ενίσχυσης  της  επιχειρηματικότητας, 
επαγγελματική στέγη, συ ργασία με Ο.Τ.Α .λ.π. δημόσιες  υπ εσίες )  
Παροχή  υπηρεσιών  επαγγελματικής  εκπαίδευσης,  μέσω  υλοποίησης  προγραμμάτων 
Ο.Α.Ε.Δ.‐Λ.Α.Ε.Κ. 
 Παροχή υπηρεσιώ
πιστοποιητικού, καταβολής συνδρομής, πληροφόρησης επιχειρηματικών κατα
κ.λ.π. 

‐ Παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης εμπορικών διαφορών, μέσω του Κέντρου
Διαμεσολάβησης Πειραιά (ΚΕ.ΔΙ.Π.), όπου το Επιμελητήριο είναι ιδρυτικό μέλος

      (ενδεικτική αναφορά) 
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       ‐ Ενημερωτική συζήτηση με τον φοροτεχνικό κ. Αντώνη Μουζάκη για επίκαιρα   
φορολογικά θέματα επαγγελματιών και επιχειρήσεων (Φεβρουάριος 2012). 

    ‐ Ενημερωτική παρουσίαση από τον συνεργάτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Αθ.   
Βατίστα για την ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικής  Συνεταιριστικής Επιχείρησης 
(Οκτώβριος 2012). 

 ‐ Ενημερωτική συζήτηση με τον Δήμαρχο Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη και τον 
Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά κ.  Γεώργιο Γαβρίλη για την Ανάπτυξη της 
Επιχειρηματικότητας στον Πειραιά (Σεπτέμβριος 2014). 

 ‐ Ενημερωτική συζήτηση με τον συγγραφέα – σύμβουλο επιχειρήσεων  κ. Άκη Αγγελάκη 
με  θέμα  «Η  ψυχολογία  του  πελάτη  σε  περιόδους  ύφεσης.  Τρόποι  διαχείρισης  και 
αντιμετώπισης».  

 ‐ Ενημερωτική παρουσίαση από τον τ. Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και 
Διευθυντή    του Κέντρου Διαμεσολάβησης Πειραιά  (ΚΕ.ΔΙ.Π.)  κ.  Στυλιανό Μανουσάκη  , 
για  την  λειτουργία  του  Φορέα,  στον  οποίο  το  Επιμελητήριο  είναι  Ιδρυτικό  Μέλος 
(Νοέμβριος 2015). 

   ‐  Ενημερωτική  εκδήλωση  στο  Δημοτικό  Θέατρο  Πειραιά  με  θέμα  «Ιδιωτική  Ασφάλιση: 
Ταμπού και Ανάγκη (Οκτώβριος 2015). 

         ‐ Κοινή εκδήλωση κοπής πίτας του Επιμελητηρίου με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, 
κατά την διάρκεια της οποίας τιμήθηκε το Λιμενικό Σώμα ‐Ελληνική Ακτοφυλακή  γγιιαα  ττηηνν    

κκοοιιννωωννιικκήή  ππρροοσσφφοορράά  ττοουυ  σσττηηνν  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττοουυ  μμεετταανναασσττεευυττιικκοούύ  ‐‐  ππρροοσσφφυυγγιικκοούύ  θθέέμμααττοοςς,,  

ααλλλλάά   κκααιι   γγιιαα   ττοο   σσύύννοολλοο   ττηηςς   ππρροοσσφφοορράάςς   ττοουυ   κκααιι   ττιιςς   εεξξααιιρρεεττιικκέέςς   ππρράάξξεειιςς   υυψψηηλλήήςς  

ααννθθρρωωππιισσττιικκήήςς   ααξξίίααςς   πποουυ   χχααρραακκττηηρρίίζζοουυνν   ττηη   δδρράάσσηη   ττοουυ..   ΤΤιιμμήήθθηηκκαανν   εεππίίσσηηςς   κκααιι   οοιι  

ααππόόμμααχχοοιι   ττηηςς   εερργγαασσίίααςς   //   σσυυννττααξξιιοούύχχοοιι,,   δδιιααττεελλέέσσααννττεεςς   μμέέλληη   ττωωνν      ΔΔιιοοιικκηηττιικκώώνν  

ΣΣυυμμββοουυλλίίωωνν  κκααιι  ττωωνν  ΔΔιιοοιικκηηττιικκώώνν    ΕΕππιιττρροοππώώνν    ττωωνν    ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν  ((ΦΦεεββρροουυάάρριιοοςς  22001166)).. 
‐  Ενημερωτική παρουσίαση από την Δικηγόρο κα Κων. Λεκκάκου του Θέματος της 
Αντιμετώπισης των Ληξιπρόθεσμων Δανειακών Υποχρεώσεων των Επιχειρήσεων και των 
Επαγγελματιών (Μάρτιος 2016). 

6. Συμμετοχή σε κοινοτικά και άλλα προγράμματα και έργα 
    ‐ Υλοποίηση μέσω συνεργασίας με τον Ο.Α.Ε.Δ. και με δομές παροχής υπηρεσιών 

επαγγελματικής δια βίου εκπαίδευσης, προγραμμάτων (Λ.Α.Ε.Κ.) επιμόρφωσης του 
προσωπικού των επιχειρήσεων μελών του Επιμελητηρίου. 

7. Διεθνείς σχέσεις 
(ενδεικτική αναφορά) 
Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γεώργιος Μπενέτος, είναι και Πρόεδρος του Δικτύου        
Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης (Insuleur). 

 ‐ Συμμετοχή στις εργασίες του 3ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιχειρήσεων και  
Ευρωκοινοβουλίου, με θέμα την προσβασιμότητα των νησιών σε χρηματοδοτικά 
εργαλεία (Βρυξέλλες ‐ Οκτώβριος 2014). 

 ‐ Συμμετοχή στο Διεθνές Φόρουμ με θέμα τις Οικονομικές Επιπτώσεις της Κρουαζιέρας 
στις Παράκτιες, Παραποτάμιες και Νησιωτικές Περιοχές (Αρχαία Ολυμπία ‐ Μάιος 
2015).   

        ‐Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ημερίδα    ‐ Έκθεσης Προϊόντων  του Δικτύου Νησιωτικών 
Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  της  Ευρωπαϊκής Οικονομικής  και  Κοινωνικής 
Επιτροπής (Ε.Ο.Κ.Ε.), με θέμα «Έξυπνα Νησιά» (Βρυξέλλες ‐ Νοέμβριος 2015).  



       ‐Συμμετοχή στο Συνέδριο Διακομματικής Ομάδας Ευρωβουλευτών SEArica (θάλασσες, 
ποτάμια, νησιά, παράκτιες περιοχές) και πραγματοποίηση συναντήσεων με Έλληνες 
Ευρωβουλευτές, για θέματα νησιωτικής πολιτικής και επιχειρηματικότητας 
(Στρασβούργο ‐ Μάρτιος 2016). 

8. Σχεδιασμός νέων δράσεων / δραστηριοτήτων 
 ‐  Επέκταση  και  βελτιστοποίηση  της  παροχής  υπηρεσιών  εκπαίδευσης,  πληροφόρησης 
και  επιβοηθητικής  επαγγελματικής  στήριξης    των  μελών  του  Επιμελητηρίου,  μέσω 
συνεργασιών  με  την  Κ.Ε.Ε.Ε.,  Επιμελητηριακούς  Φορείς  και  λοιπές  Επαγγελματικές 
Οργανώσεις. 

Απρίλιος 2016                                                              Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά 

 

 

                                                                     
  

           2. 

Άρθρο του κ. Γ. Μπενέτου, Προέδρου, Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά 
(Ε.Ε.Π.) και INSULEUR με αφορμή το ψήφισμα του Ε.Κ. για τη ειδική 
κατάσταση των νησιών της Ε.Ε. (2015/3014 RSP). 

Οι νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσιάζουν εγγενείς 
δυσκολίες στην ανάπτυξη της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητάς τους, εξαιτίας της 
απόστασης από την ηπειρωτική χώρα, με αποτέλεσμα την εκ των πραγμάτων θέση τους σε 
καθεστώς άνισου συναγωνισμού – ανταγωνισμού. 

Η ανάγκη αντιμετώπισης αυτής της πραγματικότητας, μας οδήγησε ως Επιμελητήρια να 
ιδρύσουμε τον Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) το έτος 
1994 και την ευρωπαϊκή του διάσταση το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (INSULEUR) το έτος 2000.  

Όλα αυτά τα χρόνια αγωνιστήκαμε να θεσπίσουμε νομοθετικές ρυθμίσεις άμβλυνσης αυτής 
της κατάστασης (μειωμένο ποσοστό Φ.Π.Α., μειωμένο φορολογικό συντελεστή, κ.λ.π.) και 
εξακολουθούμε να προσπαθούμε την εφαρμογή άλλων (μεταφορικό ισοδύναμο για την ίδια 
γεωγραφική απόσταση ανεξαρτήτως μέσου και τρόπου μεταφοράς). 

Για τον σκοπό αυτό οι δύο φορείς συνεργάζονται στενά και βρίσκονται σε διαρκή 
επικοινωνία με κυβερνήσεις ευρωπαϊκών νησιωτικών κρατών και άλλους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς νησιωτικών συμφερόντων, όπως η Επιτροπή Νησιών της Διάσκεψης των 
Περιφερειακών και Παράκτιων Περιοχών της Ε.Ε. (CRPM), που εκπροσωπεί και τις 
ευρωπαϊκές νησιωτικές περιφέρειες και η Ευρωπαϊκή Ένωση Μικρών Νησιών (ESIΝ), που 
εκπροσωπεί τους δήμους μικρών νησιών. Η παρουσία του INSULEUR στις Βρυξέλλες, είναι 
εξαιρετικά σημαντική. 

19 
 



20 
 

Όσον αφορά τώρα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου, σχετικά 
με την ειδική κατάσταση των νησιών της Ε.Ε., που ουσιαστικά υιοθέτησε τις θέσεις μας 
αποτελεί, εκτός από ηθική δικαίωση της δράσης μας, ένα σημαντικό βήμα για την 
εξακολούθηση της αναγνώρισης των μόνιμων μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν τα νησιά 
της Ε.Ε., στα οποία έρχεται να προστεθεί την τρέχουσα χρονική περίοδο και η αυξημένη 
μεταναστευτική ροή στις νότιες περιοχές της Ε.Ε., οι οποίες είναι οι νησιωτικές περιοχές της 
Ελλάδας. 

Σε εφαρμογή λοιπόν αυτού του ψηφίσματος, καλούμε εμείς οι  Έλληνες νησιώτες, τις 
ευρωπαϊκές αρχές και κυρίως  την Ελληνική Κυβέρνηση και τους «Θεσμούς» ή «Τρόϊκα» ή 
όπως αλλιώς θα ήθελε να αποκαλέσει κάποιος «ευφάνταστος νους» τους δανειστές μας, να 
ενσκύψουν στο πρόβλημα και να ενισχύσουν με ειδικά καθεστώτα την  νησιωτική 
οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα της χώρας μας και όχι να την δυναμιτίζουν 
καταργώντας και τα ήδη υπάρχοντα, στο όνομα της οποιασδήποτε οριζόντια και πρόχειρα 
εφαρμοζόμενης δημοσιονομικής προσαρμογής. 

                  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016                                                                                                                                      
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΕΝΕΤΟΣ  

                                                                                        ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.Π. & INSULEUR                                                         
 

 
                        

                   3. 

                                                                                                                                                                                                              ΠΠεειιρρααιιάάςς          2200//0099//22001166                                                                                                            
  ΑΑρρ..  ππρρωωττ..              1133777788                                                                                                                            

        ΠΠρροοςς  ::        κκ..  ΑΑννττ..  ΠΠααππααδδεερράάκκηη    
                                                                                                                                                                                                                                      ΓΓεενν..  ΓΓρρααμμμμααττέέαα  ΕΕμμπποορρίίοουυ    

                                                                                                                                                                                                                                  &&  ΠΠρροοσστταασσίίααςς  ΚΚααττααννααλλωωττήή  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                    ΚΚοοιινν  ::                --  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..  
                                                                                                                                                                            --  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα  μμέέλληη  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..                                                                  
                                                    

       κύριε Γεν. Γραμματέα,                                           

       Με  το    με  αρ.  πρωτ.  35727/31‐03‐2016  έγγραφό  της  η  Δ/νση  Εταιρειών  και  Γ.Ε.ΜΗ., 
απαντώντας  σε  σχετικό  ερώτημα  του  Επαγγελματικού  και  Βιοτεχνικού  Επιμελητηρίου 
Ροδόπης, διατυπώνει  την άποψη ότι η μετατροπή  (Ο.Ε.  σε Ε.Ε.),  καθόσον δεν ρυθμίζεται 
ειδικά από το εταιρικό δίκαιο, δεν είναι επιτρεπτή και σε κάθε περίπτωση το συγκεκριμένο 
ζήτημα  μπορεί  να  λυθεί  με  δικαστική  επιμέρους  απόφαση  ή  με  σχετική  νομοθετική 
ρύθμιση.       
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              ΘΘεεωωρροούύμμεε  όόττιι  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  ααππλλοοπποοίίηησσηηςς  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττωωνν  
εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν,,  σσεε  έένναα  δδιιααρρκκώώςς  μμεεττααββααλλλλόόμμεεννοο  οοιικκοοννοομμιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  
νναα  ππρροοσσττααττεεύύεεττααιι  ππλλήήρρωωςς  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  ττοουυ  εεππιιχχεειιρρηημμααττίίαα  νναα  ααπποοφφαασσίίζζεειι  γγιιαα  ττηηνν  
ννοομμιικκήή  μμοορρφφήή  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσήήςς  ττοουυ..    
                ΣΣυυννεεππώώςς  ηη  μμεεττααττρροοππήή  ααππόό  ττηηνν  μμίίαα  ννοομμιικκήή  μμοορρφφήή  σσεε  άάλλλληη,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  
ππρροοββλλέέππεεττααιι  εεππααρρκκώώςς  κκααιι  ππλλήήρρωωςς  σσττοο  εεττααιιρριικκόό  δδίίκκααιιοο  κκααιι  όόπποουυ  δδεενν  γγίίννεεττααιι  
ααυυττόό,,  νναα  ππρροοββλλεεφφθθεείί  μμεε  σσχχεεττιικκήή  ννοομμοοθθεεττιικκήή  ρρύύθθμμιισσηη..  
                ΠΠααρραακκααλλοούύμμεε  λλοοιιππόόνν,,    γγιιαα  ττηηνν  ααππόό  μμέέρροουυςς  σσααςς    ααννάάλληηψψηη  ττηηςς  σσχχεεττιικκήήςς  
ππρρωωττοοββοουυλλίίααςς..    
    
                                                                                                         Με  εκτίμηση, 
                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

      ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ  
  
  
  

                                                                                                                                                

                      4.      

ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  

                    ΤΤηηνν   ΠΠααρραασσκκεευυήή   2299//0011//22001166,,   ττοο   ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκόό   ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο   ΠΠεειιρρααιιάά   ,,   σσεε   σσυυννέέχχεειιαα  

ττωωνν  ππρροοσσππααθθεειιώώνν  ττοουυ  γγιιαα  δδιιααφφύύλλααξξηη  ττοουυ  δδηημμόόσσιιοουυ  χχααρραακκττήήρραα  ττοουυ  λλιιμμααννιιοούύ  ττοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά,,  

σσυυμμμμεεττεείίχχεε   δδιιαα   ττοουυ   ΒΒ΄́   ΑΑννττιιππρροοέέδδρροουυ   ττοουυ   κκ..   ΠΠεερριικκλλήή   ΔΔιιαακκοουυμμάάκκοουυ,,   σσεε   σσύύσσκκεεψψηη   φφοορρέέωωνν  

πποουυ   ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε   σσττηηνν   ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήή   ΕΕννόόττηητταα   ΠΠεειιρρααιιάά,,   μμεε   θθέέμμαα   ττηηνν   ππώώλληησσηη   ττοουυ  

ππλλεειιοοψψηηφφιικκοούύ  ππαακκέέττοουυ  ττωωνν  μμεεττοοχχώώνν  ττοουυ  ΟΟ..ΛΛ..ΠΠ..  

                    ΣΣττηηνν   εενν   λλόόγγωω   σσύύσσκκεεψψηη   σσυυμμμμεεττεείίχχαανν   οοιι   φφοορρεείίςς,,   ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήή   ΕΕννόόττηητταα   ΠΠεειιρρααιιάά   κκααιι  

ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήή   ΕΕννόόττηητταα   ΝΝήήσσωωνν,,   οοιι   ΔΔήήμμοοιι   ΠΠεειιρρααιιάά,,   ΚΚεερρααττσσιιννίίοουυ,,   ΠΠεερράάμμααττοοςς   κκααιι   ΣΣααλλααμμίίννααςς,,  

ττοο  ΕΕμμπποορριικκόό  κκααιι  ΒΒιιοομμηηχχααννιικκόό  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ΠΠεειιρρααιιάά,,  οο  ΔΔιικκηηγγοορριικκόόςς  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΠΠεειιρρααιιάά  κκααιι  ηη  

ΟΟμμοοσσπποοννδδίίαα  ΥΥππααλλλλήήλλωωνν  ΛΛιιμμααννιιώώνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς..  

                    ΜΜεεττάά  ααππόό   εεκκττεεννήή   σσυυζζήήττηησσηη   γγιιαα   ττοο   θθέέμμαα,,   ααπποοφφαασσίίσσθθηηκκεε   ηη   σσύύσστταασσηη   σσχχεεττιικκήήςς   οομμάάδδααςς  

εερργγαασσίίααςς  μμεε   σσυυμμμμεεττοοχχήή   ττωωνν  ωωςς  άάννωω  φφοορρέέωωνν   κκααιι   ηη   εεξξοουυσσιιοοδδόόττηησσηη   ττοουυ  ΑΑννττιιππεερριιφφεερρεειιάάρρχχηη  

ΠΠεειιρρααιιάά   κκ..   ΓΓ..   ΓΓααββρρίίλληη,,   νναα   δδιιεερρεευυννήήσσεειι   κκααττάά   ππόόσσοονν   υυππάάρρχχεειι   ννοομμιικκήή   δδυυννααττόόττηητταα  

εεππααννεεξξέέτταασσηηςς   ττωωνν   όόρρωωνν   ττηηςς   σσύύμμββαασσηηςς   ππααρρααχχωωρρήήσσεεωωςς   ττωωνν   μμεεττοοχχώώνν   ττοουυ   ΟΟ..ΛΛ..ΠΠ..,,  

ππρροοκκεειιμμέέννοουυ   νναα   κκααθθοορριισσθθοούύνν   οοιι   ππεερρααιιττέέρρωω   εεννέέρργγεειιεεςς   γγιιαα   ττηηνν   ππρροοάάσσππιισσηη   ττηηςς   οοιικκοοννοομμιικκήήςς  

κκααιι   κκοοιιννωωννιικκήήςς   ααννάάππττυυξξηηςς   ττηηςς   εευυρρύύττεερρηηςς   ππεερριιοοχχήήςς   ττοουυ   ΠΠεειιρρααιιάά,,   ααλλλλάά   κκααιι   ττηηςς   οοιικκοοννοομμίίααςς  

ττηηςς  χχώώρρααςς  μμααςς  γγεεννιικκόόττεερραα..                          

                      ΠΠεειιρρααιιάάςς  0022//0022//22001166                                                                                                                                      ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Π. 
(Με την παράκληση να δημοσιευθεί)  

  

                         



                                                                                                                        

                                    

                            55..  
                      
                                                                                                                                        ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ                            

  Την 02/03/2016 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη φορέων για τη διαχείριση του προσφυγικού 
στο λιμάνι του Πειραιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. 
 
     Στη  σύσκεψη πήραν μέρος  εκπρόσωποι  της Περιφέρειας,  του Δήμου Πειραιά,  Βουλευτές, 
πολιτικοί, καθώς και εκπρόσωποι επιστημονικών, νοσηλευτικών, επαγγελματικών φορέων της 
πόλης, του ΟΛΠ και των Επιμελητηρίων. 

     Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρό του κ. Γεώργιο 
Μπενέτο και τον Β΄ Αντιπρόεδρό του κ. Περικλή Διακουμάκο.  

Στην  διάρκεια  της  σύσκεψης,  έγινε  ενημέρωση  και  συζήτηση  για  όλα  τα  θέματα  και  τις 
ανάγκες που έχουν ανακύψει σχετικά με την διαχείριση των αυξημένων προσφυγικών ροών, 
από  τα  νησιά  στο  λιμάνι  του  Πειραιά  και  επιβεβαιώθηκε  η  βούληση  όλων  των 
παραβρισκόμενων να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση  αυτής της έκτακτης κατάστασης. 

Παράλληλα  διαπιστώθηκε  ότι  η  κατάσταση  στο  λιμάνι  έχει  επιβαρυνθεί,  αφού  πλέον  η 
παραμονή  των  προσφύγων  αποκτά  διάρκεια  και  μόνιμα  χαρακτηριστικά,  χωρίς  πλέον  να 
αποτελεί  χώρο  προσωρινής  παραμονής  και  η  διαχείριση  γίνεται  αποκλειστικά  χάριν  των 
επίπονων προσπαθειών εθελοντών με τη φροντίδα της Παμπειραϊκής Επιτροπής Αλληλεγγύης. 
     Με  αυτά  τα  δεδομένα,  κρίθηκε  αναγκαίο  να  τονιστεί  ότι  η  κυβέρνηση  οφείλει  να  κάνει 
άμεσα  ολοκληρωμένο  κεντρικό  σχεδιασμό  διαχείρισης  των  προσφυγικών  ροών, 
ανακουφίζοντας  το  λιμάνι  του  Πειραιά  από  το  βάρος  φιλοξενίας  αυτών,  φροντίζοντας  
παράλληλα να δοθεί στους παραμένοντες ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φροντίδα υγιεινής‐
καθαριότητας και προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης και τροφίμων. 

Το  Επιμελητήριο  καλεί  κάθε  ενδιαφερόμενο  και  ιδίως  τα  μέλη  του  που  επιθυμούν,  να 
συνδράμουν κατά το δυνατόν στην υλοποίηση των παραπάνω, κατόπιν επικοινωνίας με τον κ. 
Π. Διακουμάκο (κιν. τηλ 6937253482), συντονιστή της δράσης για το Επιμελητήριο.  

 

ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  

ΠΠεειιρρααιιάάςς  0033//0033//22001166  

((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))                                                                                    
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                      6.    
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

     Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά, πληροφορεί κάθε 
ενδιαφερόμενο (επιχείρηση μέλος του ή εργαζόμενο), ότι πρόκειται να υλοποιήσει 
επιδοτούμενα σεμινάρια μέσω του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης-
Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ μικρών επιχειρήσεων 1-25 εργαζομένων ) του Ο.Α.Ε.Δ. 

 Τα σεμινάρια θα είναι διάρκειας 32 ωρών, σε θέματα υποβοήθησης της 
επαγγελματικής δραστηριότητας των ενδιαφερόμενων, όπως λειτουργία επιχείρησης, 
προώθηση προϊόντων, χρήση Η/Υ κλπ. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από 
το Επιμελητήριο (τηλ. 210-4121503 *18,*27,*28) και από τα παρακάτω συνεργαζόμενα 
με το Επιμελητήριο  “Κέντρα Επαγγελματικής κατάρτισης” , όπου και θα δηλώσουν 
τη συμμετοχή τους: 

«ACADEMY SKILLS ΚΕΚ ΕΠΕ», τηλ. 210-5561671- Ηρ.Πολυτεχνείου 34, Ελευσίνα 

«ΚΔΒΜ2 ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ», τηλ. 210-4010125,4324501, Θέση Σελεπίτσαρι – Κερατσίνι 

«TASEIS ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ», τηλ. 210-4110575,4118241, Διστόμου 7-9 Πειραιάς 

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΛΟΣΚΑΜΗ ΑΕ» (ΚΕΚ ΑΞΙΑ), τηλ. 210-4009955,  
Λ.Δημοκρατίας 108 Κερατσίνι,  

«ΜΑΡΚΕΤ» τηλ. 210-4127346, Ομ.Σκυλίτση 6 Πειραιάς. 

 

Πειραιάς    27/09/2016                                                                       Από το Ε.Ε.Π. 
(Με την παράκληση να δημοσιευθεί)  
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            7. 

                                                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

               «ΚΟΙΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ                     
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ» 

  

Με πρωτοβουλία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, πραγματοποιήθηκε 
σύσκεψη των Επιμελητηρίων Αττικής, για την ανάληψη πρωτοβουλιών άμεσης 
υποστήριξης των προσφύγων και των υποδομών που τους φιλοξενούν, στην Αττική. 
Εκτός του Προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας Παύλου Ραβάνη και 
του Γεν. Γραμματέα Βασίλη Λιαμέτη, στη σύσκεψη συμμετείχαν:  

Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας  Γιάννης 
Χατζηθεοδοσίου, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά Ανδριανός 
Μιχάλαρος, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά Γιώργος 
Μπενέτος και ο Β΄ Αντιπρόεδρος Περικλής Διακουμάκος, ως και ο Β΄ 
Αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά Νίκος 
Μαυρίκος.  

Στη συνάντηση προσκλήθηκαν και ανταποκρίθηκαν με τη συμμετοχή τους, από 
πλευράς Γεν. Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ο Σύμβουλος 
του Γεν. Γραμματέα Αντ. Παπαδεράκη, κος Μιχάλης Μυτιλινάκης και η 
Περιφερειακή Σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Αγγελική Λεβέντη.  

Οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων, εξέθεσαν στους εκπροσώπους της Κυβέρνησης 

και της Περιφέρειας, τη βούληση των επιχειρήσεων και επαγγελματικών κλάδων 

που εκπροσωπούν, να συνδράμουν με τον προσφορότερο τρόπο, στο συντονισμένο 

σχέδιο των κρατικών φορέων,για την προσωρινή εγκατάσταση και αξιοπρεπή 

διαβίωση των προσφύγων, στις υπάρχουσες υποδομές, στην Αττική.  

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Γεν. Γραμματέα Εμπορίου, τόνισε την 

απόλυτη ανάγκη της Πολιτείας αυτή την ώρα, για στήριξη από την ιδιωτική 

πρωτοβουλία, δεδομένου ότι το κονδύλι των 100.000.000 € από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, δεν έχει εκταμιευτεί ακόμη. Υπογράμμισε, ότι το Υπουργείο, βρίσκεται σε 

αρμονική και διαρκή συνεργασία με την Περιφέρεια, για την εξασφάλιση των ειδών 

πρώτης ανάγκης και ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια ολοκλήρωσης του εξοπλισμού 
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σίτισης, διατήρησης των τροφίμων και συνθηκών υγιεινής, στους χώρους 

προσωρινής διαμονής.    

Οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων, δεσμεύτηκαν ότι θα κινητοποιήσουν τις 

επαγγελματικές οργανώσεις και τα Μέλη τους, γνωστοποιώντας τον κατάλογο των 

προϊόντων και υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν οι επιχειρήσεις και οι 

επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων,και είναι χρήσιμοι στις λειτουργούσες δομές 

της Περιφέρειας και τα Κέντρα φιλοξενίας των προσφύγων. Τέλος, ζήτησαν από τη 

Γεν. Γραμματεία Εμπορίου, να προβεί στις απαραίτητες κανονιστικές ρυθμίσεις, 

ώστε να επιτραπεί η αξιοποίηση του προϋπολογισμού τους, για την υποστήριξη του 

ανθρωπιστικού τους έργου,αλλά και για την αγορά ιατροφαρμακευτικού υλικού ή 

άλλων ειδών πρώτης ανάγκης.  

Κοινή θέση των παρισταμένων Προέδρων, είναι ότι «ο επιχειρηματικός κόσμος, που 

αυτές τις μέρες βιώνει συνθήκες ασφυξίας και αγωνίζεται για την επιβίωσή του, έχει 

αποδείξει με το ήθος του, ότι ξέρει να αντιδρά στις κρίσεις. Οφείλουμε δε όλοι, να 

αφήσουμε κατά μέρος, τις όποιες πολιτικές ή κομματικές αντεγκλήσεις και να 

σπεύσουμε να συμβάλλουμε με τις δυνάμεις μας, στην ανθρωπιστική κρίση μέσα στην 

ίδια τη χώρα μας, προσφέροντας εθνική υπηρεσία. Για να αποδείξουμε και να 

διδάξουμε ότι είμαστε πρώτα απ' όλα, ΑΝΘΡΩΠΟΙ». 

  ΑΘΗΝΑ 15-3-2016                                                              
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                                                      88..    
                                                                                                                                                                                                                      
ΠΠεειιρρααιιάάςς  1122//0022//1166                                                                                                                                                  
ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::  22449955  

                                  ΠΠΡΡΟΟΣΣ::    ΔΔΗΗΜΜΟΟ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ    
                                                 ΔΔήήμμααρρχχοο,,  κκ..  ΓΓεεώώρργγιιοο  ΤΤσσοουυκκααλλάά       

ΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΥΥΠΠΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ    
ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΝΝ  ΤΤΙΙΤΤΛΛΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΕΕΥΥΟΟΥΥΣΣΑΑΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΗΗΣΣ  22002211 

Ο  παρακάτω  υπογράφων,  νόμιμος  εκπρόσωπος  του  Επαγγελματικού  Επιμελητηρίου 
Πειραιά,  δηλώνω  την  πρόθεση  του  Επιμελητηρίου  και  τη  δέσμευσή  μας  να  στηρίξουμε  την 
υποψηφιότητα της Ελευσίνας για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021. 

Πιστεύουμε ότι  η  υποψηφιότητα αυτή αποτελεί  για  την  Ελευσίνα μία  εξαιρετική αφορμή 
και ευκαιρία, προκειμένου να διαμορφώσει ένα συνολικό όραμα για το μέλλον της. Ένα όραμα για τον 
πολιτισμό, την κοινωνία και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, που θα αποτελέσει παρακαταθήκη 
για τις επόμενες γενιές. 

Η  επιτυχία  του  συγκεκριμένου  εγχειρήματος  στηρίζεται  στην  ενεργό  υποστήριξη  και 
συμμετοχή  της  τοπικής  κοινωνίας  και  των  παραγωγικών  δυνάμεων  της  περιοχής.  Στο  πλαίσιο  αυτό, 
θεωρούμε ότι έχουμε όλοι ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουμε, συστρατευόμενοι με όλες μας τις 
δυνάμεις στην προσπάθεια αυτή  και συμμετέχοντες  έμπρακτα στη μορφοποίηση  και  υλοποίηση ενός 
πλήρους  και  μακρόπνοου  προγράμματος  δράσης  που  θα  τιμά  την  ιστορία  και  την  αναπτυξιακή 
προοπτική της Ελευσίνας. 

                                                                                                                                                                                                                              ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                    ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ  

  

                                99..            
                                                                                                                                                              ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ                                                                

               ΜΜεε  ααφφοορρμμήή  ττοονν  οορριισσμμόό  ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  ωωςς  πποολλιιττιισσττιικκήήςς  ΠΠρρωωττεεύύοουυσσααςς  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς  γγιιαα  ττοο  22002211,,  

οο   ΠΠρρόόεεδδρροοςς   ττοουυ   ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ   ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ   ΠΠεειιρρααιιάά   κκ..   ΓΓεεώώρργγιιοοςς   ΜΜππεεννέέττοοςς   έέκκααννεε   ττηηνν   ππααρραακκάάττωω  

δδήήλλωωσσηη::  

                    ““ΜΜεε   ιιδδιιααίίττεερρηη   χχααρράά   κκααιι   ιικκααννοοπποοίίηησσηη   ππλληηρροοφφοορρηηθθήήκκααμμεε   ττηηνν   ααννάάδδεειιξξηη   ττηηςς   ΕΕλλεευυσσίίννααςς   ωωςς  

ΠΠοολλιιττιισσττιικκήή  ΠΠρρωωττεεύύοουυσσαα  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς  γγιιαα  ττοο  22002211..  

ΘΘαα   θθέέλλααμμεε   νναα   σσυυγγχχααρροούύμμεε   όόλληη   ττηηνν   ττοοππιικκήή   κκοοιιννωωννίίαα   κκααιι   ττοονν   εεμμπποορριικκόό   κκόόσσμμοο   πποουυ   εείίννααιι   κκααιι   μμέέλληη   ττοουυ  

ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ   μμααςς   γγιιαα   ττηηνν   σσυυσσττρράάττεευυσσηη   κκααιι   ττοονν   ααγγώώνναα   γγιιαα   νναα   εεππιιττεευυχχθθεείί   κκααιι   νναα   εευυοοδδώώσσεειι      ηη   κκοοιιννήή  

ππρροοσσππάάθθεειιαα   σσττηηνν   οοπποοίίαα   υυπποοσσττηηρριιχχττήήςς   ήήτταανν   κκααιι   ττοο   ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο,,   ττοο   οοπποοίίοο   εείίννααιι   ππάάνντταα   ααρρωωγγόόςς   σσεε  

ααννααππττυυξξιιαακκέέςς   ππρροοσσππάάθθεειιεεςς   ..   ΕΕππιι   ττοουυ   ππρροοκκεειιμμέέννοουυ   γγιιαα   ττηηνν   εενν   λλόόγγωω   ππεερριιοοχχήή,,   έέχχεειι   ππρρωωττοοσσττααττήήσσεειι   σσττοονν  

ΕΕππιιμμεελληηττηηρριιαακκόό   χχώώρροο   δδηημμιιοουυρργγώώννττααςς   ααππόό   ττοο   22000055   ππααρράάρρττηημμαα   ττωωνν   υυππηηρρεεσσιιώώνν   ττοουυ   σσττηηνν   ΕΕλλεευυσσίίνναα   μμεε  

σσττόόχχοο  ττηηνν  κκάάλλυυψψηη  ττοουυ  ΘΘρριιαασσίίοουυ  ππεεδδίίοουυ..                      

                    ΑΑππόό   ααύύρριιοο   θθαα   ππρρέέππεειι   νναα   ααρρχχίίσσεειι   ηη   δδεεύύττεερρηη   φφάάσσηη   ττηηςς   ππρροοσσππάάθθεειιααςς   γγιιαα   ββέέλλττιισσττηη   δδιιααχχεείίρριισσηη   ττοουυ  

χχρρόόννοουυ  πποουυ  ααπποομμέέννεειι  έέωωςς  ττοο  22002211,,  οούύττωωςς  ώώσσττεε  νναα  ππααρροουυσσιιαασσθθεείί  άάρριισσττοο  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ππααρροουυσσίίαασσηηςς  κκααιι  

ππρροοββοολλήήςς  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς..  

                    ΕΕννννοοεείίττααιι  όόττιι  κκααιι  σσ΄́ααυυττήή  ττηη  φφάάσσηη  ττοο  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  θθαα  εείίννααιι  ππααρρόόνν””..    

                                                                                                                                                      

ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  

ΠΠεειιρρααιιάάςς  1177//1111//22001166  

((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))                                    
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                           10. 

                                                                                                                                                                                                                                            ΠΠεειιρρααιιάάςς    2244//1111//22001166  
                                                                                                                    ΑΑρρ..  ΠΠρρωωττ..::          1177003388  

                                                                                                                                                                                                                            ΠΡΟΣ: κ. Αντ. Παπαδεράκη 
                                                                                                                                       Γενικό Γραμματέα  
                                                                                                                                  Εμπορίου & Προστασίας 
                                                                                                                                             Καταναλωτή. 
          
           κύριε Γενικέ, 

          Όπως πληροφορηθήκαμε από τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιά, το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά, 
έλαβε  απόφαση  για  την  κατ΄  εξαίρεση  λειτουργία  της  «Κυριακάτικης    Αγοράς    Πειραιά»,    το 
Σάββατο 24 & 31/12/2016. 

          Επειδή θεωρούμε ότι η ως άνω απόφαση δεν στηρίζεται στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο για 
την  λειτουργία  των  «Κυριακάτικων  Αγορών»,  παρακαλούμε  για  τις  δικές  σας  ενδεδειγμένες 
ενέργειες,  όσον αφορά τον Δήμο Πειραιά και την τυχόν σχετική απόφαση της οικείας Περιφέρειας.  

                                                                                                          Με  εκτίμηση,                                    
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           

                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ                                                             

           11. 
   

                                                                                                                                                                                                                                                ΠΠεειιρρααιιάάςς      2222//1122//22001166  
                                                                                                                                                                                                                                                                        ΑΑρρ..  ππρρωωττ..::      1188221166  
                                                                                                                                                                                                                                                                        ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ::  κκ..  ΙΙ..  ΜΜώώρρααλληη    
   ΔΔήήμμααρρχχοο  ΠΠεειιρρααιιάά    

                  κκύύρριιεε  ΔΔήήμμααρρχχεε,,  

                    ΣΣεε   σσυυννέέχχεειιαα   σσχχεεττιικκήήςς   ηηλλεεκκττρροοννιικκήήςς   εεννηημμέέρρωωσσηηςς   μμααςς   γγιιαα   ττηηνν   δδιιοορργγάάννωωσσηη   εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  

ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  εεππιιμμόόρρφφωωσσηηςς  εεννηηλλίίκκωωνν,,  σσααςς  γγννωωρρίίζζοουυμμεε  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  σσκκέέψψεειιςς  μμααςς..  

                    ΚΚααττααρρχχήήνν  κκρρίίννεεττααιι  θθεεττιικκήή  ηη  ωωςς  άάννωω  ππρρόόθθεεσσηη  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ..  

                    ΌΌσσοονν  ααφφοορράά  δδεε   ττηηνν  θθεεμμααττοολλοογγίίαα   ττωωνν  εενν  λλόόγγωω  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν,,  θθεεωωρροούύμμεε  εεππίίκκααιιρρηη   ττηηνν  ππρρόόσσθθεεσσηη  

σσεε  ααυυττήήνν,,  μμααθθηημμάάττωωνν  εεππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  ((εερργγαασσιιαακκοούύ))  ππρροοσσααννααττοολλιισσμμοούύ  ννέέωωνν  κκααιι  ααννέέρργγωωνν,,  όόσσοονν  ααφφοορράά  

ττιιςς  κκλλίίσσεειιςς  κκααιι  ττιιςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς  ττοουυ  ααττόόμμοουυ  γγιιαα  εεξξααρρττηημμέέννηη  ήή  ααννεεξξάάρρττηηττηη  ααππαασσχχόόλληησσηη..  

                    ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα   ππρροοττεείίννοουυμμεε   μμέέσσαα   ααππόό   γγεεννιικκήή   ππααρροουυσσίίαασσηη   ττοουυ   θθέέμμααττοοςς   κκααιι   εεξξααττοομμιικκεευυμμέέννηη  

ππααρρέέμμββαασσηη   μμεε   ττηηνν   σσυυμμππλλήήρρωωσσηη   σσχχεεττιικκοούύ   ααττοομμιικκοούύ   εερρωωττηημμααττοολλοογγίίοουυ,,   νναα   μμπποορρέέσσεειι   νναα   δδιιαακκρρίίννεειι   οο  

εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοςς  εεάάνν  ηη   ιιδδιιοοσσυυγγκκρραασσίίαα  ττοουυ,,  ααννττααπποοκκρρίίννεεττααιι  κκααλλύύττεερραα  ππρροοςς  ττηηνν  μμιισσθθωωττήή  ήή  εεμμπποορριικκήή     ((μμεε  

ττηηνν   εευυρρεείίαα   έέννννοοιιαα))   δδρραασσττηηρριιοοπποοίίηησσηη,,   οούύττωωςς   ώώσσττεε   νναα   μμηηνν   ππααρρααττηηρρεείίττααιι   ττοο   φφααιιννόόμμεεννοο   ααρρκκεεττέέςς  

εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  νναα  δδιιαακκόόππττοουυνν  ττηηνν  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυςς  σσεε  πποολλύύ  σσύύννττοομμοο  χχρρόόννοο  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς,,  γγιιαα  λλόόγγοουυςς  

υυπποοκκεειιμμεεννιικκοούύςς  ττοουυ  φφοορρέέαα  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς..  

                    ΣΣττηη  δδιιάάθθεεσσηη  σσααςς  γγιιαα  ππεερρααιιττέέρρωω  σσυυννεερργγαασσίίαα..                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                              ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  

                                                                                                                                                                                                                              ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                                                                                                                                                                                ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ    



                                       12. 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΕΥΡΩΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  ΚΑΙ  ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ  ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ           

ΚΑΙ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  Ε.Ε.  ΓΙΑ  ΤΗ  ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ                                            
                                           Βρυξέλλες 27-28/01/2016 

                                    Απαντήσεις σχετικών ερωτημάτων 

1. Γίνονται προσπάθειες για τον έλεγχο της νομιμοποίησης και της οικονομικής 
ενσωμάτωσης των μεταναστών βάσει της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, 
όπως επίσης και τον έλεγχο συμμόρφωσης. 

                                                                                                                                                                         
Συγκεκριμένα αναφέρεται η απαίτηση άδειας διαμονής για ανεξάρτητη ή 
εξαρτημένη      οικονομική δραστηριότητα, προκειμένου να εγγραφεί στο 
Επιμελητήριο και τις λοιπές εθνικές αρχές. 

 
            Παραπέρα γίνονται προσπάθειες περαιτέρω διευκόλυνσης της ενσωμάτωσης 

τους, με προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
 
            Τα παραπάνω έχουν άμεση συνάρτηση με τις ανάγκες της εθνικής οικονομίας 

σε έμψυχο δυναμικό, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.  
 
 

2. Τα Επιμελητήρια θα μπορούσαν να έχουν περισσότερη γνώμη στον τομέα της   
αναγκαιότητας και στον αριθμό έκδοσης αδειών διαμονής για επαγγελματική 
απασχόληση μεταναστών και προσφύγων, ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες. 

 
Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια δύσκολη εξίσωση, αφού θα πρέπει να 
σταθμισθεί καλά η ανάγκη απασχόλησης των πολιτών της Ε.Ε., σε περίοδο 
οικονομικής κρίσης σε αρκετές χώρες – μέλη της. 
 
Γιατί είναι αρκετά δύσκολο σε μια τοπική κοινωνία η οποία πλήττεται από 
ανεργία και υποαπασχόληση, έχοντας μεγάλο ποσοστό των πολιτών κάτω ή 
κοντά στο όριο της φτώχιας, να προτείνεις, πολύ περισσότερο δε να 
θεσμοθετείς, ρυθμίσεις ενσωμάτωσης των μεταναστών και προσφύγων. 
 
Κάθε κίνηση θα πρέπει να αφουγκράζεται τη λαϊκή βούληση, για να 
αποφεύγεται να λειτουργεί αρνητικά ο κοινωνικός αυτοματισμός και να 
παρατηρούνται φαινόμενα ήπιας ή εντονότερης λαϊκής διαμαρτυρίας, όπως 
πρόσφατα συνέβη σε αρκετές χώρες της Ε.Ε. 
 
                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ 
                                                  Πρόεδρος Ε.Ε.Π. & INSULEUR 
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              13.  

                                                                        α)    ΠΠεειιρρααιιάάςς            1188//0033//22001166                    ββ))      ΠΠεειιρρααιιάάςς        2277//0044//22001166                                                                                                                

                                                                                                                                      ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::              44664466                                                  ΑΑρρ..  ππρρωωττ..::                77008899                                                    
ΠΠΡΡΟΟΣΣ::      ΜΜέέλληη  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ––  ΦΦοορρεείίςς  ΕΕκκμμεεττάάλλλλεευυσσηηςς  &&  

ΕΕμμππόόρροουυςς    ΞΞυυλλεείίααςς      

κκύύρριιεε  σσυυννάάδδεελλφφεε,,    

ΣΣααςς   ααπποοσσττέέλλλλοουυμμεε   σσυυννηημμμμέένναα   αανναακκοοίίννωωσσηη   ττηηςς   ΔΔ//ννσσηηςς   ΔΔαασσώώνν   ΠΠεειιρρααιιάά,,   ττηηςς  

ΑΑπποοκκεεννττρρωωμμέέννηηςς   ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς   ΑΑττττιικκήήςς   ((ΑΑΔΔΑΑ::   ΩΩΟΟΥΥ5500ΡΡ11ΚΚ‐‐ΘΘΡΡΕΕ   //   22001166)),,   μμεε   θθέέμμαα   ««ΚΚααννοοννιισσμμόόςς  

ΕΕφφααρρμμοογγήήςς   ΞΞυυλλεείίααςς   ((999955//22001100))   ––   ΚΚααττάάρρττιισσηη   ΜΜηηττρρώώοουυ   ΕΕμμππόόρρωωνν   &&   ΦΦοορρέέωωνν  

ΕΕκκμμεεττάάλλλλεευυσσηηςς»»..  

ΠΠααρραακκααλλοούύμμεε  γγιιαα  ττηηνν  σσχχεεττιικκήή  εεννηημμέέρρωωσσήή  σσααςς  κκααιι  ττιιςς  δδιικκέέςς  σσααςς  εεννέέρργγεειιεεςς,,  όόσσοονν  ααφφοορράά  ττηηνν  

υυπποοχχρρέέωωσσηη  εεγγγγρρααφφήήςς  σσααςς  σστταα  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκάά  ΜΜηηττρρώώαα  ΦΦοορρέέωωνν  ΕΕκκμμεεττάάλλλλεευυσσηηςς  ήή  ΕΕμμππόόρρωωνν  

ξξυυλλεείίααςς,,  ααννττίίσσττοοιιχχαα..  

ΣΣυυνν..::  ΦΦύύλλλλοο  ((11))  έένναα  

                                                                                                                                                                    ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                                                                                                                      ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ              

            

             1144..                                                                                                                   
                                                                                                    

                                   «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2016»    
       
           Ο Πρόεδρος  του  Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά  κ.  Γεώργιος Μπενέτος,  με 
την ευκαιρία της διοργάνωσης της έκθεσης «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2016», αναφέρει τα παρακάτω: 

«H  έκθεση  ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ  αποτελεί  ένα  παγκοσμίου  ενδιαφέροντος  και  μεγάλης 
σπουδαιότητας  γεγονός  για  την  χώρα  μας  και  για  άλλη  μια  φορά  θα  πραγματοποιηθεί 
«εκτός Πειραιά», το διάστημα 06 έως 10 Ιουνίου 2016 στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan 
Expo που βρίσκεται στα Σπάτα Αττικής (Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»).  

 Μονιμοποιήθηκε  πια  ο  τόπος  πραγματοποίησής  της  εκτός  Πειραιά,  καθιστώντας 
οριστική ‐ελπίζω όχι και αμετάκλητη‐ την απομάκρυνσή της από το πρώτο Λιμάνι της χώρας 
και ενός από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως. 

Δεν θα μεμψιμοιρήσουμε, ούτε θα μιζεριάσουμε για τους λόγους που χάθηκε για τον 
Πειραιά η τόσο σημαντική αυτή έκθεση. Δεν μπορούμε όμως να μην επισημάνουμε ότι και 
αυτό  το  γεγονός  συντελεί  στην  «εγκληματική»  υποβάθμιση  του  Πειραιά  και  την 
εγκατάλειψή του να βιώνει δραματικά ποσοστά φτώχιας και ανεργίας, κατάσταση η οποία 
κάθε χρόνο χειροτερεύει. 

Επί  του  παρόντος,  θα  προτρέψουμε    όλους  όσους  ασχολούνται  μ’  αυτή  τη 
διοργάνωση να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους, για να συνεχίσει να πραγματοποιείται με 
επιτυχία αυτό το γεγονός στην Ελλάδα. 

Ο    ελληνικός εφοπλισμός   βρίσκεται στην πρώτη γραμμή  της διεθνούς  ναυτιλιακής 
βιομηχανίας, συνεπώς η εν λόγω έκθεση έχει όλες τις προοπτικές να συνεχίσει και αυτή τη 



φορά  να  χαρακτηρισθεί  επιτυχημένη  και  να  ξεπεράσει  τις  1843  συμμετοχές,  τους  19421 
επισκέπτες και τις 96 χώρες που καταγράφηκαν το 2014.  
          Η  παγκόσμια  ναυτιλία  δείχνει  σημάδια  ανάκαμψης  και  οι  εκτιμήσεις  των 
διοργανωτών  της  έκθεσης  αναφέρουν  ότι  ο  αριθμός  των  εκθετών  θα  αυξηθεί,  με  τη 
συμμετοχή κρατών με παράδοση στη ναυπηγική βιομηχανία και τις θαλάσσιες μεταφορές. 

Από  την  προβολή  της  χώρας  μας  που    θα  επέλθει  με  την  διοργάνωση  μιας    τόσο 
σημαντικής έκθεσης και στα πλαίσια αυτής, καλό θα ήταν να φροντίσουμε  να ξεπηδήσουν 
επιχειρηματικές συνεργασίες και ευκαιρίες για προσέλκυση τουρισμού και για προώθηση 
τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, προκειμένου να μπορέσουμε να μαγνητίσουμε και να 
μονοπωλήσουμε το ενδιαφέρον σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά. 
          Η Ελληνική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, κρισιμότερη από αυτή του 2014, 
με τα capital controls, τις συνεχείς αξιολογήσεις από τους δανειστές μας και πρόσφατα το 
προσφυγικό, να δημιουργούν ένα εκρηκτικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο προσδοκούμε ότι  
η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα –η μία από τις δύο «βαριές βιομηχανίες που διαθέτουμε, 
η  άλλη  είναι  ο  τουρισμός‐  μπορεί  να  συμβάλλει  στην  τόνωσή  της,  με  το  πνεύμα 
επιχειρηματικότητας, τις ικανότητες και τη διεθνή εμπειρία που διαθέτει. 
          Μπορεί  να  λέγεται  και  διεθνώς  ότι  έχουμε  εμφανίσει  δειλά ως  οικονομία  σημάδια 
σταθεροποίησης,  αποφεύγοντας  προς  το  παρόν  το  Grexit,  αλλά  έχουμε  ακόμη  να 
διανύσουμε πολύ δρόμο έως την ανάκαμψη και την οριστική απομάκρυνση του κινδύνου. 
          Σε αυτόν τον δρόμο η ναυτιλία μας έχει τα φόντα να προσφέρει κύκλο εργασιών και 
εσόδων. 
               Η χώρα μας αναπνέει, αναπτύσσεται και ζει από την ναυτιλία, γιατί από τις θέσεις 
εργασίας  στη  ναυτιλία  εμμέσως  δημιουργούνται  και  θέσεις  εργασίας  σε  συναφή 
επαγγέλματα στην ξηρά. 

Η  Ελλάδα  γενικά  και  ο  Πειραιάς  ειδικότερα,  χρειάζονται  ενισχυτική  επιθετική 
πολιτική  όσον  αφορά  τη  θέση  του  ως  πρώτου  λιμανιού  της  χώρας,  εδραίωση  του  ως 
σημαντικότερου  λιμανιού  της  Μεσογείου  και  προβολή  του  ρόλου  που  μπορεί  να 
διαδραματίσει ως Διεθνές Ναυτιλιακό Κέντρο,  συμπεριλαμβανομένης  της λειτουργίας και 
Διεθνούς Δικαστηρίου Επίλυσης Ναυτιλιακών Διαφορών. 

Πέρα από όποιες διαφωνίες είχαμε ή μπορεί  να έχουμε ακόμη για  τον  τρόπο της 
αξιοποίησης  του  λιμανιού  ‐θεωρώντας  ότι  αντί  της  πώλησης  του  πλειοψηφικού  πακέτου 
των μετοχών του Ο.Λ.Π., θα έπρεπε να προκριθεί το μοντέλο της μακροχρόνιας μίσθωσης‐
αυτή  την  στιγμή  οφείλουμε  να  αντιμετωπίσουμε  την  πραγματικότητα  και  να 
προσπαθήσουμε  να  βελτιστοποιήσουμε  παράπλευρα  οφέλη  από  την  ύπαρξη  της  Cosco 
στον  Πειραιά  και  ιδιαίτερα  στους  τομείς  της  ναυπηγοεπισκευής,  των  logistics  και  της 
κατασκευής  ενός  διεθνών  προδιαγραφών  εκθεσιακού  κέντρου,  με  πρώτους  χρήστες  των 
εγκαταστάσεών  του  τους  ασχολούμενους με  την  ναυτιλία,  πραγματοποιώντας  στον  χώρο 
τις μελλοντικές εκθέσεις «Ποσειδώνια». 

Μέχρι  όμως  να  γίνουν  όλα  αυτά  ας  φροντίσουμε  όμως  ως  Έλληνες    να 
συνδράμουμε για την επιτυχία της έκθεσης, οργανώνοντας παράλληλα τον συντονισμό της 
δράσης μας για την διεκδίκηση της πραγματοποίησης των παραπάνω.  
Απρίλιος 2016                  

                                                               Γεώργιος Μπενέτος  
                                                                                  Πρόεδρος 
                                                          Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά    
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                            1155..    

                                                                                            αα))      ΠΠεειιρρααιιάάςς        0077//1111//22001166                            ββ))    ΠΠεειιρρααιιάάςς        0088//1111//22001166                                                                                                         

                                                                                                          ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::              1155997711                                              ΑΑρρ..  ππρρωωττ..::              1166110088            

                                                                                        ΠΠΡΡΟΟΣΣ::    κκ..  ΙΙ..  ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ                                            ΠΠΡΡΟΟΣΣ::    κκ..  ΓΓ..  ΓΓΑΑΒΒΡΡΙΙΛΛΗΗ  
                                                              ΑΑννττιιππεερριιφφεερρεειιάάρρχχηη    ((ΠΠ..ΕΕ..ΔΔ..ΑΑττττιικκήήςς))        ΑΑννττιιππεερριιφφεερρεειιάάρρχχηη    ((ΠΠ..ΕΕ..ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΙΙΑΑ))  

  

κκύύρριιεε  ΑΑννττιιππεερριιφφεερρεειιάάρρχχηη,,    

ΣΣεε   σσυυννέέχχεειιαα   ττοουυ   μμεε   ααρρ..   ππρρωωττ..      [[αα))   118877119911//0022‐‐1111‐‐22001166   ––   ββ))   οοιικκ..220066444400//0044‐‐1111‐‐22001166  

((ααννττίίσσττοοιιχχαα))]]   εεγγγγρράάφφοουυ   σσααςς,,   μμεε   θθέέμμαα   ττηηνν   εεκκττίίμμηησσηη   ττοουυ   ααρριιθθμμοούύ   ττωωνν   πποολλιιττώώνν      ττρρίίττωωνν  

χχωωρρώώνν   ππρροοςς   μμεεττάάκκλληησσήή   ττοουυςς   γγιιαα   εερργγαασσίίαα   σσττηη   χχώώρραα   μμααςς,,   σσααςς   γγννωωρρίίζζοουυμμεε   ττηηνν   ππααρραακκάάττωω  

άάπποοψψήή  μμααςς..  

ΜΜέέλληη   ττοουυ   ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ   μμααςς,,   εείίννααιι   κκυυρρίίωωςς   οοιι   μμιικκρρέέςς   κκααιι   πποολλύύ   μμιικκρρέέςς   εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς   ττοουυ  

εεμμπποορρίίοουυ   κκααιι   ττηηςς   ππααρροοχχήήςς   υυππηηρρεεσσιιώώνν,,   οοιι   ιιδδιιοοκκττήήττεεςς   ττωωνν   οοπποοίίωωνν   εείίννααιι   κκααιι  

ααυυττοοααππαασσχχοολλοούύμμεεννοοιι  ήή  ααππαασσχχοολλοούύνν  μμιικκρρόό  ααρριιθθμμόό  ααττόόμμωωνν..  

ΗΗ   δδιιααμμοορρφφωωμμέέννηη   εεμμπποορριικκήή   κκααιι   οοιικκοοννοομμιικκήή   κκααττάάσστταασσηη   σσττιιςς   ωωςς   άάννωω   εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  

ααπποοττυυππώώννεεττααιι   σσττηηνν   ααγγωωννιιώώδδηη   ππρροοσσππάάθθεειιαα   πποουυ   κκααττααββάάλλλλοουυνν   τταα   ττεελλεευυττααίίαα   χχρρόόννιιαα   νναα  

δδιιααττηηρρηηθθοούύνν  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκάά,,  ππρροοσσφφέέρροοννττααςς  εερργγαασσίίαα  σσττοο  υυππάάρρχχοονν  ππρροοσσωωππιικκόό  ττοουυςς..  

ΕΕππιιππρρόόσσθθεετταα,,   ττοο   υυψψηηλλόό   πποοσσοοσσττόό   ααννεερργγίίααςς   ((μμεεσσοοσσττααθθμμιικκάά   ππεερρ..2255%%))   ττηηςς   χχώώρρααςς   μμααςς,,  

κκααττααδδεειικκννύύεειι   όόττιι   σσεε   ππεερρίίππττωωσσηη   ααννάάκκααμμψψηηςς   ττηηςς   οοιικκοοννοομμίίααςς   κκααιι   ττηηςς   εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηηττααςς,,  

υυππάάρρχχεειι   μμιιαα   ααρρκκεεττάά   μμεεγγάάλληη   δδεεξξααμμεεννήή   ααττόόμμωωνν,,   ιικκααννώώνν   νναα   κκααλλύύψψοουυνν   ττηηνν   ππρροοββλλεεππόόμμεεννηη  

ζζήήττηησσηη..  

ΕΕυυχχήή   όόλλωωνν   μμααςς   εείίννααιι,,   ηη   οοιικκοοννοομμιικκήή   ααννάάκκααμμψψηη   νναα   εείίννααιι   σσεε   ττέέττοοιιοο   ββααθθμμόό   πποουυ   νναα  

εεξξααννττλλήήσσοουυμμεε   ττοουυςς   ααννέέρργγοουυςς   μμααςς,,   έέσσττωω   κκααιι   σσεε   μμίίαα   εειιδδιικκόόττηητταα   κκααιι   νναα   χχρρεειιαασσθθοούύμμεε   ττηηνν  

««έέξξωωθθεενν»»  εεννίίσσχχυυσσηη..  

ΣΣττηη  δδιιάάθθεεσσήή  σσααςς  γγιιαα  ππεερρααιιττέέρρωω  σσυυννεερργγαασσίίαα..  

                                                                                                                                                                              ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  

                                                                                                                                                                            ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                                                                                                                              ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ        
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                             4. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ    

                            11..  
                                                                                                                      ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟ  ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ    ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ     

                                                                                              ««ΚΚΟΟΠΠΗΗ  ΠΠΙΙΤΤΑΑΣΣ    ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..‐‐  ΒΒ..ΕΕ..ΠΠ..  22001166»»  

                    ΜΜεε   ιιδδιιααίίττεερρηη   εεππιιττυυχχίίαα   ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε   ττηηνν   1155//0022//22001166   σσττοονν   ΠΠεειιρρααϊϊκκόό   ΣΣύύννδδεεσσμμοο  
ΠΠεειιρρααιιάά   σσεε   κκοοιιννήή   εεκκδδήήλλωωσσηη,,      ηη   κκοοππήή   ττηηςς   ππίίττααςς   ττοουυ   ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ   κκααιι   ττοουυ   ΒΒιιοοττεεχχννιικκοούύ  
ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ   ΠΠεειιρρααιιάά,,   ττηηνν   οοπποοίίαα   εευυλλόόγγηησσεε   οο   ΣΣεεββαασσμμιιόόττααττοοςς   ΜΜηηττρροοπποολλίίττηηςς   ΠΠεειιρρααιιάά   κκ..κκ..  
ΣΣεερρααφφεείίμμ..  

                  ΠΠααρρααββρρέέθθηηκκαανν  οο  ΥΥπποουυρργγόόςς  ΝΝααυυττιιλλίίααςς  κκααιι  ΝΝηησσιιωωττιικκήήςς  ΠΠοολλιιττιικκήήςς  κκ..  ΘΘεεόόδδωωρροοςς  ΔΔρρίίττσσααςς  κκααιι  
άάλλλλοοιι   εεκκππρρόόσσωωπποοιι   ττηηςς   κκυυββέέρρννηησσηηςς,,   ττωωνν   κκοομμμμάάττωωνν   ττηηςς   ααννττιιπποολλίίττεευυσσηηςς,,   ττηηςς   ττοοππιικκήήςς  
ααυυττοοδδιιοοίίκκηησσηηςς    κκααιι  ττωωνν  ππααρρααγγωωγγιικκώώνν  φφοορρέέωωνν  ττηηςς  χχώώρρααςς..  

                  ΚΚααττάά   ττηηνν   δδιιάάρρκκεειιαα   ττηηςς   εεκκδδήήλλωωσσηηςς      ττιιμμήήθθηηκκεε   ττοο   ΛΛιιμμεεννιικκόό   ΣΣώώμμαα   ––   ΕΕλλλληηννιικκήή   ΑΑκκττοοφφυυλλαακκήή,,  
σσττοο   ππρρόόσσωωπποο   ττοουυ   ααρρχχηηγγοούύ   ττοουυ,,   ααννττιιννααυυάάρρχχοουυ   ΛΛΣΣ   ΑΑθθααννάάσσιιοουυ   ΑΑθθαανναασσόόπποουυλλοουυ,,   γγιιαα   ττηηνν  
κκοοιιννωωννιικκήή  ππρροοσσφφοορράά  ττοουυ  σσττηηνν  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττοουυ  μμεετταανναασσττεευυττιικκοούύ  ‐‐  ππρροοσσφφυυγγιικκοούύ  θθέέμμααττοοςς,,  ααλλλλάά  
κκααιι  γγιιαα  ττοο  σσύύννοολλοο  ττηηςς  ππρροοσσφφοορράάςς  ττοουυ  κκααιι  ττιιςς  εεξξααιιρρεεττιικκέέςς  ππρράάξξεειιςς  υυψψηηλλήήςς  ααννθθρρωωππιισσττιικκήήςς  ααξξίίααςς  
πποουυ   χχααρραακκττηηρρίίζζοουυνν   ττηη   δδρράάσσηη   ττοουυ..   ΤΤιιμμήήθθηηκκαανν   εεππίίσσηηςς   κκααιι   οοιι   ααππόόμμααχχοοιι   ττηηςς   εερργγαασσίίααςς   //  
σσυυννττααξξιιοούύχχοοιι,,   δδιιααττεελλέέσσααννττεεςς   μμέέλληη   ττωωνν      ΔΔιιοοιικκηηττιικκώώνν   ΣΣυυμμββοουυλλίίωωνν   κκααιι   ττωωνν   ΔΔιιοοιικκηηττιικκώώνν    
ΕΕππιιττρροοππώώνν    ττωωνν    ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν..  

                    ΟΟιι  ΠΠρρόόεεδδρροοιι   ττωωνν   ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν      κκ..   ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΜΜππεεννέέττοοςς,,   ΠΠρρόόεεδδρροοςς   ττοουυ   ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  
κκααιι   οο   κκ..   ΑΑννδδρριιααννόόςς   ΜΜιιχχάάλλααρροοςς,,      ΠΠρρόόεεδδρροοςς   ττοουυ   ΒΒιιοοττεεχχννιικκοούύ,,   ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ   ΠΠεειιρρααιιάά  
χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  κκααιι  σσυυμμππεερραασσμμααττιικκάά    ααννέέφφεερραανν  μμεεττααξξύύ  άάλλλλωωνν::  

              ««ΜΜίίαα   ααππόό   ττιιςς   γγεεννεεσσιιοουυρργγέέςς   ααιιττίίεεςς   ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσηηςς   ττηηςς   σσηημμεερριιννήήςς   κκοοιιννήήςς   εεκκδδήήλλωωσσηηςς,,  
ήήτταανν   ηη   ββοούύλληησσηη   ττωωνν   δδιιοοιικκήήσσεεωωνν   ττωωνν   ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν   μμααςς,,   νναα   δδηημμοοσσιιοοπποοιιήήσσοουυμμεε   ττοονν  
θθααυυμμαασσμμόό  μμααςς   κκααιι   ττηηνν   σσττήήρριιξξηη  μμααςς   σστταα  σσττεελλέέχχηη   κκααιι   ττοο   σσύύννοολλοο   ττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ   ττοουυ  ΛΛ..ΣΣ..,,   γγιιαα  
ττηηνν  ππρροοσσφφοορράά   ττοουυςς  σσττηηνν   κκοοιιννωωννίίαα   κκααιι  ππρρωωττίίσσττωωςς  σσττηηνν  άάμμββλλυυννσσηη   ττοουυ  ααννθθρρώώππιιννοουυ  ππόόννοουυ   κκααιι  
ττωωνν   κκαακκοουυχχιιώώνν  πποουυ  ββιιώώννοουυνν  οοιι     ππρρόόσσφφυυγγεεςς   κκααιι  οοιι  μμεεττααννάάσσττεεςς  πποουυ  ππρροοσσεεγγγγίίζζοουυνν   τταα   ΕΕλλλληηννιικκάά  
ννηησσιιάά..  

              ΤΤοουυςς   σσυυγγχχααίίρροουυμμεε   λλοοιιππόόνν   γγιιαα   ττηηνν   δδρράάσσηη   ττοουυςς,,   ττοουυςς   εευυχχόόμμαασσττεε   κκάάθθεε   εεππιιττυυχχίίαα         σσττηηνν  
άάσσκκηησσηη  ττοουυ  λλεειιττοουυρργγήήμμααττοοςς  ττοουυςς  κκααιι  ττοουυςς  ααπποοννέέμμοουυμμεε  ααυυττήή  ττηηνν  ααννααμμννηησσττιικκήή  ππλλαακκέέτταα,,  γγιιαα  νναα  
θθυυμμοούύννττααιι  οοιι  εεππόόμμεεννεεςς  γγεεννιιέέςς  τταα  κκααττοορρθθώώμμαατταα  ααυυττώώνν  ττωωνν  ααννθθρρώώππωωνν..  

              ΣΣααςς  εευυχχααρριισσττοούύμμεε  κκααιι  σσααςς  θθααυυμμάάζζοουυμμεε..    

              ΗΗ   ααπποοννοομμήή   δδεε   ττιιμμηηττιικκήήςς   δδιιάάκκρριισσηηςς,,   σσττοουυςς   σσυυννττααξξιιοοδδοοττηηθθέέννττεεςς   σσυυννααδδέέλλφφοουυςς   μμααςς   ττηηςς  
δδιιοοίίκκηησσηηςς  ττωωνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν,,  ααπποοττεελλεείί  ππρρωωττίίσσττωωςς   ττιιμμήή  σστταα  μμέέλληη  μμααςς,,   τταα  οοπποοίίαα  μμεε  ττηηνν  ψψήήφφοο  
ττοουυςς   μμααςς   δδίίννοουυνν   ττηηνν   εεννττοολλήή   νναα   ττοουυςς   εεκκππρροοσσωωππήήσσοουυμμεε..   ΚΚααιι   εεππεειιδδήή   σσεε   μμιιαα   ππλλαακκέέτταα   ήή   σσεε   έένναα  
φφύύλλλλοο  χχααρρττίί  δδεενν  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  νναα  ααννααγγρρααφφοούύνν  εεκκααττοοννττάάδδεεςς  ήή  χχιιλλιιάάδδεεςς  οοννόόμμαατταα,,  ααννααφφέέρρεεττααιι  
ππεερριιεεκκττιικκάά  έένναα  όόννοομμαα,,  ττοο  όόννοομμαα  ττοουυ  εεκκππρροοσσώώπποουυ  ααυυττώώνν»»..  

                                                                                                                                                                                            ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  &&  ΤΤΟΟ    ΒΒ..ΕΕ..ΠΠ..                                                                                                                                                          
ΠΠεειιρρααιιάάςς    1166//0022//22001166  

((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))  



           2. 
8ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΑΣ 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΑ κ. Γεωργίου Μπενέτου 

(Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 02-04/12/2016) 

κυρίες & κύριοι, 
αγαπητοί συνάδελφοι, 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά, πάντοτε συνεπές στο καθήκον του προς 
την επιχειρηματική κοινότητα,   για άλλη μια φορά συμμετέχει και  συνδράμει  με το 
μέτρο των δυνατοτήτων του, στην προσπάθεια επιτυχίας του εφετινού  8ου  Φεστιβάλ 
Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας.     

Το Φεστιβάλ – Έκθεση αποτελεί σημαντικό θεσμό προβολής των μελισσοκομικών 
προϊόντων της χώρας μας και αποτελεί πια ένα τακτό «ραντεβού» των 
δραστηριοποιούμενων στον κλάδο, όπου συναντώνται, επιμορφώνονται και 
ενημερώνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι, σε όλους τους τομείς παραγωγής, εξοπλισμού, 
νομοθεσίας, προώθησης των εν λόγω προϊόντων. 

Είναι βέβαιο ότι όλοι θα βγούμε ωφελημένοι από την συμμετοχή / επίσκεψη στο 
Φεστιβάλ, αποκομίζοντας σημαντική εμπειρία και πληροφορίες είτε ως 
επαγγελματίες του χώρου , είτε ως επισκέπτες καταναλωτές .   

Μπορεί η συνεχιζόμενη δυσμενής οικονομική συγκυρία να έχει γενικά «μουδιάσει» 
όλη την ελληνική κοινωνία, αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε να σβήσει η ελπίδα 
ανάκαμψης.  

Πρέπει να εκμεταλλευθούμε κάθε ευκαιρία αναζωογόνησης της οικονομίας μας. 
Άλλωστε, το μέλι και τα συναφή προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ποικίλα 
παρασκευάσματα της Ελληνικής κουζίνας και για όλα τα γεύματα της ημέρας. 
Αποτελεί λοιπόν ένα σημαντικό προϊόν, το οποίο μπορεί να συμβάλλει θετικά στην 
ελληνική προστιθέμενη αξία της οικονομίας μας. 

Γνωρίζοντας δε, ότι εκτός από συμπατριώτες μας, αρκετοί και σημαντικοί επισκέπτες 
από άλλες χώρες, πιθανόν θα βρεθούν αυτές τις μέρες κοντά μας παρακολουθώντας 
τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ, μας δίνεται μοναδική ευκαιρία να προβάλλουμε την 
πράγματι αξιόλογη και ποιοτική παραγωγή μας  σε ξένες αγορές, μετατρέποντάς τους 
σε πρεσβευτές των προϊόντων μας στις χώρες τους. 

Η ποικιλομορφία του εδάφους και της χλωρίδας που απαντάται σε όλη την ελληνική 
επικράτεια, συνηγορούν για την άριστη ποιότητα και τη διακριτή γεύση του 
προϊόντος και εγγυώνται την πορεία του στις αγορές. 

Αυτού του είδους τις εκδηλώσεις, οφείλουμε να τις στηρίζουμε όλοι μας διότι είναι οι 
μόνες που μπορούν να τροφοδοτήσουν την εξωστρέφεια της Ελληνικής οικονομίας, 
παράγοντα τον οποίο ίσως δεν αξιολογήσαμε όσο έπρεπε τα τελευταία έτη.  
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Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να σταματήσει να δουλεύει η ιδιωτική πρωτοβουλία, 
η ιδιωτική οικονομία, η οποία είναι και η μόνη που μπορεί να προωθήσει 
εξωστρεφείς και καινοτόμες εμπορικές πρακτικές  γιατί κυρίως απ αυτές θα έλθει η 
πολυπόθητη οικονομική ανάταση. 

Εύχομαι πλήρη επιστημονική και εμπορική επιτυχία της παρούσας εκδήλωσης και 
συνέχισή της στο μέλλον, ούτως ώστε να μετατραπεί σε καθεστώς για τον 
συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο. 
 
                                                                            Φιλικά,                                                                

Γεώργιος Μπενέτος         
                                                              Πρόεδρος Επαγγελματικού  
                                                                 Επιμελητηρίου Πειραιά  

 

 
 

           3. 
(Σημείωση: Τα κείμενα των τοποθετήσεων στους α/α 3,4,7,8 & 5,6 αντίστοιχα, παρουσιάζουν αρκετά 
κοινά στοιχεία, λόγω της συγγενούς θεματολογίας. Παραθέτονται όμως αυτούσια για την ενότητα της 
συγκεκριμένης παρουσίασης). 

                                    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
             14ο Διεθνές Συνέδριο της International Small Islands Studies   Association          

(ISISA)                         
                                                  (Μυτιλήνη 23/05/2016) 
              «Φορείς λήψης αποφάσεων για τα νησιά και ακαδημαϊκή κοινότητα»  
                                    Ομιλία  κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΥ   
                                                              Προέδρου  

• Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά (Ε.Ε.Π.)  
•  Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΙ.Ν.Ε.Ε.Ε.)  

κύριοι (επίσημοι), αγαπητό ακροατήριο, 

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποδέχθηκα την πρόσκληση να παραβρεθώ στην σημερινή 
εκδήλωση.  

Επιτρέψτε μου αρχικά να σας παρουσιάσω τους φορείς που εκπροσωπώ , οι οποίοι 
ανήκουν στην κατηγορία των Επιμελητηρίων.  
 
Ο θεσμός των Επιμελητηρίων πρωτοεμφανίσθηκε στην Ευρώπη λίγο πριν το 1500 
στην Γαλλία, στην δε Ελλάδα έγιναν οι πρώτες συζητήσεις αμέσως μετά την 
Ελληνική Επανάσταση κατά το 1836, τα δε πρώτα Επιμελητήρια εμφανίσθηκαν 
ουσιαστικά το 1914 με την ίδρυση των Εμπορικών & Βιομηχανικών Επιμελητηρίων. 
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Αργότερα ολοκληρώθηκε ο θεσμός το 1925 με τη ίδρυση των Βιοτεχνικών & 
Επαγγελματικών Επιμελητηρίων . 

Φθάνοντας ως τις μέρες μας τα Επιμελητήρια είναι οι Θεσμοθετημένοι σύμβουλοι 
της Πολιτείας για θέματα επιχειρηματικότητας και οι γενικοί αρωγοί των μελών τους 
στην άσκηση του επαγγέλματος τους . 

Πρόσφατα δε στην χώρα μας το 2011 θεσμοθετήθηκε και το Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) το οποίο τηρείται από τα Επιμελητήρια ,θεσμός πανευρωπαϊκός,  
που περιλαμβάνει ως μέλη όλες τις επιχειρήσεις που ασκούν εμπορική ( με την έννοια 
του εμπορικού νόμου ) δραστηριότητα, δηλαδή εμπορική, βιοτεχνική, βιομηχανική, 
και παροχής υπηρεσιών.  

Όλοι οι προαναφερθέντες κλάδοι της οικονομικής δραστηριότητας έχουν σημασία για 
την οικονομική  ανάπτυξη μιας χώρας, στην Ελλάδα όμως έχουν ένα μικρό 
προβάδισμα από πλευράς συνεισφοράς στο Εθνικό προϊόν συγκεκριμένε 
υποκατηγορίες των παραπάνω, που είναι η ναυτιλία και ο τουρισμός. 

Επειδή δε οι τουριστικές επιχειρήσεις (εκτός των ξενοδοχειακών μονάδων), ανήκουν 
στα Επιμελητήρια, οδηγηθήκαμε στην πρωτοβουλία προκειμένου να στηρίξουμε το 
Ελληνικό τουριστικό προϊόν να ιδρύσουμε καταρχήν τον Επιμελητηριακό Όμιλο 
Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν. -1994 ) και αργότερα την Ευρωπαϊκή 
υπόσταση του το Δίκτυο Νησιωτικών Ευρωπαϊκής Ένωσης  (ΔΙ.Ν.Ε.Ε.Ε. ή Insuleur  
-2000). 

Χωρίς να θέλουμε να παραγνωρίσουμε την τουριστική ανάπτυξη των ηπειρωτικών 
περιοχών της χώρας μας, η κύρια ανάπτυξη του τουρισμού συναντάται στις 
νησιωτικές και παράκτιες περιοχές, παραδοχή η οποία μας οδήγησε στις παραπάνω 
πρωτοβουλίες . 

Πολύ σωστά έχει επιλεγεί να συνδέεται το οικονομικό σκηνικό μιας της περιοχής με 
τον επιμελητηριακό θεσμό και τον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν τα 
Επιμελητήρια της Ε.Ε. 
 
Και έτσι πρέπει να δούμε την Επιμελητηριακή μας δραστηριότητα σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο, αφού είμαστε μέλος αυτού του χώρου. 
    
Ως εκ τούτου και ιδίως στο INSULEUR, το οποίο καλύπτει όλη την ελληνική και 
ευρωπαϊκή γεωγραφική νησιωτική επιφάνεια, από τις πρώτες μέρες ίδρυσής του το 
έτος 2000, συνειδητοποιήσαμε την ανάγκη εξεύρεσης προτάσεων και λύσεων για την 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των νησιών μας και ιδιαίτερα της Μεσογείου, η 
οποία είναι η θάλασσα που συγκεντρώνει την πλειονότητα των νησιών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Το Δίκτυο INSULEUR γεννήθηκε από τη βούληση των ελληνικών εμπορικών 
Επιμελητηρίων να συνεργαστούν, για να εισακουστεί η φωνή των νησιωτικών 
επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εργάζεται πάνω από 10 χρόνια στην 
κατεύθυνση προτροπής των ευρωπαϊκών οργάνων και γενικώς των λαμβανόντων τις 
αποφάσεις στο δημόσιο τομέα  (σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο), ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι νησιωτικές ιδιαιτερότητες, με στόχο 
την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στις νησιωτικές 
περιφέρειες. 
 
Το Δίκτυο INSULEUR, μέσω των δεσμών που έχει δημιουργήσει εδώ και 10 χρόνια 
με άλλους οργανισμούς προάσπισης των νησιών και ευρύτερα των ειδικών ζωνών, 
δουλεύει σε συνεργασία με εταίρους στις Βρυξέλλες. Τέτοια είναι ειδικά η περίπτωση 
της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης και της 
επιτροπής των νησιών αυτής. Τέτοια είναι ευρύτερα και η περίπτωση της «ομάδας 
174», μιας ανεπίσημης συνάθροισης ευρωπαϊκών οργανισμών, στην οποία ανήκει το 
INSULEUR. 

Το INSULEUR μετέχει και στις εργασίες της διακομματικής ομάδας «νησιά, βουνά 
και περιοχές χαμηλής πυκνότητας πληθυσμού» που δημιουργήθηκε στις αρχές του 
2010 στο Ευρωκοινοβούλιο. Στόχος της είναι να γνωστοποιήσει τις πραγματικές 
συνθήκες και τις δυσκολίες των νησιών, των βουνών και των περιοχών με χαμηλή 
πληθυσμιακή πυκνότητα στους βουλευτές και να διασφαλιστεί ότι στις συζητήσεις 
στις Βρυξέλλες δεν λησμονούνται αυτά τα εδάφη. 

Η βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών και η ανάπτυξη των νησιών χωρίς αποκλεισμούς, οι 
οποίες και είναι στόχοι που έχουν θέσει τόσο το Insuleur, όσο και τα Ελληνικά 
Επιμελητήρια αυτών των περιοχών, θεωρώ ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την 
«έξυπνη ανάπτυξη» των νησιών, αποτελώντας  αλληλοτροφοδοτούμενες ενότητες 
του ίδιου στόχου. 

Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε την συνεργασία όλων των φορέων που έχουν ως σκοπό 
την ανάπτυξη των νησιών και ως εκ τούτου και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εν 
προκειμένω δε του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ούτως ώστε να επιτύχουμε την καλύτερη 
συνατή επικοινωνία μα τα κέντρα λήψης αποφάσεων για τα νησιά. 

Αλήθεια τι εννοούμε όταν λέμε ποιοτική – έξυπνη ανάπτυξη μιας νησιωτικής 
περιοχής ; 

Έξυπνη ανάπτυξη θα μπορούσαμε έτσι απλά να ισχυρισθούμε ότι είναι αυτή που 
εκμεταλλεύεται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας περιοχής, τα οριοθετεί και τα 
αναπτύσσει, με σύγχρονο τεχνολογικό τρόπο, αποσκοπώντας στην παρουσίαση του 
καλύτερου δυνατού ποιοτικά προϊόντος, παραμένοντας ταυτόχρονα και δελεαστικού 
σε σχέση με τον ανταγωνισμό. 

Επί του προκειμένου δηλαδή, θα μπορούσε κάθε τοπική νησιωτική κοινότητα να 
αναδείξει ένα «τοπικό» προϊόν, το οποίο αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημά της με τις 
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άλλες νησιωτικές περιοχές ή της ηπειρωτικής χώρας, να το αναπτύξει, μέσα από τις 
σύγχρονες μεθόδους ποιοτικής ανάλυσης και τεκμηρίωσης, εκμεταλλευόμενη στο 
έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει η ανάπτυξη της τεχνολογίας και ιδιαίτερα της 
πληροφορικής και γύρω από αυτό το προϊόν να περιστραφεί όλη η οικονομική και 
κοινωνική δραστηριότητα της περιοχής. 

Πρακτικά, μία περιοχή θα μπορούσε να είναι κέντρο θρησκευτικού τουρισμού, μία 
άλλη περιπατητικού κ.ο.κ. τουρισμού γευσιγνωσίας, γεωλογικού, ιστορικού, 
ιαματικού, αγροτικού και λοιπών μορφών εναλλακτικού τουρισμού, χωρίς να 
παραλείψει να αναπτύξει τη βασική έκφανση του τουριστικού προϊόντος που είναι η 
ξεκούραση, η αναψυχή και η διασκέδαση. 

Από πρώτη ματιά θα μπορούσε να φανεί δύσκολο εγχείρημα, αφού σε μια περιοχή θα 
μπορούσαν να συνυπάρχουν περισσότερα του ενός από τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά, ή αν θέλετε, κανένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά να μην είναι 
σε τέτοιο σημείο ευδιάκριτο, ούτως ώστε να στηριχτεί πάνω του μια ολόκληρη 
τουριστική βιομηχανία, αφού ουσιαστικά ο τουρισμός είναι η κυριότερη πηγή 
εισοδήματος για τα νησιά μας. 

Στην πραγματικότητα όμως τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά. Μπορούμε να 
ξεχωρίσουμε κάποιο χαρακτηριστικό ενός προϊόντος, να το εξελίξουμε, να το 
τροφοδοτήσουμε με νέες μεθόδους παραγωγής και επεξεργασίας, κάνοντάς το 
σύμβολο προσέλκυσης επισκεπτών.  

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, όταν αυτή γίνεται με πρόγραμμα, μελέτη και 
στάθμιση όλων των συντελεστών παραγωγής, δεν θα μπορούσε παρά να έχει 
συγκεκριμένο θετικό αποτέλεσμα. 

Η ανάπτυξη και υποστήριξη των επιχειρήσεων στα νησιά  και ιδιαίτερα αυτών των 
επιχειρήσεων που μπορούν να αποφέρουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, όπως είναι 
οι μικρές βιομηχανίες, φαντάζει ιδιαίτερα τη σημερινή εποχή ως μία αρκετά σοβαρή 
επιλογή. Πολλά νησιά  εξαιτίας φυσικών πλεονεκτημάτων τους, έχουν αναπτύξει τα 
τελευταία χρόνια μια αξιόλογη τουριστική δραστηριότητα, συγκεντρώνοντας μεγάλο 
ποσοστό από τον παγκόσμιο τουρισμό.  

Ο τουρισμός έχει σημαντική θέση στην οικονομία των νησιών. Είναι ο πρωταρχικός 
τομέας μέσω του οποίου οι νησιωτικές περιφέρειες στοχεύουν στην εφαρμογή ή την 
ενδυνάμωση της οικονομικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης.  
 
Η τουριστική δραστηριότητα εντείνει τους άλλους τομείς της οικονομίας. Ο 
τουρισμός είναι φορέας που είναι δυνατό να επιτρέψει την εκδήλωση ή την 
ενθάρρυνση άλλων τομέων οικονομικής δραστηριότητας, όπως η βιοτεχνία, η 
γεωργία, το εμπόριο και οι υπηρεσίες. 
 
Πρέπει να αναπτυχθούν και άλλα πρότυπα εκτός αυτό του «ήλιου και παραλίας».  
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Αναμφισβήτητα, ο τουρισμός αποτελεί μια σημαντική πηγή πλούτου για τις 
οικονομίες των νησιών. Θα πρέπει όμως κάποια στιγμή να ξεφύγουμε από το μοντέλο 
της μονοδιάστατης οικονομικής ανάπτυξης και να επενδύσουμε και σε άλλες μορφές 
οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτή της μεταποίησης. Και μια μεταποίηση, η 
οποία θα βασισθεί στην πράσινη επιχειρηματικότητα, στην αειφόρο ανάπτυξη και 
στην υποστήριξη της καινοτομίας. 
 
Η κάθε νησιωτική περιοχή θα μπορούσε σε πρώτη φάση να εκμεταλλευθεί κάθε 
προϊόν τοπικής οικονομίας, όπως αγροτικού τομέα ή ορυκτού πλούτου, να το 
καλλιεργήσει και να αναπτύξει μία μεταποιητική οικονομία σε σχέση μ’  αυτό. 

Για παράδειγμα, θα μπορούσε να επεξεργαστεί προϊόντα γεωργικών ή αλιευτικών 
εκμεταλλεύσεων και να τροφοδοτήσει έτσι γευστικά τις τουριστικές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στο νησί και κατ’  επέκταση αυτές όμορων περιοχών.  

Επίσης, μία περιοχή, η οποία έχει ορυκτό πλούτο θα μπορούσε να ασχοληθεί με την 
εξόρυξη και επεξεργασία αυτού του προϊόντος παράγοντας συγκεκριμένα 
αντικείμενα μεταλλευτικής βιοτεχνίας.  

Ακολούθως, εφόσον δημιουργηθεί μία αξιόλογη υποδομή γύρω από τα 
προαναφερθέντα προϊόντα, θα μπορούσε να προσελκυσθεί και επενδυτικό 
ενδιαφέρον για άλλες μικρές βιοτεχνικές δραστηριότητες. Έτσι, θα αποφύγουμε να 
στηρίξουμε την οικονομία της νησιωτικής μας περιοχής στον τουρισμό, ένα από τη 
φύση του ευπαθές προϊόν, και θα επιτύχουμε να αναζωογονήσουμε την οικονομία της 
περιοχής για όλο το χρόνο και την περίοδο που αναγκαστικά ο τουρισμός θα βρεθεί 
σε ύφεση. Ακολούθως η λειτουργία επιχειρήσεων του δευτερογενούς τομέα της 
οικονομίας θα προσελκύσει το ενδιαφέρον αυτών του εμπορίου και της παροχής 
υπηρεσιών ολοκληρώνοντας το τρίπτυχο της συμπλήρωσης και των τριών κλάδων 
της παραγωγικής δραστηριότητας, κατάσταση ιδιαίτερης βαρύτητας για την 
οικονομική ανάκαμψη μιας περιοχής. 

Ακρογωνιαίος λίθος για την επιτυχή ανάπτυξη των μικρών μεταποιητικών μονάδων 
στα νησιά αποτελεί η εκμετάλλευση και αξιοποίηση των πράσινων – οικολογικά 
ευαισθητοποιημένων πρακτικών και καινοτομικών λύσεων.  

Εκτός των άλλων, η πράσινη επιχειρηματικότητα συμφέρει οικονομικά τον φορέα της 
επιχείρησης και τη συγκεκριμένη νησιωτική περιοχή, καθώς :  

• μειώνει το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης (π.χ. λαμπτήρες χαμηλής 
κατανάλωσης – ηλιακοί συλλέκτες – μόνωση κτιρίων κ.λπ.), 

• δημιουργεί νέα γκάμα πελατών οικολογικά ευαισθητοποιημένων, 
• μειώνει το κόστος επένδυσης αξιοποιώντας οικονομικά κίνητρα 

προγραμμάτων εθνικών και ευρωπαϊκών, 
• συνυπάρχει αρμονικά με το τουριστικό περιβάλλον, αφού δεν μολύνει και δεν 

επιβαρύνει το οικοσύστημα. 
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Για την παραπάνω ανάπτυξη και ιδιαίτερα την εφαρμογή εναλλακτικών μορφών 
παραγωγής ενέργειας, το INSULEUR σε συνεργασία με τον Επιμελητηριακό Όμιλο 
Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.), έχει δουλέψει επί μακρόν και  έχει 
υποστηρίξει ανάλογα σχέδια, όπως είναι αυτό της κατασκευής και λειτουργίας 
πλωτών πλατφόρμων παραγωγής ενέργειας (πρόγραμμα OCEAN), μέρος του οποίου 
θα μπορούσε να θεωρηθεί και η περίφημη ΥΔΡΙΑΔΑ, μία πλωτή κατασκευή 
αφαλατώσεως νερού που λειτουργεί με ΑΠΕ. 

Οι άνθρωποι του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τους οποίους ως Insuleur έχουμε ήδη 
μια πολύχρονη συνεργασία, είναι άριστοι γνώστες αυτών των εγχειρημάτων. 
Προσδοκούμε στην συνέχιση της υποστήριξής τους και στον παραπέρα τομέα της 
βιομηχανικής παραγωγής τους. 

Η συνύπαρξη επομένως σε μια περιοχή, ιδιαίτερα σε μια νησιωτική, επιχειρήσεων και 
τουρισμού είναι αναγκαία μορφή ορθολογικής οικονομικής διαχείρισης των τοπικών 
οικονομικών πόρων και προωθείται από τα σύγχρονα μοντέλα σχεδιασμού 
οικονομικής ανάπτυξης. Ο συνδετικός κρίκος της ομαλής και αειφόρου συνύπαρξής 
τους είναι η οικολογική διάσταση του εγχειρήματος. 

Πρώτιστα εμείς όλοι οι επιχειρηματίες, ας πιστέψουμε ότι δεν έχουν καμία θέση στη 
σύγχρονη επιχειρηματική δράση οι μύθοι του ότι η επιχείρησή μου είναι μικρή και 
δεν ευθύνομαι για τη ρύπανση του περιβάλλοντος, το κόστος είναι μεγάλο, δεν έχω 
τους πόρους, δεν έχω την απαραίτητη τεχνογνωσία και τους κατάλληλους ανθρώπους 
και δεν έχω το χρόνο να ασχοληθώ με αυτό το θέμα, γιατί οι καθημερινές 
υποχρεώσεις προέχουν. 
 
Αντίθετα, θέση στην σύγχρονη επιχειρηματική δράση έχει η αλήθεια ότι οι όλες οι 
επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας οφείλουν, μπορούν 
και αξίζει (οικονομικά) να ασχοληθούν με την πράσινη – οικολογική 
επιχειρηματικότητα. 
  
Οφείλουν, γιατί ευθύνονται για την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. 
Μπορούν, γιατί τα περιβαλλοντικά ζητήματα δεν είναι περίπλοκα και δεν απαιτούν 
μεγάλες δαπάνες.  
 
Αξίζει, γιατί με το σωστό σχεδιασμό και την ανάλογη στρατηγική μπορούν να 
εξασφαλίσουν οφέλη και να συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης 
των επιχειρήσεων. 
 
Εμείς ως επιμελητηριακοί φορείς, θα συνεχίσουμε να προτείνουμε, θα συνεχίσουμε 
να διεκδικούμε και θα συνεχίσουμε να προτρέπουμε συναδέλφους μας επιχειρηματίες 
των νησιών να επενδύσουν στην πράσινη και καινοτόμα μεταποιητική 
δραστηριότητα. 
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Ας μην περιμένουμε τα πάντα από τους άλλους και μάλιστα τις κυβερνήσεις και τη 
δημόσια διοίκηση.  

Ας αναλάβουμε την ευθύνη της δράσης μας, ωθώντας την εθνική και ευρωπαϊκή 
εξουσία να μας ακολουθήσει με τις αναγκαίες πολιτικές παρεμβάσεις. 
 
Ας αποδείξουμε στην πράξη, ότι τα Επιμελητήρια μπορούν να είναι κοιτίδες γνώσης 
και  καινοτόμου δράσης, όσον αφορά την καθοδήγηση και συμβουλευτική 
υποστήριξη των μελών τους.  
 
Έχουμε τη γνώση, έχουμε τη διάθεση, έχουμε τους τρόπους να το 
πραγματοποιήσουμε. 

                                                            Σας ευχαριστώ. 
                                                        Γεώργιος Μπενέτος 

• Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά 
• Πρόεδρος Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης 

                                                                  (Insuleur) 

                                                                                                                                                                                     

                     4. 

                                16o ΕΤΗΣΙΟ  ΦΟΡΟΥΜ  INSULEUR 
                                      Eύβοια  03-04/11/2016                       

                        «Αειφόρος Τουριστικός Σχεδιασμός και Διοίκηση για τους Ευρωπαϊκούς 
Νησιωτικούς Προορισμούς – Έξυπνα Καινοτόμα  Εργαλεία και  Πρωτοβουλίες»                                     

                             ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΥ 
                  ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ε.Ε.Π.)   
       & ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (INSULEUR) 
         

κύριοι (επίσημοι), αγαπητοί συνάδελφοι, 

Ευελπιστώ ότι με  ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποδεχθήκατε την πρόσκληση να 
παραβρεθείτε  στην σημερινή εκδήλωση του Insuleur (Δίκτυο Νησιωτικών 
Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής  Ένωσης), με ένα  θέμα επίκαιρο, αλλά και σύνθετο 
όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή του. 
 
Και επειδή τα νησιωτικά επιμελητήρια και την λειτουργία τους την γνωρίζετε όλοι, 
λίγο έως πολύ, θα μου επιτρέψετε να σας παρουσιάσω το Insuleur, δηλαδή την 
ευρωπαϊκή νησιωτική διάστασή του.  
    
Η ισχύς εν τη ενώσει ήταν η κύρια σκέψη που μας οδήγησε στην ίδρυση του 
INSULEUR, το οποίο καλύπτει όλη την ελληνική και ευρωπαϊκή γεωγραφική 
νησιωτική επιφάνεια, από τις πρώτες μέρες ίδρυσής του το έτος 2000, 
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συνειδητοποιώντας την ανάγκη εξεύρεσης προτάσεων και λύσεων για την οικονομική 
και κοινωνική ανάπτυξη των νησιών μας και ιδιαίτερα της Μεσογείου, η οποία είναι 
η θάλασσα που συγκεντρώνει την πλειονότητα των νησιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Το Δίκτυο INSULEUR γεννήθηκε από τη βούληση των ελληνικών εμπορικών 
Επιμελητηρίων να συνεργαστούν, για να εισακουστεί η φωνή των νησιωτικών 
επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εργάζεται πάνω από 10 χρόνια στην 
κατεύθυνση προτροπής των ευρωπαϊκών οργάνων και γενικώς των λαμβανόντων τις 
αποφάσεις στο δημόσιο τομέα  (σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο), ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι νησιωτικές ιδιαιτερότητες, με στόχο 
την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στις νησιωτικές 
περιφέρειες, με προεξέχον εργαλείο επίτευξης τον τουρισμό. 
 
Τα Ελληνικά νησιά και τα νησιά των λοιπών κρατών της Ε.Ε. δεν θεωρούνται 
αντίπαλες περιοχές στην διεκδίκηση ποσοστού του τουριστικού προϊόντος. 
 
Θεωρούνται μέλη μιας οντότητας που παρουσιάζει ίδια ή παρόμοια χαρακτηριστικά 
προς βελτίωση και κατόπιν η κάθε περιοχή, μπορεί μόνη της σε ένα αναβαθμισμένο 
γενικό κοινωνικοοικονομικό τοπίο να αναδείξει και να αναπτύξει το ιδιαίτερο και 
χαρακτηριστικό συγκριτικό της πλεονέκτημα. 
 
Άλλωστε μέσα από τις συναντήσεις με συναδέλφους λοιπών νησιωτικών περιοχών 
της Ε.Ε. δίνεται η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών και προώθησης του 
τουριστικού μας προϊόντος σε μια πιο «φιλική» μας αγορά.    
 
Οι άξονες των δράσεων, οι πράξεις και η προστιθέμενη αξία του INSULEUR έχουν 
πολλές πτυχές, όπως : 

-Επιτρέπουν την ανταλλαγή κοινών προβληματισμών μεταξύ των νησιωτικών     
εμπορικών Επιμελητηρίων όλης της Ευρώπης. 
-Συνεισφέρουν στην ενδυνάμωση της θέσης και των μεμονωμένων δράσεων των 
Εμπορικών Επιμελητηρίων στο εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
-Επιτρέπουν κοινές δράσεις, διευκολύνουν την αναζήτηση εταίρων για ευρωπαϊκά 
έργα. 
-Εκπροσωπούν τα συμφέροντα των νησιωτικών επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
-Αναζητούν συμμαχίες συμφερόντων στις Βρυξέλλες : ομάδα 174, 
Ευρωεπιμελητήριο. 

Η κεντρική ιδέα της δράσης του Δικτύου INSULEUR στρέφεται γύρω από την 
θέσπιση ιδιαίτερων πολιτικών για τις νησιωτικές περιοχές, διεκδικώντας από την 
ευρωπαϊκή οικονομική και πολιτική εξουσία διαφορετική μεταχείριση από τις 
ηπειρωτικές περιοχές, εξαιτίας της ιδιαιτερότητας των νησιών ως εδαφών και των 
φυσικών μειονεκτημάτων που παρουσιάζουν στην ανάπτυξή τους. 
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Το Δίκτυο INSULEUR, μέσω των δεσμών που έχει δημιουργήσει εδώ και 10 χρόνια 
με άλλους οργανισμούς προάσπισης των νησιών και ευρύτερα των ειδικών ζωνών, 
δουλεύει σε συνεργασία με εταίρους στις Βρυξέλλες. Τέτοια είναι ειδικά η περίπτωση 
της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης και της 
επιτροπής των νησιών αυτής. Τέτοια είναι ευρύτερα και η περίπτωση της «ομάδας 
174», μιας ανεπίσημης συνάθροισης ευρωπαϊκών οργανισμών, στην οποία ανήκει το 
INSULEUR. 

Έχουν χαραχθεί κοινές δράσεις, έγιναν σκέψεις και συναντήσεις σε ευρωπαϊκά 
όργανα στο πλαίσιο της παρακολούθησης νομικών θεμάτων. 

Το INSULEUR μετέχει και στις εργασίες της διακομματικής ομάδας «νησιά, βουνά 
και περιοχές χαμηλής πυκνότητας πληθυσμού» που δημιουργήθηκε στις αρχές του 
2010 στο Ευρωκοινοβούλιο. Στόχος της είναι να γνωστοποιήσει τις πραγματικές 
συνθήκες και τις δυσκολίες των νησιών, των βουνών και των περιοχών με χαμηλή 
πληθυσμιακή πυκνότητα στους βουλευτές και να διασφαλιστεί ότι στις συζητήσεις 
στις Βρυξέλλες δεν λησμονούνται αυτά τα εδάφη. 

Η βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών και η ανάπτυξη των νησιών χωρίς αποκλεισμούς, 
θεωρώ ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την έξυπνη ανάπτυξη των νησιών, 
αποτελώντας τρεις αλληλοτροφοδοτούμενες ενότητες του ίδιου στόχου. 

Αλήθεια τι εννοούμε όταν λέμε ποιοτική – έξυπνη ανάπτυξη μιας νησιωτικής 
περιοχής, ή μιας περιοχής γενικότερα; 

Έξυπνη ανάπτυξη θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί αυτή που χρησιμοποιεί έξυπνες και 
καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες. Ως  παράδειγμα εργασίας αναφέρεται ότι  
είναι αυτή που εκμεταλλεύεται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας περιοχής, τα 
οριοθετεί και τα αναπτύσσει, με σύγχρονο τεχνολογικό τρόπο, αποσκοπώντας στην 
παρουσίαση του καλύτερου δυνατού ποιοτικά προϊόντος, παραμένοντας ταυτόχρονα 
και δελεαστικού σε σχέση με τον ανταγωνισμό. 

Επί του προκειμένου δηλαδή και εφόσον ο τουρισμός είναι η βασική πηγή 
εισοδήματος για πολλές περιοχές της χώρας μας,  θα μπορούσε κάθε τοπική 
κοινότητα να αναδείξει ένα «τοπικό» προϊόν, το οποίο αποτελεί συγκριτικό 
πλεονέκτημά της με τις άλλες νησιωτικές περιοχές ή της ηπειρωτικής χώρας, να το 
αναπτύξει, μέσα από τις σύγχρονες μεθόδους ποιοτικής ανάλυσης και τεκμηρίωσης, 
εκμεταλλευόμενη στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει η ανάπτυξη της 
τεχνολογίας και ιδιαίτερα της πληροφορικής και γύρω από αυτό το προϊόν να 
περιστραφεί όλη η οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα της περιοχής. 

Πρακτικά, μία περιοχή θα μπορούσε να είναι κέντρο θρησκευτικού τουρισμού, μία 
άλλη περιπατητικού κ.ο.κ. τουρισμού γευσιγνωσίας, γεωλογικού, ιστορικού, 
ιαματικού, αγροτικού και λοιπών μορφών εναλλακτικού τουρισμού, χωρίς να 
παραλείψει να αναπτύξει τη βασική έκφανση του τουριστικού προϊόντος που είναι η 
ξεκούραση, η αναψυχή και η διασκέδαση. 
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Από πρώτη ματιά θα μπορούσε να φανεί δύσκολο εγχείρημα, αφού σε μια περιοχή θα 
μπορούσαν να συνυπάρχουν περισσότερα του ενός από τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά, ή αν θέλετε, κανένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά να μην είναι 
σε τέτοιο σημείο ευδιάκριτο, ούτως ώστε να στηριχτεί πάνω του μια ολόκληρη 
τουριστική βιομηχανία, αφού ουσιαστικά ο τουρισμός είναι η κυριότερη πηγή 
εισοδήματος για αρκετές περιοχές της χώρας μας. 

Στην πραγματικότητα όμως τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά. Μπορούμε να 
ξεχωρίσουμε κάποιο χαρακτηριστικό ενός προϊόντος, να το εξελίξουμε, να το 
τροφοδοτήσουμε με νέες μεθόδους παραγωγής και επεξεργασίας, κάνοντάς το 
σύμβολο προσέλκυσης επισκεπτών.  

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, όταν αυτή γίνεται με πρόγραμμα, μελέτη και 
στάθμιση όλων των συντελεστών παραγωγής, δεν θα μπορούσε παρά να έχει 
συγκεκριμένο θετικό αποτέλεσμα. 

Η ανάπτυξη και υποστήριξη των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα αυτών των επιχειρήσεων 
που μπορούν να αποφέρουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, όπως είναι οι μικρές 
βιομηχανίες, φαντάζει ιδιαίτερα τη σημερινή εποχή ως μία αρκετά σοβαρή επιλογή. 
Πολλές περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Εύβοια, εξαιτίας φυσικών 
πλεονεκτημάτων τους, έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια μια αξιόλογη τουριστική 
δραστηριότητα, συγκεντρώνοντας μεγάλο ποσοστό από τον εσωτερικό ή διεθνή 
τουρισμό.  

Ο τουρισμός έχει σημαντική θέση στην Ελληνική οικονομία. Είναι ο πρωταρχικός 
τομέας μέσω του οποίου οι  περιφέρειες στοχεύουν στην εφαρμογή ή την 
ενδυνάμωση της οικονομικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης. 
 
Η τουριστική δραστηριότητα εντείνει τους άλλους τομείς της οικονομίας. Ο 
τουρισμός είναι φορέας που είναι δυνατό να επιτρέψει την εκδήλωση ή την 
ενθάρρυνση άλλων τομέων οικονομικής δραστηριότητας, όπως η βιοτεχνία, η 
γεωργία, το εμπόριο και οι υπηρεσίες. 
 
Πρέπει να αναπτυχθούν και άλλα πρότυπα εκτός αυτό του «ήλιου και παραλίας».  
 
Αναμφισβήτητα, ο τουρισμός αποτελεί μια σημαντική πηγή πλούτου για τις 
οικονομίες των περιοχών που αναπτύσσεται.  Θα πρέπει όμως κάποια στιγμή να 
ξεφύγουμε από το μοντέλο της μονοδιάστατης οικονομικής ανάπτυξης και να 
επενδύσουμε και σε άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτή της 
μεταποίησης. Και μια μεταποίηση, η οποία θα βασισθεί στην πράσινη 
επιχειρηματικότητα, στην αειφόρο ανάπτυξη και στην υποστήριξη της καινοτομίας. 
 
Η κάθε περιοχή θα μπορούσε σε πρώτη φάση να εκμεταλλευθεί κάθε προϊόν τοπικής 
οικονομίας, όπως αγροτικού τομέα ή ορυκτού πλούτου, να το καλλιεργήσει και να 
αναπτύξει μία μεταποιητική οικονομία σε σχέση μ’  αυτό. 
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Για παράδειγμα, θα μπορούσε να επεξεργαστεί προϊόντα γεωργικών ή αλιευτικών 
εκμεταλλεύσεων και να τροφοδοτήσει έτσι γευστικά τις τουριστικές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο και κατ’  επέκταση αυτές όμορων περιοχών.  

Επίσης, μία περιοχή, η οποία έχει ορυκτό πλούτο θα μπορούσε να ασχοληθεί με την 
εξόρυξη και επεξεργασία αυτού του προϊόντος παράγοντας συγκεκριμένα 
αντικείμενα μεταλλευτικής βιοτεχνίας.  

Ακολούθως, εφόσον δημιουργηθεί μία αξιόλογη υποδομή γύρω από τα 
προαναφερθέντα προϊόντα, θα μπορούσε να προσελκυσθεί και επενδυτικό 
ενδιαφέρον για άλλες μικρές βιοτεχνικές δραστηριότητες. Έτσι, θα αποφύγουμε να 
στηρίξουμε την οικονομία της  περιοχής  μόνο στον τουρισμό, ένα από τη φύση του 
ευπαθές προϊόν, και θα επιτύχουμε να αναζωογονήσουμε την οικονομία της περιοχής 
για όλο το χρόνο και την περίοδο που αναγκαστικά ο τουρισμός θα βρεθεί σε ύφεση. 
Ακολούθως η λειτουργία επιχειρήσεων του δευτερογενούς τομέα της οικονομίας θα 
προσελκύσει το ενδιαφέρον αυτών του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών 
ολοκληρώνοντας το τρίπτυχο της συμπλήρωσης και των τριών κλάδων της 
παραγωγικής δραστηριότητας, κατάσταση ιδιαίτερης βαρύτητας για την οικονομική 
ανάκαμψη μιας περιοχής. 

Ακρογωνιαίος λίθος για την επιτυχή ανάπτυξη των μικρών μεταποιητικών μονάδων, 
ιδίως στα νησιά, αποτελεί η εκμετάλλευση και αξιοποίηση των πράσινων – 
οικολογικά ευαισθητοποιημένων πρακτικών και καινοτομικών λύσεων.  

Εκτός των άλλων, η πράσινη επιχειρηματικότητα συμφέρει οικονομικά τον φορέα της 
επιχείρησης και τη συγκεκριμένη νησιωτική περιοχή, καθώς :  

• μειώνει το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης (λαμπτήρες χαμηλής 
κατανάλωσης – ηλιακοί συλλέκτες – μόνωση κτιρίων κ.λπ.), 

• δημιουργεί νέα γκάμα πελατών οικολογικά ευαισθητοποιημένων, 
• μειώνει το κόστος επένδυσης αξιοποιώντας οικονομικά κίνητρα 

προγραμμάτων εθνικών και ευρωπαϊκών, 
• συνυπάρχει αρμονικά με το τουριστικό περιβάλλον, αφού δεν μολύνει και δεν 

επιβαρύνει το οικοσύστημα. 

Για την παραπάνω ανάπτυξη και ιδιαίτερα την εφαρμογή εναλλακτικών μορφών 
παραγωγής ενέργειας, το INSULEUR έχει δουλέψει επί μακρόν, έχει υποστηρίξει 
ανάλογα σχέδια, όπως είναι αυτό της κατασκευής και λειτουργίας πλωτών 
πλατφόρμων παραγωγής ενέργειας (πρόγραμμα OCEAN), μέρος του οποίου θα 
μπορούσε να θεωρηθεί και η περίφημη ΥΔΡΙΑΔΑ, μία πλωτή κατασκευή 
αφαλατώσεως νερού που λειτουργεί με ΑΠΕ. 

Η συνύπαρξη επομένως σε μια περιοχή, ιδιαίτερα σε μια νησιωτική, επιχειρήσεων και 
τουρισμού είναι αναγκαία μορφή ορθολογικής οικονομικής διαχείρισης των τοπικών 
οικονομικών πόρων και προωθείται από τα σύγχρονα μοντέλα σχεδιασμού 
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οικονομικής ανάπτυξης. Ο συνδετικός κρίκος της ομαλής και αειφόρου συνύπαρξής 
τους είναι η οικολογική διάσταση του εγχειρήματος. 

Πρώτιστα εμείς όλοι οι επιχειρηματίες, ας πιστέψουμε ότι δεν έχουν καμία θέση στη 
σύγχρονη επιχειρηματική δράση οι μύθοι του ότι η επιχείρησή μου είναι μικρή και 
δεν ευθύνομαι για τη ρύπανση του περιβάλλοντος, το κόστος είναι μεγάλο, δεν έχω 
τους πόρους, δεν έχω την απαραίτητη τεχνογνωσία και τους κατάλληλους ανθρώπους 
και δεν έχω το χρόνο να ασχοληθώ με αυτό το θέμα, γιατί οι καθημερινές 
υποχρεώσεις προέχουν. 

Αντίθετα, θέση στην σύγχρονη επιχειρηματική δράση έχει η αλήθεια ότι οι όλες οι 
επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας οφείλουν, μπορούν 
και αξίζει (οικονομικά) να ασχοληθούν με την πράσινη – οικολογική 
επιχειρηματικότητα. 
  
Οφείλουν, γιατί ευθύνονται για την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. 
Μπορούν, γιατί τα περιβαλλοντικά ζητήματα δεν είναι περίπλοκα και δεν απαιτούν 
μεγάλες δαπάνες.  
 
Αξίζει, γιατί με το σωστό σχεδιασμό και την ανάλογη στρατηγική μπορούν να 
εξασφαλίσουν οφέλη και να συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης 
των επιχειρήσεων. 
 
Εμείς, ως INSULEUR, θα συνεχίσουμε να προτείνουμε, θα συνεχίσουμε να 
διεκδικούμε και θα συνεχίσουμε να προτρέπουμε συναδέλφους μας επιχειρηματίες 
των νησιών να επενδύσουν και στην πράσινη και καινοτόμα μεταποιητική 
δραστηριότητα. 
 
Ήδη επεξεργαζόμαστε κοινές πρακτικές προώθησης στην εσωτερική της Ε.Ε. αγορά, 
αλλά και σε αυτή εκτός Ε.Ε., ηλεκτρονικές πρακτικές ανάδειξης των τουριστικών 
προορισμών ή πραγματοποίησης τουριστικών εκθέσεων ή Β2Β συναντήσεων κατά 
την διάρκεια των συνεδρίων ή συνεδριάσεων της Γ.Σ. του Insuleur.  
 
Στο σημείο αυτό σας παρακαλώ να σημειώσετε την κεντρική ιδέα του όλου 
εγχειρήματος που είναι οι συνέργειες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που είναι 
απαραίτητες για την ανάπτυξη του στόχου. 
Του δημόσιου τομέα όπως αυτός οριοθετείται από την κεντρική διοίκηση, την 
αποκεντρωμένη διοίκηση και τα επιμελητήρια και του ιδιωτικού που είναι οι 
κλαδικές επαγγελματικές οργανώσεις και οι κατ΄ιδίαν επιχειρήσεις. 
 
Οι επιχειρήσεις και οι φορείς τους θα πρέπει να «πάρουν την κατάσταση στα χέρια 
τους», χωρίς να περιμένουν τα πάντα από τους άλλους και μάλιστα τις κυβερνήσεις, 
τη δημόσια διοίκηση και την παραγωγή προγραμμάτων. 

45 
 



Τα προγράμματα ας τα δημιουργήσουμε ή ας τα συμπληρώσουμε μόνοι μας, μέσα 
από τις εν λόγω συνεργασιακές διαδικασίες και κυρίως αυτές με επενδυτές του 
εξωτερικού. 
Δεν είναι δυνατόν μια οικονομία να περιμένει τα πάντα από προγράμματα. 
Τα προγράμματα θα ενισχύσουν την δράση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και δεν θα 
την δημιουργήσουν. 

Οι στατιστικές δείχνουν ότι επιχειρήσεις που στηρίχθηκαν μόνο σε προγράμματα, 
παρουσίασαν ποσοστό βιωσιμότητας τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας τους, κάτω 
του 30%.  

Ας αναλάβουμε την ευθύνη της δράσης μας, ωθώντας την εθνική και ευρωπαϊκή 
εξουσία να μας ακολουθήσει με τις αναγκαίες πολιτικές παρεμβάσεις. 
 
Ας αποδείξουμε στην πράξη, ότι τα Επιμελητήρια μπορούν να είναι κοιτίδες γνώσης 
και  καινοτόμου δράσης, όσον αφορά την καθοδήγηση και συμβουλευτική 
υποστήριξη των μελών τους και όχι «επιχειρήσεις» που θα δρουν «ανταγωνιστικά» 
στα μέλη τους.  
 
Έχουμε τη γνώση, έχουμε τη διάθεση, έχουμε τους τρόπους να το 
πραγματοποιήσουμε. 

 

                                                         Σας ευχαριστώ. 

                                                      Γεώργιος Μπενέτος 
• Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά 
• Πρόεδρος Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  (Insuleur)         
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            5. 

                                        39η  Γ. Σ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ       
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ                      

                                                                   (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) 
                                                 10-12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - ΛΕΥΚΑΔΑ   

                               ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΥ 
                   ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ε.Ε.Π.)   
       & ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (INSULEUR) 
         

κύριοι (επίσημοι), αγαπητοί συνάδελφοι, 

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποδέχθηκα την πρόσκληση να απευθύνω χαιρετισμό στην 
σημερινή γενική συνέλευση του Ομίλου μας, στις εργασίες της οποίας σημαντικό 
θέμα συζήτησης είναι η τουριστική ανάπτυξη των νησιών μας. 
 
Στις  νησιωτικές κατά βάση, αλλά και στις παραθαλάσσιες περιφέρειες μας, που 
θεωρούνται μέλη μιας οντότητας που παρουσιάζει ίδια ή παρόμοια χαρακτηριστικά 
προς βελτίωση, κατά τεκμήριο ο τουριστικός κλάδος αποτελεί βασική πηγή εσόδων 
και απασχόλησης για τις τοπικές οικονομίες. 
 Η κάθε περιοχή δε, μπορεί μόνη της σε ένα αναβαθμισμένο γενικό 
κοινωνικοοικονομικό τοπίο, να αναδείξει και να αναπτύξει το ιδιαίτερο και 
χαρακτηριστικό συγκριτικό της πλεονέκτημα. 
 
Άλλωστε,  μέσα από τις συναντήσεις με συναδέλφους λοιπών περιοχών της Ε.Ε., 
δίνεται η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών και προώθησης του τουριστικού μας 
προϊόντος, σε μια πιο «φιλική» μας αγορά.   

Η κεντρική ιδέα της δράσης του Δικτύου INSULEUR στρέφεται γύρω από την 
θέσπιση ιδιαίτερων πολιτικών για τις νησιωτικές περιοχές, διεκδικώντας από την 
ευρωπαϊκή οικονομική και πολιτική εξουσία διαφορετική μεταχείριση από τις 
ηπειρωτικές περιοχές, εξαιτίας της ιδιαιτερότητας των νησιών ως εδαφών και των 
φυσικών μειονεκτημάτων που παρουσιάζουν στην ανάπτυξή τους. 

Η βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών και η ανάπτυξη των νησιών χωρίς αποκλεισμούς, 
θεωρώ ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την έξυπνη ανάπτυξη των νησιών, 
αποτελώντας  αλληλοτροφοδοτούμενες  ενότητες του ίδιου στόχου. 

Αλήθεια τι εννοούμε όταν λέμε ανάπτυξη ή καλύτερα ποιοτική ή έξυπνη ανάπτυξη 
μιας νησιωτικής ή μιας παραθαλάσσιας περιοχής; 

Έξυπνη ανάπτυξη θα μπορούσαμε έτσι απλά να ισχυρισθούμε ότι είναι αυτή που 
εκμεταλλεύεται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας περιοχής, τα οριοθετεί και τα 
αναπτύσσει, με σύγχρονο τεχνολογικό τρόπο, αποσκοπώντας στην παρουσίαση του 
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καλύτερου δυνατού ποιοτικά προϊόντος, παραμένοντας ταυτόχρονα και δελεαστικού 
σε σχέση με τον ανταγωνισμό. 

Επί του προκειμένου δηλαδή και εφόσον ο τουρισμός είναι η βασική πηγή 
εισοδήματος για πολλές περιοχές της χώρας μας,  θα μπορούσε κάθε τοπική 
κοινότητα να αναδείξει ένα «τοπικό» προϊόν, το οποίο αποτελεί συγκριτικό 
πλεονέκτημά της με τις άλλες νησιωτικές ή λοιπές περιοχές,  να το αναπτύξει, μέσα 
από τις σύγχρονες μεθόδους ποιοτικής ανάλυσης και τεκμηρίωσης, εκμεταλλευόμενη 
στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει η επιστήμη της τεχνολογίας και ιδιαίτερα 
της πληροφορικής και γύρω από αυτό το προϊόν να περιστραφεί όλη η οικονομική και 
κοινωνική δραστηριότητα της περιοχής. 

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, όταν αυτή γίνεται με πρόγραμμα, μελέτη και 
στάθμιση όλων των συντελεστών παραγωγής, δεν θα μπορούσε παρά να έχει 
συγκεκριμένο θετικό αποτέλεσμα. 

Ο τουρισμός έχει σημαντική θέση στην Ελληνική οικονομία. Είναι ο πρωταρχικός 
τομέας μέσω του οποίου οι  περιφέρειες στοχεύουν στην εφαρμογή ή την 
ενδυνάμωση της οικονομικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης. 
 
Η τουριστική δραστηριότητα εντείνει τους άλλους τομείς της οικονομίας. Ο 
τουρισμός είναι φορέας που είναι δυνατό να επιτρέψει την εκδήλωση ή την 
ενθάρρυνση άλλων τομέων οικονομικής δραστηριότητας, όπως η βιοτεχνία, η 
γεωργία, το εμπόριο και οι υπηρεσίες. 
 
Πρέπει να αναπτυχθούν και άλλα πρότυπα εκτός αυτό του «ήλιου και παραλίας».  
 
Αναμφισβήτητα, ο τουρισμός αποτελεί μια σημαντική πηγή πλούτου για τις 
οικονομίες των περιοχών που αναπτύσσεται.  Θα πρέπει όμως κάποια στιγμή να 
ξεφύγουμε από το μοντέλο της μονοδιάστατης οικονομικής ανάπτυξης και να 
επενδύσουμε και σε άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτή της 
μεταποίησης. Και μια μεταποίηση, η οποία θα βασισθεί στην πράσινη 
επιχειρηματικότητα, στην αειφόρο ανάπτυξη και στην υποστήριξη της καινοτομίας. 
 

Η συνύπαρξη επομένως σε μια περιοχή, ιδιαίτερα σε μια, επιχειρήσεων και 
τουρισμού είναι αναγκαία μορφή ορθολογικής οικονομικής διαχείρισης των τοπικών 
οικονομικών πόρων και προωθείται από τα σύγχρονα μοντέλα σχεδιασμού 
οικονομικής ανάπτυξης. Ο συνδετικός κρίκος της ομαλής και αειφόρου συνύπαρξής 
τους είναι η οικολογική διάσταση του εγχειρήματος. 
 
Ας μην περιμένουμε τα πάντα από τους άλλους και μάλιστα τις κυβερνήσεις, τη 
δημόσια διοίκηση και την παραγωγή προγραμμάτων. 
Τα προγράμματα ας τα δημιουργήσουμε ή ας τα συμπληρώσουμε μόνοι μας, μέσα 
από συνεργασιακές διαδικασίες, κυρίως με επενδυτές του εξωτερικού. 
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Δεν είναι δυνατόν μια οικονομία να περιμένει τα πάντα από προγράμματα. 
Τα προγράμματα θα ενισχύσουν την δράση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και δεν θα 
την δημιουργήσουν. 
Οι στατιστικές δείχνουν ότι επιχειρήσεις που στηρίχθηκαν μόνο σε προγράμματα, 
παρουσίασαν ποσοστό βιωσιμότητας τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας τους, κάτω 
του 30%.  

Ας αναλάβουμε την ευθύνη της δράσης μας, ωθώντας την εθνική και ευρωπαϊκή 
εξουσία να μας ακολουθήσει με τις αναγκαίες πολιτικές παρεμβάσεις. 
 
Ας αποδείξουμε στην πράξη, ότι τα Επιμελητήρια γενικότερα, μπορούν να είναι 
κοιτίδες γνώσης και  καινοτόμου δράσης, όσον αφορά την καθοδήγηση και 
συμβουλευτική υποστήριξη των μελών τους και όχι «επιχειρήσεις» που θα δρουν 
«ανταγωνιστικά» στα μέλη τους.  
 
Έχουμε τη γνώση, έχουμε τη διάθεση, έχουμε τους τρόπους να το 
πραγματοποιήσουμε. 
 

                                                                Σας ευχαριστώ. 
                                                             Γεώργιος Μπενέτος 

• Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς 
• Πρόεδρος Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  (Insuleur)  
 

 

                          66..                    
         

                          40η  Γ. Σ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
                                ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ                      

                                                                      (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) 
                                                      21-23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 - ΛΗΜΝΟΣ   
                                          ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΥ 
                                ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ε.Ε.Π.)   
                & ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (INSULEUR) 
         

κύριοι (επίσημοι), αγαπητοί συνάδελφοι, 

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποδέχθηκα την πρόσκληση να απευθύνω χαιρετισμό στην 
σημερινή γενική συνέλευση του Ομίλου μας, στις εργασίες της οποίας σημαντικό 
θέμα συζήτησης είναι η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων στα 
νησιά μας. 
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Στις  νησιωτικές κατά βάση, αλλά και στις παραθαλάσσιες περιφέρειες μας, που 
θεωρούνται μέλη μιας οντότητας που παρουσιάζει ίδια ή παρόμοια χαρακτηριστικά 
προς βελτίωση, η ίδρυση και λειτουργία καινοτόμων και εξωστρεφών επιχειρήσεων 
θα συμβάλλει και στην γενικότερη υποστήριξη και του τουριστικού κλάδου, ο οποίος 
αποτελεί βασική πηγή εσόδων και απασχόλησης για τις τοπικές οικονομίες. 
 
 Η κάθε περιοχή δε, μπορεί μόνη της σε ένα αναβαθμισμένο γενικό 
κοινωνικοοικονομικό τοπίο, να αναδείξει και να αναπτύξει το ιδιαίτερο και 
χαρακτηριστικό συγκριτικό της πλεονέκτημα. 
 
Άλλωστε,  μέσα από την λειτουργία εξωστρεφών επιχειρήσεων και τις συναντήσεις 
με συναδέλφους λοιπών περιοχών της Ε.Ε. ή και τρίτων χωρών, δίνεται η δυνατότητα 
ανταλλαγής πληροφοριών και προώθησης του τουριστικού μας προϊόντος, σε μια πιο 
«φιλική» μας αγορά.   

Η κεντρική ιδέα της δράσης του Δικτύου INSULEUR στρέφεται γύρω από την 
θέσπιση ιδιαίτερων πολιτικών για τις νησιωτικές περιοχές, διεκδικώντας από την 
ευρωπαϊκή οικονομική και πολιτική εξουσία διαφορετική μεταχείριση από τις 
ηπειρωτικές περιοχές, εξαιτίας της ιδιαιτερότητας των νησιών ως εδαφών και των 
φυσικών μειονεκτημάτων που παρουσιάζουν στην ανάπτυξή τους. 

Η βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών και η ανάπτυξη των νησιών χωρίς αποκλεισμούς, 
θεωρώ ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την έξυπνη ανάπτυξη των νησιών, 
αποτελώντας  αλληλοτροφοδοτούμενες  ενότητες του ίδιου στόχου. 
 

Αλήθεια τι εννοούμε όταν λέμε ανάπτυξη ή καλύτερα ποιοτική ή έξυπνη ανάπτυξη 
μιας νησιωτικής ή μιας παραθαλάσσιας περιοχής; 

Έξυπνη ανάπτυξη θα μπορούσαμε έτσι απλά να ισχυρισθούμε ότι είναι αυτή που 
εκμεταλλεύεται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας περιοχής, τα οριοθετεί και τα 
αναπτύσσει, με σύγχρονο τεχνολογικό τρόπο, αποσκοπώντας στην παρουσίαση του 
καλύτερου δυνατού ποιοτικά προϊόντος, παραμένοντας ταυτόχρονα και δελεαστικού 
σε σχέση με τον ανταγωνισμό. 

Επί του προκειμένου δηλαδή και εφόσον ο τουρισμός είναι η βασική πηγή 
εισοδήματος για πολλές περιοχές της χώρας μας,  θα μπορούσε κάθε τοπική 
κοινότητα να αναδείξει ένα «τοπικό» προϊόν, το οποίο αποτελεί συγκριτικό 
πλεονέκτημά της με τις άλλες νησιωτικές ή λοιπές περιοχές,  να το αναπτύξει, μέσα 
από τις σύγχρονες μεθόδους ποιοτικής ανάλυσης και τεκμηρίωσης, εκμεταλλευόμενη 
στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει η επιστήμη της τεχνολογίας και ιδιαίτερα 
της πληροφορικής και γύρω από αυτό το προϊόν να περιστραφεί όλη η οικονομική και 
κοινωνική δραστηριότητα της περιοχής. 

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, όταν αυτή γίνεται με πρόγραμμα, μελέτη και 
στάθμιση όλων των συντελεστών παραγωγής, δεν θα μπορούσε παρά να έχει 
συγκεκριμένο θετικό αποτέλεσμα. 

Ο τουρισμός έχει σημαντική θέση στην Ελληνική οικονομία. Είναι ο πρωταρχικός 
τομέας μέσω του οποίου οι  περιφέρειες στοχεύουν στην εφαρμογή ή την 
ενδυνάμωση της οικονομικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης. 
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Η τουριστική δραστηριότητα εντείνει τους άλλους τομείς της οικονομίας. Ο 
τουρισμός είναι φορέας που είναι δυνατό να επιτρέψει την εκδήλωση ή την 
ενθάρρυνση άλλων τομέων οικονομικής δραστηριότητας, όπως η βιοτεχνία, η 
γεωργία, το εμπόριο και οι υπηρεσίες. 
 
Πρέπει να αναπτυχθούν και άλλα πρότυπα εκτός αυτό του «ήλιου και παραλίας».  
 
Αναμφισβήτητα, ο τουρισμός αποτελεί μια σημαντική πηγή πλούτου για τις 
οικονομίες των περιοχών που αναπτύσσεται.  Θα πρέπει όμως κάποια στιγμή να 
ξεφύγουμε από το μοντέλο της μονοδιάστατης οικονομικής ανάπτυξης και να 
επενδύσουμε και σε άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτή της 
μεταποίησης. Και μια μεταποίηση, η οποία θα βασισθεί στην πράσινη 
επιχειρηματικότητα, στην αειφόρο ανάπτυξη και στην υποστήριξη της καινοτομίας. 
 

Η συνύπαρξη επομένως σε μια περιοχή, ιδιαίτερα σε μια, επιχειρήσεων και 
τουρισμού είναι αναγκαία μορφή ορθολογικής οικονομικής διαχείρισης των τοπικών 
οικονομικών πόρων και προωθείται από τα σύγχρονα μοντέλα σχεδιασμού 
οικονομικής ανάπτυξης. Ο συνδετικός κρίκος της ομαλής και αειφόρου συνύπαρξής 
τους είναι η οικολογική διάσταση του εγχειρήματος. 
 
Ας μην περιμένουμε τα πάντα από τους άλλους και μάλιστα τις κυβερνήσεις, τη 
δημόσια διοίκηση και την παραγωγή προγραμμάτων. 
Τα προγράμματα ας τα δημιουργήσουμε ή ας τα συμπληρώσουμε μόνοι μας, μέσα 
από συνεργασιακές διαδικασίες, κυρίως με επενδυτές του εξωτερικού. 
Δεν είναι δυνατόν μια οικονομία να περιμένει τα πάντα από προγράμματα. 
Τα προγράμματα θα ενισχύσουν την δράση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και δεν θα 
την δημιουργήσουν. 
Οι στατιστικές δείχνουν ότι επιχειρήσεις που στηρίχθηκαν μόνο σε προγράμματα, 
παρουσίασαν ποσοστό βιωσιμότητας τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας τους, κάτω 
του 30%.  

Ας αναλάβουμε την ευθύνη της δράσης μας, ωθώντας την εθνική και ευρωπαϊκή 
εξουσία να μας ακολουθήσει με τις αναγκαίες πολιτικές παρεμβάσεις. 
 
Ας αποδείξουμε στην πράξη, ότι τα Επιμελητήρια γενικότερα, μπορούν να είναι 
κοιτίδες γνώσης και  καινοτόμου δράσης, όσον αφορά την καθοδήγηση και 
συμβουλευτική υποστήριξη των μελών τους και όχι «επιχειρήσεις» που θα δρουν 
«ανταγωνιστικά» στα μέλη τους.  
 
Έχουμε τη γνώση, έχουμε τη διάθεση, έχουμε τους τρόπους να το 
πραγματοποιήσουμε. 
 

                                                                Σας ευχαριστώ. 
                                                             Γεώργιος Μπενέτος 

• Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς 
• Πρόεδρος Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  (Insuleur)  
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            7. 

                     8o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 
                              «Μικρά Νησιά και Άτομα με Αναπηρία» 
                                              (Σπέτσες  15-1704/2016) 
                 «Ο ρόλος των Επιμελητηρίων στην ανάπτυξη των νησιών»  
                                  Ομιλία  κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΥ   
                                                        Προέδρου  

• Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά (Ε.Ε.Π.)  
• Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΙ.Ν.Ε.Ε.Ε.)  

 

κύριοι (επίσημοι), αγαπητό ακροατήριο, 

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποδέχθηκα την πρόσκληση να παραβρεθώ στην σημερινή 
εκδήλωση/ημερίδα.  
 
Επιτρέψτε μου αρχικά να σας παρουσιάσω τους φορείς που εκπροσωπώ , οι οποίοι 
ανήκουν στην κατηγορία των Επιμελητηρίων .  

Ο θεσμός των Επιμελητηρίων πρωτοεμφανίσθηκε στην Ευρώπη λίγο πριν το 1500 
στην Γαλλία, στην δε Ελλάδα έγιναν οι πρώτες συζητήσεις αμέσως μετά την 
Ελληνική Επανάσταση κατά το 1836, τα δε πρώτα Επιμελητήρια εμφανίσθηκαν 
ουσιαστικά το 1914 με την ίδρυση των Εμπορικών & Βιομηχανικών Επιμελητηρίων . 

Αργότερα ολοκληρώθηκε ο θεσμός το 1925 με τη ίδρυση των Βιοτεχνικών & 
Επαγγελματικών Επιμελητηρίων . 

Φθάνοντας ως τις μέρες μας τα Επιμελητήρια είναι οι Θεσμοθετημένοι σύμβουλοι 
της Πολιτείας για θέματα επιχειρηματικότητας και οι γενικοί αρωγοί των μελών τους 
στην άσκηση του επαγγέλματος τους . 

Πρόσφατα δε στην χώρα μας το 2011 θεσμοθετήθηκε και το Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) το οποίο τηρείται από τα Επιμελητήρια ,θεσμός πανευρωπαϊκός,  
που περιλαμβάνει ως μέλη όλες τις επιχειρήσεις που ασκούν εμπορική ( με την έννοια 
του εμπορικού νόμου ) δραστηριότητα, δηλαδή εμπορική, βιοτεχνική, βιομηχανική, 
και παροχής υπηρεσιών.  

Όλοι οι προαναφερθέντες κλάδοι της οικονομικής δραστηριότητας έχουν σημασία για 
την οικονομική  ανάπτυξη μιας χώρας, στην Ελλάδα όμως έχουν ένα μικρό 
προβάδισμα από πλευράς συνεισφοράς στο Εθνικό προϊόν η ναυτιλία και ο 
τουρισμός. 

Επειδή δε οι τουριστικές επιχειρήσεις (εκτός των ξενοδοχειακών μονάδων), ανήκουν 
στα Επιμελητήρια, οδηγηθήκαμε στην πρωτοβουλία προκειμένου να στηρίξουμε το 
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Ελληνικό τουριστικό προϊόν να ιδρύσουμε καταρχήν τον Επιμελητηριακό Όμιλο 
Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν. -1994 ) και αργότερα την Ευρωπαϊκή 
υπόσταση του το Δίκτυο Νησιωτικών Ευρωπαϊκής Ένωσης  (ΔΙ.Ν.Ε.Ε.Ε. ή Insuleur  
-2000). 

Χωρίς να θέλουμε να παραγνωρίσουμε την τουριστική ανάπτυξη των ηπειρωτικών 
περιοχών της χώρας μας, η κύρια ανάπτυξη του τουρισμού συναντάται στις 
νησιωτικές και παράκτιες περιοχές, παραδοχή η οποία μας οδήγησε στις παραπάνω 
πρωτοβουλίες . 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά, έχει μέλη τους ασκούντες εμπορική και 
παροχής υπηρεσιών δραστηριότητα  στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, τα νησιά 
του Αργοσαρωνικού ,  τα Κύθηρα και στις περιοχές  του Θριασίου πεδίου και της 
Λαυρεωτικής. 
 
Το Insuleur δε, έχει μέλη Ευρωπαϊκά Επιμελητήρια  που έχουν στην γεωγραφική τους 
αρμοδιότητα νησιωτικές ή παράκτιες περιοχές. 
 
Πολύ σωστά έχει επιλεγεί να συνδέεται το οικονομικό σκηνικό μιας της περιοχής με 
τον επιμελητηριακό θεσμό και τον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν τα 
Επιμελητήρια της Ε.Ε. 
 
Και έτσι πρέπει να δούμε την Επιμελητηριακή μας δραστηριότητα σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο, αφού είμαστε μέλος αυτού του χώρου. 
    
Ως εκ τούτου και ιδίως στο INSULEUR, το οποίο καλύπτει όλη την ελληνική και 
ευρωπαϊκή γεωγραφική νησιωτική επιφάνεια, από τις πρώτες μέρες ίδρυσής του το 
έτος 2000, συνειδητοποιήσαμε την ανάγκη εξεύρεσης προτάσεων και λύσεων για την 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των νησιών μας και ιδιαίτερα της Μεσογείου, η 
οποία είναι η θάλασσα που συγκεντρώνει την πλειονότητα των νησιών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Το Δίκτυο INSULEUR γεννήθηκε από τη βούληση των ελληνικών εμπορικών 
Επιμελητηρίων να συνεργαστούν, για να εισακουστεί η φωνή των νησιωτικών 
επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εργάζεται πάνω από 10 χρόνια στην 
κατεύθυνση προτροπής των ευρωπαϊκών οργάνων και γενικώς των λαμβανόντων τις 
αποφάσεις στο δημόσιο τομέα  (σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο), ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι νησιωτικές ιδιαιτερότητες, με στόχο 
την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στις νησιωτικές 
περιφέρειες. 
 
Το Δίκτυο INSULEUR, μέσω των δεσμών που έχει δημιουργήσει εδώ και 10 χρόνια 
με άλλους οργανισμούς προάσπισης των νησιών και ευρύτερα των ειδικών ζωνών, 
δουλεύει σε συνεργασία με εταίρους στις Βρυξέλλες. Τέτοια είναι ειδικά η περίπτωση 
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της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης και της 
επιτροπής των νησιών αυτής. Τέτοια είναι ευρύτερα και η περίπτωση της «ομάδας 
174», μιας ανεπίσημης συνάθροισης ευρωπαϊκών οργανισμών, στην οποία ανήκει το 
INSULEUR. 

Το INSULEUR μετέχει και στις εργασίες της διακομματικής ομάδας «νησιά, βουνά 
και περιοχές χαμηλής πυκνότητας πληθυσμού» που δημιουργήθηκε στις αρχές του 
2010 στο Ευρωκοινοβούλιο. Στόχος της είναι να γνωστοποιήσει τις πραγματικές 
συνθήκες και τις δυσκολίες των νησιών, των βουνών και των περιοχών με χαμηλή 
πληθυσμιακή πυκνότητα στους βουλευτές και να διασφαλιστεί ότι στις συζητήσεις 
στις Βρυξέλλες δεν λησμονούνται αυτά τα εδάφη. 

Η βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών και η ανάπτυξη των νησιών χωρίς αποκλεισμούς, οι 
οποίες και είναι στόχοι που έχουν θέσει τόσο το Insuleur, όσο και τα Ελληνικά 
Επιμελητήρια αυτών των περιοχών, θεωρώ ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την 
έξυπνη ανάπτυξη των νησιών, αποτελώντας  αλληλοτροφοδοτούμενες ενότητες του 
ίδιου στόχου. 

Αλήθεια τι εννοούμε όταν λέμε ποιοτική – έξυπνη ανάπτυξη μιας νησιωτικής 
περιοχής ; 

Έξυπνη ανάπτυξη θα μπορούσαμε έτσι απλά να ισχυρισθούμε ότι είναι αυτή που 
εκμεταλλεύεται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας περιοχής, τα οριοθετεί και τα 
αναπτύσσει, με σύγχρονο τεχνολογικό τρόπο, αποσκοπώντας στην παρουσίαση του 
καλύτερου δυνατού ποιοτικά προϊόντος, παραμένοντας ταυτόχρονα και δελεαστικού 
σε σχέση με τον ανταγωνισμό. 

Επί του προκειμένου δηλαδή, θα μπορούσε κάθε τοπική νησιωτική κοινότητα να 
αναδείξει ένα «τοπικό» προϊόν, το οποίο αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημά της με τις 
άλλες νησιωτικές περιοχές ή της ηπειρωτικής χώρας, να το αναπτύξει, μέσα από τις 
σύγχρονες μεθόδους ποιοτικής ανάλυσης και τεκμηρίωσης, εκμεταλλευόμενη στο 
έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει η ανάπτυξη της τεχνολογίας και ιδιαίτερα της 
πληροφορικής και γύρω από αυτό το προϊόν να περιστραφεί όλη η οικονομική και 
κοινωνική δραστηριότητα της περιοχής. 

Πρακτικά, μία περιοχή θα μπορούσε να είναι κέντρο θρησκευτικού τουρισμού, μία 
άλλη περιπατητικού κ.ο.κ. τουρισμού γευσιγνωσίας, γεωλογικού, ιστορικού, 
ιαματικού, αγροτικού και λοιπών μορφών εναλλακτικού τουρισμού, χωρίς να 
παραλείψει να αναπτύξει τη βασική έκφανση του τουριστικού προϊόντος που είναι η 
ξεκούραση, η αναψυχή και η διασκέδαση. 

Από πρώτη ματιά θα μπορούσε να φανεί δύσκολο εγχείρημα, αφού σε μια περιοχή θα 
μπορούσαν να συνυπάρχουν περισσότερα του ενός από τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά, ή αν θέλετε, κανένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά να μην είναι 
σε τέτοιο σημείο ευδιάκριτο, ούτως ώστε να στηριχτεί πάνω του μια ολόκληρη 
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τουριστική βιομηχανία, αφού ουσιαστικά ο τουρισμός είναι η κυριότερη πηγή 
εισοδήματος για τα νησιά μας. 

Στην πραγματικότητα όμως τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά. Μπορούμε να 
ξεχωρίσουμε κάποιο χαρακτηριστικό ενός προϊόντος, να το εξελίξουμε, να το 
τροφοδοτήσουμε με νέες μεθόδους παραγωγής και επεξεργασίας, κάνοντάς το 
σύμβολο προσέλκυσης επισκεπτών.  

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, όταν αυτή γίνεται με πρόγραμμα, μελέτη και 
στάθμιση όλων των συντελεστών παραγωγής, δεν θα μπορούσε παρά να έχει 
συγκεκριμένο θετικό αποτέλεσμα. 

Η ανάπτυξη και υποστήριξη των επιχειρήσεων στα νησιά  και ιδιαίτερα αυτών των 
επιχειρήσεων που μπορούν να αποφέρουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, όπως είναι 
οι μικρές βιομηχανίες, φαντάζει ιδιαίτερα τη σημερινή εποχή ως μία αρκετά σοβαρή 
επιλογή. Πολλά νησιά  εξαιτίας φυσικών πλεονεκτημάτων τους, έχουν αναπτύξει τα 
τελευταία χρόνια μια αξιόλογη τουριστική δραστηριότητα, συγκεντρώνοντας μεγάλο 
ποσοστό από τον παγκόσμιο τουρισμό.  

Ο τουρισμός έχει σημαντική θέση στην οικονομία των νησιών. Είναι ο πρωταρχικός 
τομέας μέσω του οποίου οι νησιωτικές περιφέρειες στοχεύουν στην εφαρμογή ή την 
ενδυνάμωση της οικονομικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης.  
 
Η τουριστική δραστηριότητα εντείνει τους άλλους τομείς της οικονομίας. Ο 
τουρισμός είναι φορέας που είναι δυνατό να επιτρέψει την εκδήλωση ή την 
ενθάρρυνση άλλων τομέων οικονομικής δραστηριότητας, όπως η βιοτεχνία, η 
γεωργία, το εμπόριο και οι υπηρεσίες. 
 
Πρέπει να αναπτυχθούν και άλλα πρότυπα εκτός αυτό του «ήλιου και παραλίας».  
 
Αναμφισβήτητα, ο τουρισμός αποτελεί μια σημαντική πηγή πλούτου για τις 
οικονομίες των νησιών. Θα πρέπει όμως κάποια στιγμή να ξεφύγουμε από το μοντέλο 
της μονοδιάστατης οικονομικής ανάπτυξης και να επενδύσουμε και σε άλλες μορφές 
οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτή της μεταποίησης. Και μια μεταποίηση, η 
οποία θα βασισθεί στην πράσινη επιχειρηματικότητα, στην αειφόρο ανάπτυξη και 
στην υποστήριξη της καινοτομίας. 
 
Η κάθε νησιωτική περιοχή θα μπορούσε σε πρώτη φάση να εκμεταλλευθεί κάθε 
προϊόν τοπικής οικονομίας, όπως αγροτικού τομέα ή ορυκτού πλούτου, να το 
καλλιεργήσει και να αναπτύξει μία μεταποιητική οικονομία σε σχέση μ’  αυτό. 

Για παράδειγμα, θα μπορούσε να επεξεργαστεί προϊόντα γεωργικών ή αλιευτικών 
εκμεταλλεύσεων και να τροφοδοτήσει έτσι γευστικά τις τουριστικές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στο νησί και κατ’  επέκταση αυτές όμορων περιοχών.  
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Επίσης, μία περιοχή, η οποία έχει ορυκτό πλούτο θα μπορούσε να ασχοληθεί με την 
εξόρυξη και επεξεργασία αυτού του προϊόντος παράγοντας συγκεκριμένα 
αντικείμενα μεταλλευτικής βιοτεχνίας.  

Ακολούθως, εφόσον δημιουργηθεί μία αξιόλογη υποδομή γύρω από τα 
προαναφερθέντα προϊόντα, θα μπορούσε να προσελκυσθεί και επενδυτικό 
ενδιαφέρον για άλλες μικρές βιοτεχνικές δραστηριότητες. Έτσι, θα αποφύγουμε να 
στηρίξουμε την οικονομία της νησιωτικής μας περιοχής στον τουρισμό, ένα από τη 
φύση του ευπαθές προϊόν, και θα επιτύχουμε να αναζωογονήσουμε την οικονομία της 
περιοχής για όλο το χρόνο και την περίοδο που αναγκαστικά ο τουρισμός θα βρεθεί 
σε ύφεση. Ακολούθως η λειτουργία επιχειρήσεων του δευτερογενούς τομέα της 
οικονομίας θα προσελκύσει το ενδιαφέρον αυτών του εμπορίου και της παροχής 
υπηρεσιών ολοκληρώνοντας το τρίπτυχο της συμπλήρωσης και των τριών κλάδων 
της παραγωγικής δραστηριότητας, κατάσταση ιδιαίτερης βαρύτητας για την 
οικονομική ανάκαμψη μιας περιοχής. 

Ακρογωνιαίος λίθος για την επιτυχή ανάπτυξη των μικρών μεταποιητικών μονάδων 
στα νησιά αποτελεί η εκμετάλλευση και αξιοποίηση των πράσινων – οικολογικά 
ευαισθητοποιημένων πρακτικών και καινοτομικών λύσεων.  

Εκτός των άλλων, η πράσινη επιχειρηματικότητα συμφέρει οικονομικά τον φορέα της 
επιχείρησης και τη συγκεκριμένη νησιωτική περιοχή, καθώς :  

• μειώνει το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης (π.χ. λαμπτήρες χαμηλής 
κατανάλωσης – ηλιακοί συλλέκτες – μόνωση κτιρίων κ.λπ.), 

• δημιουργεί νέα γκάμα πελατών οικολογικά ευαισθητοποιημένων, 
• μειώνει το κόστος επένδυσης αξιοποιώντας οικονομικά κίνητρα 

προγραμμάτων εθνικών και ευρωπαϊκών, 
• συνυπάρχει αρμονικά με το τουριστικό περιβάλλον, αφού δεν μολύνει και δεν 

επιβαρύνει το οικοσύστημα. 

Για την παραπάνω ανάπτυξη και ιδιαίτερα την εφαρμογή εναλλακτικών μορφών 
παραγωγής ενέργειας, το INSULEUR σε συνεργασία με τον Επιμελητηριακό Όμιλο 
Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.), έχει δουλέψει επί μακρόν και  έχει 
υποστηρίξει ανάλογα σχέδια, όπως είναι αυτό της κατασκευής και λειτουργίας 
πλωτών πλατφόρμων παραγωγής ενέργειας (πρόγραμμα OCEAN), μέρος του οποίου 
θα μπορούσε να θεωρηθεί και η περίφημη ΥΔΡΙΑΔΑ, μία πλωτή κατασκευή 
αφαλατώσεως νερού που λειτουργεί με ΑΠΕ. 

Η συνύπαρξη επομένως σε μια περιοχή, ιδιαίτερα σε μια νησιωτική, επιχειρήσεων και 
τουρισμού είναι αναγκαία μορφή ορθολογικής οικονομικής διαχείρισης των τοπικών 
οικονομικών πόρων και προωθείται από τα σύγχρονα μοντέλα σχεδιασμού 
οικονομικής ανάπτυξης. Ο συνδετικός κρίκος της ομαλής και αειφόρου συνύπαρξής 
τους είναι η οικολογική διάσταση του εγχειρήματος. 
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Πρώτιστα εμείς όλοι οι επιχειρηματίες, ας πιστέψουμε ότι δεν έχουν καμία θέση στη 
σύγχρονη επιχειρηματική δράση οι μύθοι του ότι η επιχείρησή μου είναι μικρή και 
δεν ευθύνομαι για τη ρύπανση του περιβάλλοντος, το κόστος είναι μεγάλο, δεν έχω 
τους πόρους, δεν έχω την απαραίτητη τεχνογνωσία και τους κατάλληλους ανθρώπους 
και δεν έχω το χρόνο να ασχοληθώ με αυτό το θέμα, γιατί οι καθημερινές 
υποχρεώσεις προέχουν. 
 
Αντίθετα, θέση στην σύγχρονη επιχειρηματική δράση έχει η αλήθεια ότι οι όλες οι 
επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας οφείλουν, μπορούν 
και αξίζει (οικονομικά) να ασχοληθούν με την πράσινη – οικολογική 
επιχειρηματικότητα. 
  
Οφείλουν, γιατί ευθύνονται για την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. 
Μπορούν, γιατί τα περιβαλλοντικά ζητήματα δεν είναι περίπλοκα και δεν απαιτούν 
μεγάλες δαπάνες.  
 
Αξίζει, γιατί με το σωστό σχεδιασμό και την ανάλογη στρατηγική μπορούν να 
εξασφαλίσουν οφέλη και να συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης 
των επιχειρήσεων. 
 
Εμείς ως επιμελητηριακοί φορείς, θα συνεχίσουμε να προτείνουμε, θα συνεχίσουμε 
να διεκδικούμε και θα συνεχίσουμε να προτρέπουμε συναδέλφους μας επιχειρηματίες 
των νησιών να επενδύσουν στην πράσινη και καινοτόμα μεταποιητική 
δραστηριότητα. 
 
Ας μην περιμένουμε τα πάντα από τους άλλους και μάλιστα τις κυβερνήσεις και τη 
δημόσια διοίκηση.  

Ας αναλάβουμε την ευθύνη της δράσης μας, ωθώντας την εθνική και ευρωπαϊκή 
εξουσία να μας ακολουθήσει με τις αναγκαίες πολιτικές παρεμβάσεις. 
 
Ας αποδείξουμε στην πράξη, ότι τα Επιμελητήρια μπορούν να είναι κοιτίδες γνώσης 
και  καινοτόμου δράσης, όσον αφορά την καθοδήγηση και συμβουλευτική 
υποστήριξη των μελών τους.  
 
Έχουμε τη γνώση, έχουμε τη διάθεση, έχουμε τους τρόπους να το 
πραγματοποιήσουμε. 
                                                            Σας ευχαριστώ. 
                                                             Γεώργιος Μπενέτος 

• Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά 
• Πρόεδρος Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης 

                                                                  (Insuleur)  
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           8. 
                            ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΒΡΟΥ                       

                «Ανάπτυξη και προβολή του τουριστικού προϊόντος στον Έβρο»                                                   
25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

                             ΟΜΙΛΙΑ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΥ 
                  ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ε.Ε.Π.)   
       & ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (INSULEUR)         

κύριοι (επίσημοι), αγαπητοί συνάδελφοι, 

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποδέχθηκα την πρόσκληση να παραβρεθώ στην σημερινή ημερίδα 
για τον τουρισμό, η οποία διοργανώθηκε στα πλαίσια της 17ης Διεθνούς Έκθεσης Alexpo. 
 
Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η ημερίδα  αυτή εστιάζεται στο ότι και οι δύο 
φορείς που εκπροσωπώ, δηλαδή το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά, αλλά και το 
Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης (Insuleur), έχουν αρμοδιότητα για 
περιοχές που περικλείονται ή βρέχονται από θάλασσα, δηλαδή είναι νησιωτικές ή «οιονεί 
νησιωτικές» και κατά τεκμήριο ο τουριστικός κλάδος αποτελεί βασική πηγή εσόδων και 
απασχόλησης για τις τοπικές οικονομίες. 
 
Στην κατηγορία αυτή κατατάσσεται και η ευρύτερη περιφέρεια του Έβρου.  
 
Και επειδή τα νησιωτικά επιμελητήρια και την λειτουργία τους την γνωρίζετε όλοι, λίγο έως 
πολύ ως μέλη του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.), θα 
μου επιτρέψετε να σας παρουσιάσω το Insuleur, δηλαδή την ευρωπαϊκή νησιωτική διάστασή 
των Επιμελητηρίων.  
    
Η ισχύς εν τη ενώσει ήταν η κύρια σκέψη που μας οδήγησε στην ίδρυση του INSULEUR, το 
οποίο καλύπτει όλη την ελληνική και ευρωπαϊκή γεωγραφική νησιωτική επιφάνεια, από τις 
πρώτες μέρες ίδρυσής του το έτος 2000, συνειδητοποιώντας την ανάγκη εξεύρεσης 
προτάσεων και λύσεων για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των νησιών και των 
παράκτιων περιοχών μας και ιδιαίτερα της Μεσογείου, η οποία είναι η θάλασσα που 
συγκεντρώνει την πλειονότητα των νησιών και παραθαλάσσιων περιοχών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 
Το Δίκτυο INSULEUR γεννήθηκε από τη βούληση των ελληνικών εμπορικών 
Επιμελητηρίων να συνεργαστούν, για να εισακουστεί η φωνή των νησιωτικών επιχειρήσεων 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εργάζεται πάνω από 15 χρόνια στην κατεύθυνση προτροπής των 
ευρωπαϊκών οργάνων και γενικώς των λαμβανόντων τις αποφάσεις στο δημόσιο τομέα  (σε 
ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο), ώστε να λαμβάνονται υπόψη 
οι νησιωτικές ιδιαιτερότητες, με στόχο την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης στις νησιωτικές περιφέρειες, με προεξέχον εργαλείο επίτευξης τον τουρισμό. 
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Οι νησιωτικές κατά βάση, αλλά και οι παραθαλάσσιες περιφέρειες σε επίπεδο Ε.Ε. 
θεωρούνται μέλη μιας οντότητας που παρουσιάζει ίδια ή παρόμοια χαρακτηριστικά προς 
βελτίωση. Η κάθε περιοχή δε, μπορεί μόνη της σε ένα αναβαθμισμένο γενικό 
κοινωνικοοικονομικό τοπίο να αναδείξει και να αναπτύξει το ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό 
συγκριτικό της πλεονέκτημα. 
 
Άλλωστε μέσα από τις συναντήσεις με συναδέλφους λοιπών περιοχών της Ε.Ε., δίνεται η 
δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών και προώθησης του τουριστικού μας προϊόντος, σε μια 
πιο «φιλική» μας αγορά.    
 
Οι άξονες των δράσεων, οι πράξεις και η προστιθέμενη αξία του INSULEUR έχουν πολλές 
πτυχές, όπως : 

-Επιτρέπουν την ανταλλαγή κοινών προβληματισμών μεταξύ των νησιωτικών     εμπορικών 
Επιμελητηρίων όλης της Ευρώπης. 
-Συνεισφέρουν στην ενδυνάμωση της θέσης και των μεμονωμένων δράσεων των Εμπορικών 
Επιμελητηρίων στο εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
-Επιτρέπουν κοινές δράσεις, διευκολύνουν την αναζήτηση εταίρων για ευρωπαϊκά έργα. 
-Εκπροσωπούν τα συμφέροντα των νησιωτικών επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
-Αναζητούν συμμαχίες συμφερόντων στις Βρυξέλλες : ομάδα 174, Ευρωεπιμελητήριο. 

Η κεντρική ιδέα της δράσης του Δικτύου INSULEUR στρέφεται γύρω από την θέσπιση 
ιδιαίτερων πολιτικών για τις νησιωτικές περιοχές, διεκδικώντας από την ευρωπαϊκή 
οικονομική και πολιτική εξουσία διαφορετική μεταχείριση από τις ηπειρωτικές περιοχές, 
εξαιτίας της ιδιαιτερότητας των νησιών ως εδαφών και των φυσικών μειονεκτημάτων που 
παρουσιάζουν στην ανάπτυξή τους. 

Το Δίκτυο INSULEUR, μέσω των δεσμών που έχει δημιουργήσει εδώ και 10 χρόνια με 
άλλους οργανισμούς προάσπισης των νησιών και ευρύτερα των ειδικών ζωνών, δουλεύει σε 
συνεργασία με εταίρους στις Βρυξέλλες. Ως παράδειγμα εργασίας μπορούν να αναφερθούν  η 
περίπτωση της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης και της 
επιτροπής των νησιών αυτής, καθώς  και η περίπτωση της «ομάδας 174», μιας ανεπίσημης 
συνάθροισης ευρωπαϊκών οργανισμών, στην οποία ανήκει το INSULEUR. 

Έχουν χαραχθεί κοινές δράσεις, έγιναν σκέψεις και συναντήσεις σε ευρωπαϊκά όργανα στο 
πλαίσιο της παρακολούθησης νομικών θεμάτων. 

Το INSULEUR μετέχει και στις εργασίες της διακομματικής ομάδας «νησιά, βουνά και 
περιοχές χαμηλής πυκνότητας πληθυσμού» που δημιουργήθηκε στις αρχές του 2010 στο 
Ευρωκοινοβούλιο. Στόχος της είναι να γνωστοποιήσει τις πραγματικές συνθήκες και τις 
δυσκολίες των νησιών, των βουνών και των περιοχών με χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα 
στους βουλευτές και να διασφαλιστεί ότι στις συζητήσεις στις Βρυξέλλες δεν λησμονούνται 
αυτά τα εδάφη. 

Η βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών και η ανάπτυξη των νησιών χωρίς αποκλεισμούς, θεωρώ ότι 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την έξυπνη ανάπτυξη των νησιών, αποτελώντας τρεις 
αλληλοτροφοδοτούμενες ενότητες του ίδιου στόχου. 

Αλήθεια τι εννοούμε όταν λέμε ποιοτική – έξυπνη ανάπτυξη μιας νησιωτικής περιοχής, ή 
μιας παραθαλάσσιας περιοχής γενικότερα; 
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Έξυπνη ανάπτυξη θα μπορούσαμε έτσι απλά να ισχυρισθούμε ότι είναι αυτή που 
εκμεταλλεύεται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας περιοχής, τα οριοθετεί και τα αναπτύσσει, 
με σύγχρονο τεχνολογικό τρόπο, αποσκοπώντας στην παρουσίαση του καλύτερου δυνατού 
ποιοτικά προϊόντος, παραμένοντας ταυτόχρονα και δελεαστικού σε σχέση με τον 
ανταγωνισμό. 

Επί του προκειμένου δηλαδή και εφόσον ο τουρισμός είναι η βασική πηγή εισοδήματος για 
πολλές περιοχές της χώρας μας,  θα μπορούσε κάθε τοπική κοινότητα να αναδείξει ένα 
«τοπικό» προϊόν, το οποίο αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημά της με τις άλλες νησιωτικές ή 
λοιπές περιοχές,  να το αναπτύξει, μέσα από τις σύγχρονες μεθόδους ποιοτικής ανάλυσης και 
τεκμηρίωσης, εκμεταλλευόμενη στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει η επιστήμη της 
τεχνολογίας και ιδιαίτερα της πληροφορικής και γύρω από αυτό το προϊόν να περιστραφεί 
όλη η οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα της περιοχής. 

Πρακτικά, μία περιοχή θα μπορούσε να είναι κέντρο θρησκευτικού τουρισμού, μία άλλη 
περιπατητικού κ.ο.κ. τουρισμού γευσιγνωσίας, γεωλογικού, ιστορικού, ιαματικού, αγροτικού 
και λοιπών μορφών εναλλακτικού τουρισμού, χωρίς να παραλείψει να αναπτύξει τη βασική 
έκφανση του τουριστικού προϊόντος που είναι η ξεκούραση, η αναψυχή και η διασκέδαση. 

Από πρώτη ματιά θα μπορούσε να φανεί δύσκολο εγχείρημα, αφού σε μια περιοχή θα 
μπορούσαν να συνυπάρχουν περισσότερα του ενός από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, ή αν 
θέλετε, κανένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά να μην είναι σε τέτοιο σημείο ευδιάκριτο, 
ούτως ώστε να στηριχτεί πάνω του μια ολόκληρη τουριστική βιομηχανία, αφού ουσιαστικά ο 
τουρισμός είναι η κυριότερη πηγή εισοδήματος για αρκετές περιοχές της χώρας μας. 

Στην πραγματικότητα όμως τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά. Μπορούμε να 
ξεχωρίσουμε κάποιο χαρακτηριστικό ενός προϊόντος, να το εξελίξουμε, να το 
τροφοδοτήσουμε με νέες μεθόδους παραγωγής και επεξεργασίας, κάνοντάς το σύμβολο 
προσέλκυσης επισκεπτών.  

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, όταν αυτή γίνεται με πρόγραμμα, μελέτη και στάθμιση 
όλων των συντελεστών παραγωγής, δεν θα μπορούσε παρά να έχει συγκεκριμένο θετικό 
αποτέλεσμα. 

Η ανάπτυξη και υποστήριξη των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα αυτών των επιχειρήσεων που 
μπορούν να αποφέρουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, όπως είναι οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, φαντάζει ιδιαίτερα τη σημερινή εποχή ως μία αρκετά σοβαρή επιλογή. Πολλές 
περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η περιοχή του Έβρου, εξαιτίας φυσικών 
πλεονεκτημάτων τους, έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια μια αξιόλογη τουριστική 
δραστηριότητα, συγκεντρώνοντας μεγάλο ποσοστό από τον εσωτερικό ή διεθνή τουρισμό.  

Ο τουρισμός έχει σημαντική θέση στην Ελληνική οικονομία. Είναι ο πρωταρχικός τομέας 
μέσω του οποίου οι  περιφέρειες στοχεύουν στην εφαρμογή ή την ενδυνάμωση της 
οικονομικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης. 
 
Η τουριστική δραστηριότητα εντείνει τους άλλους τομείς της οικονομίας. Ο τουρισμός είναι 
φορέας που είναι δυνατό να επιτρέψει την εκδήλωση ή την ενθάρρυνση άλλων τομέων 
οικονομικής δραστηριότητας, όπως η βιοτεχνία, η γεωργία, το εμπόριο και οι υπηρεσίες. 
 
Πρέπει να αναπτυχθούν και άλλα πρότυπα εκτός αυτό του «ήλιου και παραλίας».  
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Αναμφισβήτητα, ο τουρισμός αποτελεί μια σημαντική πηγή πλούτου για τις οικονομίες των 
περιοχών που αναπτύσσεται.  Θα πρέπει όμως κάποια στιγμή να ξεφύγουμε από το μοντέλο 
της μονοδιάστατης οικονομικής ανάπτυξης και να επενδύσουμε και σε άλλες μορφές 
οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτή της μεταποίησης. Και μια μεταποίηση, η οποία θα 
βασισθεί στην πράσινη επιχειρηματικότητα, στην αειφόρο ανάπτυξη και στην υποστήριξη 
της καινοτομίας. 
 
Η κάθε περιοχή θα μπορούσε σε πρώτη φάση να εκμεταλλευθεί κάθε προϊόν τοπικής 
οικονομίας, όπως αγροτικού τομέα ή ορυκτού πλούτου, να το καλλιεργήσει και να αναπτύξει 
μία μεταποιητική οικονομία σε σχέση μ’  αυτό. 

Για παράδειγμα, θα μπορούσε να επεξεργαστεί προϊόντα γεωργικών ή αλιευτικών 
εκμεταλλεύσεων και να τροφοδοτήσει έτσι γευστικά τις τουριστικές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο και κατ’  επέκταση αυτές όμορων περιοχών.  

Επίσης, μία περιοχή, η οποία έχει ορυκτό πλούτο θα μπορούσε να ασχοληθεί με την εξόρυξη 
και επεξεργασία αυτού του προϊόντος παράγοντας συγκεκριμένα αντικείμενα μεταλλευτικής 
βιοτεχνίας.  

Ακολούθως, εφόσον δημιουργηθεί μία αξιόλογη υποδομή γύρω από τα προαναφερθέντα 
προϊόντα, θα μπορούσε να προσελκυσθεί και επενδυτικό ενδιαφέρον για άλλες μικρές 
βιοτεχνικές δραστηριότητες. Έτσι, θα αποφύγουμε να στηρίξουμε την οικονομία της  
περιοχής  μόνο στον τουρισμό, ένα από τη φύση του «ευπαθές» προϊόν, και θα επιτύχουμε να 
αναζωογονήσουμε την οικονομία της περιοχής για όλο το χρόνο και την περίοδο που 
αναγκαστικά ο τουρισμός θα βρεθεί σε ύφεση. Ακολούθως η λειτουργία επιχειρήσεων του 
δευτερογενούς τομέα της οικονομίας θα προσελκύσει το ενδιαφέρον αυτών του εμπορίου και 
της παροχής υπηρεσιών ολοκληρώνοντας το τρίπτυχο της συμπλήρωσης και των τριών 
κλάδων της παραγωγικής δραστηριότητας, κατάσταση ιδιαίτερης βαρύτητας για την 
οικονομική, εργασιακή και κοινωνική ανάκαμψη μιας περιοχής. 

Ακρογωνιαίος λίθος για την επιτυχή ανάπτυξη των μικρών μεταποιητικών μονάδων,  
αποτελεί η εκμετάλλευση και αξιοποίηση των πράσινων – οικολογικά ευαισθητοποιημένων 
πρακτικών και καινοτομικών λύσεων.  

Εκτός των άλλων, η «πράσινη» επιχειρηματικότητα συμφέρει οικονομικά τον φορέα της 
επιχείρησης και τη συγκεκριμένη  περιοχή, καθώς :  

• μειώνει το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης (λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης – 
ηλιακοί συλλέκτες – μόνωση κτιρίων κ.λπ.), 

• δημιουργεί νέα γκάμα πελατών οικολογικά ευαισθητοποιημένων, 
• μειώνει το κόστος επένδυσης αξιοποιώντας οικονομικά κίνητρα προγραμμάτων 

εθνικών και ευρωπαϊκών, 
• συνυπάρχει αρμονικά με το τουριστικό περιβάλλον, αφού δεν μολύνει και δεν 

επιβαρύνει το οικοσύστημα. 

Για την παραπάνω ανάπτυξη και ιδιαίτερα την εφαρμογή εναλλακτικών μορφών παραγωγής 
ενέργειας, το INSULEUR έχει δουλέψει επί μακρόν, έχει υποστηρίξει ανάλογα σχέδια, όπως 
είναι αυτό της κατασκευής και λειτουργίας πλωτών πλατφόρμων παραγωγής ενέργειας 
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(πρόγραμμα OCEAN), μέρος του οποίου θα μπορούσε να θεωρηθεί και η περίφημη 
ΥΔΡΙΑΔΑ, μία πλωτή κατασκευή αφαλατώσεως νερού που λειτουργεί με ΑΠΕ. 

Η συνύπαρξη επομένως σε μια περιοχή, ιδιαίτερα σε μια, επιχειρήσεων και τουρισμού είναι 
αναγκαία μορφή ορθολογικής οικονομικής διαχείρισης των τοπικών οικονομικών πόρων και 
προωθείται από τα σύγχρονα μοντέλα σχεδιασμού οικονομικής ανάπτυξης. Ο συνδετικός 
κρίκος της ομαλής και αειφόρου συνύπαρξής τους είναι η οικολογική διάσταση του 
εγχειρήματος. 

Πρώτιστα εμείς όλοι οι επιχειρηματίες, ας πιστέψουμε ότι δεν έχουν καμία θέση στη 
σύγχρονη επιχειρηματική δράση οι μύθοι του ότι η επιχείρησή μου είναι μικρή και δεν 
ευθύνομαι για τη ρύπανση του περιβάλλοντος, το κόστος είναι μεγάλο, δεν έχω τους πόρους, 
δεν έχω την απαραίτητη τεχνογνωσία και τους κατάλληλους ανθρώπους και δεν έχω το χρόνο 
να ασχοληθώ με αυτό το θέμα, γιατί οι καθημερινές υποχρεώσεις προέχουν. 

Αντίθετα, θέση στην σύγχρονη επιχειρηματική δράση έχει η αλήθεια ότι οι όλες οι 
επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας οφείλουν, μπορούν και 
αξίζει (οικονομικά) να ασχοληθούν με την πράσινη – οικολογική επιχειρηματικότητα. 
  
Οφείλουν, γιατί ευθύνονται για την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Μπορούν, γιατί 
τα περιβαλλοντικά ζητήματα δεν είναι περίπλοκα και δεν απαιτούν μεγάλες δαπάνες.  
 
Αξίζει, γιατί με το σωστό σχεδιασμό και την ανάλογη στρατηγική μπορούν να εξασφαλίσουν 
οφέλη και να συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων. 
 
Εμείς, ως INSULEUR, θα συνεχίσουμε να προτείνουμε, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε και 
θα συνεχίσουμε να προτρέπουμε συναδέλφους μας επιχειρηματίες των νησιών να επενδύσουν 
και στην πράσινη και καινοτόμα μεταποιητική δραστηριότητα. 
 
Ήδη επεξεργαζόμαστε κοινές πρακτικές προώθησης στην εσωτερική της Ε.Ε. αγορά, αλλά 
και σε αυτή εκτός Ε.Ε., ηλεκτρονικές πρακτικές ανάδειξης των τουριστικών προορισμών ή 
πραγματοποίησης τουριστικών εκθέσεων ή Β2Β συναντήσεων κατά την διάρκεια των 
συνεδρίων ή συνεδριάσεων της Γ.Σ. του Insuleur.    
 
Ας μην περιμένουμε τα πάντα από τους άλλους και μάλιστα τις κυβερνήσεις, τη δημόσια 
διοίκηση και την παραγωγή προγραμμάτων. 
Τα προγράμματα ας τα δημιουργήσουμε ή ας τα συμπληρώσουμε μόνοι μας, μέσα από 
συνεργασιακές διαδικασίες, κυρίως με επενδυτές του εξωτερικού. 
Δεν είναι δυνατόν μια οικονομία να περιμένει τα πάντα από προγράμματα. 
Τα προγράμματα θα ενισχύσουν την δράση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και δεν θα την 
δημιουργήσουν. 

Οι στατιστικές δείχνουν ότι επιχειρήσεις που στηρίχθηκαν μόνο σε προγράμματα, 
παρουσίασαν ποσοστό βιωσιμότητας τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας τους, κάτω του 30%.  

Ας αναλάβουμε την ευθύνη της δράσης μας, ωθώντας την εθνική και ευρωπαϊκή εξουσία να 
μας ακολουθήσει με τις αναγκαίες πολιτικές παρεμβάσεις. 
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Ας αποδείξουμε στην πράξη, ότι τα Επιμελητήρια μπορούν να είναι κοιτίδες γνώσης και  
καινοτόμου δράσης, όσον αφορά την καθοδήγηση και συμβουλευτική υποστήριξη των μελών 
τους και όχι «επιχειρήσεις» που θα δρουν «ανταγωνιστικά» στα μέλη τους.  
 
Έχουμε τη γνώση, έχουμε τη διάθεση, έχουμε τους τρόπους να το πραγματοποιήσουμε. 

Όλα δε τα παραπάνω αποκτούν μια ιδιαίτερη διάσταση όταν αναφερόμαστε στην οικονομία 
μιας ακριτικής περιοχής, όπως είναι η περιοχή του Έβρου. 

Εδώ επιβάλλεται να λειτουργεί ένα οικονομικό μοντέλο, το οποίο θα προσφέρει εργασία όλο 
το χρόνο, κυρίως στους μόνιμους κατοίκους της περιοχής, καλύπτοντας παράλληλα και τις 
λοιπές κοινωνικές και πολιτιστικές τους ανάγκες. 

Οι περιοχές των συνόρων μας είναι εθνικά επιβεβλημένο να κατοικούνται από Έλληνες 
εργαζόμενους, οι οποίοι θα απασχολούνται σε Ελληνικές ή Ελληνικών συμφερόντων 
επιχειρήσεις. 

Ελπίζω η τελευταία αναφορά μου να μην προβλημάτισε κάποιους χαρακτηριζόμενη ως 
εθνικιστική. Πιστέψτε με είναι απαλλαγμένη από κάθε ίχνος σοβινιστικής ή ρατσιστικής 
διάθεσης.  
                                                                  Σας ευχαριστώ. 
                                                              Γιώργος Μπενέτος 

• Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς 
•     Πρόεδρος Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης (Insuleur) 

 
 
 
             9.     

                                   ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ»  
                     «ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ»  
                                                       (30/03/2016) 
Χαιρετισμός Προέδρου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ. Γεωργίου Μπενέτου 

κυρίες & κύριοι, 
          Σας καλωσορίζουμε στον χώρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, για μια 
εκδήλωση κοινωνικού χαρακτήρα, ασυνήθιστη για τον χώρο μας, μιας και εδώ κυριαρχούν 
εκδηλώσεις εμπορικού και επαγγελματικού,  δηλαδή οικονομικού περιεχομένου. 

          Τα ασυνόδευτα παιδιά αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία προσφύγων, η οποία 
ασφαλώς και απαιτεί έναν ειδικό χειρισμό, προκειμένου να μην πέσουν  θύματα κάθε είδους 
εκμετάλλευσης. 

          Οι αρχές της χώρας μας και οι Μ.Κ.Ο., ιδίως αυτές που έχουν ως κεντρικό θεματικό 
αποδέκτη τα παιδιά, θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη πρωτοβουλία και φροντίδα, διακρίνοντας 
κατά την γνώμη μου ανάμεσα στα παιδιά  που τα περιμένουν οι συγγενείς τους σε άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες και σε αυτά που δεν έχουν καθόλου συγγενείς. 
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          Για την πρώτη κατηγορία, θεωρώ ότι το Υπουργείο Εξωτερικών οφείλει να κινήσει 
γρήγορα τις διαδικασίες επανένωσης των παιδιών με τις οικογένειες τους και ως τότε να 
φιλοξενηθούν με μέριμνα των τοπικών αρχών σε κατάλληλες δομές . 

          Για τα παιδιά που δεν έχουν καθόλου συγγενείς, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. 
Εκεί, αναγκαστικά  κατά την γνώμη μου κρίνεται σκόπιμο να μεταφερθούν άμεσα σε 
κοινωνικές δομές προστασίας του παιδιού, προκειμένου να φύγουν από τον «δρόμο», να 
προστατευθούν καλύτερα σωματικά και ψυχικά βρίσκοντας τους παράλληλα και μια 
εκπαιδευτική απασχόληση. Κατόπιν  σε συνεργασία με τον Ο.Η.Ε. να επιλεχθούν και με 
βάση την βούληση τους οι  χώρες όπου θα αποτελέσουν την νέα τους μόνιμη εγκατάσταση.  

          Θα μου πείτε τώρα πώς μπορούν να γίνουν όλα αυτά άμεσα, όταν έχουμε τόσο μεγάλο 
αριθμό προσφύγων να περιθάλψουμε, σιτίσουμε, να διαχειρισθούμε γενικά. 

          Μάλλον θα αυτοσχεδιάσουμε και κυρίως οι φορείς που έχουν αναπτύξει κοινωνικές 
δομές, αφού δεν υπάρχει καταγεγραμμένο τέτοιο ιστορικό προηγούμενο στη χώρα μας. 

         Εδώ καλούμε τον πολιτικό κόσμο της χώρας και της κυβέρνησης ειδικά, να δείξουν την 
αξία τους, γιατί όπως λέει  ο λαός «ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται». 

         Καλές οι εκδηλώσεις σαν την σημερινή, αλλά πιστεύω ότι αυτή η χώρα δεν πάσχει από 
εκδηλώσεις,  ιδέες και προγράμματα. 

          Πάσχει από ομαδικό πνεύμα, διάθεση ουσιαστικής συνεργασίας και συλλογική 
προσπάθεια. 

          Και απευθύνομαι σε εσάς τους πολιτικούς που τυχαίνει να παρευρίσκεσθε, 
προκειμένου να μεταφέρετε τις παραπάνω σκέψεις στην Βουλή, στην Κυβέρνηση, στον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 

         Πώς είναι δυνατόν να βγούμε από το τέλμα της οικονομικής κρίσης, του προσφυγικού, 
των μνημονίων, των δανειστών ή οποιωνδήποτε άλλων δεινών μας επιφυλάσσει (πράγμα το 
οποίο απεύχομαι) το μέλλον, όταν για να συναντηθούν υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας οι 
πολιτικοί αρχηγοί, χρειάζονται συζητήσεις επί συζητήσεων τουλάχιστον δύο εβδομάδων. Και 
ακόμη περισσότερο,  να χρειάζονται μετά την συνάντηση αρκετές ώρες για να συνταχθεί ένα 
κοινό Δ..Τ.  

          Τέλος πάντων, θέλω να πιστεύω ότι στο συγκεκριμένο θέμα των ασυνόδευτων παιδιών, 
η Κυβέρνηση,  οι αρμόδιες  Τοπικές Αρχές και γενικά ο πολιτικός κόσμος, θα πρέπει να 
συνεργασθούν πιο γρήγορα, αναλαμβάνοντας την θεσμική ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας 
και δεν θα οχυρωθούν -ψάχνοντας άλλοθι- για άλλη μια φορά πίσω από τις τοπικές 
κοινωνίες, δηλαδή τους απλούς πολίτες, τους οποίους τόσο πολύ έχουν επιβαρύνει και 
απογοητεύσει τα τελευταία χρόνια. 

          Εύχομαι καλή συνέχεια στην εκδήλωση σας και καλή τύχη στους πρόσφυγες  και 
στους εαυτούς μας .   

                                                                             Σας ευχαριστώ.  
     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ                                                                             

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.Π. 
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            10. 
                       ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ:  

                       «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ – ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ»    

                                                   10/03/2016 - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 
                                 ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ κου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΥ  

              ΠΡΟΕΔΡΟΥ INSULEUR & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ε.Ε.Π.)  

κύριοι ευρωβουλευτές, 

Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να παραστώ στο σημερινό 
συνέδριο. 

Χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι έχει γίνει πια ευρέως παραδεκτό το γεγονός της ύπαρξης 
συγκεκριμένων και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών στα νησιά και ακόμη περισσότερο το ότι για 
υπάρξει πολιτική συνοχή στην Ε.Ε. είναι απαραίτητο να συνυπολογισθεί και η 
προαναφερθείσα παράμετρος. 

Αυτά βέβαια ανήκουν σε πρώτη φάση στο στάδιο του σχεδιασμού, η σωστή υλοποίηση του 
οποίου είναι προαπαιτούμενο για την επιτυχή πρακτική εφαρμογή ενός σχεδίου. 

Τα γεγονότα της επικαιρότητας όμως πολύ συχνά έρχονται να ανατρέψουν και τον καλύτερο 
τεχνοκρατικό σχεδιασμό.  

Και αναφέρομαι στις ατέρμονες συζητήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα για Brexit ή 
Grexit και τους τρόπους αποφυγής αυτών 
Γιατί αν ανοίξει η «κερκόπορτα»  της εξόδου από την Ε.Ε. ή το ευρώ ή την συνθήκη Σένγκεν 
για ένα κράτος, τότε πολύ εύκολα θα ακολουθήσει και δεύτερο και τρίτο και θα είναι 
άγνωστος ο τελικός αριθμός, την χρονική περίοδο μάλιστα που έχει πέσει στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων οι προτάσεις για είσοδο στην Ε.Ε. νέων εταίρων όπως η Τουρκία και 
ενδεχομένως το Ιράν, το Ισραήλ, το Αζερμπαϊτζάν, κατά το πρότυπο της Eurovision. 
 
Δηλαδή αυτή την στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα οριακό σημείο και για να διατηρήσουμε την 
ευρωπαϊκή συνοχή επιβάλλεται να γίνουν διορθωτικές κινήσεις αναθεώρησης των πρακτικών 
λειτουργίας της Ε.Ε., προς την κατεύθυνση της συναπόφασης και της κατανόησης και όχι 
προς την κατεύθυνση του λανθασμένου τρόπου επιβολής απόψεων, την στιγμή που ειδικά για 
την Ελλάδα, υπάρχουν φωνές ότι οι παράμετροι του προγράμματος δανεισμού και 
υποχρεώσεων κινήθηκαν σε λάθος βάση.  
 
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 
 
                                                                     Γεώργιος Μπενέτος 
                                                               Πρόεδρος Insuleur &Ε.Ε.Π.    
 
 

65 
 



 
   

           11. 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΥ  
ΓΙΑ ΤΟΝ «ΟΔΗΓΟ» ΤΗΣ 30ης ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  

(ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ 10/06-26/06/2016)  

Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι επισκέπτες, 

Χαιρετίζω για άλλη μια φορά τη διοργάνωση της 30ης Έκθεσης Βιβλίου στον Πειραιά, 
εκδήλωση την οποία πραγματοποιεί επί σειρά ετών ο Σύλλογος Βιβλιοχαρτοπωλών και Εκδοτών 
Πειραιά, αποτελώντας πια ευχάριστο πολιτιστικό καθεστώς για την πόλη μας.    

Η εν λόγω έκθεση αποτελεί ανάσα πολιτισμού για τον Πειραιά, την οποία τόσο πολύ έχει 
ανάγκη το πρώτο Λιμάνι της Χώρας, μέσα στη ζοφερή πραγματικότητα ενός οικονομικού και 
κοινωνικού παρακμιακού περιβάλλοντος, το οποίο έχει επιδεινωθεί  σταθερά την τελευταία χρονική 
περίοδο λόγω των μνημονιακών δεσμεύσεων και των capital controls. 

Η προσφορά «πνευματικής τροφής» στους πολίτες, στην οποία συμβάλλουν και οι 
συνάδελφοί μας βιβλιοχαρτοπώλες και εκδότες, είναι ικανή να προσφέρει μόρφωση, καρτερικότητα, 
νηφαλιότητα και ψυχική ηρεμία, καταστάσεις βασικές για την επιτυχή διαδρομή ενός ατόμου 
ενταγμένου στο κοινωνικό σύνολο. 

Στηρίζουμε την προσπάθεια του Συλλόγου Βιβλιοχαρτοπωλών και Εκδοτών Πειραιά, τα μέλη 
του οποίου εκθέτουν νέες και παλαιότερες αξιόλογες εκδόσεις και συλλογές βιβλίων. 

Η αγορά ενός βιβλίου είναι μια κίνηση όχι ιδιαίτερα δαπανηρή και το διάβασμά του αποτελεί  
πηγή ανεύρεσης γνώσης, ψυχικής ανάτασης και εσωτερικής γαλήνης. 

Ως επισκέπτες  της έκθεσης, ας προσέξουμε τα «περίπτερα» όλων των εκθετών και ας τη 
συνδυάσουμε με μια περιήγηση στις φυσικές ομορφιές του θαλασσινού τοπίου του Πειραιά, τα 
αξιοθέατα και τα μνημεία της πόλης, αλλά γιατί όχι και στα καταστήματα της περιοχής, τα οποία 
προσφέρουν ποικιλία προϊόντων άριστης ποιότητας σε αρκετά συμφέρουσες τιμές. 

Η διοργάνωση αυτής της μορφής εκδηλώσεων αποτελεί τη σημερινή εποχή ανάσα 
παραγωγικής οικονομικής δραστηριότητας για την πόλη μας και είναι ζητούμενη η ευρεία προβολή της 
από τα τοπικά – και όχι μόνο - μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους αρμόδιους φορείς. 

Εύχομαι στους συναδέλφους βιβλιοχαρτοπώλες και εκδότες του Πειραιά, να στεφθεί και αυτή 
η έκθεση με τη γνωστή διαχρονική επιτυχία και να συνεχίσουν τις προσπάθειες για τη στήριξη του 
κλάδου τους. 

Σ’  αυτή τους τη διαδρομή, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά και εγώ προσωπικά, θα 
είμαστε συνοδοιπόροι και συμπαραστάτες. 

ΜΑΪΟΣ  2016                                                            Σας ευχαριστώ, 
                              Γιώργος Μπενέτος 

                                                      Πρόεδρος  Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά 
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           12.   

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
            Γ.Σ. της 28/05/2016 
                                       Χαιρετισμός  κ. Γεωργίου. Μπενέτου   
                    Προέδρου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά (E.E.Π) και  
                              Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ε.Ε. (Insuleur). 

 

κύριοι συνάδελφοι , 

Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να παραστώ 
στην σημερινή Γ.Σ. της ομοσπονδίας σας . 

Είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα την σημερινή εποχή, να δραστηριοποιούνται 
οι επαγγελματικές οργανώσεις, προσπαθώντας κατά το μέρος που τους αναλογεί να 
προτείνουν και να διεκδικήσουν την καλυτέρευση των συνθηκών άσκησης του 
επαγγέλματος των μελών που εκπροσωπούν. 

Εδώ και αρκετά χρόνια η χώρα μας βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα, 
προσπαθώντας να βάλει σε τάξη, την αταξία δεκαετιών, για την οποία λίγο έως πολύ 
ευθυνόμαστε όλοι μας  που ψηφίσαμε, ανεχτήκαμε και συντηρήσαμε στην πολιτική, 
οικονομική και κοινωνική ζωή της Πατρίδας μας ,πρόσωπα ανάξια να έχουν την 
εμπιστοσύνη μας .  

Εύλογα θα μπορούσε να τεθεί το ερώτημα, ότι ενώ κατά καιρούς έχουμε 
αναδείξει κυβερνήσεις από ένα μεγάλο φάσμα του πολιτικού χώρου, οι οποίες μας 
έταζαν ότι θα πατάξουν την διαφθορά, την αναξιοκρατία, την φαυλότητα, την 
αποβιομηχανοποίηση, την υπέρμετρη φορολόγηση, την φοροδιαφυγή, αλλά και άλλα 
δεινά,  βρισκόμαστε σήμερα να ζοριζόμαστε από μνημόνια, δυσβάσταχτους φόρους, 
αρνητική ανάπτυξη και σχεδόν το 50% των συνανθρώπων μας να στερούνται 
στοιχειωδών αγαθών διαβίωσης . 

Παράλληλα  κατακλυζόμαστε από διαφόρων ονομάτων “λίστες” καταθετών, 
εχόντων και κατεχόντων σε τραπεζικά ιδρύματα και ακίνητα διαφόρων χώρων 
φορολογικών παραδείσων ή οικονομικών και τουριστικών κέντρων, χωρίς να μπορεί 
να μας πει κάποιος άμεσα  εάν και πόσοι από τα ονόματα που ακούγονται για τις 
παραπάνω λίστες, αξίζουν αυτή την διαπόμπευση και εάν την αξίζουν γιατί είναι 
φοροφυγάδες, τι τίμημα καλούνται να πληρώσουν και τι τελικά πληρώνουν. 

Δεν ανεχόμαστε άλλο όλοι εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες,, οι έμποροι, οι 
βιοτέχνες, να αντιμετωπιζόμαστε ως εν δυνάμει φοροφυγάδες και να πληρώνουμε το 
τίμημα της οικονομικής και κοινωνικής αφαίμαξης μας. 

Έχει η Πολιτεία σήμερα  πληθώρα μηχανισμών να διαπιστώσει άμεσα ποιος 
ζει εις βάρος των άλλων, φοροδιαφεύγοντας  και ζώντας μια πλούσια σε δαπάνες 
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ζωή.   Αυτή την κατηγορία συμπολιτών μας πρέπει να αποκαλύπτουν τα λεγόμενα 
τεκμήρια και όχι αυτούς που απέκτησαν ένα περιουσιακό στοιχείο νόμιμα, από 
εισοδήματα προηγούμενων ετών ή από κληρονομιά και  τώρα όντας άνεργοι ή 
υποαπασχολούμενοι , φορολογούνται τεκμαρτά, με ανύπαρκτα εισοδήματα . 

Η ζωή συνεχίζεται και έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα 
της ασφαλιστικής και φοροδοτικής μας ικανότητας, της μειωμένης κίνησης της 
αγοράς και της επιδείνωσης των συνθηκών διαβίωσης μας . 

Τα Επιμελητήρια βρίσκονται και αυτά στον παλμό των γεγονότων και των 
εξελίξεων, προσπαθώντας σε συνεργασία με τις επαγγελματικές οργανώσεις των 
μελών που εκπροσωπούν, να καταθέτουν προτάσεις και να διεκδικούν  καλύτερες 
συνθήκες άσκησης της επιχειρηματικότητας . 

Τα αποτελέσματα βέβαια των προσπαθειών μας είναι πενιχρά και είναι 
δικαιολογημένη η δυσφορία των μελών μας για την αναποτελεσματικότητα των 
δράσεων μας. 

Σ΄ αυτό το σημείο πιστεύω ότι χρειάζεται επανασχεδιασμός του τρόπου 
λειτουργίας μας και της επικοινωνίας μας με τα μέλη μας - και περισσότερο των 
σωματείων, συλλόγων και ομοσπονδιών - η οποία θα πρέπει να αποκτήσει 
περισσότερα χαρακτηριστικά αμφίδρομης ενημέρωσης και συζήτησης και όχι 
στείρων ανακοινώσεων  και καταγγελτικών έντυπων, που  τελικά το μόνο που 
προσφέρουν είναι να αυξάνουν τον κύκλο εργασιών των συναδέλφων μας 
τυπογράφων . 

Επίσης θα πρέπει να επαναπροσδιορισθούν και οι δυναμικοί τρόποι 
αντίδρασης, αναλογιζόμενοι τους λόγους για τους οποίους η παραδοσιακή μορφή της, 
δηλαδή η απεργία, έχει καταντήσει εντελώς αναποτελεσματική και το μόνο που 
πετυχαίνει είναι να ταλαιπωρεί τους πιο αδύναμους κοινωνικά και οικονομικά 
συμπατριώτες μας . 

Εύχομαι και ελπίζω μέσα από τις εργασίες της σημερινής Γ.Σ. να εξαχθούν 
χρήσιμα συμπεράσματα για όλα τα παραπάνω και στο σύντομο μέλλον να 
μπορέσουμε να καταγράψουμε τα πρώτα θετικά δείγματα ανάπτυξης της ελπίδας, της 
προσδοκίας, της διαβίωσης μας γενικότερα . 

 

 Σας ευχαριστώ . 
                                                                             Γεώργιος Μπενέτος   

  Πρόεδρος Ε.Ε.Π. – Insuleur 
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2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 

 
           1. 

                                                                                                    ΓΓ..ΣΣ..  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..  
                                                                                      ((ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  1100//0099//22001166))  
                                                  ΤΤΟΟΠΠΟΟΘΘΕΕΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΥΥ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  κκ..  ΓΓ..  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΥΥ                                                

                                              ««ΑΑππαασσχχόόλληησσηη  κκααιι  ΜΜιικκρρέέςς  &&  ΜΜεεσσααίίεεςς  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεειιςς»»                                        

                                                  

((ππρροοσσφφωωννήήσσεειιςς)),,  

ΠΠρριινν   ααππόό   λλίίγγεεςς   ηημμέέρρεεςς   ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε   μμεε   ππρρωωττοοββοουυλλίίαα   ττοουυ   ΥΥπποουυρργγοούύ   ΕΕρργγαασσίίααςς,,  

ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς   ΑΑσσφφάάλλιισσηηςς   κκααιι   ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς   ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς,,   σσυυννάάννττηησσήή   ττωωνν   εεκκππρροοσσώώππωωνν   ττωωνν  

ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν,,  ττηηςς  ΕΕ..ΣΣ..ΕΕ..ΕΕ..  κκααιι  ττηηςς  ΓΓ..ΣΣ..ΕΕ..ΒΒ..ΕΕ..ΕΕ,,  μμεε  ααρρμμόόδδιιοουυςς  ΚΚυυββεερρννηηττιικκοούύςς  ππααρράάγγοοννττεεςς  μμεε    

θθέέμμαα::  ««ΑΑππαασσχχόόλληησσηη  κκααιι  ΜΜιικκρρέέςς  &&  ΜΜεεσσααίίεεςς  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεειιςς»»..            

ΘΘεεωωρροούύμμεε      όόττιι   ηη   ααύύξξηησσηη   ττηηςς   ααππαασσχχόόλληησσηηςς   σσττιιςς   εενν   λλόόγγωω   εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς   θθαα   εεππέέλλθθεειι   ααππόό   ττηηνν    

ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηηττααςς,,  δδηηλλααδδήή  ααφφεεννόόςς  μμεενν  ααππόό  ττηηνν  δδιιααττήήρρηησσηη  ττηηςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  

ττωωνν   υυφφιισσττάάμμεεννωωνν   εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν,,   ηη   οοπποοίίαα   θθαα   εείίννααιι   ααπποοττέέλλεεσσμμαα   κκυυρρίίωωςς   ττηηςς   κκεερρδδοοφφόόρροουυ  

εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκήήςς   δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς,,   ααλλλλάά   ππρρωωττίίσσττωωςς   μμεε   ττηηνν   ίίδδρρυυσσηη   ννέέωωνν   κκααιι   υυγγεειιώώνν  

εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκάά..  

ΓΓιιααττίί  κκααλλέέςς  κκααιι  ααππααρρααίίττηηττεεςς  εείίννααιι  οοιι  ρρυυθθμμίίσσεειιςς  πποουυ  σσυυμμββάάλλλλοουυνν::  

σσττηηνν   ααππλλοοπποοίίηησσηη   ττηηςς   εερργγααττιικκήήςς   ννοομμοοθθεεσσίίααςς   &&   ττηηνν   μμεείίωωσσηη   ττηηςς   γγρρααφφεειιοοκκρρααττιικκήήςς  

εεππιιββάάρρυυννσσηηςς  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν,,    

σσττηηνν   δδηημμιιοουυρργγίίαα   &&   λλεειιττοουυρργγίίαα   εεννόόςς   ααξξιιόόππιισσττοουυ   σσυυσσττήήμμααττοοςς   δδιιααππίίσσττωωσσηηςς   ττωωνν   ααννααγγκκώώνν  

εερργγαασσίίααςς   ααννάά   κκλλάάδδοο  &&   εειιδδιικκόόττηητταα  &&   δδιιαασσύύννδδεεσσήήςς   ττοουυ   μμεε   ττηηνν   εεκκππααίίδδεευυσσηη  &&   εεππιιμμόόρρφφωωσσηη  

ααυυττώώνν,,  

σσττηηνν  μμεεττααττρροοππήή  ττοουυ  εεππιιδδόόμμααττοοςς  ααννεερργγίίααςς  σσεε  εεππίίδδοομμαα  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  κκααιι  

σσττηηνν   ππααγγιιοοπποοίίηησσηη   σσυυσσττήήμμααττοοςς   ρρύύθθμμιισσηηςς   αασσφφααλλιισσττιικκώώνν   κκααιι   λλοοιιππώώνν   οοφφεειιλλώώνν   σσεε   110000   ήή  

ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  δδόόσσεειιςς,,  ααλλλλάά  εεάάνν  δδεενν  υυππάάρρχχοουυνν  υυγγιιεείίςς  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκάά  ΜΜμμεεΕΕ,,  ααννααρρωωττιιόόμμαασσττεε  

πποοιιοοςς   θθαα   ααππαασσχχοολλήήσσεειι   ττοουυςς  885500..000000   ππεερρίίπποουυ   άάννεερργγοουυςς   πποουυ   ααννααζζηηττοούύνν   εερργγαασσίίαα   ((σσττοοιιχχεείίαα  

ΟΟ..ΑΑ..ΕΕ..ΔΔ..   ΙΙοουυλλίίοουυ  22001166)),,  ααφφοούύ  ωωςς  γγννωωσσττόόνν  οοιι  ππεερρίίπποουυ  660000..000000  ΜΜμμεεΕΕ  ττηηςς  χχώώρρααςς,,  εείίννααιι  ααυυττέέςς  

πποουυ  μμεε  ττηηνν  ππρροοσσφφοορράά  εερργγαασσίίααςς  θθαα  ττοοννώώσσοουυνν  ττηηνν  ααππαασσχχόόλληησσηη..  

ΧΧωωρρίίςς   ππααρρααγγωωγγιικκέέςς,,   εεξξωωσσττρρεεφφεείίςς   κκααιι   κκααιιννοοττόόμμεεςς   εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς   κκααιι   μμάάλλιισστταα   ΜΜμμεεΕΕ,,   δδεενν  

υυππάάρρχχοουυνν  κκααιι  εερργγααζζόόμμεεννοοιι..  

ΥΥππάάρρχχοουυνν   μμόόννοο   εεκκππααιιδδεευυμμέέννοοιι,,   λλιιγγόόττεερροο   εεκκππααιιδδεευυμμέέννοοιι,,   μμοορρφφωωμμέέννοοιι   ήή   ««ππααρραα‐‐

μμοορρφφωωμμέέννοοιι»»  άάννεερργγοοιι..    
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ΗΗ   ββιιωωσσιιμμόόττηητταα   μμιιααςς   εεππιιχχεείίρρηησσηηςς   θθαα   ππρρέέππεειι   νναα   ββαασσίίζζεεττααιι   σσεε   θθεεττιικκάά   λλεειιττοουυρργγιικκάά  

ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  κκααιι  όόχχιι  σσεε  δδιιααρρκκήή  ααννααζζήήττηησσηη  ρρυυθθμμίίσσεεωωνν  κκααττααββοολλήήςς  οοφφεειιλλώώνν..  

ΌΌτταανν   φφθθίίννεειι   οο   κκύύκκλλοοςς   εερργγαασσιιώώνν   μμιιααςς   εεππιιχχεείίρρηησσηηςς,,   εείίννααιι   ααππααρρααίίττηηττεεςς   εεππιιθθεεττιικκέέςς  

δδιιοορρθθωωττιικκέέςς   κκιιννήήσσεειιςς,,   οοιι   οοπποοίίεεςς   μμπποορρεείί   νναα   εείίννααιι   ηη   σσυυννέέννωωσσηη   δδυυννάάμμεεωωνν,,   λλεειιττοουυρργγιικκώώνν  

μμοοννάάδδωωνν   ήή   κκααιι   οολλόόκκλληηρρωωνν   εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν   ήή   εεννααλλλλαακκττιικκάά   ηη   ααλλλλααγγήή   ααννττιικκεειιμμέέννοουυ   ττηηςς  

εεππιιχχεείίρρηησσηηςς,,  σσεε  κκάάπποοιιοο  ττοο  οοπποοίίοο  ααννααζζηηττάά  ηη  δδιιααρρκκήήςς  εεξξέέλλιιξξηη  ττηηςς  ααγγοορράάςς..    

ΠΠρρόόκκεειιττααιι   δδηηλλααδδήή   γγιιαα   έένναα   θθέέμμαα   πποουυ   άάππττεεττααιι   ττηηςς   ααρρμμοοδδιιόόττηηττααςς   ααρρκκεεττώώνν   ΥΥπποουυρργγεείίωωνν   κκααιι  

δδεενν   θθαα   ππρρέέππεειι   νναα   ττοο   εεξξεεττάάσσοουυμμεε   μμόόννοο   μμέέσσαα   ααππόό   ττηηνν   θθεεμμααττιικκήή   ααρρμμοοδδιιόόττηητταα   εενναασσχχόόλληησσηηςς  

ττοουυ  ππρροοκκααλλέέσσααννττοοςς  ττηηνν  ααξξιιέέππααιιννηη  ααυυττήή  σσυυννάάννττηησσηη  ΥΥπποουυρργγοούύ..  

ΟΟιι  θθέέσσεειιςς  πποουυ  θθεεωωρροούύμμεε  όόττιι  σσυυμμββάάλλλλοουυνν  σσττηηνν  ππρροοώώθθηησσηη   ττοουυ  θθέέμμααττοοςς   κκααιι   οοιι  οοπποοίίεεςς   κκααττάά  

κκααιιρροούύςς   έέχχοουυνν   δδιιααττυυππωωθθεείί   ααππόό   ττηηνν   εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκήή   κκοοιιννόόττηητταα,,   ααλλλλάά   ««ωω   ττοουυ   θθααύύμμααττοοςς»»  

ππααρρααμμέέννοουυνν   δδιιααχχρροοννιικκάά   εεππίίκκααιιρρεεςς   κκααιι   ααννττιικκεείίμμεεννοο   δδιιεεκκδδιικκηηττιικκήήςς   δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς,,   εείίννααιι  

γγννωωσσττέέςς  κκααιι  σσυυννοοψψίίζζοοννττααιι  ωωςς  εεξξήήςς::    

Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
1. Φορολογία εισοδήματος (φυσικών – νομικών προσώπων/επιχειρήσεων) 

••  Σταθερό  και  απλοποιημένο  φορολογικό  σύστημα  χωρίς  αιφνιδιασμούς  με  
δίκαιη  κατανομή  και  αναπτυξιακό  χαρακτήρα  για  τις  επιχειρήσεις,  με  
δέσμευση  εφαρμογής  τουλάχιστον  για  πέντε  χρόνια.  

Σταθερό και απλοποιημένο φορολογικό σύστημα χωρίς αιφνιδιασμούς με
δίκαιη κατανομή και αναπτυξιακό χαρακτήρα για τις επιχειρήσεις, με
δέσμευση εφαρμογής τουλάχιστον για πέντε χρόνια.

••  Ουσιαστική  λειτουργία  σύγχρονου  κώδικα  για  την  παραγωγή,  πώληση  και  
διακίνηση  αγαθών  και  υπηρεσιών.  
Ουσιαστική λειτουργία σύγχρονου κώδικα για την παραγωγή, πώληση και
διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών.

••  Απαλλαγή  φόρου  για  κέρδη  που  επανεπενδύονται.  Απαλλαγή φόρου για κέρδη που επανεπενδύονται.
••  Μη  επέκταση  κατά  το  δοκούν  του  χρόνου  παραγραφής  χρήσεων,  με  αυστηρή  

όμως  εφαρμογή  των  ισχυόντων  χρόνων  παραγραφής.  
Μη επέκταση κατά το δοκούν του χρόνου παραγραφής χρήσεων, με αυστηρή
όμως εφαρμογή των ισχυόντων χρόνων παραγραφής.

••  Θέσπιση    φορολογικών  κινήτρων  για  ίδρυση  και  λειτουργία  «πράσινων»  
επιχειρήσεων  προκειμένου  να  επιτευχθεί  εξοικονόμηση  ενέργειας,  καθώς  
επίσης  και  για  ίδρυση  και  ανάπτυξη  επιχειρήσεων  στις  νησιωτικές  περιοχές.  

Θέσπιση φορολογικών κινήτρων για ίδρυση και λειτουργία «πράσινων»
επιχειρήσεων προκειμένου να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς
επίσης και για ίδρυση και ανάπτυξη επιχειρήσεων στις νησιωτικές περιοχές.

••  Καθιέρωση  ενιαίας,  προοδευτικής  και  τιμαριθμοποιημένης  κλίμακας.  Καθιέρωση ενιαίας, προοδευτικής και τιμαριθμοποιημένης κλίμακας.
••  Ενίσχυση  της  φορολόγησης  διανεμομένων  κερδών  (μερίσματα)  με  βάση  τη  

φορολογία  εισοδήματος  φυσικών  προσώπων,  μετά  την  αφαίρεση  του  φόρου  
που  έχει  παρακρατηθεί  κατά  την  διανομή  του  μερίσματος,  καθώς  και  του  
ποσού  που  αναλογεί  και  έχει  αποδοθεί  από  την  εταιρεία  ως  φόρος  
εισοδήματος  νομικών  προσώπων.  

Ενίσχυση της φορολόγησης διανεμομένων κερδών (μερίσματα) με βάση τη
φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, μετά την αφαίρεση του φόρου
που έχει παρακρατηθεί κατά την διανομή του μερίσματος, καθώς και του
ποσού που αναλογεί και έχει αποδοθεί από την εταιρεία ως φόρος
εισοδήματος νομικών προσώπων.

••  Λογιστικός  προσδιορισμός  εισοδήματος.  Λογιστικός προσδιορισμός εισοδήματος.
••  Μείωση  μοναδικών  συντελεστών  καθαρού  κέρδους  και  συντελεστών  

εμπορικότητας.  
Μείωση μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους και συντελεστών
εμπορικότητας.

••  Κατάργηση  χαριστικών  φοροαπαλλαγών.  Κατάργηση χαριστικών φοροαπαλλαγών.
••  Κατάργηση  της  αυτοτελούς  φορολόγησης  οποιωνδήποτε  αμοιβών.  Κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης οποιωνδήποτε αμοιβών.

  

2.2.  Φορολογία  Κεφαλαίου  –  Περιουσίας  Φορολογία Κεφαλαίου – Περιουσίας   



71 
 

••  Αφορολόγητη  μεταβίβαση  επιχείρησης  από  γονέα/σύζυγο/παππού  σε  
παιδιά/σύζυγο/εγγόνια  ανεξαρτήτως  αιτίας,  προκειμένου  να  διευκολυνθεί  η  
«οικογενειακή»  συνέχεια  στις  επιχειρήσεις.  

Αφορολόγητη μεταβίβαση επιχείρησης από γονέα/σύζυγο/παππού σε
παιδιά/σύζυγο/εγγόνια ανεξαρτήτως αιτίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η
«οικογενειακή» συνέχεια στις επιχειρήσεις.

••  Θέσπιση  ικανοποιητικού  αφορολογήτου  φόρου  κληρονομιών,  δωρεών  και  
γονικών  παροχών.  
Θέσπιση ικανοποιητικού αφορολογήτου φόρου κληρονομιών, δωρεών και
γονικών παροχών.

••  Θέσπιση  ικανοποιητικού  αφορολογήτου  ακίνητης  περιουσίας    και  ειδικού  
αφορολογήτου  για  ακίνητα  επιχειρήσεων  που  ιδιοχρησιμοποιούνται.  
Θέσπιση ικανοποιητικού αφορολογήτου ακίνητης περιουσίας και ειδικού
αφορολογήτου για ακίνητα επιχειρήσεων που ιδιοχρησιμοποιούνται.

3.3.  Έμμεσοι  φόροι  Έμμεσοι φόροι   
••  Μειωμένο  ποσοστό  ΦΠΑ  στα  είδη  πρώτης  ανάγκης,  σε  νησιωτικές  και  

μειονεκτικές  περιοχές,  καθώς  επίσης  και  στις  επιχειρήσεις  που  
δραστηριοποιούνται  στο  τουριστικό  προϊόν,  συμπεριλαμβανομένων  αυτών  της  
εστίασης.  

Μειωμένο ποσοστό ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, σε νησιωτικές και
μειονεκτικές περιοχές, καθώς επίσης και στις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στο τουριστικό προϊόν, συμπεριλαμβανομένων αυτών της
εστίασης.

••  Μη  αύξηση  έμμεσων  φόρων.  Μη αύξηση έμμεσων φόρων.
4.4.  ΦοροδιαφυγήΦοροδιαφυγή  

••  Έλεγχος  παρεμπορίου  και  οριστική  επίλυση  του  προβλήματος  της  
οικονομικής  μετανάστευσης  με  νομιμοποίηση  όσων  χρειάζεται  η  «αγορά»  για  
να  σταματήσει  να  τροφοδοτείται  η  παραοικονομία  και  η  φοροδιαφυγή.  

Έλεγχος παρεμπορίου και οριστική επίλυση του προβλήματος της
οικονομικής μετανάστευσης με νομιμοποίηση όσων χρειάζεται η «αγορά» για
να σταματήσει να τροφοδοτείται η παραοικονομία και η φοροδιαφυγή.

••  Επανατοποθέτηση  του  καθεστώτος  των  offshore  εταιρειών,  με  αποκλεισμό  
διεξόδων  φοροαποφυγής  και  φοροδιαφυγής.  
Επανατοποθέτηση του καθεστώτος των offshore εταιρειών, με αποκλεισμό
διεξόδων φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής.

••  Συνεχής  διασταύρωση  φορολογικών  δεδομένων  από  όλους  τους  φορείς  για  
την  αποφυγή  αποκρύψεως  συναλλαγών  και  αμοιβών.  
Συνεχής διασταύρωση φορολογικών δεδομένων από όλους τους φορείς για
την αποφυγή αποκρύψεως συναλλαγών και αμοιβών.

••  Καθολικό  «πόθεν  έσχες»  για  πλήρη  έλεγχο  των  εισοδημάτων.  Καθολικό «πόθεν έσχες» για πλήρη έλεγχο των εισοδημάτων.
5.5.  Ελεγκτικοί  μηχανισμοί  –  Αναδιοργάνωση  φορολογικών  υπηρεσιώνΕλεγκτικοί μηχανισμοί – Αναδιοργάνωση φορολογικών υπηρεσιών  

••  Αναμόρφωση  φορολογικών  υπηρεσιών/ελεγκτικών  μηχανισμών  διεθνών  
προδιαγραφών.  
Αναμόρφωση φορολογικών υπηρεσιών/ελεγκτικών μηχανισμών διεθνών
προδιαγραφών.

••  Κωδικοποίηση  και  απλούστευση  φορολογικής  νομοθεσίας.  Κωδικοποίηση και απλούστευση φορολογικής νομοθεσίας.
••  Ενίσχυση  των  διαδικασιών  διαμεσολάβησης  και  διαιτησίας  για  ταχεία  επίλυση  

φορολογικών  διαφορών  ως  προστάδιο  της  δικαστικής  προσφυγής.  
Ενίσχυση των διαδικασιών διαμεσολάβησης και διαιτησίας για ταχεία επίλυση
φορολογικών διαφορών ως προστάδιο της δικαστικής προσφυγής.

••  Ποινολόγιο  συμμόρφωσης  με  κλίμακα  υπότροπου  και  προπάντων  όχι  
εξόντωσης.  
Ποινολόγιο συμμόρφωσης με κλίμακα υπότροπου και προπάντων όχι
εξόντωσης.

••  Ηλεκτρονική  διασύνδεση  πληροφοριακών  συστημάτων    εφορειών  –  
τελωνείων  με  άλλους  οργανισμούς  και  φορείς  κοινωνικής  ασφάλισης  για  την  
αποφυγή  της  φοροδιαφυγής  και  της  εισφοροδιαφυγής.  

Ηλεκτρονική διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων εφορειών –
τελωνείων με άλλους οργανισμούς και φορείς κοινωνικής ασφάλισης για την
αποφυγή της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.

••  Ηλεκτρονική  παρακολούθηση  αγοράς  καυσίμων.  Ηλεκτρονική παρακολούθηση αγοράς καυσίμων.
• Έλεγχος  ενδοομιλικών  συναλλαγών. Έλεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών.

Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 

• Συμψηφισμός οφειλών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίου. 

• Εξόφληση υποχρεώσεων του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις εντός εύλογου χρόνου 
και όχι πέραν των 30 ημερών. 

• Δημιουργία  επενδυτικής  Τράπεζας  ειδικού  σκοπού  για  ΜμεΕ  ή  μετεξέλιξη  του 
Ε.Τ.Ε.Α.Ν. προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Γ. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 



• Απλοποιημένες διαδικασίες αδειοδότησης για τις ΜμεΕ.  

• Χωροταξικός  και    πολεοδομικός  σχεδιασμός  με  ιδιαίτερη  προσοχή  στην  άναρχη 
επέκταση πολυκαταστημάτων. 

• Αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας για τη δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων. 

• Μέτρα αναβάθμισης υποδομών στις τοπικές αγορές. 

Δ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

• Καταπολέμηση παρεμπορίου – λαθρεμπορίου. 

• Αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς για αποτροπή φαινομένων ολιγοπωλίων. 

• Έλεγχος  στις  ενδοομιλικές  συναλλαγές  όσον  αφορά  την  τελική  διαμόρφωση  των 
τιμών προϊόντων. 

• Ιδιαίτερη  βαρύτητα  στις  εξαγωγικές  επιχειρήσεις  παρέχοντας  κίνητρα  πρόσβασής 
τους σε ξένες αγορές με τη συνεργασία των εμπορικών ακολούθων των Πρεσβειών 
μας. 

Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

• Υιοθέτηση  της  αρχής  «προτεραιότητα  στις  μικρές  επιχειρήσεις»  όσον  αφορά  τη 
νομοθετική διαδικασία και τις δομές επικοινωνίας με τις δημόσιες υπηρεσίες. 

• Εμπέδωση  κλίματος  ασφάλειας  των  επενδυτών  με  τη  σταθερότητα  των 
φορολογικών – εργασιακών – ασφαλιστικών διατάξεων. 

• Βελτίωση στην απονομή  της δικαιοσύνης,  με στόχο  την  ταχύτερη διευθέτηση  των 
προσφυγών.  

•    Αναβάθμιση επαγγελματικής εκπαίδευσης, ιδίως σε τομείς αιχμής για την ελληνική 
οικονομία, όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία. 

    ΣΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 
• Ένταξη  όλων  των  κατηγοριών  οικονομικής  δραστηριότητας  των  κλάδων  εμπορίου 

και παροχής υπηρεσιών. 

• Προτεραιότητα στα επενδυτικά σχέδια που ενισχύουν  την πράσινη ανάπτυξη,  την 
απασχόληση, την εξωστρέφεια – εξαγωγική διαδικασία και την καινοτομία. 

• Παροχή κινήτρων φορολογικών, επιχορήγησης, δανειοδότησης μέσω Ε.Τ.Ε.Α.Ν., τα 
οποία  θα  επιλέγει  ο  ενδιαφερόμενος  για  την  επένδυση  ανάλογα  με  τις  ανάγκες 
υλοποίησης του σχεδίου του.  

• Αναμόρφωση  και  απλοποίηση  του  συστήματος  έγκρισης  και  ελέγχου  ενός 
επενδυτικού  σχεδίου,  με  αποτέλεσμα  την  άμεση  ένταξη  των  εγκεκριμένων 
προτάσεων,  καθώς  και  την  άμεση  πληρωμή  των  ολοκληρωμένων  έργων,  ούτως 
ώστε  να  μην  παρατηρούνται  περιπτώσεις  καθυστέρησης  σχετικών  εκταμιεύσεων 
ποσών προς τις επιχειρήσεις. 

• Ιδιαίτερη σημασία  και  ενίσχυση προτάσεων,  οι οποίες πρόκειται  να υλοποιηθούν 
σε νησιά της χώρας. 

• Άμεση  εξασφάλιση  αδειοδότησης  (κατά  προτεραιότητα)  στις  επιχειρήσεις  των 
οποίων τα επενδυτικά σχέδια εγκρίθηκαν. 

• Δυνατότητα  ευελιξίας  (μικρών  και  δευτερευουσών  από  το  αρχικό  σχέδιο 
αποκλίσεων)  των  επενδυτικών προτάσεων,  προκειμένου  να αντιμετωπισθεί  τυχόν 
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προκύπτουσα  δυσκολία  στην  υλοποίηση  της  πρότασης  και  να  μην  κινδυνεύει  με 
ακύρωση η επένδυση, εφαρμόζοντας κατ’  ουσίαν τις αρχές του Small Business Act. 

• Αιτήσεις  για  υπαγωγή  των  επενδυτικών  σχεδίων  να  κατατίθενται  καθόλη  τη 
διάρκεια του έτους, κατά την κρίση του επιχειρηματία. 

• Μείωση  των  ποσών  ελάχιστου  ύψους  επένδυσης  (κατά  20‐50%),  ιδίως  για  τις 
μικρές  και πολύ μικρές  επιχειρήσεις,  τουλάχιστον  για μια  τριετία λόγω συνθηκών 
οικονομικής κρίσης. 

Ζ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

• Εξέταση συνεργασιών & συμπράξεων με Ελληνικές επιχειρήσεις. Παροχή κινήτρων. 
• Προτεραιότητα στα  επενδυτικά σχέδια που ενισχύουν  την πράσινη ανάπτυξη,  την     

απασχόληση, την      εξωστρέφεια – εξαγωγική διαδικασία και την καινοτομία.  
• Αναμόρφωση  και  απλοποίηση  του  συστήματος  έγκρισης  και  ελέγχου  ενός 

επενδυτικού  σχεδίου,  με  αποτέλεσμα  την  άμεση  ένταξη  των  εγκεκριμένων 
προτάσεων.  

• Ιδιαίτερη σημασία  και  ενίσχυση προτάσεων,  οι  οποίες πρόκειται  να υλοποιηθούν 
σε νησιά της  χώρας. 

• Άμεση  εξασφάλιση  αδειοδότησης  (κατά  προτεραιότητα)  στις  επιχειρήσεις  των 
οποίων τα  επενδυτικά σχέδια εγκρίθηκαν. 

• Δυνατότητα  ευελιξίας  (μικρών  και  δευτερευουσών  από  το  αρχικό  σχέδιο 
αποκλίσεων)  των  επενδυτικών προτάσεων,  προκειμένου  να αντιμετωπισθεί  τυχόν 
προκύπτουσα  δυσκολία  στην  υλοποίηση  της  πρότασης  και  να  μην  κινδυνεύει  με 
ακύρωση η επένδυση.  

••  Κλήση του νόμιμου εκπροσώπου της Κ.Ε.Ε.Ε. για παροχή γνώμης στην Διυπουργική 
Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.).   

ΗΗ..  ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ..  ΣΣΤΤΑΑ  ΝΝΗΗΣΣΙΙΑΑ  
••    Διατήρηση του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. στα νησιά, ως ελάχιστη ενίσχυση της   

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων τους. 

  Διατήρηση του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. στα νησιά, ως ελάχιστη ενίσχυση της   
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων τους. 

ΚΚλλεείίννοοννττααςς   ττηηνν   ππααρροούύσσαα   ττοοπποοθθέέττηησσήή,,   θθαα   ήήθθεελλαα   νναα   εεππιισσηημμάάννωω   κκααιι   ττιιςς   ππααρραακκάάττωω   ττρρεείίςς  

σσηημμααννττιικκέέςς   ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς   γγιιαα   ττηηνν   λλεειιττοουυρργγίίαα   ττωωνν   ΜΜμμεεΕΕ,,   οοιι   οοπποοίίεεςς   θθαα   ππρρέέππεειι   νναα   ττύύχχοουυνν  

ιιδδιιααίίττεερρηηςς  ααννααφφοορράάςς::  

••    Τα προγράμματα επιδότησης θα πρέπει να καταλήγουν κατά βάση στις επιχειρήσεις 
για  την ανάπτυξη  της δραστηριότητάς  τους και όχι  να επιδιώκεται μέσω αυτών η 
«ανάπτυξη» δημοσίων δομών και η ατέρμονη «επιμόρφωση» ανέργων. 

  Τα προγράμματα επιδότησης θα πρέπει να καταλήγουν κατά βάση στις επιχειρήσεις 
για  την ανάπτυξη  της δραστηριότητάς  τους και όχι  να επιδιώκεται μέσω αυτών η 
«ανάπτυξη» δημοσίων δομών και η ατέρμονη «επιμόρφωση» ανέργων. 

••    Οι  οικογενειακές  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις,  χρειάζονται  ιδιαίτερη  μεταχείριση 
όσον αφορά την φορολόγησή τους και την ασφάλιση του προσωπικού τους, κυρίως 
των  μελών  της  οικογένειάς  του  επιχειρηματία,  τουλάχιστον  το  διάστημα  που 
διαρκεί η οικονομική κρίση και οι μνημονιακές δεσμεύσεις της χώρας μας. 

  Οι  οικογενειακές  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις,  χρειάζονται  ιδιαίτερη  μεταχείριση 
όσον αφορά την φορολόγησή τους και την ασφάλιση του προσωπικού τους, κυρίως 
των  μελών  της  οικογένειάς  του  επιχειρηματία,  τουλάχιστον  το  διάστημα  που 
διαρκεί η οικονομική κρίση και οι μνημονιακές δεσμεύσεις της χώρας μας. 

••    Η επέκταση της ασφάλισης και της πληρωμής μέσω εργοσήμου για το σύνολο της 
εξαρτημένης  απασχόλησης,  όταν  πρόκειται  για  απασχόληση  ολιγοήμερη  ή 
περιοδική μικρής διάρκειας. 

  Η επέκταση της ασφάλισης και της πληρωμής μέσω εργοσήμου για το σύνολο της 
εξαρτημένης  απασχόλησης,  όταν  πρόκειται  για  απασχόληση  ολιγοήμερη  ή 
περιοδική μικρής διάρκειας. 

                                                                                                                                                                        ΣΣααςς  εευυχχααρριισσττώώ..                                                                                                                      

                                                                                                                                                            ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ      

                                                                                                                                                                      ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..                                                                  
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                                    22..  

                             Γ.Σ.  Κ.Ε.Ε.Ε. – (ΠΡΕΒΕΖΑ 13&14/05/2016)   
                                   Θέσεις Ε.Ε.Π. για συζήτηση  

ΑΑ..  ΑΑννααθθεεώώρρηησσηη  ττοουυ  ννοομμοοθθεεττιικκοούύ  ππλλααιισσίίοουυ  γγιιαα  ττιιςς  σσττρρααττηηγγιικκέέςς  εεππεεννδδύύσσεειιςς,,  ττηηνν  
άάδδεειιαα  δδιιααμμοοννήήςς  γγιιαα  εεππεεννδδυυττιικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  κκααιι  ττηηνν  εεγγκκααττάάσστταασσηη  
εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ππααρροοχχήήςς  εεννδδοοοομμιιλλιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν..  

1.  Εξέταση συνεργασιών & συμπράξεων με Ελληνικές επιχειρήσεις. Παροχή κινήτρων. 
2.  Προτεραιότητα στα επενδυτικά σχέδια που ενισχύουν την πράσινη ανάπτυξη, την 

απασχόληση, την      εξωστρέφεια – εξαγωγική διαδικασία και την καινοτομία.  
3. Αναμόρφωση και απλοποίηση του συστήματος έγκρισης και ελέγχου ενός επενδυτικού 

σχεδίου, με αποτέλεσμα την άμεση ένταξη των εγκεκριμένων προτάσεων.  
4.  Ιδιαίτερη σημασία και ενίσχυση προτάσεων, οι οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν σε νησιά 

της  χώρας. 
5. Άμεση εξασφάλιση αδειοδότησης (κατά προτεραιότητα) στις επιχειρήσεις των οποίων τα  

επενδυτικά σχέδια εγκρίθηκαν. 
6. Δυνατότητα ευελιξίας (μικρών και δευτερευουσών από το αρχικό σχέδιο αποκλίσεων) των 

επενδυτικών προτάσεων, προκειμένου να αντιμετωπισθεί τυχόν προκύπτουσα δυσκολία 
στην υλοποίηση της πρότασης και να μην κινδυνεύει με ακύρωση η επένδυση.  

7. Κλήση του νόμιμου εκπροσώπου της Κ.Ε.Ε.Ε. για παροχή γνώμης στην Διυπουργική 
Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.).  

Β. Βελτιστοποίηση της επιμελητηριακής νομοθεσίας   

1. Διατήρηση  νομοθετικού  πλαισίου  λειτουργίας  τους  ως  Ν.Π.Δ.Δ.   Διατήρηση νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας τους ως Ν.Π.Δ.Δ.
2.2.  Ισχυροποίηση  του  ρόλου  τους  ως  συμβούλου  της  Πολιτείας  και  των  μελών  τους.  Ισχυροποίηση του ρόλου τους ως συμβούλου της Πολιτείας και των μελών τους.
3.3.  Βελτίωση  διαδικασίας  λειτουργίας  Γ.Ε.ΜΗ.  και  Υπηρεσίας  μιας  Στάσης.  Βελτίωση διαδικασίας λειτουργίας Γ.Ε.ΜΗ. και Υπηρεσίας μιας Στάσης.

ΌΌσσοονν  ααφφοορράά  ττοο  ΓΓ..ΕΕ..ΜΜΗΗ..  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  λλεειιττοουυρργγήήσσεειι  σσαανν  μμηηττρρώώοο  κκααττααγγρρααφφήήςς  κκααιι  
ππιισσττοοπποοίίηησσηηςς  ττηηςς  εεμμπποορριικκόόττηηττααςς  ((εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηηττααςς)),,  ππεερριιέέχχοονν   ππλλήήρρηη  σσττοοιιχχεείίαα,,  οούύττωωςς  
ώώσσττεε  νναα  ππρροοσσφφέέρρεειι  άάμμεεσσηη  ααππεειικκόόννιισσηη  ππρροοςς  ππλληηρροοφφόόρρηησσηη  κκάάθθεε    εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοουυ,,  ττωωνν  
δδεεδδοομμέέννωωνν  κκααιι  ππααρρααμμέέττρρωωνν  άάσσκκηησσηηςς  ττηηςς  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηηττααςς  κκααττάά  ππεερριιοοχχέέςς..      

44..    ΩΩςς  εεννααλλλλαακκττιικκόόςς  ττρρόόπποοςς  εείίσσππρρααξξηηςς  ττωωνν  εεσσόόδδωωνν  ττοουυςς  ππρροοττεείίννεεττααιι    ((ααφφοούύ  εεννοοπποοιιηηθθοούύνν  σσεε    
έένναα  πποοσσόό  ααππόό  λλεειιττοουυρργγίίαα  ΓΓ..ΕΕ..ΜΜΗΗ..  &&  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ)),,  πποοσσοοσσττόό  ααππόό  ττοονν  φφόόρροο  
εειισσοοδδήήμμααττοοςς  κκάάθθεε  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  ––  μμέέλλοουυςς  ααππόό  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  νναα  ααπποοδδίίδδεεττααιι  
σστταα  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα,,  μμεε  ππίίσσττωωσσηη  ττοουυ  λλοογγααρριιαασσμμοούύ  ττοουυ  οοιικκεείίοουυ  ((ββάάσσεειι  ΚΚ..ΑΑ..ΔΔ..  &&  
γγεεωωγγρρααφφιικκήήςς  ππεερριιοοχχήήςς))  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς..  
ΈΈωωςς  ττόόττεε    οοιι  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  ππλληηρρωωμμέέςς  πποουυ  ααφφοορροούύνν    ττοο  ΓΓ..ΕΕ..ΜΜΗΗ..,,  νναα  μμπποορροούύνν      νναα  γγίίννοοννττααιι  
κκααιι  σσττοο  ααρρμμόόδδιιοο  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο..  

5. Λειτουργία σε κάθε τέως νομό ενός μεικτού Επιμελητηρίου (βασικό υπάρχον καθεστώς).  
Στην   Αττική κατ’  εξαίρεση να λειτουργούν δύο μεικτά Επιμελητήρια με έδρα την   
Αθήνα και τον Πειραιά και Περιφέρεια αυτή των τέως νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων 
Αθήνας και Ανατολικής Αττικής (Επιμελητήριο Αθήνας) και Πειραιά και Δυτικής Αττικής 
(Επιμελητήριο Πειραιά). Τα οφέλη που προκύψουν από την ως άνω λειτουργία 
εστιάζονται επιγραμματικά: 
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- καλύτερη εκπροσώπηση των μελών των Επιμελητηρίων 
- εξοικονόμηση πόρων, οικονομικών  και υπάρχοντος  ανθρώπινου δυναμικού. Το   
υπάρχον  ανθρώπινο δυναμικό  θεωρείται απολύτως  απαραίτητο, μετά από την σχετική 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων (λόγω της ενοποίησης),  για την διεκπεραίωση των νέων 
επιμελητηριακών αρμοδιοτήτων (Γ.Ε.ΜΗ., Υπηρεσία μιας Στάσης, Παροχή 
Πρωτοβάθμιας Συμβουλευτικής Υποστήριξης). 

   - ενιαία και ορθολογικότερη αντιμετώπιση λειτουργικών οικονομικών και   διοικητικών        
θεμάτων 

- καλύτερη συνολική Επιμελητηριακή εικόνα προς τα έξω 
66..  ΠΠρροολληηππττιικκόόςς  έέλλεεγγχχοοςς  δδααππααννώώνν  ααππόό  ττοο  ΕΕλλεεγγκκττιικκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο..  

                    ΓΓιιαα  ττηηνν  ττααχχύύττηητταα  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  ππρροοττεείίννεεττααιι  οο  έέλλεεγγχχοοςς  νναα  γγίίννεεττααιι  ααππόό  κκλλιιμμάάκκιιοο  εεδδρρεεύύοονν          
σσττοο  εεπποοππττεεύύοονν  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ήή  σσττηηνν  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..,,  μμεε  ααπποοκκλλεειισσττιικκήή  ααρρμμοοδδιιόόττηητταα  ττοονν  έέλλεεγγχχοο  ττωωνν  
εεννττααλλμμάάττωωνν  δδααππααννώώνν  ττωωνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν,,  τταα  οοπποοίίαα  θθαα  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  ππρροοςς  έέλλεεγγχχοο  μμεε  
ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  ττρρόόπποο..  

              77..    ΣΣύύννττααξξηη  ΕΕννιιααίίοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρροομμηηθθεειιώώνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν,,  κκααθθώώςς  κκααιι  εειιδδιικκοούύ  ππλλααιισσίίοουυ          
γγιιαα  έέξξοοδδαα  ππααρράάσστταασσηηςς,,  έέξξοοδδαα  μμεετταακκίίννηησσηηςς  κκααιι  ααμμοοιιββώώνν  εεππιιττρροοππώώνν,,  εεννιιααίίωωνν  γγιιαα  όόλλαα  τταα  
ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα..             

8. Νομοθετική ρύθμιση για δυνατότητα διακανονισμού οφειλών από συνδρομές για μέλη  του 
Επιμελητηρίου που διακόπτουν την δραστηριότητά τους για συνταξιοδότηση, ούτως ώστε 
να λαμβάνουν το σχετικό πιστοποιητικό μας για τον ασφαλιστικό φορέα. Οι οφειλόμενες 
συνδρομές να αποδίδονται από τον ασφαλιστικό φορέα απευθείας στο Επιμελητήριο, 
χρεώνοντας το συνταξιοδοτικό προϊόν.  

9.  Αναβαθμισμένη παροχή εππιιχχεειιρρηημμααττιικκώώνν  σσυυμμββοουυλλώώνν  σστταα  μμέέλληη  ((γγεεννιικκέέςς  κκααττεευυθθυυννττήήρριιεεςς    
γγρρααμμμμέέςς  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκήήςς  δδρράάσσηηςς,,  σσττάάδδιιαα  δδηημμιιοουυρργγίίααςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς,,  σσυυννααλλλλααγγέέςς  μμεε  φφοορρεείίςς  
ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ..  &&  ΔΔηημμοοσσίίοουυ,,  λλοοιιππήή  ππλληηρροοφφόόρρηησσηη))..   

1100..  ΣΣυυγγκκεεννττρρωωττιικκήή  κκααττάάθθεεσσηη  ααππόό  ττηηνν  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ,,  μμεεττάά  ααππόό  εεππεεξξεερργγαασσίίαα  ααππόό  μμόόννιιμμεεςς  ααννάά  
θθεεμμααττοολλοογγίίαα  εεππιιττρροοππέέςς,,    γγννωωμμοοδδοοττιικκώώνν  &&  εειισσηηγγηηττιικκώώνν  ππααρρεεμμββάάσσεεωωνν  ππρροοςς  ααρρμμόόδδιιοουυςς  
φφοορρεείίςς  άάσσκκηησσηηςς  κκυυββεερρννηηττιικκήήςς  πποολλιιττιικκήήςς,,  γγιιαα  θθέέμμαατταα  ααφφοορρώώνντταα  ττηηνν  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  ττωωνν  
μμεελλώώνν  ττοουυςς,,  σσυυμμμμεεττέέχχοοννττααςς  ππααρράάλλλληηλλαα  μμααζζίί  μμεε  ττηηνν  εεκκάάσσττοοττεε  ΚΚυυββέέρρννηησσηη,,  ωωςς  
ννοομμοοθθεεττηημμέέννοοςς  σσύύμμββοουυλλόόςς  ττηηςς,,  σσττοονν  δδιιάάλλοογγοο  μμεε  ττοουυςς  κκοοιιννωωννιικκοούύςς  εεττααίίρροουυςς  γγιιαα  θθέέμμαατταα  
οοιικκοοννοομμίίααςς  κκααιι  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηηττααςς..  

1111..  ΚΚααττόόππιινν  κκααιι  εεφφόόσσοονν  δδιιεευυθθεεττηηθθοούύνν  τταα  ωωςς  άάννωω  σσηημμεείίαα,,  ππρροοττεείίννεεττααιι  νναα  ιιδδρρυυθθοούύνν  κκααιι      
λλεειιττοουυρργγήήσσοουυνν  μμεε  έέδδρραα  ττηηνν  ΑΑθθήήνναα    κκααιι  ππααρρααρρττήήμμαατταα  σσττηηνν  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη,,  σσττοονν  ΠΠεειιρρααιιάά  
κκααιι  σσεε  άάλλλλεεςς    κκοομμββιικκέέςς  ππόόλλεειιςς  ττηηςς  ππεερριιφφέέρρεειιααςς  ττηηςς  χχώώρρααςς,,    υυππόό  ττηηνν  σσκκέέππηη  ττηηςς  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..,,  
ααννααββααθθμμίίζζοοννττααςς  έέττσσιι  ττοο  ρρόόλλοο  ττηηςς:: 

        --  ΙΙννσσττιιττοούύττοο  ΕΕππιιμμόόρρφφωωσσηηςς  ΜΜεελλώώνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν..  ΟΟ  εενν  λλόόγγωω  φφοορρέέααςς  σσττεελλεεχχωωμμέέννοοςς  μμεε  ττοο  
κκααττάάλλλληηλλοο  δδυυννααμμιικκόό  θθαα  εεππιιμμοορρφφώώννεειι  ππεερριιοοδδιικκάά  τταα  μμέέλληη  μμααςς,,  μμεε  ττηηνν  κκααττααββοολλήή  ααππ΄́  ααυυττάά  
μμιιααςς  εελλάάχχιισσττηηςς  σσυυμμββοολλιικκήήςς  ααμμοοιιββήήςς,,  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοσσφφοορράά  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  δδιιααρρκκοούύςς  
εεππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  κκααττάάρρττιισσηηςς  κκααιι  εεππιιμμόόρρφφωωσσηηςς..  
--    ΦΦοορρέέααςς  σσυυμμββοουυλλεευυττιικκήήςς  υυπποοσσττήήρριιξξηηςς  ττηηςς  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηηττααςς,,  κκάάττιι  σσαανν  ττοο  άάδδοοξξαα  
ππααύύσσαανν  ττηηνν  δδρράάσσηη  ττοουυ  ΚΚ..ΕΕ..ΤΤ..ΑΑ..  ΑΑττττιικκήήςς,,  έέχχοοννττααςς  ττώώρραα  ωωςς  εεμμππεειιρρίίαα  ττηηνν  γγννώώσσηη  ττωωνν  
ππααρρααμμέέττρρωωνν  πποουυ  ττοο  οοδδήήγγηησσαανν  σσττηηνν  ααφφάάννεειιαα..  

ΤΤέέλλοοςς  ππρροοττεείίννεεττααιι,,  μμεεττάά  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττωωνν  εεππόόμμεεννωωνν  εεκκλλοογγώώνν  ααννάάδδεειιξξηηςς  ννέέωωνν  οορργγάάννωωνν  
δδιιοοίίκκηησσηηςς  εεππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν  ((22001177)),,  νναα  σσυυζζηηττηηθθεείί  κκααιι  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  εεκκλλοογγήήςς  ααυυττώώνν,,  ηη  σσύύννθθεεσσήή  
ττοουυςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  οο  κκααννοοννιισσμμόόςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυςς..  
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ΓΓ..  ΛΛοοιιππάά  λλεειιττοουυρργγιικκάά  οοιικκοοννοομμιικκάά  θθέέμμαατταα  

1. Αναδρομική (από 01/01/2015) τροποποίηση της σχετικής Υπουργικής απόφασης 
ΚΥΑ 79752(ΦΕΚ 3623/Β/31-12-14), όσον αφορά το τέλος για την αρχική καταχώριση  
(εγγραφή) στο ΓΕΜΗ που εισπράττεται από τις ΥΜΣ ποσού 10,00 ευρώ, προκειμένου 
να παραμένει στο σύνολό του  στα Επιμελητήρια και να μην υπάρχει θέμα 
νομιμότητας στην εφαρμογή. (σχετικό έγγραφό ΚΕΕΕ αρ. πρωτ. 61/14-1-15).  
Επιπλέον να διευκρινισθεί εάν η απόφαση αυτή αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων 
που εγγράφονται στα Επιμελητήρια (ατομικές επιχειρήσεις κλπ) ή μόνο εκείνες που 
συστήνονται μέσω των ΥΜΣ. 
2. Θεσμοθέτηση με υπουργική απόφαση (άμεσα ή με εξουσιοδότηση του Δ.Σ. ή της 
Δ.Ε. των Επιμελητηρίων) του τέλους παροχής υπηρεσίας ψηφιακής υπογραφής, 
σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην  ΥΑ 78030 (ΦΕΚ 3586/Β/31-12-
2014). 
3. Θεσμοθέτηση ποσού επιχορήγησης του Insuleur  από τα Επιμελητήρια 
(τροποποίηση  Επιμελητηριακής νομοθεσίας).   

 

                                                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ                      
                                                                                                                                                                            ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  

  

  

                      33..  

ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  

                      ΗΗ   ττρροοπποοπποοίίηησσηη   ττηηςς   ΕΕππιιμμεελληηττηηρριιαακκήήςς   ννοομμοοθθεεσσίίααςς   κκααιι   κκυυρρίίωωςς   ττοο   θθέέμμαα   ττηηςς  

εεννοοπποοιιηημμέέννηηςς   λλεειιττοουυρργγίίααςς   ττωωνν   ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν   σσεε   ΑΑθθήήνναα,,   ΠΠεειιρρααιιάά,,   ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη,,   ήήτταανν   ττοο  

ββαασσιικκόό   θθέέμμαα   πποουυ   ααππαασσχχόόλληησσεε   ττηηνν   σσυυννεεδδρρίίαασσηη   ττοουυ   ΔΔ..ΣΣ..   ττοουυ   ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..   ττηηςς   2222//0022//22001166,,  

ππρροοεεδδρρεεύύοοννττοοςς  ττοουυ  κκ..  ΓΓ..  ΜΜππεεννέέττοουυ,,  ππρροοέέδδρροουυ  ττοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ..  

                    ΌΌππωωςς  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ααννέέφφεερρεε,,  μμεεττααξξύύ  άάλλλλωωνν,,  οο  κκ..  ΓΓ..  ΜΜππεεννέέττοοςς::    

                    ««ΘΘεεωωρροούύμμεε  ωωςς   ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο,,   όόττιι   έέχχεειι  ωωρριιμμάάσσεειι  ππλλέέοονν  ηη  ααννττίίλληηψψηη   ττηηςς   εεννοοπποοιιηημμέέννηηςς  

λλεειιττοουυρργγίίααςς  εεννόόςς  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  σσεε  ΑΑθθήήνναα,,  ΠΠεειιρρααιιάά,,  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  κκααιι  ΡΡοοδδόόππηη,,  σσττοο  ππρρόόττυυπποο  

ττηηςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττωωνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν  σσττοουυςς  λλοοιιπποούύςς  ττέέωωςς  ννοομμοούύςς  ττηηςς  χχώώρρααςς..  

                  ΈΈμμππρραακκτταα  δδεε  σσττοονν  ΠΠεειιρρααιιάά  ππρριινν  ααππόό  μμίίαα  εεββδδοομμάάδδαα,,  σσττιιςς  1155//0022//22001166,,  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  

σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηηςς  σσυυννέέρργγιιααςς,,  ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήσσααμμεε  ωωςς  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  κκοοιιννήή  κκοοππήή   ττηηςς  ππίίττααςς  22001166  

μμεε  ττοο  ΒΒιιοοττεεχχννιικκόό  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο,,  εευυχχόόμμεεννοοιι  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  νναα  σσυυμμμμεεττάάσσχχεειι  σσττηηνν  εεκκδδήήλλωωσσηη  ‐‐εεάάνν  

εείίμμαασσττεε   αακκόόμμηη   33   ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα‐‐   κκααιι   ττοο   ΕΕμμπποορριικκόό   &&   ΒΒιιοομμηηχχααννιικκόό   ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο   ττηηςς   ππόόλληηςς  

μμααςς..    

                    ΩΩςς  εεκκ  ττοούύττοουυ,,  εείίννααιι  ααπποορρίίααςς  άάξξιιοο  ππωωςς  σσήήμμεερραα  εεππααννέέρρχχοοννττααιι  φφωωννέέςς  γγιιαα  δδιιααττήήρρηησσηη  ττοουυ  

υυππάάρρχχοοννττοοςς  κκααθθεεσσττώώττοοςς  ττηηςς  ««δδιιααίίρρεεσσηηςς»»..  

                    ΗΗ  ιισσχχύύςς  ππρρέέππεειι  νναα  ααννααζζηηττεείίττααιι  εενν  ττηη  εεννώώσσεειι  κκααιι  όόχχιι  σσττοονν  κκαατταακκεερρμμααττιισσμμόό..  
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                    ΑΑνν   άάλλλλωωσσττεε   ττοο   μμοοννττέέλλοο   ττοουυ   εεννοοπποοιιηημμέέννοουυ   ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ   δδεενν   ααπποοδδίίδδεειι,,   ττόόττεε   γγιιααττίί  

σσττηηνν  υυππόόλλοοιιππηη  ΕΕλλλλάάδδαα  νναα  υυππάάρρχχεειι  μμόόννοο  έένναα  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ααννάά  ττ..  ννοομμόό..  ΝΝαα  λλεειιττοουυρργγοούύνν  κκααιι  

εεκκεείί  33  ααννάά  ττ..   ννοομμόό,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  κκααιι  ηη  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκήή  ττάάξξηη  ττηηςς  ππεερριιφφέέρρεειιααςς,,  νναα  ααπποολλααύύσσεειι  

ττωωνν  ««ααυυξξηημμέέννωωνν   κκααιι   πποοιιοοττιικκόόττεερρωωνν»»   ΕΕππιιμμεελληηττηηρριιαακκώώνν   υυππηηρρεεσσιιώώνν,,   πποουυ   ααπποολλααμμββάάννοουυνν   οοιι  

εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  πποουυ  εεκκππρροοσσωωπποούύννττααιι   ιιδδίίωωςς  ααππόό  τταα  ααμμιιγγήή   ((δδιιααιιρρεεμμέένναα))  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα  ΑΑθθηηννώώνν,,  

ΠΠεειιρρααιιάά  κκααιι  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς..  

                ΕΕππιιττέέλλοουυςς,,   ππόόττεε   θθαα   οομμοοννοοήήσσοουυμμεε   ωωςς   λλααόόςς   κκααιι   θθαα   ααπποοφφαασσίίσσοουυμμεε   νναα   σσυυννεερργγαασσθθοούύμμεε  

κκααιι  νναα  εερργγαασσθθοούύμμεε,,  ααφφήήννοοννττααςς  σσττηηνν  άάκκρρηη  ττιιςς  ππρροοσσωωππιικκέέςς  μμααςς  φφιιλλοοδδοοξξίίεεςς  γγιιαα  ααξξιιώώμμαατταα  κκααιι  

ππρροοββοολλήή;;»»      

                      ΠΠεειιρρααιιάάςς  2233//0022//22001166                                                                                                                                  ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Π. 
(Με την παράκληση να δημοσιευθεί) 
 
 

                              44..  

                                                                                                                              ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ    

ΤΤηηνν  ΔΔεευυττέέρραα  3311//1100//22001166  σσυυννεεδδρρίίαασσεε  ττοο  ΔΔ..ΣΣ..  ττοουυ  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά,,  

ππρροοεεδδρρεεύύοοννττοοςς  ττοουυ  κκ..  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΜΜππεεννέέττοουυ,,  ΠΠρροοέέδδρροουυ  ττοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ..  

ΒΒαασσιικκόό   θθέέμμαα   σσυυζζήήττηησσηηςς   ήήτταανν   ηη   εεππιικκεείίμμεεννηη   ττρροοπποοπποοίίηησσηη   ττηηςς   εεππιιμμεελληηττηηρριιαακκήήςς  

ννοομμοοθθεεσσίίααςς  κκααιι  ηη  σσυυννέέννωωσσηη  ττωωνν  33  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν  ττοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  σσεε  έένναα..                    

ΕΕππίίσσηηςς,,   έέγγιιννεε   εεκκττεεννήήςς   ααννααφφοορράά   σσττοο   ππρρόόββλληημμαα   πποουυ   ααννττιιμμεεττωωππίίζζεειι   οο   κκλλάάδδοοςς   ττωωνν  

αασσφφααλλιισσττιικκώώνν   δδιιααμμεεσσοολλααββηηττώώνν,,   μμεε   ττιιςς   ππρραακκττιικκέέςς   ππρροοώώθθηησσηηςς   αασσφφααλλιισσττηηρρίίωωνν   σσυυμμββοολλααίίωωνν  

ααππόό  ττιιςς  ΤΤρράάππεεζζεεςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  ππρραακκττιικκέέςς  κκιιννοούύννττααιι  ππέέρραα  ααππόό  τταα  όόρριιαα  ττοουυ  υυγγιιοούύςς  ααννττααγγωωννιισσμμοούύ..  

ΓΓιιαα  ττοο  θθέέμμαα  ππρροογγρρααμμμμααττίίζζοοννττααιι  σσχχεεττιικκέέςς  κκααττάά  ττόόπποουυςς  κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς,,  ααππόό  ττοουυςς  σσυυλλλλόόγγοουυςς  ττωωνν  

αασσφφααλλιισσττιικκώώνν  δδιιααμμεεσσοολλααββηηττώώνν,,  γγιιαα  ττηηνν  ΤΤρρίίττηη  88//1111//22001166..  

ΑΑκκοολλοούύθθωωςς,,  ττιιμμήήθθηηκκεε  ((ααπποοννοομμήή  ααννααμμννηησσττιικκήήςς  ππλλαακκέέττααςς)),,  γγιιαα  ττηηνν  πποολλυυεεττήή  ππρροοσσφφοορράά  ττοουυ  

σσττοονν   εεππααγγγγεελλμμααττιικκόό   σσυυννδδιικκααλλιισσμμόό   κκααιι   σσττοονν   εεππιιμμεελληηττηηρριιαακκόό   χχώώρροο,,   οο   ΕΕππίίττιιμμοοςς   ΠΠρρόόεεδδρροοςς   ττοουυ  

ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  κκ..  ΓΓεερράάσσιιμμοοςς  ΜΜααζζααρράάκκηηςς..  

ΤΤέέλλοοςς,,   κκρρααττήήθθηηκκεε   εεννόόςς   λλεεππττοούύ   σσιιγγήή   σσττηηνν   μμννήήμμηη   ττοουυ   ααπποοββιιώώσσααννττοοςς   ΕΕππίίττιιμμοουυ  

ΑΑννττιιππρροοέέδδρροουυ  ττοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ΆΆγγγγεελλοουυ  ΑΑννττωωννίίοουυ,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττωωνν  πποολλυυάάρριιθθμμωωνν  ααυυττόόχχεειιρρωωνν  

εεππααγγγγεελλμμααττιιώώνν   κκααιι   εεμμππόόρρωωνν,,   οοιι   οοπποοίίοοιι   έέββααλλαανν   ττέέλλοοςς   σσττηη   ζζωωήή   ττοουυςς,,   μμηη   ααννττέέχχοοννττααςς   ττιιςς  

σσυυννέέππεειιεεςς      ττηηςς   χχρρεεοοκκοοππίίααςς   κκααιι   ττοουυ   κκοοιιννωωννιικκοούύ   κκααιι   οοιικκοοννοομμιικκοούύ  ««εεξξεευυττεελλιισσμμοούύ»»,,   εεξξααιιττίίααςς   ττηηςς  

οοιικκοοννοομμιικκήήςς  κκρρίίσσηηςς  κκααιι  ττηηςς  ««μμννηημμοοννιιαακκήήςς»»  πποολλιιττιικκήήςς  ττωωνν  ττεελλεευυττααίίωωνν  εεττώώνν..                                                  

                                                                                                                                                                                                                ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  

ΠΠεειιρρααιιάάςς  0011//1111//22001166  

((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))      
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            5. 
 
                                                                                                                                    ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ    

ΤΤηηνν   ααπποορρίίαα   ττοουυ   εεκκφφρράάζζεειι   οο   ΠΠρρόόεεδδρροοςς   ττοουυ   ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ   ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ   ΠΠεειιρρααιιάά   κκ..  

ΓΓεεώώρργγιιοοςς   ΜΜππεεννέέττοοςς,,   γγιιαα   ττηηνν   ππρρόόσσφφααττηη   δδήήλλωωσσηη   ττοουυ   ΠΠρροοέέδδρροουυ   ττηηςς   ΚΚεεννττρριικκήήςς   ΈΈννωωσσηηςς  

ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν  ΕΕλλλλάάδδααςς  κκοουυ  ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ  ΜΜίίχχααλλοουυ,,  γγιιαα  σσυυρρρρίίκκννωωσσηη   ττωωνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν,,  

εεάάνν  δδεενν  ππααρρααμμεείίννοουυνν  5599..    

ΠΠρράάγγμμααττιι   έέχχοουυνν   γγίίννεειι   κκάάπποοιιεεςς   σσυυζζηηττήήσσεειιςς   γγιιαα   εεννοοπποοίίηησσηη   ττωωνν   ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν,,   ααλλλλάά   μμόόννοο  

σσττηηνν   ΑΑθθήήνναα,,   ττοονν   ΠΠεειιρρααιιάά   κκααιι   εεννδδεεχχοομμέέννωωςς   σσττηηνν   ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη   κκααιι   ττηηνν   ΡΡοοδδόόππηη,,   όόπποουυ   σσεε  

εεππίίππεεδδοο   ττέέωωςς   δδιιοοιικκηηττιικκήήςς   δδιιααίίρρεεσσηηςς   ννοομμοούύ   λλεειιττοουυρργγοούύνν   ππλλέέοονν   ττοουυ   εεννόόςς   ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα,,  

κκααττάάσστταασσηη  ηη  οοπποοίίαα  δδεενν  σσυυννααννττάάττααιι  σσεε  κκααννέένναανν  άάλλλλοο  ττέέωωςς  ννοομμόό  ττηηςς  χχώώρρααςς..  

ΕΕκκττόόςς   ττοουυ   άάκκααιιρροουυ   ττηηςς   ωωςς   άάννωω   ττοοπποοθθέέττηησσηηςς,,   σσεε   μμιιαα   χχρροοννιικκήή   ππεερρίίοοδδοο   πποουυ   σσυυννττεελλοούύννττααιι  

γγεεγγοοννόότταα   πποουυ   σσυυννττααρράάσσσσοουυνν   σσυυθθέέμμεελλαα   ττηηνν   οοιικκοοννοομμίίαα,,   ττηηνν   κκοοιιννωωννίίαα   κκααιι   ττιιςς   εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  

εεππίί   ττηηςς  οουυσσίίααςς  θθαα  θθέέλλααμμεε  ππρρααγγμμααττιικκάά  μμιιαα  ααππάάννττηησσηη  σστταα  ππααρραακκάάττωω   εερρωωττήήμμαατταα  μμααςς,,   σσττηηνν  

ππεερρίίππττωωσσηη   πποουυ   ιιδδίίωωςς   σσττηηνν   ΑΑθθήήνναα,,   ττοονν   ΠΠεειιρρααιιάά   κκααιι   ττηηνν   ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη   λλεειιττοουυρργγήήσσεειι   ττεελλιικκάά  

έένναα   μμεειικκττόό   ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο..   ΘΘαα   ππρροοκκύύψψοουυνν   ήή   δδεενν   θθαα   προκύψουν  οφέλη  που  εστιάζονται 
επιγραμματικά: 
‐  στην καλύτερη ενοποιημένη εκπροσώπηση των μελών των υπαρχόντων Επιμελητηρίων; 
‐  στην εξοικονόμηση πόρων, οικονομικών  και υπάρχοντος  ανθρώπινου δυναμικού, που 
θα μπορούν να διατεθούν σε νέες δραστηριότητες – παροχές προς τα μέλη των 
Επιμελητηρίων και την Ελληνική οικονομία γενικότερα;    

       ‐   στην ενιαία και ορθολογικότερη αντιμετώπιση λειτουργικών οικονομικών και   
διοικητικών    θεμάτων; 

       ‐   στην καλύτερη συνολική Επιμελητηριακή εικόνα προς τα έξω, στο επίπεδο της 
γεωγραφικής περιφέρειας που καλύπτουν;                  

                              ΠΠεειιρρααιιάάςς  1122//0022//22001166                                                                                                                            ΑΑππόό  ττοο  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  

        ((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))  
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                                66..  

                                                                                                                                                                                                                                                ΠΠεειιρρααιιάάςς            0077//1100//22001166  
                                                                                                                                                                                                                                                ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::            1144778888    

                                                                                                                                                                                                                            ΠΠΡΡΟΟΣΣ::    κκ..  ΑΑννττώώννιιοο  ΠΠααππααδδεερράάκκηη                                                                              
ΓΓεεννιικκόό  ΓΓρρααμμμμααττέέαα  
ΕΕμμπποορρίίοουυ  &&                                                                  
ΠΠρροοσστταασσίίααςς  ΚΚααττααννααλλωωττήή  

                                                                                                                                                                                                                      ΚΚοοιινν::        ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..  &&    
                                                                                                                                                                                                                                                ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα  μμέέλληη  ττηηςς    

  

κκύύρριιεε  ΓΓεεννιικκέέ  ΓΓρρααμμμμααττέέαα,,  

ΣΣεε  ααππάάννττηησσηη  ττοουυ  μμεε  ααρρ..ππρρωωττ..  889999//2211‐‐0099‐‐22001166  εεγγγγρράάφφοουυ  σσααςς,,  σσααςς  γγννωωρρίίζζοουυμμεε  ττιιςς  

ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς  μμααςς  σσττοο  σσχχεεττιικκόό  ππρροοκκααττααρρκκττιικκόό  σσχχέέδδιιοο  δδιιααββοούύλλεευυσσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  ααννααββάάθθμμιισσηη  

ττοουυ  εεππιιμμεελληηττηηρριιαακκοούύ  θθεεσσμμοούύ:: 

1. Στην Αττική θα μπορούσε να λειτουργεί ένα Επιμελητήριο και όχι δύο. 
Σε διαφορετική περίπτωση τυχόν μικρή  χωρική  αρμοδιότητα του 
Επιμελητηρίου Πειραιά πιθανόν να επιφέρει σε αυτό πρόβλημα 
οικονομικής βιωσιμότητας. 

2. Πρόβλεψη ειδικού Π.Δ. για τα Επιμελητήρια για προμήθειες – έργα – 
μισθώσεις – αγορές – πωλήσεις  κλπ. και όχι εφαρμογή αναλογική ή 
μη των διατάξεων για το δημόσιο ή τα ν.π.δ.δ. Ομοίως για έξοδα 
παράστασης μελών Δ.Ε., καθώς και για δαπάνες μετακίνησης μελών 
Δ.Ε., Δ.Σ., Επιμελητηρίου, υπαλλήλων, καθώς και  τρίτων στους 
οποίους ανατίθεται συγκεκριμένη ενέργεια εκπροσώπησης. 

3. Το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού να είναι απλοποιημένο ( όχι μέρη Α & 
Β ) και να περιέχει υποψηφίους για όλα τα τμήματα Δ.Σ. του 
Επιμελητηρίου.  Μεμονωμένη υποψηφιότητα να αποκλείεται. Η 
κατανομή των εδρών να γίνεται με βάση την απλή αναλογική, η οποία 
να έχει εφαρμογή και στην Κ.Ε.Ε.Ε. 

4. Ενιαία υποχρεωτική συνδρομή μελών Επιμελητηρίων για 
Επιμελητήριο, Γ.Ε.Μ.Η., Υπηρεσία μιας Στάσης και λοιπές 
προσφερόμενες  υπηρεσίες από τα Επιμελητήρια. 
Χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και μελέτης το μοντέλο της «παροχής 
κοστολογημένης υπηρεσίας» σε ενδιαφερόμενα μέλη, όσον αφορά την 
ανταγωνιστική τιμή αυτής, αλλά και από πλευράς θεσμικού πλαισίου, 
καθόσον ένα Ν.Π.Δ.Δ. έρχεται να λειτουργήσει μερικώς ως «ιδιωτική 
επιχείρηση», ανταγωνιζόμενο μέλη του παρέχοντα τις ίδιες υπηρεσίες. 

5. Δημόσια πρόβλεψη οικονομικής επάρκειας για την κατάλληλη 
στελέχωση των νέων υπηρεσιακών δομών των Επιμελητηρίων, ούτως 
ώστε  να μην παρατηρηθεί το φαινόμενο της μη πλήρους υπηρεσιακής 
ανταπόκρισης τους στα αιτήματα των μελών τους.  

6. Προτείνεται οι συνέργειες των Επιμελητηρίων να οργανώνονται, 
ενθαρρύνονται και συνεπικουρούνται μέσα από την δομή της Κ.Ε.Ε.Ε., 
ούτως ώστε να έχουμε και καλύτερο εθνικό αποτέλεσμα. 
Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουν λόγο ύπαρξης τα Περιφερειακά 
Επιμελητηριακά Συμβούλια και ως μετεξέλιξη αυτών τα Περιφερειακά 
Επιμελητήρια.  
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Επιπρόσθετα αναφέρουμε ως κείμενο εργασίας και   θέσεις τις οποίες έχουμε ήδη 
διατυπώσει σε σχετικές συναντήσεις:  

                Α. Βασικά θέματα επιμελητηριακής νομοθεσίας. 

  11..    ΔΔιιααττήήρρηησσηη  ννοομμοοθθεεττιικκοούύ  ππλλααιισσίίοουυ  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυςς  ωωςς  ΝΝ..ΠΠ..ΔΔ..ΔΔ..   
                                        22..   ΙΙσσχχυυρροοπποοίίηησσηη   ττοουυ   ρρόόλλοουυ   ττοουυςς   ωωςς   σσυυμμββοούύλλοουυ   ττηηςς   ΠΠοολλιιττεείίααςς   κκααιι   ττωωνν   μμεελλώώνν                          

ττοουυςς..  

3.3.   Βελτίωση διαδικασίας λειτουργίας Γ.Ε.ΜΗ. και Υπηρεσίας μιας Στάσης.  Βελτίωση διαδικασίας λειτουργίας Γ.Ε.ΜΗ. και Υπηρεσίας μιας Στάσης. 
ΌΌσσοονν   ααφφοορράά   ττοο   ΓΓ..ΕΕ..ΜΜΗΗ..   θθαα   ππρρέέππεειι   νναα   λλεειιττοουυρργγήήσσεειι   σσαανν   μμηηττρρώώοο   κκααττααγγρρααφφήήςς  

κκααιι   ππιισσττοοπποοίίηησσηηςς   ττηηςς   εεμμπποορριικκόόττηηττααςς   ((εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηηττααςς)),,   ππεερριιέέχχοονν   ππλλήήρρηη  

σσττοοιιχχεείίαα,,   οούύττωωςς   ώώσσττεε   νναα   ππρροοσσφφέέρρεειι   άάμμεεσσηη   ααππεειικκόόννιισσηη   ππρροοςς   ππλληηρροοφφόόρρηησσηη  

κκάάθθεε      εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοουυ,,   ττωωνν   δδεεδδοομμέέννωωνν   κκααιι   ππααρρααμμέέττρρωωνν   άάσσκκηησσηηςς   ττηηςς  

εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηηττααςς  κκααττάά  ππεερριιοοχχέέςς..          
                  4.  Λειτουργία σε κάθε τέως νομό ενός μεικτού Επιμελητηρίου (βασικό υπάρχον 

καθεστώς).  
                 Στην   Αττική κατ’  εξαίρεση να λειτουργούν δύο μεικτά Επιμελητήρια με έδρα  

την      Αθήνα  και  τον  Πειραιά  και  Περιφέρεια  αυτή  των  τέως  νομαρχιακών 
αυτοδιοικήσεων  Αθήνας  και  Ανατολικής  Αττικής  (Επιμελητήριο  Αθήνας)  και 
Πειραιά  και  Δυτικής  Αττικής  (Επιμελητήριο  Πειραιά).   Τα  οφέλη  που  θα 
προκύψουν από την ως άνω λειτουργία εστιάζονται επιγραμματικά: 
‐ καλύτερη εκπροσώπηση των μελών των Επιμελητηρίων. 
‐εξοικονόμηση  πόρων,  οικονομικών    και  υπάρχοντος    ανθρώπινου 
δυναμικού.  Το      υπάρχον    ανθρώπινο  δυναμικό    θεωρείται  απολύτως  
απαραίτητο,  μετά  από  την  σχετική  ανακατανομή  αρμοδιοτήτων  (λόγω  της 
ενοποίησης),    για  την  διεκπεραίωση  των  νέων  επιμελητηριακών 
αρμοδιοτήτων  (Γ.Ε.ΜΗ.,  Υπηρεσία  μιας  Στάσης,  Παροχή  Πρωτοβάθμιας 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης). 

                   ‐ενιαία  και  ορθολογικότερη  αντιμετώπιση  λειτουργικών  οικονομικών  και    
διοικητικών    θεμάτων. 

  ‐καλύτερη συνολική Επιμελητηριακή εικόνα προς τα έξω. 

55..    ΠΠρροολληηππττιικκόόςς  έέλλεεγγχχοοςς  δδααππααννώώνν  ααππόό  ττοο  ΕΕλλεεγγκκττιικκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο..  

                  ΓΓιιαα   ττηηνν   ττααχχύύττηητταα   ττηηςς   δδιιααδδιικκαασσίίααςς   ππρροοττεείίννεεττααιι   οο   έέλλεεγγχχοοςς   νναα   γγίίννεεττααιι   ααππόό              

κκλλιιμμάάκκιιοο      εεδδρρεεύύοονν   σσττοο   εεπποοππττεεύύοονν   ΥΥπποουυρργγεείίοο   ήή   σσττηηνν   ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..,,   μμεε   ααπποοκκλλεειισσττιικκήή  

ααρρμμοοδδιιόόττηητταα   ττοονν   έέλλεεγγχχοο   ττωωνν   εεννττααλλμμάάττωωνν   δδααππααννώώνν   ττωωνν   ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν,,   τταα  

οοπποοίίαα  θθαα  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  ππρροοςς  έέλλεεγγχχοο  μμεε  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  ττρρόόπποο..  

      6.  Νομοθετική ρύθμιση για δυνατότητα διακανονισμού οφειλών από συνδρομές 
για μέλη  του Επιμελητηρίου που διακόπτουν την δραστηριότητά τους για 
συνταξιοδότηση, ούτως ώστε να λαμβάνουν το σχετικό πιστοποιητικό μας για 
τον ασφαλιστικό φορέα. Οι οφειλόμενες συνδρομές να αποδίδονται από τον 
ασφαλιστικό φορέα απευθείας στο Επιμελητήριο, χρεώνοντας το 
συνταξιοδοτικό προϊόν.  

      7.  Αναβαθμισμένη παροχή εππιιχχεειιρρηημμααττιικκώώνν  σσυυμμββοουυλλώώνν  σστταα  μμέέλληη  ((γγεεννιικκέέςς    

κκααττεευυθθυυννττήήρριιεεςς    γγρρααμμμμέέςς  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκήήςς  δδρράάσσηηςς,,  σσττάάδδιιαα  δδηημμιιοουυρργγίίααςς  

εεππιιχχεείίρρηησσηηςς,,  σσυυννααλλλλααγγέέςς  μμεε  φφοορρεείίςς  ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ..  &&  ΔΔηημμοοσσίίοουυ,,  λλοοιιππήή  ππλληηρροοφφόόρρηησσηη))..   
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            88..   ΣΣυυγγκκεεννττρρωωττιικκήή   κκααττάάθθεεσσηη   ααππόό   ττηηνν   ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ,,   μμεεττάά   ααππόό   εεππεεξξεερργγαασσίίαα   ααππόό   μμόόννιιμμεεςς  

ααννάά   θθεεμμααττοολλοογγίίαα   εεππιιττρροοππέέςς,,      γγννωωμμοοδδοοττιικκώώνν   &&   εειισσηηγγηηττιικκώώνν   ππααρρεεμμββάάσσεεωωνν  

ππρροοςς   ααρρμμόόδδιιοουυςς   φφοορρεείίςς   άάσσκκηησσηηςς   κκυυββεερρννηηττιικκήήςς   πποολλιιττιικκήήςς,,   γγιιαα   θθέέμμαατταα  

ααφφοορρώώνντταα   ττηηνν   δδρραασσττηηρριιόόττηητταα   ττωωνν   μμεελλώώνν   ττοουυςς,,   σσυυμμμμεεττέέχχοοννττααςς   ππααρράάλλλληηλλαα  

μμααζζίί   μμεε   ττηηνν   εεκκάάσσττοοττεε   ΚΚυυββέέρρννηησσηη,,   ωωςς   ννοομμοοθθεεττηημμέέννοοςς   σσύύμμββοουυλλόόςς   ττηηςς,,   σσττοονν  

δδιιάάλλοογγοο   μμεε   ττοουυςς   κκοοιιννωωννιικκοούύςς   εεττααίίρροουυςς   γγιιαα   θθέέμμαατταα   οοιικκοοννοομμίίααςς   κκααιι  

εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηηττααςς..    

      99..     ΚΚααττόόππιινν  κκααιι  εεφφόόσσοονν  δδιιεευυθθεεττηηθθοούύνν  τταα  ωωςς  άάννωω  σσηημμεείίαα,,  ππρροοττεείίννεεττααιι  νναα  ιιδδρρυυθθοούύνν  

κκααιι        λλεειιττοουυρργγήήσσοουυνν  μμεε  έέδδρραα  ττηηνν  ΑΑθθήήνναα     κκααιι  ππααρρααρρττήήμμαατταα  σσττηηνν  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη,,  

σσττοονν   ΠΠεειιρρααιιάά   κκααιι   σσεε   άάλλλλεεςς      κκοομμββιικκέέςς   ππόόλλεειιςς   ττηηςς   ππεερριιφφέέρρεειιααςς   ττηηςς   χχώώρρααςς,,      υυππόό  

ττηηνν  σσκκέέππηη  ττηηςς  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..,,  ααννααββααθθμμίίζζοοννττααςς  έέττσσιι  ττοο  ρρόόλλοο  ττηηςς:: 

        ‐‐    ΙΙννσσττιιττοούύττοο  ΕΕππιιμμόόρρφφωωσσηηςς  ΜΜεελλώώνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν..  ΟΟ  εενν  λλόόγγωω  φφοορρέέααςς  

σσττεελλεεχχωωμμέέννοοςς  μμεε  ττοο  κκααττάάλλλληηλλοο  δδυυννααμμιικκόό  θθαα  εεππιιμμοορρφφώώννεειι  ππεερριιοοδδιικκάά  τταα  μμέέλληη  

μμααςς,,  μμεε  ττηηνν  κκααττααββοολλήή  ααππ΄́  ααυυττάά  μμιιααςς  εελλάάχχιισσττηηςς  σσυυμμββοολλιικκήήςς  ααμμοοιιββήήςς,,  γγιιαα  ττηηνν  

ππρροοσσφφοορράά  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  δδιιααρρκκοούύςς  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  κκααττάάρρττιισσηηςς  κκααιι  

εεππιιμμόόρρφφωωσσηηςς..  

‐‐    ΦΦοορρέέααςς  σσυυμμββοουυλλεευυττιικκήήςς  υυπποοσσττήήρριιξξηηςς  ττηηςς  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηηττααςς,,  κκάάττιι  σσαανν  ττοο  

άάδδοοξξαα  ππααύύσσαανν  ττηηνν  δδρράάσσηη  ττοουυ  ΚΚ..ΕΕ..ΤΤ..ΑΑ..  ΑΑττττιικκήήςς,,  έέχχοοννττααςς  ττώώρραα  ωωςς  εεμμππεειιρρίίαα  ττηηνν  

γγννώώσσηη  ττωωνν  ππααρρααμμέέττρρωωνν  πποουυ  ττοο  οοδδήήγγηησσαανν  σσττηηνν  ααφφάάννεειιαα..  

ΤΤέέλλοοςς   ππρροοττεείίννεεττααιι,,   μμεεττάά   ττηηνν   δδιιεεξξααγγωωγγήή   ττωωνν   εεππόόμμεεννωωνν   εεκκλλοογγώώνν   ααννάάδδεειιξξηηςς   ννέέωωνν   οορργγάάννωωνν  

δδιιοοίίκκηησσηηςς  εεππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν  ((22001177)),,  νναα  σσυυζζηηττηηθθεείί  κκααιι  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  εεκκλλοογγήήςς  ααυυττώώνν,,  ηη  σσύύννθθεεσσήή  

ττοουυςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  οο  κκααννοοννιισσμμόόςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυςς..  

                                          ΒΒ..  ΛΛοοιιππάά  λλεειιττοουυρργγιικκάά  οοιικκοοννοομμιικκάά  θθέέμμαατταα  
1.  Αναδρομική (από 01/01/2015) τροποποίηση της σχετικής Υπουργικής  

απόφασης ΚΥΑ 79752(ΦΕΚ 3623/Β/31‐12‐14), όσον αφορά το τέλος για 
την αρχική καταχώριση  (εγγραφή) στο ΓΕΜΗ που εισπράττεται από τις 
ΥΜΣ ποσού 10,00 ευρώ, προκειμένου να παραμένει στο σύνολό του  στα 
Επιμελητήρια και να μην υπάρχει θέμα νομιμότητας στην εφαρμογή. 
(σχετικό έγγραφό ΚΕΕΕ αρ. πρωτ. 61/14‐1‐15).  
Επιπλέον  να  διευκρινισθεί  εάν  η  απόφαση  αυτή  αφορά  το  σύνολο  των   
επιχειρήσεων που εγγράφονται στα Επιμελητήρια  (ατομικές επιχειρήσεις 
κλπ) ή μόνο εκείνες που συστήνονται μέσω των ΥΜΣ. 

                      2.   Θεσμοθέτηση με υπουργική απόφαση (άμεσα ή με εξουσιοδότηση του 
Δ.Σ. ή της Δ.Ε. των Επιμελητηρίων) του τέλους παροχής υπηρεσίας 
ψηφιακής υπογραφής, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται 
στην  ΥΑ 78030 (ΦΕΚ 3586/Β/31‐12‐2014). 

                         3.   Θεσμοθέτηση ποσού επιχορήγησης του Insuleur  από τα Επιμελητήρια.      
(τροποποίηση  Επιμελητηριακής νομοθεσίας).   

Παραμένοντες  στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία, 
                                                                                               Με εκτίμηση, 
                                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ               
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