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1. ΘΕΜΑΤΑ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΜΕΛΩΝ  

  

                                                                      1.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ  

  

                            11..  

                                                                                                                      
ΠΠεειιρρααιιάάςς      2244//0022//22001144                                                                                          

ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::    33773388  

  

                                                                                                                                                                              ΠΠΡΡΟΟΣΣ::κκ..  ΒΒ..  ΚΚΕΕΓΓΚΚΕΕΡΡΟΟΓΓΛΛΟΟΥΥ                                                                      
ΥΥφφυυπποουυρργγόό  ΕΕρργγαασσίίααςς,,  ΚΚοοιιννωωνν..    
ΑΑσσφφάάλλιισσηηςς  &&  ΠΠρρόόννοοιιααςς    

  

κκύύρριιεε  υυπποουυρργγέέ,,  

ΣΣεε  σσυυννέέχχεειιαα  σσυυζζήήττηησσήήςς  μμααςς,,  σσααςς  δδιιααββιιββάάζζωω  σσυυννηημμμμέένναα  ττοο  μμεε  ααρρ..  
ππρρωωττ..2200118844//  0011--1100--22001133    σσχχεεττιικκόό  έέγγγγρρααφφόό  μμααςς,,  γγιιαα  ττοο  θθέέμμαα  έέκκδδοοσσηηςς  
αασσφφααλλιισσττιικκήήςς  εεννηημμεερρόόττηηττααςς..  

ΕΕππεειιδδήή  θθεεωωρροούύμμεε  όόττιι  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ηη  ααππλλοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  έέκκδδοοσσηηςς  
ττοουυ  ωωςς  άάννωω  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκοούύ,,  χχρρηησσιιμμοοπποοιιώώννττααςς  ττοο  δδιιααδδιικκττυυαακκόό    σσύύσσττηημμαα  
««ΕΕΡΡΓΓΑΑΝΝΗΗ»»,,  ππααρραακκααλλοούύμμεε  γγιιαα  ττηηνν  εεξξέέτταασσηη  ττοουυ  θθέέμμααττοοςς..    

ΣΣττηη  δδιιάάθθεεσσήή  σσααςς  γγιιαα  ππεερρααιιττέέρρωω  σσυυννεερργγαασσίίαα..  

                                                                                                                            ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,                                                                                                               
ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                                                                          ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ    ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ    

ΣΣυυνν::  ΦΦύύλλλλαα  ((22))  δδύύοο    
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22.. 

                                                                                                                                                                                                                                                                ΠΠεειιρρααιιάάςς            1144//0055//22001144          

                                                                                                                                                                                                                                                                ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::            88550033            

  

                                                                                                                                                                                                  ΠΠΡΡΟΟΣΣ::  κκ..  ΙΙ..  ΒΒΡΡΟΟΥΥΤΤΣΣΗΗ  
                                                                                                                                                                                                                              ΥΥπποουυρργγόό  ΕΕρργγαασσίίααςς,,  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς    

ΑΑσσφφάάλλιισσηηςς  &&  ΠΠρρόόννοοιιααςς    

  

κκύύρριιεε  υυπποουυρργγέέ,,  

ΣΣααςς  εεππιισσυυννάάππττοουυμμεε  ααίίττηησσηη  ««μμέέλλοουυςς»»  μμααςς,,  ππρρώώηηνν  εελλεεύύθθεερροουυ  
εεππααγγγγεελλμμααττίίαα,,  πποουυ  ααφφοορράά  ττοο  ββοοήήθθηημμαα  ααννεερργγίίααςς  ττωωνν  ππρρώώηηνν  ααυυττοοττεελλώώςς  
&&  ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππαασσχχοολλοούύμμεεννωωνν..  

ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα,,  ηη  ππρρόόσσφφααττηη  ρρύύθθμμιισσηη  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  γγιιαα  ττοο  
ππααρρααδδεεκκττόό  ττηηςς  ααίίττηησσηηςς  ααρρκκεείί  ηη  ρρύύθθμμιισσηη  ττωωνν  οοφφεειιλλόόμμεεννωωνν  εειισσφφοορρώώνν,,  δδεενν  
κκααλλύύππττεειι  ααυυττοούύςς  πποουυ  εείίχχαανν  δδιιαακκόόψψεειι  ττοο  εεππάάγγγγεελλμμάά  ττοουυςς  δδιιάάσσττηημμαα  
ππεερριισσσσόόττεερροο  ττοουυ  ττρριιμμήήννοουυ  ααππόό  ττηηνν  ιισσχχύύ  ττηηςς  ((σσχχεεττ..  εεγγκκ..  ΟΟ..ΑΑ..ΕΕ..ΕΕ..  77  
ΔΔΙΙΑΑΣΣΦΦ//ΦΦ2244//11//330066338800//2255--0022--22001144))..  

ΠΠααρραακκααλλοούύμμεε  γγιιαα  ττηηνν  εεξξέέτταασσηη  ττοουυ  θθέέμμααττοοςς  ππρροοςς  ττηηνν  κκααττεεύύθθυυννσσηη  ττηηςς  
άάρρσσηηςς  ααυυττήήςς  ττηηςς  ««ααββλλεεψψίίααςς»»..  

  

                                                                                                                                        ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  
                                                                                                                                      ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                                                                                          ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ    

ΣΣυυνν::  ΦΦύύλλλλαα  ((33))  ττρρίίαα  
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                                                        2.  ΑΝΑΠΤΥΞΗ2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

  

                      11..  

                                                                                                                                                                ΠΠεειιρρααιιάάςς        1100//0033//22001144                                                                            
ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::        44663322  

  

                                                                                                                                                                                                                             ΠΠΡΡΟΟΣΣ::    κκ..  ΕΕυυάάγγγγεελλοο  ΒΒεεννιιζζέέλλοο                                                            
ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροο  ττηηςς  ΚΚυυββέέρρννηησσηηςς    
&&    ΠΠρρόόεεδδρροο  ΠΠΑΑ..ΣΣΟΟ..ΚΚ..    

    

  

κκύύρριιεε  ΑΑννττιιππρρόόεεδδρρεε  //  ΠΠρρόόεεδδρρεε..  

ΟΟ   εεππιιμμεελληηττηηρριιαακκόόςς   θθεεσσμμόόςς   κκααιι   ηη   μμιικκρροομμεεσσααίίαα   εεππιιχχεείίρρηησσηη   ββρρίίσσκκοοννττααιι  

σσττηηνν  δδυυσσκκοολλόόττεερρηη  φφάάσσηη  εεππιιββίίωωσσήήςς  ττοουυςς,,  εεξξααιιττίίααςς  σσυυγγκκυυρρίίααςς  ««ααττυυχχώώνν»»  

σσυυννεεχχώώνν  ρρυυθθμμίίσσεεωωνν..  

ΠΠρροοκκεειιμμέέννοουυ   νναα   ααρρθθεείί   ττοο   εενν   λλόόγγωω   δδυυσσμμεεννέέςς   κκλλίίμμαα,,   ππααρραακκααλλοούύμμεε   γγιιαα  

σσυυννάάννττηησσήή  μμααςς   ‐‐  σσττηηνν  οοπποοίίαα  θθαα  μμπποορροούύσσαανν  νναα  ππρροοσσκκλληηθθοούύνν  κκααιι  άάλλλλοοιι  

εεκκππρρόόσσωωπποοιι  ππααρρααγγωωγγιικκώώνν  φφοορρέέωωνν  ‐‐    κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  θθαα  σσυυζζηηττηηθθοούύνν::  

1. Το μέλλον των Επιμελητηρίων της χώρας, μετά την κατάργηση από 
01/01/2015,  της  υποχρεωτικής  εγγραφής  των  επιχειρήσεων  σε 
αυτά. 

Το μέλλον των Επιμελητηρίων της χώρας, μετά την κατάργηση από 
01/01/2015,  της  υποχρεωτικής  εγγραφής  των  επιχειρήσεων  σε 
αυτά.

2.2.  Το  μέλλον  της  μικρομεσαίας  επιχείρησης  στην  Ελλάδα,  μετά  τον 
καταιγισμό  επιβολής  τα  τελευταία  έτη  αντιαναπτυξιακών, 
φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών μέτρων. 

Το  μέλλον  της  μικρομεσαίας  επιχείρησης  στην  Ελλάδα,  μετά  τον 
καταιγισμό  επιβολής  τα  τελευταία  έτη  αντιαναπτυξιακών, 
φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών μέτρων. 

  
ΑΑννααμμέέννοοννττααςς  ττηηνν  θθεεττιικκήή  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττοουυ  ααιιττήήμμααττόόςς  μμααςς,,  

                                                                                                                                                            ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,                                                                                                                   

ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                                                                                        ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ    ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ         
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                      22..  

                                                                                                                                                                                                                                                            ΠΠεειιρρααιιάάςς                  2288//0044//22001144  

                                                                                                                                                                                                                                                            ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::                  77662288      

  

                                                                                                                                                                                                            ΠΠΡΡΟΟΣΣ::      κκαα  ΡΡ..  ΔΔΟΟΥΥΡΡΟΟΥΥ  
                                                                                                                                                                                                ΥΥπποοψψήήφφιιαα  ΠΠεερριιφφεερρεειιάάρρχχηη              

ΑΑττττιικκήήςς    

κκαα  ΔΔοούύρροουυ,,    

ΣΣααςς   εευυχχααρριισσττοούύμμεε   γγιιαα   ττηηνν   εεππιικκοοιιννωωννίίαα   σσααςς,,      όόσσοονν   ααφφοορράά   ττοο   θθέέμμαα   ττηηςς  

ααννοοιικκττήήςς  δδηημμόόσσιιααςς  δδιιααββοούύλλεευυσσηηςς  γγιιαα  τταα  θθέέμμαατταα  πποουυ  ααππαασσχχοολλοούύνν  ττηηνν  

εευυρρύύττεερρηη   ππεερριιφφέέρρεειιαα   ττοουυ   ΠΠεειιρρααιιάά   κκααιι   σσααςς   εευυχχόόμμαασσττεε   κκααλλήή   εεππιιττυυχχίίαα  

γγιιαα  ττηηνν    υυπποοψψηηφφιιόόττηηττάά  σσααςς..  

ΣΣααςς   γγννωωρρίίζζοουυμμεε   όόττιι   ττηηνν   ίίδδιιαα   ηημμέέρραα         έέχχοουυμμεε   ππρροογγρρααμμμμααττίίσσεειι   τταακκττιικκήή  

σσυυννεεδδρρίίαασσηη   ττοουυ   ΔΔ..ΣΣ..   ττοουυ   ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ   κκααιι   ωωςς   εεκκ   ττοούύττοουυ   εείίννααιι   πποολλύύ  

δδύύσσκκοολλοο  νναα  ππααρραασσττοούύμμεε..  

ΕΕππεειιδδήή   όόμμωωςς   θθεεωωρροούύμμεε   ττοο   θθέέμμαα   άάκκρρωωςς   εεππίίκκααιιρροο   κκααιι   κκρρίίσσιιμμοο,,  

ππααρρααθθέέττοουυμμεε   σσττηη   σσυυννέέχχεειιαα   τταα   ββαασσιικκόόττεερραα   ζζηηττήήμμαατταα   πποουυ   χχρρεειιάάζζοοννττααιι  

λλύύσσηη,,  ππααρρααμμέέννοοννττεεςς  σσττηη  δδιιάάθθεεσσήή  σσααςς  γγιιαα  ππεερρααιιττέέρρωω  σσυυννεερργγαασσίίαα..      

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Σ. Ε.Ε.Π. 28/04/2014) 

•       ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ – ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Ο.Λ.Π. 
         – ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 

• ΘΕΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (OPEN‐MALL) 

•    ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΖΑΡΙΩΝ – ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

•    ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

•    ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΟΣ ΑΓΟΡΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) 

•    ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
         – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  
•    ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

                                                                                     Με εκτίμηση, 
                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΕΝΕΤΟΣ 
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                      33..                            

                                                                                            ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ                                                                                                              

                      ΣΣττοονν   ααππόόηηχχοο   ττηηςς   ααννοοιικκττήήςς   σσυυζζήήττηησσηηςς   μμεε   θθέέμμαα   ::   ““ΗΗ   εεππεερρχχόόμμεεννηη   ιιδδιιωωττιικκοοπποοίίηησσηη   ττοουυ  

ΟΟΛΛΠΠ,,   ττοο   μμέέλλλλοονν   ττηηςς   ΝΝααυυππηηγγοοεεππιισσκκεευυήήςς   κκααιι   ττωωνν   ΕΕλλλληηννιικκώώνν   ΝΝααυυππηηγγεείίωωνν””   ηη   οοπποοίίαα  

δδιιοορργγααννώώθθηηκκεε  ττηηνν  1177//0022//22001144  μμεε  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα  ττωωνν  33ωωνν  ΠΠεειιρρααϊϊκκώώνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν  ((ΕΕΒΒΕΕΠΠ‐‐ΒΒΕΕΠΠ‐‐

ΕΕΕΕΠΠ))   κκααιι   ττωωνν   οορργγααννώώσσεεωωνν   ττωωνν   ννααυυππηηγγοοεεππιισσκκεευυαασσττώώνν,,   οο   ΠΠρρόόεεδδρροοςς   ττοουυ   ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  

ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  κκ..  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΜΜππεεννέέττοοςς  ππααρρααττηηρρεείί  ::  

                  ««ΘΘεεωωρρώώ  όόττιι  ηη  δδιιοορργγάάννωωσσηη  ααυυττήήςς  ττηηςς  σσυυζζήήττηησσηηςς,,  ήήτταανν  μμιιαα  θθεεττιικκήή  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα  
γγιιαα  νναα  αακκοουυσσττοούύνν  όόλλεεςς  οοιι  ααππόόψψεειιςς  γγιιαα  ττοο  μμέέλλλλοονν  ττοουυ  ΟΟ..ΛΛ..ΠΠ..  κκααιι  ττηηςς  ννααυυππηηγγοοεεππιισσκκεευυήήςς..  

                      ΆΆσσχχεετταα  μμεε  ττιιςς  θθέέσσεειιςς  πποουυ  δδιιααττυυππώώθθηηκκαανν    κκααττάά  ττηηνν  σσυυζζήήττηησσηη,,  θθαα  ππρρέέππεειι  εεππιιττέέλλοουυςς  
όόλλοοιι  μμααςς,,  φφοορρεείίςς  εερργγοοδδοοττώώνν  κκααιι  εερργγααζζοομμέέννωωνν,,  πποολλιιττιικκήή  ηηγγεεσσίίαα,,  εεππιιμμεελληηττήήρριιαα,,  φφοορρεείίςς  
ττοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  κκααιι  δδιιοοίίκκηησσηη  ττοουυ  ΟΟ..ΛΛ..ΠΠ,,  νναα  ββρροούύμμεε  ααυυττόό  πποουυ  μμααςς  εεννώώννεειι  κκααιι  όόχχιι  ααυυττόό  πποουυ  
μμααςς  χχωωρρίίζζεειι..  

                    ΆΆπποοψψηη  μμοουυ  εείίννααιι,,  όόττιι  όόλλοουυςς  μμααςς  εεννώώννεειι  ηη  σσκκέέψψηη  όόττιι  ττοο  λλιιμμάάννιι  ττοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  θθαα  
ππρρέέππεειι  νναα  δδίίννεειι  έέσσοοδδαα  σσττηηνν  χχώώρραα  κκααιι  ηη  σσυυννααφφήήςς  μμεε  ττηηνν  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  
ννααυυππηηγγοοεεππιισσκκεευυαασσττιικκήή  ζζώώννηη  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααννααζζωωοογγοοννηηθθεείί,,  δδηημμιιοουυρργγώώννττααςς  θθέέσσεειιςς  
εερργγαασσίίααςς  κκααιι  έέσσοοδδαα  σσττιιςς  μμιικκρρέέςς  κκααιι  μμεεσσααίίεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ττοουυ  χχώώρροουυ..  

                    ΩΩςς  εεκκ  ττοούύττοουυ,,  κκρρίίννεεττααιι  σσκκόόππιιμμηη  ηη  αακκύύρρωωσσηη  ττηηςς  ππώώλληησσηηςς  ττοουυ  ππλλεειιψψηηφφιικκοούύ  
ππαακκέέττοουυ  ττωωνν  μμεεττοοχχώώνν  ττοουυ  ΟΟ..ΛΛ..ΠΠ..,,  μμεε  σσκκοοππόό  ττηηνν  εεξξεεύύρρεεσσηη  λλύύσσηηςς  ππρροοςς  ττηηνν  κκααττεεύύθθυυννσσηη  
ττοο  λλιιμμάάννιι  νναα  ππααρρααμμεείίννεειι  δδηημμόόσσιιοουυ  χχααρραακκττήήρραα  κκααιι  ηη  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυ  νναα  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  κκααιι  
ττηηνν  ννααυυππηηγγοοεεππιισσκκεευυήή,,  οούύττωωςς  ώώσσττεε  νναα  μμηηνν  εεκκχχωωρρηηθθεείί  ««ππηηγγήή  ππλλοούύττοουυ»»  ππρροοςς  αακκρρααιιφφννήή  
ιιδδιιωωττιικκάά  σσυυμμφφέέρροονντταα..  

                    ΤΤαα  λλιιμμάάννιιαα  κκααιι  φφυυσσιικκάά  κκααιι  οο  ΟΟ..ΛΛ..ΠΠ..  ααννήήκκοουυνν  σσττοο  λλααόό  κκααιι  οοφφεείίλλοουυνν  νναα  έέχχοουυνν  
ππρρωωττεεύύοονντταα  ρρόόλλοο  σσττηηνν  αανναασσυυγγκκρρόόττηησσηη  ττηηςς  οοιικκοοννοομμίίααςς  ττηηςς  χχώώρρααςς,,  ααπποοττεελλώώννττααςς  
ββαασσιικκοούύςς  ππυυλλώώννεεςς  ααννάάππττυυξξηηςς  κκααιι  ππρροοόόδδοουυ..  

                      ΕΕμμεείίςς  οοιι  ΕΕππιιμμεελληηττηηρριιαακκοοίί,,  ππρροοαασσππιιζζόόμμεεννοοιι    ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  
ττωωνν  μμεελλώώνν  μμααςς,,  μμέέσσαα  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  εεθθννιικκήήςς  οοιικκοοννοομμίίααςς,,  θθαα  σσυυννεεχχίίζζοουυμμεε  νναα  
δδιιεεκκδδιικκοούύμμεε  τταα  ππααρρααππάάννωω,,  σσυυννεερργγααζζόόμμεεννοοιι  μμεε  ττοουυςς  σσυυννααρρμμόόδδιιοουυςς  πποολλιιττιικκοούύςς  κκααιι  
ππεερριιφφεερρεειιαακκοούύςς  φφοορρεείίςς»»..    

  

                                                                                                                                                                  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  

  

ΠΠεειιρρααιιάάςς  2244//0022//22001144  

((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))                                                                                   
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                      44..  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

    Α. Βασικά θέματα  

•       ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ – ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 
Ο.Λ.Π.-ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ  

•   ΘΕΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (OPEN-MALL) 
•    ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΖΑΡΙΩΝ – ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
•    ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
•    ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΟΣ ΑΓΟΡΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) 
•     ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
                                          – ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ  
•    ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

              ΒΒ..  ΕΕππιιμμέέρροουυςς  ααννααφφοορράά  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννωωνν  θθεεμμάάττωωνν  

ΘΘεεωωρροούύννττααιι  σσηημμααννττιικκέέςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  ηη  ννααυυττιιλλίίαα  κκααιι  
οο      ττοουυρριισσμμόόςς,,  ααππόό  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  μμπποορρεείί  νναα  υυππάάρρξξεειι  
θθεεττιικκόό  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  γγιιαα  ττηηνν  οοιικκοοννοομμίίαα  ττηηςς  εευυρρύύττεερρηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  ττοουυ  
ΠΠεειιρρααιιάά  κκααιι  ττωωνν  ννηησσιιώώνν  ττοουυ..  

                ΕΕππιιππρρόόσσθθεετταα  ααννααμμέέννεεττααιι  νναα  σσυυμμββάάλλλλοουυνν  θθεεττιικκάά  κκααιι::  
  

••  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  αξιοποίηση,  προς  την  πλευρά  της  πλήρους  λειτουργίας  του  ως  πνευματικού-
πολιτιστικού  κέντρου,  του  Δημοτικού  Θεάτρου  Πειραιά.  
Η αξιοποίηση, προς την πλευρά της πλήρους λειτουργίας του ως πνευματικού-
πολιτιστικού κέντρου, του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

••  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.

••  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. 
Επ’ αυτού προτείνεται η χρησιμοποίηση του υπάρχοντος νομικού πλαισίου 
λειτουργίας των Επιμελητηρίων ( ν. 2081/92 – ν.3419/05 – ν.3769/09), όπου 
προβλέπεται η συμμετοχή των Επιμελητηρίων σε σχήματα που εξυπηρετούν 
σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και απολαμβάνουν τα οφέλη εθνικής ή 
κοινοτικής χρηματοδότησης.  
Θα μπορούσαν να συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα ο Ο.Λ.Π., τα 
Επιμελητήρια ή το ενιαίο Επιμελητήριο Πειραιά, ο Δήμος, η Περιφέρεια 
Αττικής, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, τα Υπουργεία επί της Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και λοιποί φορείς δημόσιας εξουσίας.  
Η συγκεκριμένη δράση θεωρούμε ότι θα αποδώσει τα μέγιστα έχοντας ως 
προηγούμενο βήμα την ενοποίηση των Επιμελητηρίων του Πειραιά. (Μετά την 
υλοποίησή της από το αρμόδιο Υπουργείο, προτείνεται η εξεύρεση χώρου για 
τη στέγαση του ενιαίου πια επιμελητηριακού φορέα και το υπάρχον 
νεοκλασικό του Ε.Β.Ε.Π. να μετατραπεί σε ινστιτούτο επιμόρφωσης μελών 
του ενιαίου Επιμελητηρίου.). 

• 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. 

• Ο έλεγχος της λειτουργίας των Κυριακάτικων Αγορών «ΠΑΖΑΡΙΩΝ» Πειραιά 
και Σχιστού Περάματος, στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας.  

• Η ίδρυση Κεντρικής Αγοράς Τροφίμων «Ιπποδάμειος Αγορά» στον Πειραιά. 
• Η ύπαρξη κινήτρων επιχειρηματικότητας στα νησιά μας, όπως συγκοινωνιακή 

σύνδεση, ενέργεια, αναπτυξιακά προγράμματα, ειδικό φορολογικό πλαίσιο. 
••  Η  αξιοποίηση  λειτουργίας  λιμανιού,  ιδίως  στον  τομέα  της  κρουαζιέρας,  της  

ναυπηγοεπισκευής  και  της  ναυτιλιακής  συγκέντρωσης  επιχειρήσεων  και  
φορέων.    

Η αξιοποίηση λειτουργίας λιμανιού, ιδίως στον τομέα της κρουαζιέρας, της
ναυπηγοεπισκευής και της ναυτιλιακής συγκέντρωσης επιχειρήσεων και
φορέων.

• Η ίδρυση στον Πειραιά  Διεθνούς Δικαστηρίου Ναυτιλιακών Υποθέσεων – 
Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά. 

• 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). 

••  Η σύνδεση της πόλης με το Πανεπιστήμιο και το Τ.Ε.Ι. Πειραιά, με σκοπό την 
τροφοδότηση στελεχών σε θέματα ιδίως νέων τεχνολογιών και ανάπτυξης 
επιχειρηματικών και κοινωνικών πρακτικών.  

                                                      

                                                                                                                                        ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ  
                                                                                                                                                    ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  

ΣΣΕΕΠΠΤΤΕΕΜΜΒΒΡΡΙΙΟΟΣΣ  22001144                                                                                                  
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                                3. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

           1. 

                                                                                            ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ                                      

                        ΣΣττοο   ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό   ΣΣυυμμββοούύλλιιοο   ττοουυ   ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ   ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  

ΠΠεειιρρααιιάά   ,,   σσττηηνν   τταακκττιικκήή   σσυυννεεδδρρίίαασσηη   μμηηννόόςς   ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ   22001144  

ππααρρεευυρρέέθθηησσαανν  κκααιι  ττίίμμηησσαανν  μμεε  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαα  ττοουυςς,,  οο  ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΠΠεειιρρααιιάά  κκ..  

ΙΙωωάάννννηηςς  ΜΜώώρρααλληηςς     κκααθθώώςς  κκααιι  οο  ΑΑννττιιππεερριιφφεερρεειιάάρρχχηηςς     ΠΠεειιρρααιιάά  κκ..   ΓΓεεώώρργγιιοοςς  

ΓΓααββρρίίλληηςς   όόπποουυ   σσυυζζηηττήήθθηηκκαανν   τταα   ττρρέέχχοονντταα   ππρροοββλλήήμμαατταα   ααννάάππττυυξξηηςς   ττηηςς  

ππόόλληηςς  κκααιι  ττωωνν  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιιώώνν  ..  

                    ΣΣτταα   θθέέμμαατταα   ττηηςς   ηημμεερρήήσσιιααςς   δδιιάάττααξξηηςς   σσυυζζηηττήήθθηηκκεε   μμεεττααξξύύ   άάλλλλωωνν   όόττιι  

ββρρίίσσκκεεττααιι   σσεε   εεξξέέλλιιξξηη   ηη   ΑΑππόόφφαασσηη   ττοουυ   ΥΥφφυυπποουυρργγοούύ   ΑΑννάάππττυυξξηηςς   κκ..  

ΓΓεερράάσσιιμμοουυ   ΓΓιιαακκοουυμμάάττοουυ   μμεε   θθέέμμαα   ::   ««ΣΣυυγγκκρρόόττηησσηη   ΝΝοομμοοππααρραασσκκεευυαασσττιικκήήςς  

εεππιιττρροοππήήςς   γγιιαα   ττηηνν   ααννααθθεεώώρρηησσηη   κκααιι   ττοονν   εεκκσσυυγγχχρροοννιισσμμόό   ττηηςς  

ΕΕππιιμμεελληηττηηρριιαακκήήςς   ΝΝοομμοοθθεεσσίίααςς»»   μμεε   χχρροοννιικκόό   οορρίίζζοονντταα   γγύύρρωω   σστταα      μμέέσσαα   ττοουυ  

μμηηννόόςς  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ..      

  

ΠΠεειιρρααιιάάςς      2266//0099//22001144                                                                                                                                                          ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  

((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))    
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           2. 

                                                                                              ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  

                    ΤΤοο  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκόό  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ΠΠεειιρρααιιάά,,  μμεε  ααφφοορρμμήή   ττηηνν  υυπποουυρργγιικκήή  

ααππόόφφαασσηη  γγιιαα  ττοο  άάννοοιιγγμμαα  ττωωνν  κκαατταασσττηημμάάττωωνν  σσεε  δδέέκκαα  ππεερριιοοχχέέςς  ((;;))  όόλλοο  ττοονν  

χχρρόόννοο,,  ππααρρααττηηρρεείί  τταα  ππααρραακκάάττωω::  

                    ΠΠάάγγιιαα   θθέέσσηη   ττοουυ   ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ   εείίννααιι   ηη   μμηη   λλεειιττοουυρργγίίαα   ττωωνν  

κκαατταασσττηημμάάττωωνν  ττιιςς  ΚΚυυρριιαακκέέςς..  

                    ΕΕφφόόσσοονν   όόμμωωςς   υυππάάρρχχεειι   ήήδδηη   σσεε   ιισσχχύύ   οο   νν..   44117777//22001133   ααρρ..   1166   πποουυ  

ρρυυθθμμίίζζεειι   ττηηνν   ππρροοααιιρρεεττιικκήή   λλεειιττοουυρργγίίαα   ττωωνν   κκαατταασσττηημμάάττωωνν   ττιιςς   ΚΚυυρριιαακκέέςς  

ππρροοττεείίννοουυμμεε  ::  

--    Το  γενικό  «άνοιγμα»  των  καταστημάτων  μόνο  τις  7  Κυριακές 
που  αναφέρει ο ως άνω νόμος. 

  Το  γενικό  «άνοιγμα»  των  καταστημάτων  μόνο  τις  7  Κυριακές 
που  αναφέρει ο ως άνω νόμος. 

--  Στις  τουριστικές  περιοχές  της  περιφέρειας,  το  «άνοιγμα»  των 
καταστημάτων  τις  Κυριακές  κατά  την  διάρκεια  της  τουριστικής 
περιόδου,  σε  συνάρτηση  με  τις  εκφρασμένες  ανάγκες  της  τοπικής 
κοινωνίας. 

Στις  τουριστικές  περιοχές  της  περιφέρειας,  το  «άνοιγμα»  των 
καταστημάτων  τις  Κυριακές  κατά  την  διάρκεια  της  τουριστικής 
περιόδου,  σε  συνάρτηση  με  τις  εκφρασμένες  ανάγκες  της  τοπικής 
κοινωνίας. 

  

                      ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  οοιι  κκααννόόννεεςς  ττηηςς  ««ααγγοορράάςς»»  κκααιι   ιιδδίίωωςς  ηη  ««ζζήήττηησσηη»»   ‐‐  

ηη   οοπποοίίαα   εείίννααιι   σσεε   άάμμεεσσηη   σσυυννάάρρττηησσηη   μμεε   ττοο   δδιιααθθέέσσιιμμοο   εειισσόόδδηημμαα   ττωωνν  

κκααττααννααλλωωττώώνν   κκααιι   όόχχιι   μμεε   ττιιςς   δδιιεευυρρυυμμέέννεεςς   ώώρρεεςς   ««ααννοοίίγγμμααττοοςς»»   ττωωνν  

κκαατταασσττηημμάάττωωνν  ––  κκααθθοορρίίζζοουυνν  ττοο  γγεεννιικκόό  ππλλααίίσσιιοο  κκααιι  ττοο  ωωρράάρριιοο  λλεειιττοουυρργγίίααςς  

ττωωνν  κκαατταασσττηημμάάττωωνν..  

                      ΕΕππιιττέέλλοουυςς   ααςς   μμηηνν   υυπποοττιιμμοούύνν   κκάάπποοιιοοιι   ττηηνν   ννοοηημμοοσσύύννηη   ττωωνν   μμιικκρρώώνν  

εεμμππόόρρωωνν  &&   εεππααγγγγεελλμμααττιικκώώνν   κκααιι   ααςς   μμηηνν   οοδδηηγγοούύνν   κκααιι   άάλλλλοουυςς   ααννθθρρώώπποουυςς  

σσττηηνν  ααννεερργγίίαα..  

      

  

ΠΠεειιρρααιιάάςς    0088//0077//22001144                                                                                                                                  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  

((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))    
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                            33..  

                                                                                                            ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ    

                                                                                                                      ««  ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΜΜΙΙΣΣΘΘΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ‐‐  

                                                                                        ΝΝΕΕΟΟ  ΧΧΤΤΥΥΠΠΗΗΜΜΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ»»      

  

ΗΗ   ττρροοπποοπποοίίηησσηη   ττοουυ   θθεεσσμμιικκοούύ   ππλλααιισσίίοουυ   γγιιαα   ττιιςς   εεμμπποορριικκέέςς   μμιισσθθώώσσεειιςς   κκααιι  

ιιδδίίωωςς   ηη   33εεττήήςς   ππρροοσστταασσίίαα   πποουυ   θθαα   ππααρρέέχχεεττααιι   ππλλέέοονν   ααννττίί   ττηηςς   1122εεττοούύςς,,  

έέρρχχεεττααιι   νναα   δδώώσσεειι   έένναα   αακκόόμμηη   ιισσχχυυρρόό   ππλλήήγγμμαα   σσττηηνν   ααννάάππττυυξξηη   ττηηςς  

εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηηττααςς  κκααιι  ττωωνν  εεππεεννδδύύσσεεωωνν..  

ΡΡωωττάάμμεε  εευυθθέέωωςς  ττοουυςς  εεμμππννεευυσσττέέςς  ααυυττήήςς  ττηηςς  δδιιάάττααξξηηςς..  

ΠΠοοιιοοςς   εεππιιχχεειιρρηημμααττίίααςς   θθαα   εεππεεννδδύύσσεειι   δδιιααμμοορρφφώώννοοννττααςς   έένναα   εεμμπποορριικκόό  

κκααττάάσσττηημμαα  μμεε  χχρροοννιικκόό  οορρίίζζοονντταα  ααππόόσσββεεσσηηςς  ττωωνν  χχρρηημμάάττωωνν  ττοουυ  τταα  33  έέττηη;;  

ΑΑυυττήή   ηη   ττόόσσοο   σσύύννττοομμηη   χχρροοννιικκήή   δδιιάάρρκκεειιαα   δδεενν   θθαα   μμπποορροούύσσεε   νναα   ππρροοββλλεεφφθθεείί  

οούύττεε  σσεε  κκααιιρρόό  ««ππααχχιιώώνν  ααγγεελλάάδδωωνν»»..  

ΕΕππιιττέέλλοουυςς   κκύύρριιοοιι   ααρρμμόόδδιιοοιι,,   έέχχεειι   ττέέλλοοςς   ααυυττόόςς   οο   κκααττήήφφοορροοςς   ττηηςς  

εεφφεευυρρεεττιικκόόττηηττααςς  ααννττιιααννααππττυυξξιιαακκώώνν  κκααιι  ααννττιιεεππεεννδδυυττιικκώώνν  δδιιααττάάξξεεωωνν;;  

ΑΑννααμμέέννοουυμμεε  μμιιαα  ππεειισσττιικκήή  ααππάάννττηησσηη..  

  

                                                                                                                                                                  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  

  

ΠΠεειιρρααιιάάςς  1144//0022//22001144  

((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))  

  

                                                                                                

  

  



                4. 

                                                                                                              Πειραιάς :  31/01/2014 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Την  βασιλόπιτα  του 
Επαγγελματικού  Επιμελητηρίου 
Πειραιά  ευλόγησε  ο 
Σεβασμιότατος  Μητροπολίτης 
Πειραιά  κ.κ.  Σεραφείμ,  μετά  το 
πέρας  της  τακτικής  συνεδρίασης 
του  Διοικητικού    Συμβουλίου 
μηνός  Ιανουαρίου (29/01/14). 
Την ως άνω εκδήλωση τίμησε με 
την  παρουσία  του  και  ο 
προσκληθείς  Υφυπουργός 

Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Αθανάσιος Σκορδάς ο οποίος και 
ενημέρωσε  σχετικά  για  θέματα  της  αρμοδιότητας  του,  με  βασικά 
θέματα συζήτησης: 
            α) Το μέλλον των Επιμελητηρίων . 

 β) Την  κατάσταση της επιχειρηματικότητας στην χώρα                                        
      ( προβλήματα‐ προοπτικές). 
 γ) Το φορολογικό καθεστώς της επιχειρηματικότητας που είναι                  
      ιδιαίτερα επιβαρυντικό και αντιαναπτυξιακό για τις μικρές  

  και πολύ μικρές επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου μας . 
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γεώργιος Μπενέτος , αλλά και 

τα  υπόλοιπα  μέλη  του  Δ.Σ.,  παρουσίασαν  για  πολλοστή φορά  στον  κ. 
Υπουργό  την  τραγική  κατάσταση  που  βιώνει  ο  εμπορικός  και 
επαγγελματικός  κόσμος  της  ευρύτερης  περιοχής  του  Πειραιά  ,  με 
αποκορύφωμα  της  αναπτυξιακής  φορολογικής  και  οικονομικής 
πολιτικής,  τα  υπέρογκα  πρόστιμα  του  νέου  φορολογικού  νόμου  που 
ισχύουν  από  01/01/2014  και  την  έλλειψη    ρευστότητας  των 
επιχειρήσεων . 

Στη  συζήτηση  που  ακολούθησε  ,  ζητήθηκε  από  την  πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου η ανάληψη δράσης, για τον εξορθολογισμό της 
κατάστασης  της  αγοράς  και  της  στήριξης  των  εναπομείναντων 
μικρομεσαίων  επιχειρηματιών,  που  αγωνίζονται  να  μην  κλείσουν  την 
συρρικνωμένη επιχείρησή τους . 

                                                               ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Π. 

(Με την παράκληση να δημοσιευθεί.) 
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           5. 
 

                                                                                                ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ    

OO  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  κκ..  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  
ΜΜππεεννέέττοοςς  εεξξεελλέέγγηη  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  IInnssuulleeuurr  ((ΔΔίίκκττυυοο  ττωωνν  ΝΝηησσιιωωττιικκώώνν  
ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν  ττηηςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  ΈΈννωωσσηηςς))  κκααττάά  ττιιςς  ααρρχχααιιρρεεσσίίεεςς  πποουυ  
ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκαανν  σσττιιςς  0088//0055//22001144  σσττιιςς  ΒΒρρυυξξέέλλλλεεςς,,  μμεε  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαα  κκααιι  
ττηηςς  εελλλληηννίίδδααςς  ΕΕππιιττρρόόπποουυ  κκααςς  ΜΜααρρίίααςς  ΔΔααμμααννάάκκηη..  ΗΗ  εεκκλλοογγήή  ττοουυ  υυππήήρρξξεε  
έέμμππρραακκττηη  ααννααγγννώώρριισσηη  ττηηςς  πποολλύύχχρροοννηηςς  δδρράάσσηηςς  ττοουυ,,  ααλλλλάά    κκααιι  ττηηςς  
ππααρροουυσσίίααςς  ττοουυ  ΕΕΕΕΠΠ  σσεε  όόλλαα  τταα  κκέέννττρραα  ααπποοφφάάσσεεωωνν  ττηηςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  ΈΈννωωσσηηςς  
((ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόό  ΚΚοοιιννοοββοούύλλιιοο,,  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΕΕππιιττρροοππήή,,  SSmmaallll  BBuussiinneessss  AAcctt  κκλλππ))..  

ΌΌππωωςς  δδήήλλωωσσεε  μμεεττάά  ττηηνν  εεκκλλοογγήή  ττοουυ::  

««  ΒΒαασσιικκέέςς  εεππιιδδιιώώξξεειιςς  ττοουυ  ΔΔιικκττύύοουυ  ππρρέέππεειι  νναα  σσυυννεεχχίίσσοουυνν  νναα  ααπποοττεελλοούύνν,,  ηη  
εεππιισσήήμμααννσσηη  ππρροοςς  ττιιςς  ααρρχχέέςς  ττηηςς  ΕΕ..ΕΕ..  ττωωνν  ιιδδιιααιιττεερροοττήήττωωνν  ττωωνν  ννηησσιιωωττιικκώώνν  
ππεερριιοοχχώώνν  μμααςς  σσττοο  οοιικκοοννοομμιικκόό  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκόό  γγίίγγννεεσσθθααιι  ,,  ααλλλλάά  κκααιι  ηη  
υυπποοββοολλήή  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννωωνν  ππρροοττάάσσεεωωνν  κκααιι  ππααρρααττηηρρήήσσεεωωνν..  
  ΤΤεελλιικκόόςς  μμααςς  σσττόόχχοοςς  εείίννααιι  ηη  οοιικκοοννοομμιικκήή  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκήή  ααννάάππττυυξξηη  ττωωνν  
εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  κκααιι  ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν  ττωωνν  ννηησσιιώώνν  πποουυ  εεκκππρροοσσωωπποούύμμεε»»  ..                                                                                  

  

                                                                                                                                    ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  

  

ΠΠεειιρρααιιάάςς  1133//0055//22001144  

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

                                                                                                                                                                                    ΠΠΡΡΟΟΣΣ::  κκ..  ΜΜ..  ΧΧρρυυσσοοχχοοΐΐδδηη      
                                                                                                                                                                                    ΥΥπποουυρργγόό  ΥΥπποοδδοομμώώνν  ΜΜεεττααφφοορρώώνν    

                                                                                              κκααιι  ΔΔιικκττύύωωνν        
              

                    κκύύρριιεε  ΥΥπποουυρργγέέ,,    

ΕΕππιιττρρέέψψττεε  μμοουυ  ττηηνν  σσύύννττοομμηη  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  γγιιαα  μμιιαα  ““άάσσχχηημμηη””  εεννττύύππωωσσηη  πποουυ  ππρροοκκααλλεείί  ηη  
ααννααμμοοννήή  σσττηηνν  σσττάάσσηη  ττοουυ  λλεεωωφφοορρεείίοουυ  γγιιαα  ττοο  ααεερροοδδρρόόμμιιοο  σσττηηνν  ππλλααττεείίαα  ΤΤεερρψψιιθθέέααςς  
σσττοονν  ΠΠεειιρρααιιάά  ..  

ΗΗ  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  σσττάάσσηη  εεξξυυππηηρρεεττεείί  ββέέββααιιαα  κκααιι  άάλλλλεεςς  γγρρααμμμμέέςς  γγιιαα  ΠΠεειιρρααιιάά  &&  ΑΑθθήήνναα  ..  

ΤΤοο  ““ππααρράάπποοννοο””  μμοουυ  εεσσττιιάάζζεεττααιι  σσττοο  γγεεγγοοννόόςς  όόττιι  σσττηηνν  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  σσττάάσσηη  δδεενν  
υυππάάρρχχεειι  έένναα  σσττέέγγαασσττρροο  νναα  ππρροοφφυυλλάάσσσσεειι  ττοουυςς  εεππιιββάάττεεςς  ααππόό  ττοονν  ήήλλιιοο  ήή  ττηηνν  ββρροοχχήή..  

ΚΚααιι  εερρωωττώώ..  

ΔΔεενν  θθαα  έέππρρεεππεε  ααυυττέέςς  οοιι  κκαατταασσττάάσσεειιςς  νναα  μμηηνν  υυππάάρρχχοουυνν  ππρροοςς  κκααττααγγγγεελλίίαα//ππααρρααττήήρρηησσηη//  
ααννααφφοορράά  ;;  

ΔΔεενν  θθαα  έέππρρεεππεε  κκάάπποοιιαα  σσττιιγγμμήή  νναα  εεφφααρρμμοοσσθθοούύνν  σσωωσσττάά  οοιι  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ττωωνν  μμέέσσωωνν  
μμααζζιικκήήςς  μμεεττααφφοορράάςς  ππρροοςς  ττοουυςς  ππεελλάάττεεςς  ττοουυςς,,  ττοο  εεππιιββααττιικκόό  κκοοιιννόό;;  

ΚΚααιι  αανν  σσ’’  ααυυττήή  ττηηνν  σσττάάσσηη  πποουυ  εεξξυυππηηρρεεττεείί  κκααιι  ττηηνν  δδιιαασσύύννδδεεσσηη  ττοουυ  λλιιμμααννιιοούύ  ττοουυ  
ΠΠεειιρρααιιάά,,  μμεε  ττοο  ααεερροοδδρρόόμμιιοο  ΕΕλλ..  ΒΒεεννιιζζέέλλοοςς  κκααιι  ααπποοττεελλεείί  ““ββιιττρρίίνναα””  ττηηςς  χχώώρρααςς  μμααςς  
σσττοουυςς  ττοουυρρίίσσττεεςς,,  ππααρρααττηηρρεείίττααιι  ααυυττήή  ηη  ααννοορργγααννωωσσιιάά  σσκκεεφφθθεείίττεε  ττιι  θθαα  εεππιικκρρααττεείί  σσεε  
άάλλλλεεςς  ““δδεευυττεερρεεύύοουυσσεεςς””  σσττάάσσεειιςς..  

              

              ΠΠεειιρρααιιάάςς  2200//0066//22001144      

                                                                                                                                                          
Φιλικά  

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ  
• Πρόεδρος      

Επαγγελματικού                                             
Επιμελητηρίου Πειραιά  

• Πρόεδρος Νησιωτικών 
Επιμελητηρίων 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  
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           7.  
                                                                                                                                                                                                                                                        ΠΠεειιρρααιιάάςς          1199//0022//22001144  

                                                                                                                                                                                                                                                        ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::          33441100  

  

                                                                                                                                                                ΠΠΡΡΟΟΣΣ::    κκ..  ΙΙωωάάννννηη--ΣΣππυυρρίίδδωωνναα  ΤΤέέννττεε    
                                                                                                                                                                          ΕΕθθννιικκόό  ΣΣυυννττοοννιισσττήή  κκααττάά  ττηηςς  ΔΔιιααφφθθοορράάςς    

  

κκύύρριιεε  ΣΣυυννττοοννιισσττήή,,  

ΣΣεε  σσυυννέέχχεειιαα   ττοουυ  μμεε  ααρρ..   ππρρωωττ..  4422//1122‐‐0022‐‐22001144   εεγγγγρράάφφοουυ  σσααςς   ,,   κκααττααρρχχήήνν  

εευυχχααρριισσττοούύμμεε   γγιιαα   ττηηνν   εεππιικκοοιιννωωννίίαα   σσααςς   κκααιι   ττηηνν   ππρρόότταασσήή   σσααςς   γγιιαα  

σσυυννεερργγαασσίίαα..  

ΚΚααιι   εεμμεείίςς   θθεεωωρροούύμμεε   όόττιι   ηη   κκααττααπποολλέέμμηησσηη   ττηηςς   δδιιααφφθθοορράάςς   ππρρέέππεειι   νναα  

ααπποοττεελλεείί  ββαασσιικκήή  ππρροοττεερρααιιόόττηητταα  όόλλωωνν  μμααςς..  

ΩΩςς   εεκκ   ττοούύττοουυ,,   δδηηλλώώννοουυμμεε   σσττηη   δδιιάάθθεεσσήή   σσααςς   γγιιαα   ππεερρααιιττέέρρωω   σσυυννεερργγαασσίίαα  

κκααιι   ααννττααλλλλααγγήή   ααππόόψψεεωωνν   κκααιι   ααννααμμέέννοουυμμεε   ττηηνν   δδιικκήή   σσααςς   σσχχεεττιικκήή  

ππρρωωττοοββοουυλλίίαα..  

  

                                                                                                                                                      ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  

                                                                                                                                                      ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                                                                                                        ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ    ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ 
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            8. 

                                                                                                                                                                                                                          ΠΠεειιρρααιιάάςς    ::  2233//0011//22001144    
                                                                                                                                                                                                                ΑΑρρ..  ΠΠρρωωττ..::      11443344               

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                        ΠΠΡΡΟΟΣΣ::  11))  κκ..  ΕΕυυάάγγγγεελλοο  ΒΒεεννιιζζέέλλοο    
                                                                                                                                                                                          ΥΥπποουυρργγόό  ΕΕξξωωττεερριικκώώνν    
                                                                                                                                                                                    22))  κκ..  ΔΔηημμήήττρριιοο  ΑΑββρρααμμόόπποουυλλοο  
                                                                                                                                                                                            ΥΥπποουυρργγόό    ΕΕθθννιικκήήςς  ΆΆμμυυννααςς  
                                                                                                                                                                                    33))  κκ..  ΙΙωωάάννννηη  ΜΜααννιιάάττηη    
                                                                                                                                                                                            ΥΥπποουυρργγόό  ΠΠεερριι ββάάλλλλοοννττοοςς      
                                                                                                                                                                                            ΕΕννέέρργγεειιααςς  &&  ΚΚλλιιμμααττιικκήήςς    
                                                                                                                                                                                            ΑΑλλλλααγγήήςς            
                                                                                                                                                        
  
        κκύύρριιεε  ΥΥπποουυρργγέέ,,              

                    ΘΘαα  θθέέλλααμμεε  νναα  σσααςς    εεκκφφρράάσσοουυμμεε  ττηηνν  ππλλήήρρηη  ααννττίίθθεεσσηη  μμααςς  σσττηηνν  ααππόόφφαασσηη  ττωωνν  
ΗΗννωωμμέέννωωνν  ΕΕθθννώώνν,,  γγιιαα  κκαατταασσττρροοφφήή  μμέέρροοςς  ττοουυ  χχηημμιικκοούύ  οοππλλοοσστταασσίίοουυ  ττηηςς  ΣΣυυρρίίααςς  σσεε  
δδιιεεθθννήή  ύύδδαατταα  ττηηςς  ΜΜεεσσοογγεείίοουυ  δδυυττιικκάά  ττηηςς  ΚΚρρήήττηηςς,,  εεννέέρργγεειιαα  πποουυ  θθαα  ααπποοττεελλέέσσεειι  σσηημμααννττιικκήή  
ππεερριιββααλλλλοοννττιικκήή  ααππεειιλλήή  γγιιαα  ττοο  θθααλλάάσσσσιιοο  ππεερριιββάάλλλλοονν  ττηηςς    ΜΜεεσσοογγεείίοουυ  μμεε  ττοο  δδεεδδοομμέέννοο  όόττιι  
ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  μμιιαα  κκλλεειισσττήή  θθάάλλαασσσσαα  μμεε  εευυααίίσσθθηηττοο  οοιικκοοσσύύσσττηημμαα,,  ππρρέέππεειι  νναα  
ππρροοσσμμεεττρρηηθθοούύνν  σσεε  ααυυττήή  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη    κκααιι  οοιι  εεππιιππττώώσσεειιςς  σσττηηνν  δδηημμόόσσιιαα  υυγγεείίαα  ττωωνν  
ΕΕλλλλήήννωωνν  κκααττοοίίκκωωνν,,    ττοουυρριισσττώώνν  κκααιι  κκααττ  εεππέέκκτταασσηη  όόλλωωνν  ττωωνν  ΕΕυυρρωωππααίίωωνν  πποολλιιττώώνν  ..  

                    ΕΕίίννααιι  ααδδιιααννόόηηττοο  ττόόσσοο  γγιιαα    ττηηνν  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΈΈννωωσσηη,,  όόσσοο  κκααιι  γγιιαα    μμιιαα  ΧΧώώρραα  σσαανν  ττηηνν  
ΕΕλλλλάάδδαα,,  πποουυ  ααγγωωννίίζζεεττααιι  νναα  ππρροοσσττααττεεύύσσεειι,,  ααλλλλάά  κκααιι  νναα  ααξξιιοοπποοιιεείί  ττηη  δδυυννααμμιικκήή  ττωωνν  
θθααλλαασσσσώώνν  ττηηςς,,    μμεε  ττηηνν  εεννεερργγόό  σσυυμμμμεεττοοχχήή  όόλλωωνν  μμααςς  σσττηηνν  γγααλλάάζζιιαα  ααννάάππττυυξξηη,,  νναα  
δδεεχχθθοούύμμεε  μμιιαα  ττόόσσοο  ββααρριιάά  άάμμεεσσαα,,  ππιιθθααννooλλοογγοούύμμεεννηη  οοιικκοολλοογγιικκήή  κκαατταασσττρροοφφήή  ..  

                      ΗΗ  ΜΜεεσσόόγγεειιοοςς  ααπποοττεελλεείί  έένναανν  ππααγγκκόόσσμμιιοο  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκόό  κκααιι  πποολλιιττιισσμμιικκόό  θθηησσααυυρρόό,,  
ααλλλλάά  κκααιι  ππεερριιοοχχήή  ζζωωττιικκήήςς  σσηημμαασσίίααςς  γγιιαα  ττηηνν  ΧΧώώρραα  μμααςς,,  μμεε  άάμμεεσσεεςς  εεππιιππττώώσσεειιςς  σσττηηνν  ζζωωήή  
ττωωνν  πποολλιιττώώνν  ππρροοππάάννττωωνν  ααλλλλάά  κκααιι  σσττοονν  ττοουυρριισσμμόό  πποουυ  ααπποοττεελλεείί  ττηηνν  μμεεγγααλλύύττεερρηη  ζζωωννττααννήή  
ββιιοομμηηχχααννίίαα  μμααςς  ..  

                    ΠΠρρέέππεειι  ννοομμίίζζοουυμμεε  ααππόό  ττηηνν  ππλλεευυρράά  σσααςς  νναα  ααννααδδεείίξξεεττεε  κκααιι  νναα  εεξξααννττλλήήσσεεττεε  κκάάθθεε  
ππεερριιθθώώρριιοο  δδρράάσσηηςς,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ααπποοττρρααππεείί  ηη  εεφφααρρμμοογγήή  ττηηςς  ωωςς  άάννωω    ααππόόφφαασσηηςς  ..  

                                                                                                     Με εκτίμηση 
                                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ  
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              9. 

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΠΠεειιρρααιιάάςς          1100//0022//22001144  

                                                                                                                                                                                                                                                                    ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::            22770033  

  

                                                                                                                                                                                                                  ΠΠΡΡΟΟΣΣ::  κκ..  ΚΚ..  ΧΧααττζζηηδδάάκκηη                                                                    
ΥΥπουργό Ανάπτυξης            
& Ανταγωνιστικότητας 

 

 

 

Αξιότιμε  κ. υπουργέ, 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα και με βάση σχετική έκθεση του ΟΟΣΑ, 
αρκετή συζήτηση γίνεται για το θέμα της πώλησης του άρτου. 

Επί  του  πρακτέου,  επειδή  πιστεύουμε  στην  αρχή  της  ελεύθερης 
λειτουργίας της αγοράς και του υγιούς ανταγωνισμού, θεωρούμε ότι θα 
πρέπει  θεσμοθετημένα  να  προκύπτει  η  σαφής  εννοιολογική  διαφορά 
των σημείων παραγωγής φρέσκου ψωμιού (αρτοποιείο), από το σημείο 
«αναγέννησης» και έψησης ενός κατεψυγμένου προϊόντος –ζύμης. 

Όσον  αφορά  δε  την  πώληση  του  ψωμιού  από  όλα  τα  καταστήματα 
ειδών  ή  μη  ειδών  διατροφής,  θεωρούμε  ότι  θα  πρέπει  να 
επανεξετασθεί το θέμα, με γνώμονες την υγιεινή διατήρηση & διάθεση 
του προϊόντος   και την σωστή πληροφόρηση του καταναλωτή ως προς 
το είδος και την ποσότητα που αγοράζει . 

                                                                              Με εκτίμηση, 
                                                                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΕΝΕΤΟΣ 
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              10.        

                                                                                                                                                                                                                                                                    ΠΠεειιρρααιιάάςς        1111//0022//22001144    

                                                                                                                                                                                                                                                                    ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::        22778888  

                                                                                                                                                    
ΠΠΡΡΟΟΣΣ::        κ. Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟ                                   
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης  

 

 κύριε Αντιπρόεδρε,                                                            

Το τελευταίο χρονικό διάστημα και με βάση σχετική έκθεση του ΟΟΣΑ, αρκετή 
συζήτηση γίνεται για το θέμα της πώλησης του άρτου. 

Επιγραμματικά και επί του πρακτέου, επειδή πιστεύουμε στην αρχή της ελεύθερης 
λειτουργίας της αγοράς και του υγιούς ανταγωνισμού, θεωρούμε ότι θα πρέπει 
θεσμοθετημένα να προκύπτει η σαφής εννοιολογική διαφορά των σημείων 
παραγωγής φρέσκου ψωμιού (αρτοποιείο), από το σημείο «αναγέννησης» και έψησης 
ενός κατεψυγμένου προϊόντος – ζύμης. 

Όσον αφορά δε την πώληση του ψωμιού από όλα τα καταστήματα ειδών ή μη ειδών 
διατροφής, θεωρούμε ότι θα πρέπει να επανεξετασθεί το θέμα, με γνώμονες την 
υγιεινή διατήρηση & διάθεση του προϊόντος  και την σωστή πληροφόρηση του 
καταναλωτή ως προς το είδος και την ποσότητα που αγοράζει . 

Για το θέμα σας γνωρίζουμε ότι έχει ήδη ενημερωθεί ο καθ ύλη αρμόδιος υπουργός 
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. 

Παρακαλούμε  για τις δικές ενέργειες και παραμένουμε στη διάθεσή σας για 
περαιτέρω συνεργασία.  

                                                  Με εκτίμηση, 
                                                 ΟΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ                              ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
                        ΠΕΙΡΑΙΑ                                                                                ΠΕΙΡΑΙΑ 

            ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΕΝΕΤΟΣ                                                        ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ                               ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
                       ΑΘΗΝΑΣ                                                                                 ΑΘΗΝΑΣ 

   ΙΩΑΝΝΗΣ  ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ                                                        ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΒΑΝΗΣ 

 

 



            11.   
 
                                     «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2014» 
           

           Ο Πρόεδρος  του  Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά  κ.  Γεώργιος Μπενέτος,  με 
την ευκαιρία της διοργάνωσης της έκθεσης «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2014», 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 2  έως 6  Ιουνίου 2014  στο  εκθεσιακό  κέντρο Metropolitan 
Expo που βρίσκεται στα Σπάτα Αττικής (Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»).  

 Συνεχίζει να μας προβληματίζει έντονα το ότι για άλλη μια φορά πραγματοποιείται 
ακόμη  πιο  μακριά  από  τον  Πειραιά,  τείνοντας  πια  να  πάρει  μόνιμο  χαρακτήρα  η 
«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. 

Θα προτρέψουμε δε 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  1870  συμμετοχές,  τους  18547 
επισκέπτες και τις 92 χώρες που καταγράφηκαν το 2012.  

          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  και  η  ελληνική  ναυτιλιακή 
κοινότητα μπορεί  να συμβάλλει  στην  τόνωσή  της,  με  το πνεύμα επιχειρηματικότητας,  τις 
ικανότητες και τη διεθνή εμπειρία που διαθέτει. 
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Μπορεί  να  λέγεται  και  διεθνώς  ότι  έχουμε  εμφανίσει  ως  οικονομία  σημάδια 
σταθεροποίησης, αλλά έχουμε ακόμη να διανύσουμε πολύ δρόμο έως την ανάκαμψη. 

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. 

Επίσης η κατασκευή ενός διεθνών προδιαγραφών εκθεσιακού κέντρου, με πρώτους 
χρήστες  των  εγκαταστάσεών  του  τους ασχολούμενους με  την ναυτιλία,  θα απέφερε στην 
Πόλη σημαντικό ποσό εσόδων και αριθμό απασχολούμενων.  

Ως πολίτες της πόλης του Πειραιά, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποδεχθούμε 
ότι χάσαμε οριστικά την ευκαιρία τοπικής διοργάνωσης της έκθεσης. Ας φροντίσουμε όμως 
ως Έλληνες  να συνδράμουμε για την επιτυχία της έκθεσης, οργανώνοντας παράλληλα τον 
συντονισμό  της  δράσης  μας  για  την  διεκδίκηση  της  πραγματοποίησης  της  επόμενης 
διοργάνωσης, στην πόλη που αρμόζει να την φιλοξενεί».   

 
Μάιος 2014 
                  

                                                               Γεώργιος Μπενέτος  
                                                                                  Πρόεδρος 
                                                          Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς    
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              12. 

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΠΠεειιρρααιιάάςς    ::    2299--11--22001144                                                                      
          ΑΑρρ..  ππρρωωττ..              11885500                                                                                

  

            ΠΠρροοςς  ::  κκ..  ΘΘεεόόφφιιλλοο  ΜΜιιχχααλλάάττοο    
                                                                                                                                                                                                                              ΠΠρρόόεεδδρροο  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ    

                                                                                                                                                                                                                              ΚΚεεφφααλλλληηννίίααςς  &&  ΙΙθθάάκκηηςς                                     

               

     Αγαπητέ Πρόεδρε ,     

                                    ΌΌλληη  ηη  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκήή  κκοοιιννόόττηητταα  έέχχεειι  σσυυγγκκλλοοννιισσττεείί  ααππόό  ττοο  
χχττύύππηημμαα  ττοουυ  εεγγκκέέλλααδδοουυ  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττηηςς  ΚΚεεφφααλλλλοοννιιάάςς  κκααιι  ττιιςς  
δδυυσσμμεεννεείίςς  σσυυννέέππεειιεεςς  πποουυ  θθαα  έέχχεειι  ααυυττόό  ττοο  γγεεγγοοννόόςς  σσττηηνν  δδρράάσσηη  ττωωνν  
εεππααγγγγεελλμμααττιιώώνν  κκααιι    εεμμππόόρρωωνν  σσυυννααδδέέλλφφωωνν  μμααςς,,  μμεελλώώνν  ττοουυ  
ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  σσααςς  ..  
      
                                      ΌΌππωωςς  ππιισσττεεύύοουυμμεε  κκααιι  οοιι  εεππιιχχεειιρρηημμααττίίεεςς  όόλληηςς  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς,,  
έέττσσιι  κκααιι  οοιι  σσυυννάάδδεελλφφοοιι  σσααςς  ττοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττοο  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιόό  μμααςς,,  
ππααρρααμμέέννοουυνν  σσττααθθεερράά  δδίίππλλαα  σσααςς  ,,  σσττιιςς    ππρροοσσππάάθθεειιέέςς  σσααςς  νναα  
ααννττιιμμεεττωωππίίσσεεττεε  ττιιςς    εεππιιππττώώσσεειιςς  ττοουυ  σσεειισσμμοούύ  σσττηηνν  οοιικκοοννοομμίίαα  κκααιι  ττηηνν  
κκοοιιννωωννίίαα  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς..  
  
                                      ΠΠααρρααμμέέννοοννττεεςς  σσττηηνν  δδιιάάθθεεσσήή  σσααςς  γγιιαα  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  
σσυυννεερργγαασσίίαα  κκααιι  ββοοήήθθεειιαα  ..      
  
                                                                                                                                                ΜΜεε    εεκκττίίμμηησσηη,,  

                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ  
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              13. 

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΠΠεειιρρααιιάάςς          2288//0022//22001144  

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::        44117788  

  

                                                                                                                                                                                                          ΠΠΡΡΟΟΣΣ::      κκ..  ΚΚ..  ΧΧΑΑΤΤΖΖΗΗΔΔΑΑΚΚΗΗ  
                                                                                                                                                                                                ΥΥπποουυρργγόό  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  &&      

ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττααςς  
  

                                                                                                                                                                                  ΚΚΟΟΙΙΝΝ::      κκ..  ΧΧρρ..  ΓΓκκόόρρττσσοο  
                                                                                                                                                                                  ΓΓεενν..  ΓΓρρααμμμμααττέέαα    
                                                                                                                                                                                  ΕΕλλλληηννιικκήήςς    ΈΈννωωσσηηςς  ΤΤρρααππεεζζώώνν  

  

  κκύύρριιεε  υυπποουυρργγέέ,,    

ΣΣααςς   δδιιααββιιββάάζζοουυμμεε   σσυυννηημμμμέένναα   ψψήήφφιισσμμαα   ττοουυ   ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  

ΚΚεεφφααλλλληηννίίααςς   &&   ΙΙθθάάκκηηςς   κκααιι   εεππααγγγγεελλμμααττιικκώώνν   φφοορρέέωωνν   ττηηςς   ΚΚεεφφααλλοοννιιάάςς  

κκααιι   ττηηςς   ΙΙθθάάκκηηςς,,   ττοο  οοπποοίίοο  ππεερριιέέχχεειι   τταα  σσπποουυδδααίίαα   κκααιι  ααννααγγκκααίίαα  ααιιττήήμμαατταα  

ττωωνν   εεππααγγγγεελλμμααττιιώώνν   ττωωνν   ννηησσιιώώνν,,   ππρροοκκεειιμμέέννοουυ   νναα   αανναασσυυννττααχχθθοούύνν   κκααιι  

νναα   οορρθθοοπποοδδήήσσοουυνν   οοιικκοοννοομμιικκάά   κκααιι   κκοοιιννωωννιικκάά,,   μμεεττάά   ττοουυςς   ππρρόόσσφφααττοουυςς  

σσεειισσμμοούύςς..  

ΙΙδδιιααίίττεερρηηςς   σσηημμαασσίίααςς   θθεεωωρροούύμμεε   όόττιι   εείίννααιι   κκααιι   ααυυττάά   πποουυ   άάππττοοννττααιι   ττηηςς  

λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττωωνν  ττρρααππεεζζώώνν  κκααιι  γγιιαα  ααυυττόό  ττοο  λλόόγγοο  κκοοιιννοοπποοιιεείίττααιι  ττοο  ππααρρόόνν  

ααρρμμοοδδίίωωςς  κκααιι  σσττηηνν  ΈΈννωωσσήή  ττοουυςς  ((ΕΕ..ΕΕ..ΤΤ..))..  

                                                                                                                                          ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  

                                                                                                                                          ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                                                                                          ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ    ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ    

  

ΣΣυυνν::  ΦΦύύλλλλαα  ((33))  ττρρίίαα      
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           14. 

                                                                                                                                                                                                                                                      ΠΠεειιρρααιιάάςς    ::  1177//0011//22001144  
                                                                                                                                                                                                                      ΑΑρρ..  ΠΠρρωωττ..::              993333                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                      ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ::  κκ..    ΙΙ..  ΣΣττοουυρρννάάρραα  
                                                                                                                                                                                                    ΥΥπποουυρργγόό    ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν                                          

            κκύύρριιεε  υυπποουυρργγέέ,,  

                      ΜΜέέσσαα   σσττοο   όόλλοο   ααννττίίξξοοοο   κκααιι   ααννττιιααννααππττυυξξιιαακκόό   ππεερριιββάάλλλλοονν   γγιιαα   ττοο  

εεππιιχχεειιρρεείίνν   σσττηη   χχώώρραα   μμααςς,,   έέρρχχοοννττααιι   νναα   ππρροοσσττεεθθοούύνν   κκααιι   οοιι   ννέέεεςς  

φφοορροολλοογγιικκέέςς   εεππιιββααρρύύννσσεειιςς,,   πποουυ      έέχχοουυνν   σσυυννέέππεειιαα      ττηηνν   εεξξόόννττωωσσηη   ττωωνν  

μμιικκρροομμεεσσααίίωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  κκααιι  όόχχιι  ττηηνν  σσυυμμμμόόρρφφωωσσηη  ττοουυςς,,  μμηη  εευυννοοώώννττααςς  

ττηηνν  εεππιικκααλλοούύμμεεννηη  κκααιι  εεξξααγγγγεελλλλόόμμεεννηη  ααππόό  ττηηνν  πποολλιιττιικκήή  ηηγγεεσσίίαα  οοιικκοοννοομμιικκήή  

ααννάάππττυυξξηη..  

                    ΣΣτταα   ππρραακκττιικκάά   θθέέμμαατταα   ππ..χχ..,,   υυππάάρρχχοουυνν   ππάάμμπποολλλλεεςς   ααννττιιδδρράάσσεειιςς   ααππόό  

ττοουυςς   εεππααγγγγεελλμμααττίίεεςς   κκααιι   εεμμππόόρροουυςς   ττοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά   ,,   γγιιαα   ττηηνν  δδιιάάττααξξηη     ηη  οοπποοίίαα  

εεππιιββάάλλλλεειι   ααππόό   11//11//22001144   ηη   εεξξόόφφλληησσηη   όόλλωωνν   ττωωνν   ττιιμμοολλοογγίίωωνν   άάννωω   ττωωνν   550000  

εευυρρώώ  νναα  γγίίννεεττααιι    μμέέσσωω  ΤΤρρααππεεζζώώνν,,  κκααθθόόσσοονν  σσηημμααννττιικκόό  πποοσσοοσσττόό  ααυυττώώνν  δδεενν  

δδιιααθθέέττεειι    τταα  μμέέσσαα  ττρρααππεεζζιικκήήςς  ππλληηρρωωμμήήςς    ((κκάάρρττεεςς  ,,  ee‐‐bbaannkkiinngg,,  εεππιιττααγγέέςς))..  

ΘΘεεωωρρεείίττααιι   εεππίίσσηηςς,,   όόττιι   ηη   δδιιααφφοορρεεττιικκήή   ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ωωςς   ππρροοςς   ττοο   ύύψψοοςς   ττοουυ  

πποοσσοούύ   σσυυννααλλλλααγγήήςς   ((550000   εευυρρώώ   μμεεττααξξύύ   εεππααγγγγεελλμμααττιιώώνν   &&   11550000   εευυρρώώ  

μμεεττααξξύύ  εεππααγγγγεελλμμααττίίαα  &&   ιιδδιιώώττηη)),,  ππάάννωω  ααππόό  ττοο  οοπποοίίοο  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ηη  χχρρήήσσηη  

ττρρααππεεζζιικκώώνν  μμέέσσωωνν  ππλληηρρωωμμήήςς,,  φφέέρρννεειι  γγιιαα  άάλλλληη  μμιιαα  φφοορράά  σσεε  δδυυσσμμεεννέέσσττεερρηη  

θθέέσσηη  ττοουυςς  εεμμππόόρροουυςς  κκααιι  εεππααγγγγεελλμμααττίίεεςς..    

                  ΠΠρρόότταασσηη   μμααςς   εείίννααιι   ηη   εεππααννεεξξέέτταασσηη   ττωωνν   ννέέωωνν   ρρυυθθμμίίσσεεωωνν   ––  

εεππιιββααρρύύννσσεεωωνν,,  ππρροοσσββλλέέπποοννττααςς   κκααιι  σσεε  μμιιαα   γγεεννιικκόόττεερρηη  ααννααδδιιάάρρθθρρωωσσηη   ττοουυ  

φφοορροολλοογγιικκοούύ   σσυυσσττήήμμααττοοςς,,      ττοο   οοπποοίίοο   όόππωωςς   ιισσχχύύεειι   μμόόννοο   ττηηνν   ααννάάππττυυξξηη   δδεενν  

υυππηηρρεεττεείί   ,,   ααννττίίθθεετταα   δδεε   δδυυσσχχεερρααίίννεειι,,      ααρρκκεεττέέςς   φφοορρέέςς   έέωωςς   σσηημμεείίοουυ    

εεξξόόννττωωσσηηςς,,  όόπποοιιαα  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκήή  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα  ααννααλληηφφθθεείί..  

                    ΣΣττηη  δδιιάάθθεεσσηη  σσααςς  γγιιαα  ππεερρααιιττέέρρωω  σσυυννεερργγαασσίίαα..    

                                                                                                                                                     ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη                                                                                                                                     

                                                                                                                                                   ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                                                                                                     ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ   
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           15. 

                                                                                                                                                                                                                                                                    ΠΠεειιρρααιιάάςς          1122//0022//22001144  

                                                                                                                                                                                                                                                                    ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::            22990099  

  

                                                                                                                                                                                ΠΠΡΡΟΟΣΣ::  κκ..  ΘΘρραασσύύββοουυλλοο    ΚΚααλλοογγρρίίδδηη  
                                                                                                                                                                                          ΠΠρρόόεεδδρροο    ΕΕ..ΟΟ..ΑΑ..ΕΕ..ΝΝ..    

  

κύριε Πρόεδρε, 

Σε συνέχεια του με αρ.πρωτ.5486/11‐02‐2014 υπομνήματος του 
Ε.Ο.Α.Ε.Ν. για το φορολογικό & εργασιακό καθεστώς και του σχετικού 
σημειώματός σας, σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας ανάλογο 
«ψήφισμα φορέων». 

Το εν λόγω ψήφισμα έχει προσυπογράψει και το Επιμελητήριό μας και 
θεωρούμε ότι όπως και το υπόμνημα του Ε.Ο.Α.Ε.Ν., αποτυπώνουν 
περίτρανα την σοβαρότητα του θέματος. 

                                                                     Με εκτίμηση, 
                                                                     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΕΝΕΤΟΣ 

Συν: Φύλλα (3) τρία  
(ακολουθεί το ψήφισμα συνεπτυγμένο) 
Προς  
Τον  Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κάρολο Παπούλια 
Τον Πρωθυπουργό  της Ελλάδας, κ. Αντώνη Σαμαρά 
Τον  Πρόεδρο της Βουλής , κ. Ευάγγελο ‐ Βασίλειο Μεϊμαράκη 
Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων 
 Βουλευτές  

Αθήνα , 30  Ιανουαρίου 2013 
ΨΗΦΙΣΜΑ ΦΟΡΕΩΝ 

Οι παρακάτω φορείς, που εκπροσωπούμε σχεδόν το σύνολο του μικρομεσαίου επιστημονικού, επιχειρηματικού, επαγγελματικού 
και γενικά παραγωγικού δυναμικού της Xώρας, ενώνουμε την κραυγή αγωνίας και απόγνωσής μας απέναντι στα εξοντωτικά 
πρόστιμα και ποινές, που επιβάλλουν αδιακρίτως «κατά δικαίων και αδίκων» για φορολογικές παραβάσεις οι πρόσφατα 
ψηφισθείσες και ισχύουσες διατάξεις των νεότερων φορολογικών νόμων.  

Με το παρόν ψήφισμα και με την επιθυμούμενη συνάντηση, προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε τους εύλογους 
προβληματισμούς σύσσωμου του παραγωγικού ιστού της χώρας, για τα νομοθετημένα από τον περασμένο Ιούλιο και ισχύοντα 
από 1-1-2014 φορολογικά πρόστιμα, τα οποία κατά κοινή ομολογία δεν στοχεύουν στην πάταξη της φοροδιαφυγής (στόχο, τον 
οποίο όλοι συμμεριζόμαστε και στον οποίο όλοι συμπαρατασσόμαστε), αλλά στην εξόντωση της μικρομεσαίας επιχείρησης (από 
τον αυτοαπασχολούμενο επιστήμονα και τον πάροχο υπηρεσιών έως τον ελεύθερο επαγγελματία και τον μικροκαταστηματάρχη, 
αλλά και τον πιο απλό ιδιοκτήτη ακινήτου). 



Σε μία εποχή, που ο μικρομεσαίος παραγωγικός ιστός της χώρας επιβάλλεται να διατηρηθεί στην ζωή, για να τρέξει την 
προσδόκιμη για όλους ανάπτυξη και ανάκαμψη της πατρίδας μας, η εύκολη και αβασάνιστη λύση της επιβολής καταστροφικών 
ποινών με ισοπεδωτικές διατάξεις, οι οποίες εξαφανίζουν κάθε ίχνος επιείκειας και αναλογικότητας, οδηγεί σίγουρα στην 
αντίθετη λύση. Σε αυτήν που θέλουν οι εχθροί και οι επιβολείς της χώρας, δηλαδή στην οικονομική καταστροφή και στην 
εξαφάνιση κάθε μορφής ανάπτυξης.  

Η ανάγκη ορθολογισμού των πρωτοφανούς αυστηρότητας και πέραν κάθε νομιμότητας προστίμων, ενισχυόμενη από τα βάσιμα 
και λογικά επιχειρήματα που σας παραθέτουμε, προβάλλει επιτακτική και αδήριτη. Είναι αδύνατο και αδιανόητο σε ένα κράτος 
δικαίου η καθυστέρηση για μία μόλις εβδομάδα υποβολής δήλωσης 4 € να επιφέρει τριπλή ποινή και πρόστιμο έως 2.500 ευρώ, 
που σε ετήσια βάση ξεπερνάει τις 43.000 ευρώ. 

Ζητάμε από τους ανώτερους πολιτειακούς άρχοντες να αφουγκραστούν την απέλπιδα κραυγή αγωνίας των παραγωγικών 
φορέων της χώρας, που σύσσωμοι μεταφέρουν το εύλογο και αυτονόητο αίτημα για ένα δίκαιο, ανθρώπινο και αναλογικό 
πλαίσιο φορολογικών κυρώσεων, που θα τιμωρεί σκληρά και παραδειγματικά τους πραγματικούς και κατ’ επάγγελμα 
φοροφυγάδες, αλλά θα  επιτρέπει και την επιεική και αναλογική μεταχείριση  του  ανθρώπινου λάθους και της σε κατάσταση 
ανάγκης προκύπτουσας μικροπαράβασης. Η πολιτική της αδιάκριτης επιβολής τριπλών και τετραπλών προστίμων (ακόμη και σε 
περιπτώσεις εθελούσιας συμμόρφωσης ή αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας), εκτός του ότι παραβιάζει θεμελιώδεις 
νομικές και δικαιϊκές αρχές (για τις οποίες παραβιάσεις, αν δεν εισακουσθούμε, δεν καταλείπεται άλλη οδός προστασίας πλην 
της καταφυγής μας στη δικαιοσύνη), καταλύει κάθε έννοια δικαίου και απειλεί την εικόνα της  Χώρας μας ως κράτους δικαίου. 
Δημιουργεί, δε, εύλογες αμφιβολίες και σκέψεις, ακόμη και για την σκοπιμότητα ή την αφετηρία της ψήφισης των εξοντωτικών 
αυτών διατάξεων.  

Από την στιγμή, λοιπόν, που αναμφίβολα η πολλαπλή φορολογική τιμωρία, θα οδηγήσει μετά βεβαιότητας σε προφανή 
ανισότητα συμμετοχής των φορολογούμενων στα δημόσια βάρη, η παραβίαση της αντίστοιχης συνταγματικής αρχής της 
φορολογικής ισότητας, καθιστά αναγκαία και άμεση την παρέμβασή σας, για την αποκατάσταση της τάξης και της ισονομίας.  

Ζητάμε να ανακληθούν και να τροποποιηθούν άμεσα όλες εκείνες οι διατάξεις και τα μέτρα, που δεν στοχεύουν στην 
πραγματική και αποτελεσματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής, αλλά στην εξόντωση και στην 
τιμωρία αυτών που, με απέλπιδες αξιοπρεπείς προσπάθειες, απέμειναν να παράγουν σήμερα στην χώρα μας. Ζητάμε 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΙΣΟΝΟΜΙΑ και ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ στα φορολογικά πρόστιμα και μέτρα. Ζητάμε να σταματήσει και να 
αποτραπεί, η διαφαινόμενη αθρόα προσαγωγή των κυττάρων του παραγωγικού ιστού της χώρας, στο φορολογικό εκτελεστικό 
απόσπασμα της δαμόκλειας σπάθης των απάνθρωπων διατάξεων, που δεν κρίνουν, αλλά μόνο τιμωρούν. Η ενωμένη φωνή 
αγωνίας και ανησυχίας όλων των φορέων που συνυπογράφουν, ας γίνει η δύναμη που θα αφυπνίσει το ενδιαφέρον και την 
παρέμβασή σας για την αποτροπή μίας απειλούμενης να συντελεσθεί οικονομικής γενοκτονίας. 

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
Π.Ο.Φ.Ε.Ε. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών) 
 Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε ( Γενική Συνομοσπονδία  Επαγγελματιών Βιοτεχνων Ελλάδας  
 Ε.Σ.Ε.Ε. (Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου)  
 ΠΑΣΕΓΕΣ (Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών) 
Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. (Πανελλήνιος Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων)  
Δ.Σ.Α. (Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών) 
Σύλλογος Συμβολαιογράφων Αθηνών 
Ομοσπονδία Κτηματομεσιτών Ελλάδας 
Ο.Β.Ε. (Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδας ) 
ΕΕΑ (Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών) 
Ε.ΒΕ.Π. (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς) 
ΒΕΑ (Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών) 
Ε.Ε.Π. (Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά) 
Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών 
Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά 
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              16. 

                                                                                                                                                                                                                                                                ΠΠεειιρρααιιάάςς    ::    0033//1100//22001144  

                                                                                                                                                                                                                                                                ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::          1155442211  

                                                                                                                                                                                                        ΠΠρροοςς  ::  ΔΔήήμμοο  ΑΑγγκκιισσττρρίίοουυ  
                                                              ((υυππόόψψηη  κκοουυ  ΔΔηημμάάρρχχοουυ))      

    κκύύρριιεε  ΔΔήήμμααρρχχεε,,  

  ΣΣεε   ααππάάννττηησσηη   ττοουυ   μμεε   ααρρ..   ππρρωωττ..   33883355//3300‐‐0099‐‐22001144   εεγγγγρράάφφοουυ   σσααςς,,  

μμεε   θθέέμμαα   ««γγννωωμμοοδδόόττηησσηη   γγιιαα   υυππααίίθθρριιοο   σσττάάσσιιμμοο   εεμμππόόρριιοο   σσττοο   ΔΔήήμμοο  

ΑΑγγκκιισσττρρίίοουυ»»,,   σσααςς   γγννωωρρίίζζοουυμμεε   όόττιι   κκααττααρρχχήήνν   θέση  μας  είναι  ο 
περιορισμός του φαινομένου άσκησης υπαίθριου εμπορίου, το οποίο 
λειτουργεί  ανταγωνιστικά  και  πολλές  φορές  εις  βάρος  της  τοπικής 
αγοράς,  έως  την  κατά  το  δυνατόν  ολική  εξάλειψή  του,  
λαμβανομένων υπόψη και των αναγκών της τοπικής κοινωνίας, όσον 
αφορά  την  προμήθεια  συγκεκριμένων  ειδών  ή  την  απασχόληση 
κατοίκων που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες. 

Προς  την  κατεύθυνση  αυτή,  τηρουμένων  των  διατάξεων  του  Ν. 
3377/05  ως  ισχύει,  θα  πρέπει  να  λαμβάνεται  υπόψη  και  η  τοπική 
αγορά  και  η  γνώμη  των  εκπροσώπων  της,  ούτως  ώστε  να  μην 
διαταράσσεται  ο  οικονομικός  και  κοινωνικός  ιστός  και  η 
απασχόληση, σε μια περιοχή όπου δραστηριοποιείται ικανός αριθμός 
μικρομεσαίων  επιχειρήσεων,  οι  οποίες  και  προσπαθούν  να 
επιβιώσουν επαγγελματικά, σε μια περίοδο που η  οικονομική  κρίση  
έχει  διαλύσει  συθέμελα  τη  στεγασμένη  επιχειρηματική 
δραστηριότητα. 

 Σε  κάθε    περίπτωση,  θεωρούμε  σημαντική  προϋπόθεση  την 
τήρηση των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού και την επαγρύπνηση 
των  υπηρεσιών  σας,  ούτως  ώστε  οι  τυχόν  χορηγούμενες  άδειες  να 
χρησιμοποιούνται  σύμφωνα  με  τους  όρους  χορήγησής  τους,  χωρίς 
παρεκκλίσεις.  

                                                  ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  
                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                    ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ 
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           17.            

                                                                                                                                                                                                                                                              ΠΠεειιρρααιιάάςς    ::    2233//0011//22001144                                        
                                                

  

  

ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  

  

                      TToo   ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκόό   ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο   ΠΠεειιρρααιιάά   εεκκφφρράάζζεειι   ττηηνν   ααννηησσυυχχίίαα   ττοουυ   γγιιαα   ττηηνν  

εεκκφφρραασσμμέέννηη   σσκκέέψψηη   ττοουυ   ΥΥπποουυρργγοούύ   ΝΝααυυττιιλλίίααςς   σστταα   ΜΜ..ΜΜ..ΕΕ..   γγιιαα   ττηηνν   δδιιαακκοοππήή   ττηηςς  

αακκττοοππλλοοϊϊκκήήςς   σσύύννδδεεσσηηςς   ΚΚυυθθήήρρωωνν  ––   ΑΑννττιικκυυθθήήρρωωνν   μμεε   ττοονν   ΠΠεειιρρααιιάά,,   ππιισσττεεύύοοννττααςς   όόττιι  

θθαα  δδηημμιιοουυρργγηηθθεείί  σσυυγγκκοοιιννωωννιιαακκήή  ααπποομμόόννωωσσηη  κκααιι  υυπποοββάάθθμμιισσηη  ττηηςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  ζζωωήήςς  

ττωωνν   εενν   λλόόγγωω   ννηησσιιώώνν   μμεε   άάμμεεσσοο   ααπποοττέέλλεεσσμμαα   ττόόσσοο   σσττοονν   εεππααγγγγεελλμμααττιικκόό   κκόόσσμμοο,,   όόσσοο  

κκααιι   σσττοουυςς   ααππλλοούύςς   κκααττοοίίκκοουυςς   ((ΟΟ   ττοουυρριισσμμόόςς   κκααιι   ττοο   εεμμππόόρριιοο   γγιιαα   τταα   ννηησσιιάά   εείίννααιι   ηη  

μμεεγγααλλύύττεερρηη  ππηηγγήή  εεσσόόδδωωνν))..  

                      ΕΕππίίσσηηςς  πποολλύύ  σσηημμααννττιικκόό  εείίννααιι  όόττιι  τταα  ννηησσιιάά  ΔΔιιοοιικκηηττιικκάά  κκααιι  φφοορροολλοογγιικκάά  ααννήήκκοουυνν  

σσττοονν  ΠΠεειιρρααιιάά,,  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  οοιι  σσυυννααλλλλααγγέέςς  νναα  γγίίννοουυνν  ππάάρραα  πποολλύύ  δδύύσσκκοολλεεςς  ..  

                                                      

  

  

  

                                                                                                                                                                      ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Π. 

(Με την παράκληση να δημοσιευθεί.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                4. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

           1. 

2ο Πανελλήνιο  Συνέδριο Ασφάλειας και Υγιεινής της εργασίας . 

Ξενοδοχείο Hilton -19/12/2014 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Χαιρετισμός του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά 
κ. Γεωργίου Μπενέτου. 

κυρίες και κύριοι, 

           Καταρχήν ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του 
Συλλόγου Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος, για την πρόσκληση που μου απευθύνανε να 
παραστώ και να χαιρετίσω την παρούσα εκδήλωση . 

          Ζητώ εκ των προτέρων συγνώμη για την απουσία μου λόγω ανειλημμένων 
υποχρεώσεων. 

          Σε κάθε περίπτωση η υγιεινή και η ασφάλεια είναι ένα θεμελιώδες κεφάλαιο 
για την ύπαρξη και λειτουργίας μιας επαγγελματικής οντότητας, είτε του Δημοσίου, 
είτε του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.  

          Πώς είναι δυνατόν να ζητάς από ένα εργαζόμενο να εργασθεί και να αποδώσει 
παραγωγικά όταν δεν του εξασφαλίζεις ως εργοδότης τις κατάλληλες συνθήκες. 

          Ο εργαζόμενος για να αποδώσει, πρέπει να αισθάνεται ασφαλής και άνετος στο 
χώρο εργασίας του, ούτως ώστε να αφοσιωθεί στο αντικείμενο του. 

          Εκτός όμως από τους εργαζόμενους, η υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο 
εργασίας, αντανακλά το υγιές μοντέλο λειτουργίας μιας επιχείρησης ή ενός φορέα και 
για τους επισκέπτες, συνεργάτες ή πελάτες τους. 

          Πόσο άνετα έχει νιώσει ο καθένας από εμάς όταν επισκέπτεται έναν χώρο 
λειτουργικό, άνετο, καθαρό και εργονομικά κατάλληλο. 

           Και πόσο άβολα έχουμε αισθανθεί όταν χώρος συνεργασίας ή πώλησης, δίνει 
την αίσθηση της ρυπαρότητας, της αδιαφορίας και γιατί όχι και της επικινδυνότητας 
προσέγγισης ή παραμονής σε αυτόν. 

           Αυτή βέβαια η προηγούμενη θετική ή αρνητική εντύπωση, ως φυσικό 
επακόλουθο έχει και την θετική ή αρνητική ψυχολογία που μας δημιουργείται, για 
την επικείμενη συνεργασία ή εμπορική συναλλαγή μας.  
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           Και επιπρόσθετα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, η υγιεινή και η 
ασφάλεια στους χώρους εργασίας γενικότερα, πρέπει να πληροί  κάποιους κανόνες, 
υπεύθυνος για την τήρηση των οποίων είναι ο τεχνικός ασφαλείας, που είναι ο 
ιδιοκτήτης της επιχείρησης ή επαγγελματίας με επαρκή σπουδή και εμπειρία. 

            Για τα παραπάνω εκτεθέντα, αποκτά ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα το 
σημερινό συνέδριο, όπου θα ακουσθούν οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες της 
πράξης, αλλά και θα προταθούν προτάσεις και ιδέες για την καινοτόμο και σύγχρονη 
αντιμετώπιση των  δυσχερειών άσκησης του επαγγέλματος. 

           Εύχομαι, πλήρη ευόδωση των σκοπών αυτής της εκδήλωσης και καλή επιτυχία 
στους υπεύθυνους του διοργανωτή συλλόγου, στις προσπάθειες που κάνουν για την 
καλύτερη κατοχύρωση του επαγγέλματος του τεχνικού ασφαλείας. 

                                                                      
Σας ευχαριστώ 

                                                                                                
Γεώργιος Μπενέτος 

‐ Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου  
Πειραιά (Ε.Ε.Π) 

‐ Πρόεδρος του Δικτύου Νησιωτικών   Επιμελητηρίων 
Ε.Ε. ( Insuleur). 
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           2. 

                                                                                                                                                                                                                                                          ΠΠεειιρρααιιάάςς    ::    2211//1100//22001144  
                                                                                                                                                                                                                                    ΑΑρρ..  ΠΠρρωωττ..::            1166449966                    

                                                                                            

  

                                                                                                                                                                                  ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ::  κκ..  ΚΚωωννσσττααννττίίννοο  ΜΜίίχχααλλοο                                  
                                                                                                                                                                                                          ΠΠρρόόεεδδρροο  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..                      

                                                                                          ΚΟΙΝ :               K.Ε.Ε.Ε. 
                                                                                                          (Γραφείο Βρυξελλών) 

 

     κύριε Πρόεδρε,           

         Παρακαλώ  όπως  δεχθείτε  τις  θερμές  μου  ευχαριστίες,  για  την 
οργάνωση  και  φιλοξενία  που  μας  παρείχατε  κατά  την  συμμετοχή  μας 
στο 3ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιχειρήσεων, που πραγματοποιήθηκε 
πρόσφατα στις Βρυξέλλες, όπου ο υπογράφων παραβρέθηκε και με την 
ιδιότητα του Προέδρου του Insuleur. 

         Ήταν  μια  ομολογουμένως  άρτια,  από  κάθε  πλευρά  διαδικασίας, 
διοργάνωση    της  παράστασής  μας  στις  εργασίες  του  Ευρωπαικού 
κοινοβουλίου, αλλά και γενικότερα της παραμονής μας στις Βρυξέλλες, 
στην  επιτυχία  της  οποίας  συνετέλεσε  κατά  την  κρίση  μου  σε  μεγάλο 
βαθμό και το έμψυχο δυναμικό του εκεί Γραφείου της Κ.Ε.Ε.Ε.    

 

                                                                         
Με εκτίμηση,                                                                       
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ 
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              3. 

                                           ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ                                          

                    

                ΠΠρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  ππρρόόσσφφαατταα  σσττιιςς  1166//1100//22001144  σσττιιςς  ΒΒρρυυξξέέλλλλεεςς  ττοο  33οο  

ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόό   ΚΚοοιιννοοββοούύλλιιοο   εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν,,   εεκκδδήήλλωωσσηη      ηη   οοπποοίίαα  

δδιιοορργγααννώώννεεττααιι   ααννάά   δδιιεεττίίαα   ααππόό   ττοο   ΔΔίίκκττυυοο   ΕΕυυρρωωππααϊϊκκώώνν   ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν  

EEuurroocchhaammbbrreess..    

                    ΤΤοο   ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκόό   ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο   ΠΠεειιρρααιιάά,,   εεκκππρροοσσωωππήήθθηηκκεε   σσττιιςς  

εερργγαασσίίεεςς  ττοουυ  ΚΚοοιιννοοββοουυλλίίοουυ      ααππόό  ττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο  ττοουυ,,  κκ..  ΓΓεεώώρργγιιοο  ΜΜππεεννέέττοο,,  

οο   οοπποοίίοοςς   σσυυμμμμεεττεείίχχεε   κκααιι   μμεε   ττηηνν   ιιδδιιόόττηητταα   ττοουυ   ΠΠρροοέέδδρροουυ   ττοουυ   ΔΔιικκττύύοουυ  

ΝΝηησσιιωωττιικκώώνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  ΈΈννωωσσηηςς  ((IInnssuulleeuurr))..  

                    ΗΗ   ττοοπποοθθέέττηησσηη   ττοουυ   κκ..   ΓΓ..   ΜΜππεεννέέττοουυ,,   εείίχχεε   σσαανν   κκεεννττρριικκήή   ιιδδέέαα,,   ττηηνν  

ααννάάππττυυξξηη   ττηηςς   εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηηττααςς   σστταα   ννηησσιιάά   ττηηςς   ΕΕλλλληηννιικκήήςς   &&  

ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  ΕΕππιικκρράάττεειιααςς  κκααιι  ττιιςς  δδυυσσκκοολλίίεεςς  πποουυ  ααννττιιμμεεττωωππίίζζεειι,,  λλόόγγωω  ττοουυ  

γγεεωωφφυυσσιικκοούύ  κκααθθεεσσττώώττοοςς  ααυυττώώνν  ττωωνν  ππεερριιοοχχώώνν..  

                    ΖΖήήττηησσεε,,   ααππεευυθθύύννοοννττααςς   σσχχεεττιικκήή   εερρώώττηησσηη,,   ττηηνν   άάμμεεσσηη   ππρραακκττιικκήή  

εεφφααρρμμοογγήή   ττοουυ   άάρρθθρροουυ  117744   ττηηςς   ΣΣυυννθθήήκκηηςς   ττηηςς   ΛΛιισσααββόόννααςς,,   μμεε   σσττόόχχοο   ττηηνν  

εεξξάάλλεειιψψηη   ττωωνν   εενν   λλόόγγωω   δδυυσσκκοολλιιώώνν   κκααιι   ττηηνν   εενν   γγέέννεειι   θθεεσσμμοοθθέέττηησσηη  

κκιιννήήττρρωωνν  γγιιαα  ττηηνν  δδιιααττήήρρηησσηη  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  σστταα  ννηησσιιάά  μμααςς  ..      

  

                                                                                                                                                                  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  

  

ΠΠεειιρρααιιάάςς  2222//1100//22001144  

((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))                                                                                   

 

 

 

 

                                                 



            4. 

                    6o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ  
                                          04,05/10/2014 – ΚΕΑ 
«Ελληνικά μικρά νησιά: Τι πετύχαμε σε επίπεδο Ε.Ε. και οι 
προκλήσεις των μικρών νησιών στο νέο Ε.Σ.Π.Α. – Σ.Ε.Σ.»  
                  Χαιρετισμός/Παρέμβαση  κου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΥ 

        ‐    Προέδρου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά (Ε.Ε.Π.) 
         -    Προέδρου Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης                       

(Insuleur) 

κυρία/κύριε….,  κυρίες & κύριοι…, 
 
Εξαιρετικά επίκαιρο το θέμα της σημερινής εκδήλωσης, αφού η αρχή της 
χρονικής περιόδου  του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος της Ε.Ε., 
συμπίπτει σε ευρύτερη αναφορά χρόνου με την ανάληψη των καθηκόντων των 
νέων ή επανεκλεγέντων τοπικών αρχόντων Α΄& Β΄βαθμού. 

Άκρως επιτυχημένη και η επιλογή του θεματολογικού προσδιορισμού του 
συνεδρίου, όσον αφορά το ερώτημα του «τι πετύχαμε ήδη σε επίπεδο Ε.Ε.», 
αρκεί η οποιαδήποτε τοποθέτηση να έχει τον χαρακτήρα της καλόπιστης 
κριτικής ή καλύτερα της αυτοκριτικής, με ό τι αυτό συνεπάγεται.  

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στα μικρά νησιά, ήταν το θέμα 
συμμετοχής μας ως Insuleur, σε δημόσια ακρόαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
την 05/07/2013.  
Η κεντρική ιδέα της παρέμβασής μας αφορούσε το πρόγραμμα δράσης για την 
ενίσχυση της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας έως το 2020 στα νησιά.  

Θεωρούμε ότι βασικά εργαλεία για την επίτευξη του στόχου ανάπτυξης και 
βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αποτελούν οι άξονες δράσεις 
για την εκπαίδευση και κατάρτιση των επιχειρηματιών, την χρηματοδότηση και 
μεταβίβαση των επιχειρήσεων, την ίδρυση νέων επιχειρηματικών μονάδων 
(ιδιαίτερα από ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως γυναίκες, άνεργους, κλπ.) και 
η πλήρης μετάβαση στην ψηφιακή εποχή.  

Τώρα αν όλα τα παραπάνω τα εντάξουμε στο πλαίσιο της «πράσινης» πλευράς 
του εγχειρήματος, συνδυαζόμενης  με την «γαλάζια» έκφανσή της 
(υδατοκαλλιέργειες, υδάτινη μορφή ενέργειας, κλπ.) και υπό την σκέπη της 
αειφόρου ανάπτυξης, έχουμε τον ορίζοντα της μελλοντικής νησιωτικής 
επιχείρησης, η οποία σέβεται το φυσικό περιβάλλον και δεν καταναλώνει 
άσκοπα φυσικούς πόρους. 
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Τελευταίο αφήσαμε τον τουριστικό προσανατολισμό της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, γιατί δεν θα θέλαμε να είναι ο μοναδικός τομέας άσκησης 
δραστηριότητας στα νησιά. 
Είναι ένα μοντέλο αρκετά προσοδοφόρο, αλλά παρωχημένης εποχής.  

Δεν είναι δυνατόν να έχουμε υγιή κοινωνικό ιστό σε κάποια περιοχή με 
«μονοκαλλιέργεια» οικονομικής δραστηριότητας τον τουρισμό, εάν δεν 
προσεχθούν ισάξια και η αγροτική παραγωγή, η μεταποίηση, το εμπόριο και οι 
λοιπές υπηρεσίες. 

Ακόμη καλύτερα μπορούν σε τοπικό επίπεδο να σταθούν δορυφορικά και 
επιβοηθητικά του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος, με όφελος στο κόστος 
κτήσης αγαθών από τις τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και στην προσφορά 
θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο. 
Επομένως, η σύγχρονη επιχειρηματική δράση στα νησιά πρέπει  να καλύπτει 
και τους τρείς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. 

Ως εδώ καλά. 
Στην πράξη όμως τι γίνεται; 
Γιατί θυμάμαι αυτές οι συζητήσεις και αυτοί οι προβληματισμοί και ίσως και οι 
«δημόσιοι διάλογοι» να γίνονται και να ξαναγίνονται και στο τέλος να 
καταλήγουν ευχολόγια, τα οποία επικαιροποιούνται ανά τακτά διαστήματα. 

Προτείνεται προς  απλούστευση των επενδυτικών διαδικασιών, η  θέσπιση ενός 
γενικού πανευρωπαϊκού πλαισίου ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, κοινού 
για όλους τους κλάδους της οικονομίας, με ποσόστωση ενίσχυσης, ανάλογα με 
τις περισσότερο αναπτυξιακές και  αυξημένης προστιθέμενης αξίας και 
συνεπώς επιθυμούμενες δραστηριότητες. 

Και αυτό, γιατί όσο και αν ευχόμαστε οι τράπεζες να ανοίξουν την πόρτα τους 
στους επιχειρηματίες ή το μεταφορικό έργο να γίνει λιγότερο κοστοβόρο στα 
νησιά, υπάρχουν εγγενείς δυσκολίες που  είναι αρκετά δύσκολο   να 
αντιμετωπισθούν, αφού κανείς μας δεν θα ήθελε να δημιουργήσουμε γενιά μη 
βιώσιμων οικονομικά δανειοδοτούμενων επιχειρήσεων, ούτε ζημιογόνων 
ακτοπλοϊκών ναυτιλιακών εταιρειών. 

Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια  οικονομική αλυσίδα, η οποία δεν θα πρέπει να 
σπάσει εξαιτίας ενός ή περισσότερων αδύναμων κρίκων. 

Ας προσπαθήσουμε λοιπόν, να δούμε την επιχείρηση σε πρώτη φάση σαν 
κοινωνική  οντότητα και ας ενισχύσουμε με επιπλέον μοριοδότηση, τις 
αντικειμενικά δραστηριοποιούμενες σε μειονεκτικό περιβάλλον υποδομών. 

Επιπλέον,  ειδικότερα κίνητρα θα πρέπει να προβλεφθούν για τα μικρότερα 
νησιά (π.χ. πλήρης επιδότηση επιτοκίου δανείων από το Ε.Τ.Ε.Α.Ν., ειδικός 
φορολογικός συντελεστής κερδών, ειδική κατηγορία ασφαλιστικών εισφορών), 
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προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερου εύρους ευκαιρία ανάπτυξης της 
επιχειρηματικότητας και συγκράτησης του κοινωνικού ιστού.   

Ας θεσπισθεί εν κατακλείδι ένα διαχρονικό γενικό πλαίσιο ενίσχυσης, 
«ανοικτό» επ’ αόριστον, για την περίοδο που υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα, για 
υποβολή αίτησης ένταξης και ας αφήσουμε στη συνέχεια την ιδιωτική 
πρωτοβουλία να λειτουργήσει, μέσα στα πλαίσια των νόμων της προσφοράς 
και της ζήτησης, επιφυλασσόμενης της κρατικής εξουσίας για τον έλεγχο των 
διατάξεων που αφορούν την εργατική και φορολογική νομοθεσία και των 
κανόνων για την υγιεινή και ασφάλεια των πολιτών/καταναλωτών.   

Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

Οκτώβριος  2014                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ 

                                                                          - Πρόεδρος Ε.Ε.Π.                                                                 
                                                                          - Πρόεδρος Insuleur   
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           5. 

27η Διεθνής Κλαδική Έκθεση Κοσμήματος ,Ωρολογίων ,Πολύτιμων 
Λίθων ,Μηχανημάτων & εξοπλισμού «Ελλήνων Κόσμημα» ( ΔΕΘ- 
XELEXPO) 22-24-/02/2014- METROPOLITAN EXRO (ΑΘΗΝΑ) . 

Χαιρετισμός Προέδρου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά  
 κ. Γεωργίου Μπενέτου. 

 

 

κύριε Πρόεδρε, 
αγαπητοί συνάδελφοι, 
κυρίες και κύριοι, 
  
Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκλησή σας να παραβρεθώ στην 
σημερινή τελετή εγκαινίων μιας τόσο σημαντικής και επιτυχημένης 
εκδήλωσης . 

Και αποκτά η σημερινή πρόσκληση γεγονός ιδιαίτερης σημασίας   για το 
πρόσωπο μου , διότι μεταξύ των 59 Προέδρων των Επιμελητηρίων της 
χώρας είμαι ο μοναδικός που ασχολείται επαγγελματικά στον χώρο του 
κοσμήματος . 
 
Και με αυτή μου την ιδιότητα, απευθύνω ανοικτή πρόσκληση 
συνεργασίας από αυτό το βήμα και προς άλλους θεσμικούς φορείς και 
επαγγελματικές οργανώσεις που ασχολούνται με την αργυροχρυσοχοΐα, 
όπως π.χ. η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών ,Αργυροχρυσοχόων, 
Κοσμηματοπωλών, Ωρολογοποιών (Π.Ο.Β.Α.Κ.Ω.). 

Η αργυροχρυσοχοΐα υπήρξε ανέκαθεν μια τέχνη που άνθισε στην 
Ελλάδα, προσφέροντας θέσεις εργασίας σε αρκετά άτομα, τα οποία εκτός 
από το ταλέντο που διαθέτουν, μπορούν να λάβουν και θεωρητική 
κατάρτιση από τις λειτουργούσες ανά την επικράτεια σχολές, η 
λειτουργία των οποίων πρέπει να συνεχισθεί και να ενισχυθεί. 

Παράλληλα έδωσε ως κλάδος της παραγωγής και αρκετά δυναμικό 
παρόν στην ενίσχυση της οικονομίας μας , συνδράμοντας σημαντικό 
ποσοστό στον εξαγωγικό τομέα της παραγωγικής διαδικασίας . 
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Η  σημερινή έκθεση, είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για τις 
επιχειρήσεις και τους τεχνίτες του  χώρου να δείξουν δείγματα της 
δουλειάς τους, αναζητώντας πιθανούς εμπορικούς συνεργάτες .  

Ακόμη, θέλω να πιστεύω ότι στην συγκεκριμένη έκθεση θα λειτουργήσει 
και η εξωστρεφής πλευρά της, με την πραγματοποίηση εμπορικών 
συναλλαγών με τους επισκέπτες αυτής από χώρες της Ε.Ε. ή τρίτες. 
 
Η “εξωστρέφεια”  είναι μία λέξη η οποία θα πρέπει να μας γίνει τρόπος 
ζωής, ιδίως την παρούσα χρονική περίοδο ,που το εγχώριο καταναλωτικό 
εισόδημα έχει περιορισθεί έως μηδενιστεί για κάποιες κατηγορίες 
συμπολιτών μας. 

Είναι μια σημαντική ευκαιρία να δώσουμε δουλειά στο υπάρχον και 
αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό, να προσελκύσουμε και νέους και να 
ενισχύσουμε τα έσοδα της ελληνικής οικονομίας γενικότερα, μέσα  από 
την προώθηση του προϊόντος και μέσα από την τουριστική διαδικασία, 
είτε ως αγορά προϊόντων, είτε ως επισκεψιμότητα σε χώρους 
παραδοσιακών εργαστηρίων.  

Εύχομαι η παρούσα έκθεση να συνεχίσει να τροφοδοτεί θετικά την 
αναπτυξιακή προσπάθεια της οικονομικής ζωής  του τόπου και να 
συγκεντρώνει ως βασική έκθεση κοσμήματος την προσοχή όλων των 
ασχολουμένων με το κόσμημα και τον τουρισμό .       

 

                                                                  Σας ευχαριστώ , 

                                                   Γεώργιος  Μπενέτος 
                                                                  Πρόεδρος Ε.Ε.Π.             
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           6. 

                          Money Show Athens 2014  
                                 Hilton – 21/12/2014 

«Κρουαζιέρα – Καταλύτης τουριστικής και οικονομικής  
ανάπτυξης   των Ελληνικών Νησιών» 

                       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 αποφασίσαμε με τον φίλο Πρόεδρο του Επιμελητηριακού 
Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών, την συνδιοργάνωση της παρούσας 
εκδήλωσης. 

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η εκδήλωση 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 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, 
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 

36 
 



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. 

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. 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 ; 

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 νησιωτική πηγή 
εισοδήματος,  αποτελεί «δεσμευτική επιλογή»  κάθε τοπικής νησιωτικής κοινότητας 
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. 
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Πιο συγκεκριμένα θα μπορούσε η κρουαζιέρα να θεωρηθεί ως εν δυνάμει κοινό 
«τοπικό προϊόν» όλων των νησιών και επί μέρους το κάθε νησί για να προσελκύσει 
τους πελάτες – περιηγητές της συγκεκριμένης μορφής θαλάσσιου τουρισμού, να 
αναδείξει ένα ιδιαίτερο τουριστικό «υποπροϊόν». 

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 της Μεσογείου 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 της Μεσογείου, εξαιτίας 
φυσικών πλεονεκτημάτων τους, έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια μια αξιόλογη 
τουριστική δραστηριότητα, συγκεντρώνοντας μεγάλο ποσοστό από τον παγκόσμιο 
τουρισμό.  

Ο τουρισμός και ιδιαίτερα ο τουρισμός κρουαζιέρας, έχει σημαντική θέση στην 
οικονομία των νησιών της Ε.Ε.. 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 τροφοδοτεί 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 μας. 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.  
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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.  

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.  
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Αξίζει, γιατί με το σωστό σχεδιασμό και την ανάλογη στρατηγική μπορούν να 
εξασφαλίσουν οφέλη και να συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης 
των επιχειρήσεων. 
 
Αξίζει, γιατί πρέπει να επενδύσουμε στην προσέλκυση μερίδας επισκεπτών 
κρουαζιέρας, οι οποίοι στην σύντομη περιήγησή τους σε κάποιο νησί, θα δελεασθούν 
από το γενικότερο τοπικό περιβάλλον και θα επιστρέψουν στο μέλλον, καθιστώντας 
το συγκεκριμένο νησί βασικό προορισμό των διακοπών τους. 
 
Εμείς, ως INSULEUR και ως Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά, θα συνεχίσουμε 
να προτείνουμε, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε και θα συνεχίσουμε να προτρέπουμε 
συναδέλφους μας επιχειρηματίες των νησιών να επενδύσουν στον τουρισμό 
κρουαζιέρας 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 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. 
                                           Γιώργος Μπενέτος 

• Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς 
• Πρόεδρος Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Insuleur)         
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           7. 

      Γ.Σ.  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
           04 & 05/04/2014     -  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
                  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΥ  
         ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
 
 

κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, 

Το θέμα της βιωσιμότητας των επιμελητηρίων και της αναμόρφωσης της 
επιμελητηριακής νομοθεσίας, μας απασχολεί έντονα το τελευταίο χρονικό 
διάστημα, καθόσον πλησιάζει η ημερομηνία «αρνητικός σταθμός» για την λειτουργία 
των επιμελητηρίων. 

Και φυσικά αναφέρομαι στην 01/01/2015, μετά την οποία είναι προαιρετική η 
εγγραφή στα επιμελητήρια. 

Πρόσφατα δε, λάβαμε γνώση σχετικής ανακοίνωσης (15/03/2014)  του βουλευτή 
Ηρακλείου της Ν.Δ. κου Λευτέρη Αυγενάκη, όπου αναφέρεται ότι πρώτα τα 
επιμελητήρια και η Κ.Ε.Ε.Ε. πρέπει να πείσουν την αγορά για την αναγκαιότητα 
ύπαρξης των επιμελητηρίων και με ποιά μορφή και μετά να συζητήσουμε για την 
υποχρεωτική εγγραφή. 

Άποψή μου είναι ότι πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη αυτήν την θέση και να 
επαναπροσδιορίσουμε τις δράσεις μας, ρίχνοντας τους διεκδικητικούς τόνους από το 
πεδίο της αντιπαράθεσης, στο πεδίο της συνεννόησης, φροντίζοντας παράλληλα για  
την ολοκλήρωση του έργου του Γ.Ε.ΜΗ. & της Υπηρεσίας μιας Στάσης, 
δικαιολογώντας έτσι σε αυτή τη φάση τον λόγο ύπαρξης μας. 

Τουναντίον, εάν δεν επιτυγχάνουμε να διεκπεραιώνουμε τα έργα που αναλαμβάνουμε 
ή ζητάμε να μας ανατεθούν νέα, όχι μόνο δεν εδραιώνουμε την θέση μας, αλλά 
δίνουμε λαβή στους επικριτές μας να επιβουλεύονται την συνέχιση της ύπαρξής μας. 

Στην  παρούσα φάση, θεωρώ ότι βασική και μοναδική διεκδίκησή μας θα πρέπει να 
είναι η θωράκιση των εσόδων μας όχι όμως μέσω της  συνέχισης της 
«υποχρεωτικότητας» της εγγραφής και πληρωμής της συνδρομής και μετά την 
01/01/2015, αλλά μέσω της  θεσμοθέτησης «τέλους παραμονής στο Γ.Ε.ΜΗ.», 
ανάλογου με αυτό της παρούσας συνδρομής. 

Κατόπιν, μπορούμε να επανασχεδιάσουμε την λειτουργία μας ως φορείς ανάπτυξης 
της επιχειρηματικότητας και όχι ως φορείς-δοχεία διεκπεραίωσης δραστηριοτήτων, 
που απεκδύονται οι υπηρεσίες της κεντρικής ή τοπικής διοίκησης. 
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Λαμβάνοντας δε αφορμή, από την σχετικά  πρόσφατη αλληλογραφία μεταξύ 
Κ.Ε.Ε.Ε. και του εποπτεύοντος υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για 
το εάν οφείλουμε να παρέχουμε υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. στα μέλη που δεν έχουν 
τακτοποιήσει την συνδρομή στο επιμελητήριο, θεωρώ ότι εκεί που έφτασε το θέμα θα 
πρέπει να λυθεί οριστικά από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, το οποίο και θα 
αποφανθεί για την επάρκεια των εκατέρωθεν ισχυρισμών. 

Μπορεί να θεωρούμε ότι έχουμε δίκιο, αλλά στο πλαίσιο της διοικητικής λειτουργίας 
της συντεταγμένης πολιτείας, εφόσον η υπερκείμενη αρχή έχει άλλη άποψη, 
οφείλουμε να την αντιστρέψουμε με τους ενδεδειγμένους κανόνες και διαδικασίες, 
χωρίς να χρονοτριβούμε με εκατέρωθεν ανταλλαγή εγγράφων, με περιεχόμενο οξύ 
και επικριτικό. 

Συντηρώντας μια «αντιδικία» με το εποπτεύον υπουργείο, δεν επιτυγχάνουμε θετικές 
κρίσεις από τα μέλη μας, στο σημείο που η άποψη του υπουργείου τους ελαφρύνει 
οικονομικά. 

Καλώς ή κακώς, κακώς κατά την γνώμη μου, τα μέλη μας δεν ενδιαφέρονται την 
παρούσα χρονική περίοδο αν θα υπάρχουν τα επιμελητήρια και πως θα συντηρούνται, 
ενώ βομβαρδίζονται καθημερινά από φόρους, τέλη και λοιπές τακτικές και έκτακτες 
επιβαρύνσεις. 

Ενδιαφέρονται για το πώς θα διατηρήσουν την επιχείρησή τους, θα συνεχίσουν να 
δίνουν δουλειά στους συνεργάτες τους, θα πληρώσουν τον ασφαλιστικό τους φορέα 
και εν τέλει πως θα συντηρήσουν την οικογένειά τους. 

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα συνοψίζοντας τα προαναφερθέντα, να καταθέσω τις εξής 
παρατηρήσεις για την συνέχιση της λειτουργίας των Επιμελητηρίων που είναι: 

1.1.  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.
4.4.  Θωράκιση  των  εσόδων  τους  και  εφόσον  δεν  επιβαρύνουν  τον  κρατικό        

προϋπολογισμό,  θέσπιση    ετήσιου  τέλους  παραμονής  επιχείρησης  στο  Γ.Ε.ΜΗ.,  σε  
αντικατάσταση  της  υπό  κατάργηση  συνδρομής  για  την  εγγραφή  στο  μητρώο  των  
επιμελητηρίων.    

Θωράκιση των εσόδων τους και εφόσον δεν επιβαρύνουν τον κρατικό
προϋπολογισμό, θέσπιση ετήσιου τέλους παραμονής επιχείρησης στο Γ.Ε.ΜΗ., σε
αντικατάσταση της υπό κατάργηση συνδρομής για την εγγραφή στο μητρώο των
επιμελητηρίων.

5. Λειτουργία σε κάθε νομό ενός μόνο Επιμελητηρίου (μεικτό).  
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).                                                                                               
ΑΑξξιιοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  υυππάάρρχχοοννττοοςς  ππρροοσσωωππιικκοούύ,,  μμεε  ττηηνν  ααννάάδδεειιξξηη  ττοουυ  κκααττααλλλληηλλόόττεερροουυ  γγιιαα  
κκάάθθεε  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  θθέέσσηη..  
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  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 Μιάς Στάσης, κλπ.). 

- ενιαία και ορθολογικότερη αντιμετώπιση λειτουργικών οικονομικών και   
διοικητικών θεμάτων. 

- καλύτερη συνολική επιμελητηριακή εικόνα προς τα έξω.  
66..    ΠΠρροολληηππττιικκόόςς  έέλλεεγγχχοοςς  δδααππααννώώνν  ααππόό  ττοο  ΕΕλλεεγγκκττιικκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο..  
7. 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. 

ΚΚααττόόππιινν  κκααιι  εεφφόόσσοονν  δδιιεευυθθεεττηηθθοούύνν  τταα  ωωςς  άάννωω  σσηημμεείίαα,,  ππρροοττεείίννεεττααιι  νναα::  

  

1.1.  Ακολουθήσει  συζήτηση  με  κατάθεση  προτάσεων,  για  τις  επί  μέρους  διατάξεις  της  
επιμελητηριακής  νομοθεσίας  που  χρειάζονται  τροποποίηση,  όπως  εκλογική    
Ακολουθήσει συζήτηση με κατάθεση προτάσεων, για τις επί μέρους διατάξεις της
επιμελητηριακής νομοθεσίας που χρειάζονται τροποποίηση, όπως εκλογική

δδιιααδδιικκαασσίίαα,,  κκααννοοννιισσμμόόςς  ππρροομμηηθθεειιώώνν,,  έέξξοοδδαα  ππααρράάσστταασσηηςς,,  έέξξοοδδαα  μμεετταακκίίννηησσηηςς,,  κκλλππ..  
λλεειιττοουυρργγιικκάά  σσηημμεείίαα,,  τταα  οοπποοίίαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεφφααρρμμόόζζοοννττααιι  σσεε  εεννιιααίίαα  ββάάσσηη  γγιιαα  όόλλαα  τταα  
εεππιιμμεελληηττήήρριιαα..  
2.2.  Ιδρυθεί  και  λειτουργήσει    Ινστιτούτο  Επιμόρφωσης  Μελών  Επιμελητηρίων,  υπό  

την  σκέπη  της  Κ.Ε.Ε.Ε.  αναβαθμίζοντας  έτσι  τον  ρόλο  της,  με  έδρα  την  Αθήνα    
και  παραρτήματα  στην  Θεσσαλονίκη,  στον  Πειραιά  και  σε  άλλες    κομβικές  πόλεις  
της  περιφέρειας  της  χώρας.  

Ιδρυθεί και λειτουργήσει Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Μελών Επιμελητηρίων, υπό
την σκέπη της Κ.Ε.Ε.Ε. αναβαθμίζοντας έτσι τον ρόλο της, με έδρα την Αθήνα
και παραρτήματα στην Θεσσαλονίκη, στον Πειραιά και σε άλλες κομβικές πόλεις
της περιφέρειας της χώρας.

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..  
3.3.  Ιδρυθεί  και  λειτουργήσει    φορέας  συμβουλευτικής  υποστήριξης  της  

επιχειρηματικότητας,  κάτι  σαν  το  άδοξα  παύσαν  την  δράση  του  Κ.Ε.Τ.Α.  
Αττικής,  έχοντας  τώρα  την  τεχνογνωσία  των  παραμέτρων  που  το  οδήγησαν  στην  
αφάνεια.    

Ιδρυθεί και λειτουργήσει φορέας συμβουλευτικής υποστήριξης της
επιχειρηματικότητας, κάτι σαν το άδοξα παύσαν την δράση του Κ.Ε.Τ.Α.
Αττικής, έχοντας τώρα την τεχνογνωσία των παραμέτρων που το οδήγησαν στην
αφάνεια.

            

  
  
                                                                                                                                          ΣΣααςς  εευυχχααρριισσττώώ..  
                                                                                                                                  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΜΜππεεννέέττοοςς  
                                                                                                                                      ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..                                                                  
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                                                                                                                                                                                                                                      ΠΠεειιρρααιιάάςς    1155//1122//22001144  

                                          

ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  

 
Πραγματοποιήθηκε στα Χανιά, στις 12 Δεκεμβρίου 2014, η Δημόσια Ακρόαση 
που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε 
συνεργασία με το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της ΕΕ (INSULEUR) με 
θέμα τα "Ευφυή Νησιά". Την εκδήλωση φιλοξένησε το Επιμελητήριο Χανίων. 
 
Σκοπός της Δημόσιας Ακρόασης ήταν να γίνει μια διαβούλευση με τα μέλη 
της Ομάδας Εργασίας της  ΕΟΚΕ για τα προβλήματα που δημιουργούνται από 
τις εγγενείς μειονεξίες των νησιωτικών περιοχών, ενόψει της υιοθέτησης 
σχετικής γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ επί του θέματος αυτού και να 
διερευνηθούν έξυπνες λύσεις για την επίλυση των προβλημάτων αυτών. 
 
Στην εκδήλωση παρέστησαν και χαιρέτησαν ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Henri 
Malosse, ο Πρόεδρος του INSULEUR κ. Γιώργος Μπενέτος, ο Περιφερειάρχης 
Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων 
κ. Γιάννης Μαργαρώνης. 
 
Στην εισήγηση του ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά και 
Πρόεδρος του Insuleur κ. Μπενέτος, ανέπτυξε την στρατηγική που θα ακολουθήσει 
το Insuleur για τα επόμενα χρόνια αλλά προαπαιτούμενο έθεσε την ύπαρξη των 
Επιμελητηρίων στην Χώρα μας αλλά και την μέριμνα βιωσιμότητας του θεσμού 
προκειμένου να υπάρξουν οι προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών και όχι στην  
παραβίαση της ισότητας που θέλει προαποφασισμένα μέτρα  και  αποδυνάμωση της 
φωνής των μελών που εκπροσωπούμε με δεδομένο ότι ασχολούμαστε με τα 
προβλήματα των πολύ μικρών επιχειρήσεων αποτελώντας και το μοναδικό όργανο 
που μπορεί να παρουσιάσει Πανευρωπαϊκά στοιχεία γι αυτές .  
 
 
                                                                                                                                            ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Π. 

 
(Με την παράκληση να δημοσιευθεί.)  
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           9. 
ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ  INSULEUR  ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο.Κ.Ε. ΜΕ 

ΘΕΜΑ : 
«ΕΞΥΠΝΑ  ΝΗΣΙΑ»  

12/12/2014 – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
 

       ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ : 
• INSULEUR (ΔΙΚΤΥΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ- 

ΔΙ.Ν.Ε.Ε.Ε.)  
•  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ε.Ε.Π.)   

κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΥ 
 

κύριοι (επίσημοι), 
κυρίες και κύριοι, 

Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω θερμά εκτός από τα άτομα που προανέφερα και τον 
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής και Οικονομικής Επιτροπής κ. Henri Malosse 
για την πολύτιμη βοήθεια του στην συνδιοργάνωση της σημερινής συνάντησης / 
ημερίδας.  

Η σημερινή ημερίδα θεωρώ ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση της ανάπτυξης 
των νησιών της Ε.Ε., τα οποία άλλωστε είναι τόσα πολλά που θεωρώ ότι κανείς δεν 
μπορεί να τα παραβλέψει ως γεωγραφική οντότητα. 

Ο τίτλος δε της σημερινής ημερίδας «ΕΞΥΠΝΑ ΝΗΣΙΑ» ελπίζω να μη μετατραπεί 
σε κενό περιεχομένου ευφυέστατο προσδιορισμό, αλλά να αποτελέσει το έναυσμα για 
μια άλλου είδους ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας των νησιών.  

Ευελπιστώ ότι στον παρόντα προσδιορισμό οι λέξεις  θα μετουσιωθούν και σε 
γεγονός. 

Το ερώτημα που θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε, είναι το «πότε μπορούν τα 
νησιά ως οντότητες και οι νησιωτικές επιχειρήσεις κατ΄ επέκταση να είναι έξυπνες 
και ανταγωνιστικές ; 

Η σημερινή οικονομική συγκυρία παρουσιάζεται αρκετά δύσκολη. Η παγκόσμια 
οικονομία κλυδωνίζεται από παντού και πρόσφατα φυσικά φαινόμενα ανωτέρας βίας 
και απρόβλεπτα, έρχονται να προσθέσουν στο παζλ της οικονομικής και κοινωνικής 
συνοχής διαφόρων περιοχών του πλανήτη. 

Μέσα σ’ αυτό το ζοφερό οικονομικό περιβάλλον καλούνται οι νησιωτικές περιοχές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δραστηριοποιηθούν κοινωνικά, οικονομικά και 
επιχειρηματικά, έχοντας να αντιπαλέψουν και με τις δικές τους εσωτερικές εγγενείς 
δυσκολίες που παρουσιάζει η διαβίωση και η επαγγελματική δραστηριότητα  στις 
νησιωτικές περιοχές. 
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Από τη σχετική εμπειρία που έχει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο του Πειραιά στην 
Ελλάδα και το Insuleur στα νησιά της Ε.Ε.  η ανάπτυξη ιδίως της 
επιχειρηματικότητας στα νησιά παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, σε σχέση με αυτή 
της ηπειρωτικής χώρας, εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης τους και της απόστασής 
τους από τη στεριά.  

Ακολούθως, οι λοιπές υποδομές των νησιών σε ενέργεια, ύδρευση, εσωτερικό οδικό 
δίκτυο, εξεύρεση ικανού εργασιακού δυναμικού, είναι σημαντικοί επίσης παράγοντες 
ανάσχεσης της επιχειρηματικότητας.  

Ακόμα και οι λοιπές κοινωνικές παροχές, όπως εκπαίδευση και κυρίως υγεία και 
περίθαλψη, δυσκολεύουν την παραμονή των κατοίκων στα νησιά και κατ΄ επέκταση 
την στελέχωση των νησιωτικών επιχειρήσεων. 

Παρακάτω θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ γενικότερα στην ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας στα νησιά ως βασικό οικονομικό παράγοντα των περιοχών 
αυτών και πηγή πλούτου των κατοίκων, συνεπώς και της κοινωνίας γενικότερα. 

Και προκύπτει τώρα εύλογα το ερώτημα : Ωραία, εμείς τα διαπιστώσαμε όλα αυτά. Τί 
κάνουμε, για να τα ξεπεράσουμε και να αναστρέψουμε το κλίμα προκειμένου οι 
επιχειρήσεις να γίνουν ανταγωνιστικές ;  

Και όταν μιλάμε για επιχειρήσεις, αναφερόμαστε σε όλο το φάσμα των τομέων της 
οικονομίας, είτε αφορούν γεωργοκτηνοτροφικές και αλιευτικές εκμεταλλεύσεις, είτε 
αφορούν βιοτεχνίες, οικοτεχνίες, βιομηχανίες, είτε αφορούν εμπορικές επιχειρήσεις 
και παροχής υπηρεσιών και κυρίως τουρισμού. Οπωσδήποτε λοιπόν, εφόσον βασικό 
χαρακτηριστικό της οικονομίας των νησιών είναι η τουριστική βιομηχανία, όπως 
συνηθίζουμε να την αποκαλούμε, θα πρέπει η βασική μας μέριμνα να είναι η 
συνύπαρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του τουριστικού περιβάλλοντος.  

Η οικολογία, η βιώσιμη ανάπτυξη, η αειφόρος ανάπτυξη ή η πράσινη ανάπτυξη, όπως 
συνηθίζεται να αποκαλείται τελευταία, αποτελεί το πλέον επίκαιρο θέμα της 
τελευταίας δεκαετίας στο παγκόσμιο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Ο  πολιτικός κόσμος επίσης θεωρεί το θέμα φλέγον και τα πολιτικά κόμματα του 
δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα, εντάσσοντάς το υψηλά στο πρόγραμμά τους. 

Όσον αφορά τώρα την οικολογική συνύπαρξη των επιχειρήσεων και περιβάλλοντος, 
εκ πρώτης ματιάς θα μπορούσε να σκεφθεί κάποιος ότι πρόκειται για δύο έννοιες εν 
μέρει δύσκολο να συμβιβασθούν, έχοντας στο μυαλό του τους διαφημιζόμενους 
παρθένους προορισμούς, μακριά από κάθε μορφή τουριστικής - εμπορικής 
δραστηριότητας, η ανάπτυξη της οποίας θα κατέστρεφε ή στην καλύτερη περίπτωση 
θα υποβάθμιζε την αξία του προορισμού. 
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Στην πραγματικότητα όμως τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά.  Η ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας, όταν αυτή γίνεται με πρόγραμμα, μελέτη, στάθμιση όλων των 
συντελεστών παραγωγής και σεβασμό στο τοπικό περιβάλλον, σε καμία περίπτωση 
δεν θα μπορούσε να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στο χώρο, αυτό που συνοπτικά 
αποκαλούμε επιβάρυνση και μόλυνση μιας περιοχής. 

Αντίθετα, η επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να αναδείξει και να τροφοδοτήσει 
το περιβάλλον με τα αναγκαία εκείνα μέσα, τα οποία απαιτούνται για την ανάπτυξή 
του. Η λειτουργία μιας επιχείρησης με όλα τα σύγχρονα εκείνα μέσα, τα οποία 
συντελούν στην αειφόρο ανάπτυξη μιας περιοχής, με την ορθολογική διαχείριση των 
φυσικών πόρων και του ορυκτού πλούτου και γιατί όχι και την ανάπλαση του 
περιβάλλοντος γύρω από αυτήν, αναδεικνύει παράλληλα και τη φυσική ομορφιά του 
τοπίου και των φυσικών στοιχείων που αναζητά κάποιος για την τουριστική 
«δραπέτευσή» του από το άγχος της καθημερινότητας (θάλασσα, δάσος, πηγές, 
χλωρίδα, πανίδα). 

Τρανό παράδειγμα συνύπαρξης – και μάλιστα επιδιωχθείσης – επιχειρηματικής 
δραστηριότητας και τουριστικού περιβάλλοντος είναι η μορφή εναλλακτικού 
τουρισμού, του αγροτουρισμού. 

Γιατί, σε τι συνίσταται η ανάπτυξη του αγροτουρισμού ; Συνίσταται στην κοντινή 
γεωγραφική ανάπτυξη επιχειρήσεων του πρωτογενή και του δευτερογενή τομέα της 
οικονομίας με εκείνον του τριτογενή που είναι ο τουριστικός προορισμός στην 
περίπτωσή μας. 

Πολλές φορές μάλιστα στην ίδια ευρύτερη οικονομική μονάδα συνυπάρχουν η 
γεωργικοκτηνοτροφική εκμετάλλευση, η μεταποιητική της επεξεργασίας των 
προϊόντων του αγρού, των ζωικών ή των αλιευτικών ειδών και του τουριστικού 
αξιοθέατου, αφού καλείται ο επισκέπτης ή ο διαμένων εντός αυτής να γνωρίσει από 
κοντά τις αγροτικές εργασίες σε συνδυασμό με τη διαδικασία επεξεργασίας και 
μεταποίησης, μέσα από ένα περιβάλλον άνετης, φιλικής και υγιεινής διαμονής, 
δηλαδή μέσα σε ένα περιβάλλον αξιόλογου τουριστικού προορισμού, συνδυάζοντας 
τη γνώση με την ξεκούραση και τη χαλάρωση. 

Μάλιστα, για τη μεγαλύτερη επιτυχία και βιωσιμότητα του εγχειρήματος, βασικό 
στοιχείο για την επιλογή της εν λόγω αγροτουριστικής τοποθεσίας αποτελεί η 
λειτουργικότητα και η ωραιότητα του τουριστικού τοπίου, είτε ορεινού, είτε 
θαλάσσιου, μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η αγροτουριστική επιχείρηση. Συνεπώς, η  
ανάπτυξη του τουρισμού σε μία περιοχή και ιδίως στα νησιά της χώρας μας μπορεί 
και πρέπει να αποτελέσει μία από τις κύριες πηγές εισοδήματος / πόρων ζωής.  
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Παράλληλα, χρησιμότατο εργαλείο για την τοπική οικονομική, πολιτιστική και 
κοινωνική ανάπτυξη, αποτελεί η ενασχόληση του πληθυσμού και με άλλες 
οικονομικές δραστηριότητες, στοχεύοντας στην κατά το δυνατόν αυτάρκη κάλυψη 
των αναγκών της τοπικής οικονομίας, αλλά και των τουριστικών εγκαταστάσεων, 
τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε παραγόμενα προϊόντα, με κόστος απόκτησής 
τους κατά πολύ ανταγωνιστικότερο των «εισαγόμενων» κατά κάποιο τρόπο από 
κάποια ηπειρωτική, γειτονική ή μη περιοχή. 

Και αυτή η επιχειρηματική ανάπτυξη θα πρέπει να είναι πράσινη, ανεξαρτήτως 
μεγέθους επιχείρησης ή είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι γενικά η πράσινη επιχειρηματικότητα συμφέρει 
οικονομικά τον φορέα της επιχείρησης, καθώς μεταξύ άλλων: 
‐ μειώνει το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης (λαμπτήρες    χαμηλής 

κατανάλωσης – ηλιακοί συλλέκτες – μόνωση κτιρίων κ.λπ.). 
‐ δημιουργεί νέα «γκάμα» πελατών οικολογικά ευαισθητοποιημένων. 
‐ αξιοποιούνται οικονομικά κίνητρα προγραμμάτων εθνικών και   ευρωπαϊκών. 

Επιπρόσθετα προσοχής θα πρέπει να τύχουν και ειδικές (βασικές) ρυθμίσεις 
ενίσχυσης της νησιωτικής επιχειρηματικότητας, όπως η ενίσχυση της σύνδεσης με 
την ηπειρωτική χώρα, ανάπτυξη ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών και 
αναπτυξιακά φορολογικά και χρηματοοικονομικά κίνητρα. 

Εδώ αξίζει να αναφερθεί όσον αφορά τη σύνδεση των νησιών με την ηπειρωτική 
χώρα η επιτακτική ανάγκη άμεσης εφαρμογής του «μεταφορικού ισοδύναμου» για 
την οικονομικότερη μετακίνηση επιβατών και εμπορευμάτων, καθώς και οι 
προσπάθειες υλοποίησης εφαρμογής των πλωτών πλατφορμών παραγωγής ενέργειας 
και άλλων χρήσεων (πρόγραμμα OCEAN 2011). 

Για τα παραπάνω το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΔΙ.Ν.Ε.Ε.Ε. - Insuleur) έχει δουλέψει επί μακρόν, έχει υποστηρίξει αυτά τα σχέδια, 
μέχρι σήμερα όμως δεν έχουν τύχει της ανάλογης  προσοχής των οργάνων της Ε.Ε., 
αλλά και των κατά περιοχές αρμόδιων αρχών των κρατών – μελών, 
συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. 

Έτσι θα καταστούν και οι νησιωτικές επιχειρήσεις «έξυπνες» και ιδίως οι τουριστικές 
ανταγωνιστικές, θα προσελκύσουν επισκέπτες και με την προσφορά υψηλών και 
οικολογικών προϊόντων και τουριστικών υπηρεσιών θα τους κερδίσουν ως κατ’ 
επανάληψη μελλοντικούς πελάτες, δηλαδή καθιστώντας τους μ’  αυτό τον τρόπο 
ζωντανή μορφή διαφήμισης της περιοχής τους. 

Και έτσι θα δοθεί και το παράδειγμα και η νησιωτική τοπική ή κρατική δημόσια 
διοίκηση να αναπτύξει «έξυπνες» πρακτικές δημόσιων μεταφορών, παραγωγής 
ενέργειας, λειτουργίας σύγχρονων ενεργειακών κτηρίων και υποδομών. 
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Η συνύπαρξη επομένως σε μια περιοχή, ιδιαίτερα σε μια νησιωτική, δημόσιων 
φορέων, επιχειρήσεων και τουριστικού προϊόντος 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 π.χ. 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 και συνεπώς 
«έξυπνη» επιχειρηματικότητα.  

Οφείλουν, γιατί ευθύνονται για την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.  

Μπορούν, γιατί τα περιβαλλοντικά ζητήματα δεν είναι περίπλοκα όσο φαίνονται και 
δεν απαιτούν πάντα τόσο  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. 

Σ’ αυτό το κομμάτι χρειάζεται να «ενοχλήσουμε» και να ζητήσουμε επιτακτικά να 
γίνουν συνεργάτες μας η πολιτική και κυβερνητική κρατική και τοπική δημόσια 
διοίκηση και να  προσφέρει νομοθετικά επενδυτικά εργαλεία υλοποίησης των 
παραπάνω. 

Ευελπιστώ ότι όντως σήμερα θα επανατεθούν οι βάσεις, για να αλλάξει κάτι θετικά 
στην οικονομία και την κοινωνία των νησιών μας. 

   Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

           Γεώργιος Μπενέτος 
• Πρόεδρος Insuleur 
•   Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά  
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           10. 

                                             ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ  
                     Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  
                                  26/11/2014 – Ε.Β.Ε.Π. 

 
<< ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ 
ΜΙΑ   ΣΥΓΧΟΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ >> 

 

          κυρίες  & κύριοι,  

         Εκδήλωση σαν την σημερινή, σίγουρα αποτελεί μια καλή αρχή ή όπως 
αναφέρεται, αποτελεί ένα καινοτόμο γεγονός – πιλότο – για μία Δημόσια Διοίκηση 
αποδοτική, ευέλικτη και αποτελεσματική, που θα  λειτουργεί με ταχύτητα, σεβασμό 
και διαφάνεια προς όφελος των συναλλασσομένων και θα αποπνέει καθαρότητα και 
εμπιστοσύνη. 

          Η μεγάλη πρόκληση είναι η οργάνωση και η διασύνδεση να ξεπεράσει τις 
παθογένειες του παρελθόντος, ενός ανθρωποκεντρικού συστήματος, με ότι αυτό 
συνεπάγεται, μέσα από  ένα πρότυπο και ουσιαστικό τρόπο, που θα ξεπερνά την 
αποτελεσματικότητα των προσώπων – υπαλλήλων, αλλά θα δημιουργεί μια δομή 
οδηγό, με περιθώρια εξέλιξης .και οργάνωσης σε ανώτερο επίπεδο . 

          Το ζητούμενο είναι η διαχείριση και προσέγγιση των απαιτήσεων των πολιτών, 
με την υιοθέτηση μεθόδων και εργαλείων που θα δίνουν ένα συγκεκριμένο νομικό 
πλαίσιο, ώστε οι όροι και οι κανόνες να είναι γνωστοί εκ των προτέρων σε όλους, 
αλλά και σε βάθος χρόνου, με δεδομένο το ζητούμενο της ανάπτυξης της 
επιχειρηματικότητας, των επενδύσεων και την διευκόλυνση αυτών και πολύ 
περισσότερο η αντικειμενική και απαρέγκλιτη εφαρμογή των κείμενων διατάξεων. 

           Τα παραπάνω, πρέπει να συνδυάζονται με έναν αποτελεσματικό, συνεχή και 
αδιάλειπτο έλεγχο των ελεγκτικών αρχών, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι 
αντικειμενικοί κανόνες λειτουργίας των επιχειρήσεων  προς όφελος του υγιούς  
ανταγωνισμού και εν τέλει  του καταναλωτικού κοινού . 

          Βασικός παράγοντας για την εφαρμογή των παραπάνω παραμέτρων  τα 
τελευταία χρόνια  στην λειτουργία της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής 
Ενότητας Πειραιά,  αποτέλεσε η δημιουργική αναζήτηση των παραδοχών  αυτών και 
των προσαρμογών που μπόρεσε το έμψυχο δυναμικό να αναδείξει, να σχεδιάσει και 
να αναπτύξει, προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών. 
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           Μια  κοινωνία,  η οποία απαιτεί συνεχώς αναβαθμισμένες ευκαιρίες, όχι μόνο 
για την βελτιστοποίηση των αναγκών της,  αλλά και για την γενικότερη ανάπτυξη της 
Χώρας, με την εφαρμογή κανόνων που θα λειτουργήσουν και προς  την προσέλκυση 
επενδυτικών προτάσεων . 

            Η εξέλιξη ποτέ δεν σταματά και πάντα  θα είναι ζητούμενο οι πολιτικές 
αποφάσεις να συνοδεύονται από την μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση. 

          Σημαντικό  ρόλο πιστεύω στην επιτυχή έκβαση των παραπάνω έχει  η ήδη 
«χτισμένη» καλή σχέση και συνεργασία του εν λόγω φορέα με τα Επιμελητήρια, που 
με την δομή και την ευελιξία της οργάνωσης τους, μπορούν να επικοινωνούν στην 
κεντρική και περιφερειακή  εξουσία τα αιτήματα των κλάδων που εκπροσωπούν, 
επιδιώκοντας διαρκώς  την ομαλή λειτουργία της αγοράς.  

                                                 Σας ευχαριστώ, 

                                              Γεώργιος Μπενέτος 

• Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά   
• Πρόεδρος Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Insuleur)  
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           11. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: κ. Γεωργίου Μπενέτου στο 3ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Επιχειρήσεων  

                                                (Βρυξέλλες  16/10/2014)  

 

                           ----------------------------------------------------------- 

Υπόθεση :  Κύριε Πρόεδρε (απευθυνόμενος στον Πρόεδρο του 
Κοινοβουλίου), 

           Υποθέτω πώς όλοι ξεκινάμε την συζήτηση  με την παραδοχή ότι 
πρέπει να υπάρχουν επιχειρήσεις στα νησιά . 

           Συνεπώς, μέριμνα μας πρέπει να είναι η ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας, θεσπίζοντας μέτρα για την άρση των εγγενών 
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στις εν λόγω μειονεκτικές περιοχές (άρθρο 174 Συνθήκη της 
Λισσαβόνας), ούτως ώστε  να καταστούν αρχικά βιώσιμες και όχι απλά 
ανταγωνιστικές. 

 Ερωτάται : Ποιά ειδικά κριτήρια και κίνητρα υποστήριξης και  
χρηματοδότησης της επιχειρηματικότητας, σκοπεύει να θεσπίσει η Ε.Ε. 
για την πρακτική εφαρμογή των παραπάνω; 
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           12. 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΕ.ΔΙ.Π.)                     
09/07/2014  –  Ε.Β.Ε.Π. 

                          -------------------------------------------------- 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ   ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ                    
κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΥ 

 

κύριε Πρόεδρε, 

κύριοι συνάδελφοι, 

 

Χαιρετίζω την σημερινή πρωτοβουλία του  «ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 
ΠΕΙΡΑΙΑ», ευρύτερα γνωστού πια  ως ΚΕ.ΔΙ.Π. 

Το ΚΕ.ΔΙ.Π.  το οποίο ιδρύθηκε βάσει του ν.3898/2010, έχει σκοπό  να προσφέρει 
υπηρεσίες στον θεσμό της διαμεσολάβησης, έναν θεσμό που ήταν απαραίτητος στη 
χώρα μας, για να υπάρξει μια εναλλακτική της δικαστηριακής, μορφή επίλυσης 
αστικών και εμπορικών διαφορών.  

Τα επιμελητήρια δε, είχαν προτείνει πολλάκις την ανάπτυξη του εν λόγω θεσμού, 
σημαντικού εργαλείου στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας κατά την λειτουργία 
των επιχειρήσεων. 

Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης, έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη θετικό βήμα στην 
άνοδο που σημείωσε τα τελευταία έτη η χώρα μας στον πίνακα της 
ανταγωνιστικότητας, συμπληρώνοντας την απλούστευση της διαδικασίας ίδρυσης 
μιας επιχείρησης, μέσω των εφαρμογών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 
και της Υπηρεσίας μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) που προσφέρουν τα επιμελητήρια.   

Σ’ αυτό άλλωστε συνηγορεί και η διεθνής εμπειρία, όπου έχει εφαρμοσθεί ο εν λόγω 
θεσμός. 

Καλό είναι να  αγκαλιάσουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι με τον εν λόγω θεσμό, δικηγόροι, 
επιχειρηματίες και απλοί πολίτες, την νέα εταιρεία και να διαδώσουμε την είδηση για 
την ύπαρξη της. 

Πολύ δε περισσότερο να την «χρησιμοποιήσουμε», εάν χρειαστούμε επίλυση ή 
διευθέτηση όποιας διαφοράς ανακύψει κατά την επαγγελματική ή κοινωνική δράση 
μας, αποφεύγοντας την «βάσανο» της δικαστικής οδού.   
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Ήδη το «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ» λειτουργεί, εκπαιδεύει 
διαμεσολαβητές και γίνεται ολοένα και περισσότερο γνωστό, επιθυμώντας να 
καταστεί «θεσμός»  στον τομέα απονομής δικαιοσύνης μέσω της διαμεσολαβητικής 
επίλυσης διαφορών. 

Τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης πολλά, όπως εξοικονόμηση πόρων, ευελιξία 
και ταχύτητα διαδικασίας, μεθοδολογία για σύμμετρη και φιλική διευθέτηση της 
διαφοράς, διαφύλαξη της συνέχισης της συνεργασίας των μερών, συνηγορούν στην 
προτίμησή της από τους «διαφωνούντες» και κυρίως η έγκαιρη επίλυση της 
διαφοράς, την καθιστούν πραγματικό εργαλείο στον κόσμο των επιχειρήσεων. 

Εδώ θα ήθελα να προσθέσω, ότι ίσως θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε λίγο 
παραπάνω στα μέλη μας τον νέο θεσμό, μέσω κυρίως των εργοδοτικών 
επαγγελματικών οργανώσεων και σχετικού ενημερωτικού υλικού του ΚΕ.ΔΙ.Π., αν 
και όποιος ενδιαφέρεται να ενημερωθεί ουσιαστικά, θεωρώ ότι η ιστοσελίδα του 
«Κέντρου» θα του προσφέρει πλήρη και εμπεριστατωμένη γνώση.                                                             

Με την ευκαιρία  δε της σημερινής ημερίδας, θα ήθελα να προτρέψω τους προέδρους 
των φορέων που συμπράξαμε για την δημιουργία του ΚΕ.ΔΙ.Π.  να αναλάβουμε 
πρωτοβουλίες  και για νέες διαδικασίες συνεργασίας και ενοποιήσεις δράσεων, γιατί 
ιδίως την σημερινή εποχή οι κατακερματισμένες τυπικά ή ουσιαστικά δράσεις, 
θεωρούνται «εν τοις πράγμασι» ξεπερασμένες πρακτικές. 

Προσδοκώ δε, ότι η επόμενη συνεργατική διαδικασία που θα παρουσιάσουμε – σε 
σύντομο χρονικό διάστημα- στον Πειραιά να είναι η ενοποιημένη λειτουργία των 
Επιμελητηρίων της πόλης. 

 

                                                                    Σας ευχαριστώ. 

                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΜΠΕΝΕΤΟΣ 
                                                                      ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                               ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ    
                                                         ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ      
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           13.   

                  Κοινωνική Αναπτυξιακή Σύμπραξη 
                              «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» 

         Ημερίδα με θέμα: «Παρουσίαση των Δράσεων του έργου –  
                             Επαγγελματικές  προοπτικές»  
                                   (25/04/2014 – Β.Ε.Π.) 
  
           Χαιρετισμός Προέδρου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς 
                                           κ. Γεωργίου Μπενέτου 
 
                                           ------------------------------- 
 
 
κύριοι συνάδελφοι – κυρίες & κύριοι, 
 
 
Σας καλωσορίζουμε στην σημερινή ημερίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης 
«ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ», που αφορά το έργο ΤΟΠΣΑ και την απασχόληση στην τοπική 
αγορά εργασίας της περιοχής μας. 
 
Λυπάμαι πολύ που δεν βρίσκομαι ανάμεσά σας, λόγω άλλης επαγγελματικής μου 
υποχρέωσης και εξουσιοδοτείται να με εκπροσωπήσει το μέλος του Δ.Σ. του 
Επιμελητηρίου και μέλος του Δ.Σ. της Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» κ. Ιωάννης 
Χαλουλάκος. 
 
Ξεκινήσαμε πριν ενάμιση περίπου χρόνο, με τον συντονισμό των ενεργειών μας από 
τον  Όμιλο για την UNESCO Πειραιώς & Νήσων και δημιουργήσαμε αυτή την 
ομάδα φορέων, προκειμένου να καταπολεμήσουμε την ανεργία στην ευρύτερη 
περιοχή του Πειραιά, προωθώντας την δημιουργία νέων επιχειρήσεων και ιδιαίτερα 
κοινωνικών επιχειρήσεων. 
 
Βιώνουμε έντονα ως οικονομία και ως τοπική κοινωνία τις επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης, με συρρίκνωση του αριθμού των επιχειρήσεων και άμεσο 
αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των ανέργων επιχειρηματιών και συνεργατών 
τους υπαλλήλων. 
 
Χρέος μας λοιπόν είναι όσων ασχολούμαστε με την εκπροσώπηση επαγγελματικών ή 
κοινωνικών ομάδων, να προβληματιζόμαστε διαρκώς για την εξεύρεση τρόπων και 
την ανάληψη πρωτοβουλιών που θα οδηγήσουν σε οικονομική ανάκαμψη. 
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Μία τέτοια διέξοδος  είναι και η αξιοποίηση του εργαλείου των προγραμμάτων 
ΤΟΠΣΑ, με την κατάρτιση ανέργων και ειδικών ομάδων πληθυσμού, σε γνωστικά 
αντικείμενα επαγγελμάτων,  που πιθανολογούμε βάσιμα ότι θα αποφέρουν καρπούς 
απασχόλησης, ιδίως στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και του μοντέλου της 
κοινωνικής επιχείρησης. 
 
Προσφέρουμε στους ενδιαφερόμενους συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση,  
επιμόρφωση και τεχνική βοήθεια στην σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου 
επιχειρηματικότητας, ούτως ώστε έχοντας τα «πρώτα εφόδια», να εισέλθουν όσο 
γίνεται πιο έτοιμοι στον επαγγελματικό στίβο, ελαχιστοποιώντας κατά το δυνατόν τις 
πιθανότητες αποτυχίας της αναληφθείσας επιχειρηματικής δράσης.   
 
Θεωρούμε ότι έτσι συμβάλλουμε και εμείς στην αναδιάρθρωση της οικονομίας της 
περιοχής μας, δίνοντας μία διέξοδο, μία επαγγελματική ανάσα στους συμπολίτες μας. 
 
Ήδη η σημερινή εκδήλωση υποδηλώνει την ενεργή κατάσταση που βρίσκεται η 
Αναπτυξιακή μας Σύμπραξη, με την παρουσίαση των δράσεων του έργου και των 
στόχων που έχουν τεθεί προς πληροφόρηση των ενδιαφερομένων ωφελούμενων του 
προγράμματος, αλλά και του ευρύτερου κοινού της περιοχής μας. 
 
Όντας βέβαιος για την άρτια και εποικοδομητική συνεργασία όλων των εταίρων της 
Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ», εύχομαι, στο τέλος του προγράμματος, να έχουμε επιτύχει 
πλήρη ευόδωση των στόχων και των προσδοκιών μας. 
 
 
                                                                  Σας ευχαριστώ, 
                                                              Γεώργιος Μπενέτος 
                                                                Πρόεδρος Ε.Ε.Π.    
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           14. 
                         Greek Tourism Expo ‘14 
                                       5 – 7/12/2014  
                    «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΑ» 
                        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 
εκδήλωση/έκθεση, με θέμα τον Ελληνικό Τουρισμό στη νέα εποχή. 
 
Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η έκθεση 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 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, 
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.    
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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. 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 ; 

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. 
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Επί του προκειμένου δηλαδή και εφόσον ο τουρισμός είναι η βασική νησιωτική πηγή 
εισοδήματος,  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 
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 της Μεσογείου 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 της Μεσογείου, 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 της Ε.Ε.. 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 της Μεσογείου. 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 (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. 
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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 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 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. 

Θα επιθυμούσα τώρα, για να γίνει περισσότερο πρακτική η παρούσα τοποθέτηση να 
ακολουθήσει γνωστοποίηση των απόψεών σας επί του θέματος, ούτως ώστε να 
υπάρχει και εποικοδομητικός συμπληρωματικός «αντίλογος». 
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Κανείς μας δεν διεκδικεί το αλάθητο της σκέψης του ή την πληρότητα των 
προτάσεων του. 

Κάθε παρατήρηση και υπόδειξή σας είναι ευπρόσδεκτη για την συνέχιση της 
δραστηριότητάς μας. 

 

                                              Σας ευχαριστώ. 
                                           Γιώργος Μπενέτος 

• Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς 
• Πρόεδρος Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Insuleur)   
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           15.   
                      14η ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥΜ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ  
                                            ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ & ΙΟΝΙΟΥ 
                                     (ΚΕΡΚΥΡΑ 10-12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)  
   Χαιρετισμός κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΥ  Προέδρου του Ε.Ε.Π. & του ΔΙ.Ν.Ε.Ε.Ε.  

κύριοι (επίσημοι), αγαπητοί συνάδελφοι, 

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποδέχθηκα την πρόσκληση να παραβρεθώ στην σημερινή 
εκδήλωση/ημερίδα, με θέμα τον ρόλο των Επιμελητηρίων στο οικονομικό γίγνεσθαι 
της περιφέρειας Αδριατικής & Ιονίου. 
 
Το 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, όπως 
ακριβώς και η θεματική μακροπεριφέρεια του φόρουμ. 
 
Το Insuleur δε, έχει και άμεσο ενδιαφέρον για το γεγονός ότι είναι και γεωγραφικά 
αρμόδιο για την περιοχή. 
 
Πολύ σωστά έχει επιλεγεί να συνδέεται το οικονομικό σκηνικό της περιοχής με τον 
επιμελητηριακό θεσμό και τον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν τα 
Επιμελητήρια της Ε.Ε. 
    
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. 
 
Θα μου επιτρέψετε χωρίς να θέλω να σας κουράσω, για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι 
το INSULEUR, να σας καταθέσω εν συντομία την ταυτότητά του. 
 
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. 
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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. 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 ; 
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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, 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 
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 της Μεσογείου 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 της Μεσογείου, εξαιτίας 
φυσικών πλεονεκτημάτων τους, έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια μια αξιόλογη 
τουριστική δραστηριότητα, συγκεντρώνοντας μεγάλο ποσοστό από τον παγκόσμιο 
τουρισμό.  
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Ο τουρισμός έχει σημαντική θέση στην οικονομία των νησιών της Ε.Ε.. 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 της Μεσογείου. 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. 
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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 (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 
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.  
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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 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. 

                                           Γιώργος Μπενέτος 
• Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς 
• Πρόεδρος Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Insuleur) 
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           16. 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΥ  
ΓΙΑ ΤΟΝ «ΟΔΗΓΟ» ΤΗΣ 28ης ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  

(ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ 20/06-06/07/2014)  

Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι επισκέπτες,  

Χαιρετίζω για άλλη μια φορά τη διοργάνωση της 28ης Έκθεσης Βιβλίου στον 
Πειραιά, εκδήλωση την οποία πραγματοποιεί επί σειρά ετών ο Σύλλογος Βιβλιοχαρτοπωλών 
και Εκδοτών Πειραιά. 

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 επιδεινώνεται σταθερά 
την τελευταία χρονική περίοδο. 

Η προσφορά «πνευματικής τροφής» στους πολίτες, μέσω των προϊόντων που 
εμπορεύονται οι συνάδελφοί μας βιβλιοχαρτοπώλες και εκδότες είναι ικανή να προσφέρει – 
εκτός από μόρφωση – και 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. 

Ιούνιος 2014 

                                                               Σας ευχαριστώ, 
                        Γιώργος Μπενέτος 

           Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά 
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           17. 
 

6ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΜΕΛΙΣΣΑΣ 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ    ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΑ κ. Γεωργίου Μπενέτου 

(Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 05-07/12/2014) 

 

κυρίες & κύριοι, 
αγαπητοί συνάδελφοι, 
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά, θεώρησε καθήκον του προς την 
επιχειρηματική κοινότητα, να  συμμετάσχει και να συνδράμει  με το μέτρο των 
δυνατοτήτων του στην προσπάθεια επιτυχίας του 6ου  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. 
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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.  

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  
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2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 

 
           1. 

                                                                                                                    ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ                                                                                                        

  

  

                        ΜΜεε   ααφφοορρμμήή   ττοο   σσηημμεερριιννόό   δδηημμοοσσίίεευυμμαα   ττηηςς   εεφφηημμεερρίίδδααςς  

««ΝΝααυυττεεμμπποορριικκήή»»   μμεε   θθέέμμαα   ««ΣΣεε   σσύύγγκκρροουυσσηη   γγιιαα   ττοο   μμέέλλλλοονν   ττωωνν  

ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν»»,,  οο  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  

κκ..  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΜΜππεεννέέττοοςς,,  έέκκααννεε  ττηηνν  αακκόόλλοουυθθηη  δδήήλλωωσσηη::        

                ««  ΜΜεε  λλυυππεείί   ιιδδιιααίίττεερραα   ττοο   γγεεγγοοννόόςς   ττηηςς  δδιιααμμάάχχηηςς  μμεεττααξξύύ   ττωωνν  ππρροοέέδδρρωωνν  

ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..  κκααιι  ΕΕ..ΒΒ..ΕΕ..ΠΠ..,,  γγιιαα  ττηηνν  οορρθθόόττηητταα  ήή  μμηη  ττωωνν  χχεειιρριισσμμώώνν  εεκκααττέέρρωωθθεενν,,  γγιιαα  

ττοο  μμέέλλλλοονν  ττωωνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν..    

                      ΑΑςς   σσττααμμααττήήσσεειι   εεππιιττέέλλοουυςς   οο   κκααττήήφφοορροοςς   ττωωνν   ΕΕππιιμμεελληηττηηρριιαακκώώνν  

ααρρχχόόννττωωνν,,   πποουυ   μμεε   ααυυττόό   ττοονν   ττρρόόπποο,,   μμόόννοο   υυππηηρρεεσσίίεεςς   δδεενν   ππρροοσσφφέέρροουυνν   σσττοο  

θθεεσσμμόό  πποουυ  υυπποοττίίθθεεττααιι  όόττιι  ««υυππηηρρεεττοούύνν»»..  

                    ΑΑππόό   ττηηνν  άάλλλληη   ππλλεευυρράά,,   ααςς  ααννααλλάάββεειι   εεππιιττέέλλοουυςς   κκααιι   ηη   κκυυββέέρρννηησσηη   ‐‐   μμεε  

ππααρρέέμμββαασσηη      ττοουυ   ΠΠρρωωθθυυπποουυρργγοούύ,,   εεφφόόσσοονν   ττοο   θθέέμμαα   δδεενν   μμπποορρεείί   νναα   λλυυθθεείί  

σσττοο  εεππίίππεεδδοο  ττοουυ  ααρρμμόόδδιιοουυ  ΥΥπποουυρργγοούύ  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  κκααιι  ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττααςς  ‐‐  

νναα   ααπποοφφαασσίίσσεειι   εεππιιττέέλλοουυςς   νναα   σσττηηρρίίξξεειι   ττηηνν   εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηητταα   δδιιααμμέέσσοουυ  

ττηηςς   ββιιωωσσιιμμόόττηηττααςς   ττωωνν   ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν,,   δδιιααφφοορρεεττιικκάά   εεκκττόόςς   ττωωνν   άάλλλλωωνν  

ππααρροοχχώώνν  ππρροοςς  ττοο  εεππιιχχεειιρρεείίνν  κκααιι  ββαασσιικκέέςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ττηηςς  χχώώρρααςς  μμααςς  ππρροοςς  

ττηηνν   ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή   ΈΈννωωσσηη   θθαα   μμεείίννοουυνν   ««ξξεεκκρρέέμμαασσττεεςς»»   κκααιι   ααννααφφέέρροομμααιι   σσττηηνν  

ττήήρρηησσηη  ττοουυ  ΓΓεεννιικκοούύ  ΕΕμμπποορριικκοούύ  ΜΜηηττρρώώοουυ  κκααιι  ττηηςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  μμιιααςς  ΣΣττάάσσηηςς  ..                      

  

                                                                                                                                                                  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  

ΠΠεειιρρααιιάάςς  2299//0055//22001144  

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

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΠΠεειιρρααιιάάςς          1188//0022//22001144  

                                                                                                                                                                                                                                                                    ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::          33334477  

  

                                                                                                                                                                                                      ΠΠΡΡΟΟΣΣ::  ‐‐      κκ..  ΚΚωωνν//ννοο  ΜΜίίχχααλλοο  

                                                                                                                                                                                                                                                                          ΠΠρρόόεεδδρροο  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..      
-  Μέλη Δ.Ε. Κ.Ε.Ε.Ε.                                  

ΚΟΙΝ:   Επιμελητήρια μέλη                
Κ.Ε.Ε.Ε. 

 
 

κύριε Πρόεδρε / κύριοι συνάδελφοι, 

 

Με λύπη διαπιστώνουμε ότι το περιεχόμενο των τοποθετήσεων μας στο έγγραφό μας 
με αρ. πρωτ. 22255/04-11-2013 παραμένει ακόμη επίκαιρο.  

Και το ισχυριζόμαστε αυτό με αφορμή την γνωστοποίηση της κοινής αίτησης 
ακύρωσης  της Κ.Ε.Ε.Ε. και του Ε.Β.Ε.Α. (άραγε γιατί συμμετέχει μόνο το 
Ε.Β.Ε.Α. και όχι όλα τα Επιμελητήρια; Η Κ.Ε.Ε.Ε. δεν εκπροσωπεί επαρκώς μόνο το 
Ε.Β.Ε.Α. για το θέμα;) κατά της απόφασης καθορισμού της συνδρομής των 
επιμελητηρίων στην Ε.Ε.Ε. του Δ.Ε.Ε., αλλά και της σχετικής αλληλογραφίας 
Ε.Β.Ε.Π. – Ε.Β.Ε.Α. για το θέμα της λειτουργίας των επιμελητηρίων ως Κ.Ε.Π. 
Επιχειρηματικότητας.  

ΒΒρριισσκκόόμμαασσττεε  σσεε  μμιιαα  πποολλύύ  δδύύσσκκοολληη  κκααιι  κκρρίίσσιιμμηη  ππεερρίίοοδδοο  γγιιαα  ττοο  μμέέλλλλοονν  ττωωνν  
ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν  κκααιι  ττοουυ  θθεεσσμμοούύ  γγεεννιικκόόττεερραα..  
  
ΤΤαα  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα,,  ααννέέλλααββαανν  ππρριινν  ααππόό  ττρρίίαα  ππεερρίίπποουυ  χχρρόόννιιαα  ττηηνν  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  
ΓΓ..ΕΕ..ΜΜΗΗ..    κκααιι  ττηηςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  μμιιααςς  ΣΣττάάσσηηςς,,  μμννηημμοοννιιαακκέέςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ττηηςς  χχώώρρααςς  μμααςς,,  
γγιιαα  ττηηνν  ααππλλοούύσσττεευυσσηη  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  ίίδδρρυυσσηηςς  κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίααςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν..  
  
ΘΘεεωωρροούύμμεε  όόττιι  έέωωςς  σσήήμμεερραα  ((ππααρράά  ττιιςς  όόπποοιιεεςς  μμιικκρρέέςς  δδυυσσλλεειιττοουυρργγίίεεςς)),,  έέχχοουυνν  
ααννττααπποοκκρριιθθεείί  ααρρκκεεττάά  ιικκααννοοπποοιιηηττιικκάά  οοιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττωωνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν  σσττοο  έέρργγοο  ττοουυςς,,  
ααπποορρρροοφφώώννττααςς    ττοονν  φφόόρρττοο  εερργγαασσίίααςς  πποουυ  ππρροοσσττέέθθηηκκεε,,  μμεε  ττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  πποουυ  εείίχχαανν,,  
χχωωρρίίςς  ννέέεεςς  ππρροοσσλλήήψψεειιςς..  
  
ΕΕππίί  ττηηςς  οουυσσίίααςς  δδεε,,  ηη  ττήήρρηησσηη  κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  ΓΓ..ΕΕ..ΜΜΗΗ..  ααπποοσσκκοοππεείί  σσττηηνν  ύύππααρρξξηη  
εεννόόςς  έέγγκκυυρροουυ  κκααιι  αασσφφααλλοούύςς  δδιικκττυυαακκοούύ  ττόόπποουυ,,  όόπποουυ  κκααιι  θθαα  εείίννααιι  ααπποοθθηηκκεευυμμέένναα  τταα  
σσττοοιιχχεείίαα  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν,,  δδιιααθθέέσσιιμμαα  γγιιαα  ««χχρρήήσσηη»»  σσττιιςς  εεμμπποορριικκέέςς  σσυυννααλλλλααγγέέςς..  
  
ΣΣττηηνν  εεππίίττεευυξξηη  ααυυττοούύ  ττοουυ  σσττόόχχοουυ  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεππιικκεεννττρρώώσσοουυμμεε  ττιιςς  ππρροοσσππάάθθεειιέέςς  μμααςς,,  
χχωωρρίίςς  ααννττιιππααρρααθθέέσσεειιςς,,  ααφφοούύ  όόλλοοιι  ππαασσχχίίζζοουυμμεε  γγιιαα  ττηηνν  δδιιααττήήρρηησσηη  ττωωνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν  
ωωςς  ΝΝ..ΠΠ..ΔΔ..ΔΔ..,,  πποουυ  θθαα  λλεειιττοουυρργγοούύνν  ωωςς  θθεεμμααττοοφφύύλλαακκεεςς  ττοουυ  ΓΓ..ΕΕ..ΜΜΗΗ..  κκααιι  θθαα  ααπποοττεελλοούύνν  
θθύύλλαακκεεςς  κκααιι  κκέέννττρραα  ααννάάππττυυξξηηςς  ττηηςς  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηηττααςς..  
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ΓΓιιαα  νναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθοούύνν  τταα  ππααρρααππάάννωω,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδοουυλλέέψψοουυμμεε  όόλλοοιι  οοιι  
εεππιιμμεελληηττηηρριιαακκοοίί  ωωςς  μμίίαα  οομμάάδδαα,,  ααπποοφφεεύύγγοοννττααςς  ττηηνν  δδηημμοοσσιιοοπποοίίηησσηη  κκααιι  μμεεγγιισσττοοπποοίίηησσηη  
όόπποοιιωωνν  δδιιααφφοορρεεττιικκώώνν  ««ααππόόψψεεωωνν»»  υυππάάρρχχοουυνν,,  ππρροοσσππααθθώώννττααςς    νναα  λλύύννοουυμμεε    εεσσωωττεερριικκάά  
τταα    αανναακκύύππττοονντταα    θθέέμμαατταα,,  μμέέσσαα  σσεε  κκλλίίμμαα  σσυυννεερργγαασσίίααςς,,  μμαακκρριιάά  ααππόό  ππρραακκττιικκέέςς  
ππρροοσσωωππιικκώώνν  ααννττιιππααρρααθθέέσσεεωωνν..  
  
ΤΤέέλλοοςς,,  ιιδδιιααίίττεερρηηςς  σσηημμαασσίίααςς  γγιιαα  ττοο  μμέέλλλλοονν  ττηηςς  ββιιωωσσιιμμόόττηηττααςς  ττωωνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν,,  
θθεεωωρροούύμμεε  ττηηνν  κκααττοοχχύύρρωωσσηη  ττωωνν  εεσσόόδδωωνν  ττοουυςς  ((ιιδδίίωωςς  μμεεττάά  ττηηνν  0011//0011//22001155)),,    μμέέσσωω    ττηηςς    
κκααθθιιέέρρωωσσηηςς      εεννόόςς  ««ττέέλλοουυςς  ππααρρααμμοοννήήςς  σσττοο  ΓΓ..ΕΕ..ΜΜΗΗ..»»,,  γγιιαα  όόσσοο  δδιιάάσσττηημμαα  οοιι  
εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ββρρίίσσκκοοννττααιι  εεγγγγεεγγρρααμμμμέέννεεςς  σσ΄́  ααυυττόό..  
  
ΑΑννττίί  λλοοιιππόόνν  νναα  ττύύχχοουυνν  εεφφααρρμμοογγήήςς  τταα  ππααρρααππάάννωω,,  δδιιααππιισσττώώννοουυμμεε  όόττιι  κκάάπποοιιοοιι  κκάάννοουυνν  
««ααιιττήήσσεειιςς  αακκύύρρωωσσηηςς»»  κκααιι  κκάάπποοιιοοιι  άάλλλλοοιι  ττοοπποοθθεεττοούύννττααιι  ((εενν  ααγγννοοίίαα  ττηηςς  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..;;)),,  γγιιαα  
θθέέμμαατταα  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  εεππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν..    
  
ΕΕιιδδιικκόόττεερραα  δδεε  όόσσοονν  ααφφοορράά  ττοο  θθέέμμαα  ττηηςς  ππρροοσσφφυυγγήήςς,,  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  λλόόγγωωνν  πποουυ  
ααννααφφέέρροοννττααιι  γγιιαα  νναα  σσττηηρρίίξξοουυνν  ττηηνν  ββαασσιιμμόόττηηττάά  ττηηςς,,  ππρροοββάάλλλλεεττααιι  κκααιι  ττοο  όόττιι  ηη  ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..  
ττοουυ  ΔΔ..ΕΕ..ΕΕ..  ααπποοττεελλεείί  ΝΝ..ΠΠ..ΙΙ..ΔΔ..  κκααιι  ωωςς  εεκκ  ττοούύττοουυ    ηη  ««φφοορροολλοογγίίαα»»  --  κκααττααββοολλήή  
σσυυννδδρροομμώώνν  ααππόό  τταα  εεππιιμμεελληηττήήρριιαα  ––  ««υυππέέρρ  ιιδδιιώώττηη  ααππααγγοορρεεύύεεττααιι»»..  
  
ΡΡωωττάάμμεε  ττιι  θθαα  αακκοολλοουυθθήήσσεειι;;  
  
ΗΗ  ππρροοββοολλήή  ααννάάλλοογγοουυ  ιισσχχυυρριισσμμοούύ  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιχχοορρήήγγηησσηη  κκααιι  ππρροοςς  ττιιςς  ΓΓ..ΣΣ..ΕΕ..ΒΒ..ΕΕ..ΕΕ..--
ΕΕ..ΣΣ..ΕΕ..ΕΕ..  ααφφοούύ  κκααιι  ααυυττέέςς  οοιι  οορργγααννώώσσεειιςς  εείίννααιι  ιιδδιιωωττιικκοούύ  δδιικκααίίοουυ;;  
  
ΑΑςς  εεππιικκρρααττήήσσεειι  εεππιιττέέλλοουυςς  ηη  σσύύμμππννοοιιαα  λλόόγγωωνν  κκααιι  έέρργγωωνν  κκααιι  ααςς  ππααρρααμμεερρίίσσοουυμμεε  ττοο  
««εεγγώώ»»  υυππέέρρ  ττοουυ  ««εεμμεείίςς»»..  
  
ΔΔεενν  ααννττιιλλααμμββααννόόμμαασσττεε  όόττιι  μμεε  ττιιςς  ααννττιιππααρρααθθέέσσεειιςς  μμααςς  ππρροοσσφφέέρροουυμμεε  ««όόππλλαα»»  σσττηηνν  
μμάάχχηη  πποουυ  δδίίννοουυμμεε  μμεε  όόσσοουυςς  εεππιικκρρίίννοουυνν  κκααιι  εεππιιββοουυλλεεύύοοννττααιι    ττοονν  θθεεσσμμόό  πποουυ  
υυππηηρρεεττοούύμμεε;;  
  
  
                                                                                                                                                    ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  
                                                                                                                                                ΟΟ    ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  
  
                                                                                                                                ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ    ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ    
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          3. 
 

                                                                                                            ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ                                                                                                            

                                                                                    

  

                    ΣΣτταα  ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  σσυυννεεχχοούύςς  ππρροοσσππάάθθεειιααςς  ααννάάδδεειιξξηηςς  ττοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρριιαακκοούύ  θθεεσσμμοούύ  

κκααιι  ττοονν  ππρρααγγμμααττιικκόό,,  σσττοοχχεευυμμέέννοο  κκααιι  κκααθθοορριισσττιικκόό  ρρόόλλοο  πποουυ  μμπποορροούύνν  νναα  δδιιααδδρρααμμααττίίσσοουυνν,,  

ττόόσσοο  σσττοο  οοιικκοοννοομμιικκόό  κκοομμμμάάττιι  ττηηςς  χχώώρρααςς,,  όόσσοο  κκααιι  σσττηηνν  οουυσσιιαασσττιικκήή  ππρροοββοολλήή  ττωωνν  

ππρροοββλληημμάάττωωνν  ττοουυ  εεμμπποορριικκοούύ  κκόόσσμμοουυ  κκααιι    ττωωνν  εεππααγγγγεελλμμααττιιώώνν,,  οο  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  

ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  κκ..  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΜΜππεεννέέττοοςς  κκααιι  ηη  ΔΔιιοοιικκηηττιικκήή  

ΕΕππιιττρροοππήή  ττοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  υυπποοδδέέχχθθηηκκαανν  ααννττιιππρροοσσωωππεείίαα  ττοουυ  ΒΒιιοοττεεχχννιικκοούύ  

ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ττηηςς  ΣΣττοουυττγγκκάάρρδδηηςς  ..  

                    ΣΣτταα  ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  εεππίίσσκκεεψψηηςς  ααννττααλλλλάάχχθθηηκκαανν  ααππόόψψεειιςς  ,,  εεφφααρρμμοοσσμμέέννεεςς  λλύύσσεειιςς,,  

ττεεχχννοογγννωωσσίίαα  κκααιι  δδηημμιιοουυρργγήήθθηηκκεε  έέννααςς  δδίίααυυλλοοςς  γγιιαα  σσυυννεεχχήή  κκααιι  ααδδιιάάλλεειιππττηη  ,,ααμμφφίίδδρροομμηη  

εεππιικκοοιιννωωννίίαα  ππρροοςς  όόφφεελλοοςς  ττωωνν  μμεελλώώνν  μμααςς  γγιιαα  ττηηνν  σσυυννεεχχήή  ββεελλττίίωωσσηη  ττωωνν  ππααρρεεχχόόμμεεννωωνν  

υυππηηρρεεσσιιώώνν  ––  σσυυμμββοουυλλώώνν  κκααιι  ττηηνν  μμεεγγιισσττοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  εεκκττιιμμώώμμεεννοουυ  γγεεννιικκόόττεερροουυ  κκλλίίμμααττοοςς  

ττόόσσοο  σσεε  οοιικκοοννοομμιικκόό  εεππίίππεεδδοο  όόσσοο  κκααιι  ααππόό  ππλλεευυρράάςς  ππρροοττάάσσεεωωνν  ππρροοςς  ττηηνν  πποολλιιττεείίαα..  

  

                                                                                                                                                                                              ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  

  

ΠΠεειιρρααιιάάςς  3300//0099//22001144  
((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))      
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                              44..      

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΠΠεειιρρααιιάάςς          1144//0033//22001144  

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::            44999988  

                                                                                                                                                                                              ΠΠΡΡΟΟΣΣ::    κκ..κκ..  ΒΒοουυλλεευυττέέςς                  
ππεερριιφφέέρρεειιάάςς  μμααςς  

  

ΑΑξξιιόόττιιμμηη//εε    κκαα//κκεε    ββοουυλλεευυττήή,,  

ΣΣααςς   γγννωωρρίίζζοουυμμεε  όόττιι  μμεε   ττηηνν   κκυυρρωωττιικκήή  δδιιάάττααξξηη   ττοουυ  ααρρ..  4488   νν..  44111111//22001133,,   κκααττααρργγεείίττααιι  

ααππόό   0011//0011//22001155   ηη   υυπποοχχρρεεωωττιικκήή   εεγγγγρρααφφήή   ττωωνν   εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν   σστταα   κκααττάά   ττόόπποουυςς  

εεππιιμμεελληηττήήρριιαα..  

ΩΩςς  εεκκ  ττοούύττοουυ,,  τταα  εεππιιμμεελληηττήήρριιαα  θθαα  ααννττιιμμεεττωωππίίσσοουυνν  έέννττοοννοο  ππρρόόββλληημμαα  ββιιωωσσιιμμόόττηηττααςς,,    

εεφφόόσσοονν   δδεενν   εεππιιχχοορρηηγγοούύννττααιι   ααππόό   ττοονν   κκρρααττιικκόό   ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόό,,   μμεε   ααπποοττέέλλεεσσμμαα   ττηηνν  

υυπποολλεειιττοουυρργγίίαα   ττοουυςς   ήή   ττοο   οορριισσττιικκόό   ««κκλλεείίσσιιμμόό»»   ττοουυςς,,   μμεε   δδυυσσμμεεννεείίςς   σσυυννέέππεειιεεςς   σσττηηνν  

ππρροοώώθθηησσηη   κκααιι   δδιικκττύύωωσσηη   ττηηςς   οοιικκοοννοομμίίααςς   ττηηςς   χχώώρρααςς,,   σσττηηνν   εεκκππρροοσσώώππηησσηη   ττωωνν  

εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν   κκααιι   σσττηηνν   οομμααλλήή   λλεειιττοουυρργγίίαα   ττοουυ   ΓΓ..ΕΕ..ΜΜΗΗ..   κκααιι   ττηηςς   ΥΥππηηρρεεσσίίααςς   μμιιααςς  

ΣΣττάάσσηηςς..  

ΠΠιισσττεεύύοουυμμεε   λλοοιιππόόνν   όόττιι   ηη   εενν   λλόόγγωω   δδιιάάττααξξηη   θθαα   ππρρέέππεειι   νναα   κκααττααρργγηηθθεείί   άάμμεεσσαα,,  

δδιιααττηηρρώώννττααςς   ττοο   κκααθθεεσσττώώςς   ττηηςς   υυπποοχχρρεεωωττιικκήήςς   εεγγγγρρααφφήήςς   σστταα   εεππιιμμεελληηττήήρριιαα   κκααιι   μμεεττάά  

ττηηνν  0011//0011//22001155..  

ΕΕππιιππρρόόσσθθεετταα,,  ωωςς  εεννααλλλλαακκττιικκήή  λλύύσσηη  ππρροοττεείίννεεττααιι  ααννττίί  ττηηςς  άάρρσσηηςς  ττηηςς  κκααττάάρργγηησσηηςς  ττηηςς  

υυπποοχχρρεεωωττιικκήήςς   εεγγγγρρααφφήήςς,,   ηη   θθέέσσππιισσηη   κκααττααββοολλήήςς   εεττήήσσιιοουυ   ττέέλλοουυςς   ππααρρααμμοοννήήςς   σσττοο  

ΓΓ..ΕΕ..ΜΜΗΗ..   ((ττοο   οοπποοίίοο   θθαα   ππρρέέππεειι   νναα   σσυυννεεχχίίζζεειι   νναα   ττηηρρεείίττααιι   ααπποοκκλλεειισσττιικκάά   ααππόό   τταα  

εεππιιμμεελληηττήήρριιαα)),,   ααννάάλλοογγοουυ   ττηηςς   υυππόό   κκααττάάρργγηησσηηςς   σσυυννδδρροομμήήςς   γγιιαα   ττηηνν   εεγγγγρρααφφήή   σστταα  

κκααττάά  ττόόπποουυςς  εεππιιμμεελληηττήήρριιαα,,  γγιιαα  όόλλεεςς  ττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς..  

ΗΗ   σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη   ππρρόότταασσηη,,   ππιισσττεεύύοουυμμεε   όόττιι   θθαα   εεννιισσχχύύσσεειι   τταα   οοιικκοοννοομμιικκάά   ττωωνν  

εεππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν  σσεε  μμαακκρροοχχρρόόννιιαα  ββάάσσηη   κκααιι      εεκκττόόςς  ααππόό     φφοορρεείίςς   ττήήρρηησσηηςς   ττοουυ   ΓΓ..ΕΕ..ΜΜΗΗ..,,  

θθαα   σσυυννεεχχίίσσοουυνν   νναα   ππρροοσσφφέέρροουυνν   κκααιι   ττιιςς   υυππηηρρεεσσίίεεςς   ττοουυςς   σστταα   μμέέλληη   ττοουυςς   κκααιι   σσττηηνν  

οοιικκοοννοομμίίαα  γγεεννιικκόόττεερραα..  

ΠΠααρραακκααλλοούύμμεε   γγιιαα   ττηηνν   ααππόό   μμέέρροουυςς   σσααςς   εεξξέέτταασσηη   ττωωνν   ππααρρααππάάννωω,,   ππρροοττεείίννοοννττααςς   κκααιι  

σσχχεεττιικκήή  σσυυννάάννττηησσήή  μμααςς,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  σσααςς  ααννααππττύύξξοουυμμεε  δδιιεεξξοοδδιικκόόττεερραα  ττιιςς  θθέέσσεειιςς  

μμααςς  γγιιαα  ττοο  μμέέλλλλοονν  ττοουυ  εεππιιμμεελληηττηηρριιαακκοούύ  θθεεσσμμοούύ..    

                                                                                                                                                ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  

                                                                                                                                                ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                                                                                                ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ    ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ  
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                        55..  

                                                                                                                                                                                                                                                                ΠΠεειιρρααιιάάςς          2255//1111//22001144  

                                                                                                                                                                                                                                                                  ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::          1188009933      

                                                                                                                                                                                                           ΠΠΡΡΟΟΣΣ::‐‐  κκ..  ΚΚωωνν//ννοο  ΜΜίίχχααλλοο  

                                                                                                                                                                                                                                            ΠΠρρόόεεδδρροο  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..    

  

κκύύρριιεε  ΠΠρρόόεεδδρρεε,,  

ΣΣεε  σσυυννέέχχεειιαα  ττοουυ  ααππόό  2244//1111//22001144  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  εεγγγγρράάφφοουυ  σσααςς,,  σσααςς  

γγννωωρρίίζζοουυμμεε  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς  μμααςς  σσττοο  σσχχέέδδιιοο  ννόόμμοουυ  γγιιαα  ττοονν  

εεκκσσυυγγχχρροοννιισσμμόό  ττηηςς  εεππιιμμεελληηττηηρριιαακκήήςς  ννοομμοοθθεεσσίίααςς::  

1. Άρθρο 9: Άρθρο 9:  

‐‐   νναα   ππρροοββλλέέππεεττααιι   ρρηηττάά   όόττιι   ττοο   ττέέλλοοςς   ττήήρρηησσηηςς   μμεερρίίδδααςς   ΓΓ..ΕΕ..ΜΜΗΗ..   εείίννααιι  

εεττήήσσιιοο   κκααιι         κκααττααββάάλλλλεεττααιι   σύμφωνα    με  τη  νομική  μορφή  της 
επιχείρησης,  όπως  και  η  προς  κατάργηση  συνδρομή  στα 
επιμελητήρια. 
‐να εισπράττεται μέσω των Δ.Ο.Υ., ταυτόχρονα με την πληρωμή από 
τις επιχειρήσεις του φόρου εισοδήματος. 

‐‐   νναα   ααπποοδδίίδδεεττααιι   σστταα      ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα,,   μμεε   ππίίσσττωωσσηη   ττοουυ   λλοογγααρριιαασσμμοούύ  

ττοουυ   οοιικκεείίοουυ   ((ββάάσσεειι   ΚΚ..ΑΑ..ΔΔ..  &&   γγεεωωγγρρααφφιικκήήςς   ππεερριιοοχχήήςς))   ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  

ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς..  

2.2.  Άρθρο 23: Άρθρο 23: 
--  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).  
- το προσωπικό των συγχωνευόμενων Επιμελητηρίων, αποτελεί στο 
σύνολό του, το προσωπικό του «νέου» Επιμελητηρίου. 

3. Άρθρο 25:  
        ‐‐νναα   ππρροοββλλέέππεεττααιι   ππρροολληηππττιικκόόςς   έέλλεεγγχχοοςς   όόλλωωνν   ττωωνν   δδααππααννώώνν   ααππόό   ττοο  

ΕΕλλεεγγκκττιικκόό      ΣΣυυννέέδδρριιοο..  
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            ‐‐γγιιαα  ττηηνν  ττααχχύύττηητταα  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  ππρροοττεείίννεεττααιι  οο  έέλλεεγγχχοοςς  νναα  γγίίννεεττααιι  

ααππόό  κκλλιιμμάάκκιιοο  εεδδρρεεύύοονν  σσττοο  ΥΥΠΠ..ΑΑ..ΑΑΝΝ..  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..  

--  οι  προμήθειες  αγαθών,  υπηρεσιών  και  η  ανάθεση  εργασιών  να 
γίνεται βάσει ενιαίου ειδικού κανονισμού για τα Επιμελητήρια. 
οι  προμήθειες  αγαθών,  υπηρεσιών  και  η  ανάθεση  εργασιών  να 

γίνεται βάσει ενιαίου ειδικού κανονισμού για τα Επιμελητήρια. 

4. Άρθρο 26: 
      ‐να προβλέπεται ότι στις  εταιρείες που συνιστούν  τα Επιμελητήρια 

μετέχουν  οπωσδήποτε και άλλοι φορείς. 

5. Άρθρο 27: 
‐προτείνεται το θέμα της λειτουργίας Ελληνικών Επιμελητηρίων του 
εξωτερικού,  των αλλοδαπών Επιμελητηρίων και η  χρήση  του όρου 
«Επιμελητήριο»  από  νομικές  οντότητες,  να  συζητηθεί  σε 
μεταγενέστερο  χρόνο,  σε  συνάρτηση  με  τις  παραμέτρους  της 
χρησιμότητας  λειτουργίας  τους,  καθώς  και  της «χρηματοδότησής» 
τους.  

                                                                      Με εκτίμηση, 

                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ                                                    
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                        66..  

                  ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
                             ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  

11..    ΔΔιιααττήήρρηησσηη  ννοομμοοθθεεττιικκοούύ  ππλλααιισσίίοουυ  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυςς  ωωςς  ΝΝ..ΠΠ..ΔΔ..ΔΔ..    
22..    ΙΙσσχχυυρροοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ρρόόλλοουυ  ττοουυςς  ωωςς  σσυυμμββοούύλλοουυ  ττηηςς  ΠΠοολλιιττεείίααςς  κκααιι  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττοουυςς..  
33..    ΒΒεελλττίίωωσσηη  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ΓΓ..ΕΕ..ΜΜΗΗ..  κκααιι  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  μμιιααςς  ΣΣττάάσσηηςς..    
44..    ΘΘωωρράάκκιισσηη  ττωωνν  εεσσόόδδωωνν  ττοουυςς  κκααιι  εεφφόόσσοονν  δδεενν  εεππιιββααρρύύννοουυνν  ττοονν  κκρρααττιικκόό        ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμόό,,    

θθέέσσππιισσηη    εεττήήσσιιοουυ  ττέέλλοουυςς  ππααρρααμμοοννήήςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  σσττοο  ΓΓ..ΕΕ..ΜΜΗΗ..,,  σσεε  ααννττιικκααττάάσστταασσηη  ττηηςς  
υυππόό  κκααττάάρργγηησσηη  σσυυννδδρροομμήήςς  γγιιαα  ττηηνν  εεγγγγρρααφφήή  σσττοο  μμηηττρρώώοο  ττωωνν  εεππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν..  

      5.  Λειτουργία σε κάθε τέως νομό ενός μόνο Επιμελητηρίου (μεικτό).  
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: 
‐ 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 Μιάς Στάσης, κλπ.) 
‐ενιαία και ορθολογικότερη αντιμετώπιση λειτουργικών οικονομικών και   διοικητικών 
θεμάτων 
‐ καλύτερη συνολική επιμελητηριακή εικόνα προς τα έξω 

          66..    ΠΠρροολληηππττιικκόόςς  έέλλεεγγχχοοςς  δδααππααννώώνν  ααππόό  ττοο  ΕΕλλεεγγκκττιικκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο..  
                 7.  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. 

ΚΚααττόόππιινν  κκααιι  εεφφόόσσοονν  δδιιεευυθθεεττηηθθοούύνν  τταα  ωωςς  άάννωω  σσηημμεείίαα,,  ππρροοττεείίννεεττααιι  νναα::  

11..    ΑΑκκοολλοουυθθήήσσεειι  σσυυζζήήττηησσηη  μμεε  κκααττάάθθεεσσηη  ππρροοττάάσσεεωωνν,,  γγιιαα  ττιιςς  εεππίί  μμέέρροουυςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  
εεππιιμμεελληηττηηρριιαακκήήςς  ννοομμοοθθεεσσίίααςς  πποουυ  χχρρεειιάάζζοοννττααιι  ττρροοπποοπποοίίηησσηη,,  όόππωωςς  εεκκλλοογγιικκήή  δδιιααδδιικκαασσίίαα,,  
κκααννοοννιισσμμόόςς  ππρροομμηηθθεειιώώνν,,  έέξξοοδδαα  ππααρράάσστταασσηηςς,,  έέξξοοδδαα  μμεετταακκίίννηησσηηςς,,  κκλλππ..  λλεειιττοουυρργγιικκάά  σσηημμεείίαα,,  
τταα  οοπποοίίαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεφφααρρμμόόζζοοννττααιι  σσεε  εεννιιααίίαα  ββάάσσηη  γγιιαα  όόλλαα  τταα  εεππιιμμεελληηττήήρριιαα..  
22..   ΙΙδδρρυυθθεείί   κκααιι   λλεειιττοουυρργγήήσσεειι      ΙΙννσσττιιττοούύττοο   ΕΕππιιμμόόρρφφωωσσηηςς   ΜΜεελλώώνν   ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν,,   υυππόό   ττηηνν  
σσκκέέππηη  ττηηςς  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..  ααννααββααθθμμίίζζοοννττααςς  έέττσσιι  ττοονν  ρρόόλλοο  ττηηςς,,  μμεε  έέδδρραα  ττηηνν  ΑΑθθήήνναα    κκααιι  ππααρρααρρττήήμμαατταα  
σσττηηνν  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη,,  σσττοονν  ΠΠεειιρρααιιάά  κκααιι  σσεε  άάλλλλεεςς    κκοομμββιικκέέςς  ππόόλλεειιςς  ττηηςς  ππεερριιφφέέρρεειιααςς  ττηηςς  χχώώρρααςς..  
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..  
33..    ΙΙδδρρυυθθεείί  κκααιι  λλεειιττοουυρργγήήσσεειι    φφοορρέέααςς  σσυυμμββοουυλλεευυττιικκήήςς  υυπποοσσττήήρριιξξηηςς  ττηηςς  
εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηηττααςς,,  κκάάττιι  σσαανν  ττοο  άάδδοοξξαα  ππααύύσσαανν  ττηηνν  δδρράάσσηη  ττοουυ  ΚΚ..ΕΕ..ΤΤ..ΑΑ..  ΑΑττττιικκήήςς,,  έέχχοοννττααςς  
ττώώρραα  ττηηνν  ττεεχχννοογγννωωσσίίαα  ττωωνν  ππααρρααμμέέττρρωωνν  πποουυ  ττοο  οοδδήήγγηησσαανν  σσττηηνν  ααφφάάννεειιαα..    
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ΒΒ..  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..  ((ααρρ..ππρρωωττ..  880099//3311‐‐0033‐‐22001144))  
  

1.1.  άρ.4  άρ.4  
‐‐  ππααρρ..11&&22  ::  ΣΣττηηνν  ΑΑττττιικκήή  πποουυ  έέχχοουυμμεε  88  ππεερριιφφεερρεειιαακκέέςς  εεννόόττηηττεεςς  θθαα  λλεειιττοουυρργγοούύνν  
ττοουυλλάάχχιισσττοονν  88  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα;;  
‐‐  ππααρρ..44  ::  ΕΕάάνν  ππααρρααμμεείίννοουυνν  ααμμιιγγήή  εεππιιμμεελληηττήήρριιαα,,  θθεεωωρροούύμμεε  όόττιι  ττμμήήμμαα    υυππηηρρεεσσιιώώνν  
δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  υυππάάρρχχεειι  σστταα  ββιιοοττεεχχννιικκάά  εεππιιμμεελληηττήήρριιαα..  

            ‐‐  ππααρρ..66  ::  ΜΜήήππωωςς  οοιι  άάττυυππεεςς  ππεερριιφφεερρεειιαακκέέςς  εεννώώσσεειιςς  εεππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν  θθαα    ππρροοσσθθέέσσοουυνν  
μμόόννοο  γγρρααφφεειιοοκκρρααττιικκήή  εεππιιββάάρρυυννσσηη  σσττιιςς  ήήδδηη  υυπποοσσττεελλεεχχωωμμέέννεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττωωνν  
εεππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν;;                                                                                               

2. άρ.6 : Τα κριτήρια κατάταξης μεταξύ βιοτεχνικών, επαγγελματικών, 
εμποροβιομηχανικών επιμελητηρίων θα εξακολουθούν να δημιουργούν 
αμφισβητήσεις αρμοδιότητας ιδίως στα επιμελητήρια Αθήνας, Πειραιά, 
Θεσσαλονίκης, οι οποίες θα εκλείψουν με την λειτουργία ενός ενοποιημένου 
μεικτού επιμελητηρίου.  

3. άρ.7 παρ.3 : Και οι εν λόγω δαπάνες να υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

4. άρ.10 
      ‐ παρ.2 : Να συζητούνται εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα στο Δ.Σ. εφόσον ληφθεί 

σχετική απόφαση από το Δ.Σ. στην συγκεκριμένη συνεδρίαση. 
‐ παρ.14 : Η ευθύνη τήρησης των πρακτικών Δ.Σ. ανήκει στον Γεν. Γραμματέα, ο 
οποίος και τα υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου.  

5. άρ.12 παρ.3 : Προφανώς στο εδ.β εκ παραδρομής αναφέρεται ο Γεν. Γραμματέας 
αντί του Προέδρου. 
Δεν αναφέρεται από ποιόν αναπληρώνεται ο Οικ. Επόπτης. Να προβλεφθεί ότι 
αναπληρώνεται από τον Γεν. Γραμματέα. 

6. άρ.23 : Θα μπορούσε να προβλεφθεί ποσοστό και για τις επαγγελματικές 
οργανώσεις μελών Επιμελητηρίων (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., κλπ.). 

7. άρ.25 παρ.1 : Η επιτροπή προμηθειών να απαρτίζεται και από μέλη Δ.Σ. του 
Επιμελητηρίου. 

8. άρ.34 : Να προβλεφθεί μόνο μία περίπτωση ρύθμισης για θέμα που δεν ρυθμίζεται 
από αυτόν τον νόμο. 
Να εξετασθεί η νομική δυνατότητα ρύθμισης με απόφαση της Δ.Ε. ή του Δ.Σ. του 
Επιμελητηρίου. 

9. άρ.65 παρ.3 & άρ.81 παρ.2. : Η διαδικασία να επαναλαμβάνεται άμεσα. 
 
 
 
 
ΜΑΪΟΣ 2014                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ 
                                                                                     ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.Π. 
 

  
            

[Σημειώνεται ότι ανάλογου περιεχομένου έγγραφο έχει σταλεί στον κ. Πρόεδρο Κ.Ε.Ε.Ε.(αρ. 
πρωτ. Ε.Ε.Π. 3444/19-02-2014)]. 
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           7. 

                                                                                                                                                                                                                                                            ΠΠεειιρρααιιάάςς                  2244//0066//22001144  

                                                                                                                                                                                                                                                            ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::                    1100779966  

                                                                                                                                                                                                      ΠΠΡΡΟΟΣΣ::  κκ..κκ..      ΕΕυυρρωωββοουυλλεευυττέέςς  

ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς  

  

ΑΑγγααππηηττοοίί  σσυυννεερργγάάττεεςς,,  

ΕΕππιιττρρέέψψττεε  μμοουυ  ααυυττήή   ττηηνν  ππρροοσσφφώώννηησσηη,,   γγιιααττίί  ππρρωωττίίσσττωωςς  σσααςς  θθεεωωρροούύμμεε  σσυυννεερργγάάττεεςς  

μμααςς..  

ΘΘεερρμμάά  σσυυγγχχααρρηηττήήρριιαα   γγιιαα   ττηηνν   εεκκλλοογγήή  σσααςς   κκααιι   κκααλλήή   εεππιιττυυχχίίαα  σσττοο  δδύύσσκκοολλοο   έέρργγοο  πποουυ  

έέχχεεττεε  ααννααλλάάββεειι..  

ΤΤοο   ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκόό   ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο   ΠΠεειιρρααιιάά   ((ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..))   κκααιι   ττοο   ΔΔίίκκττυυοο   ΝΝηησσιιωωττιικκώώνν  

ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν   ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς   ΈΈννωωσσηηςς   ((IInnssuulleeuurr)),,   φφοορρεείίςς   σσττοουυςς   οοπποοίίοουυςς   έέχχωω   ττηηνν   ττηηνν  

ττιιμμήή   νναα   ππρροοεεδδρρεεύύωω,,   δδηηλλώώννοουυνν   ππρρόόθθυυμμοοιι   γγιιαα   εειιλλιικκρριιννήή   κκααιι   εεπποοιικκοοδδοομμηηττιικκήή  

σσυυννεερργγαασσίίαα   μμααζζίί   σσααςς,,   ππρροοςς   όόφφεελλοοςς   ττηηςς   οοιικκοοννοομμιικκήήςς   κκααιι   κκοοιιννωωννιικκήήςς   ααννάάππττυυξξηηςς   ττωωνν  

ππεερριιοοχχώώνν  πποουυ  εεκκππρροοσσωωπποούύμμεε..  

ΕΕιιδδιικκόόττεερραα   ττοο   ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ   ππιισσττεεύύοουυμμεε   όόττιι   μμπποορρεείί   νναα   σσυυννεειισσφφέέρρεειι   σσττηηνν   κκααττάάθθεεσσηη  

ππρροοττάάσσεεωωνν//ααππόόψψεεωωνν   γγιιαα   ττηηνν   ααννάάππττυυξξηη   ττηηςς   εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηηττααςς   κκααιι   ττοο   IInnssuulleeuurr  

σσττηηνν  ππρροοώώθθηησσηη  ήήδδηη   εεππεεξξεερργγαασσμμέέννωωνν  σσχχεεδδιιαασσμμώώνν   γγιιαα   ττηηνν   εεννααλλλλαακκττιικκήή   εεννεερργγεειιαακκήή  

ππρροομμήήθθεειιαα   ττωωνν  ννηησσιιωωττιικκώώνν  ππεερριιοοχχώώνν  μμααςς,,  μμεε  κκαατταασσκκεευυέέςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  θθαα  μμπποορροούύσσαανν  

νναα   ααννααλληηφφθθοούύνν   ττεεχχννιικκάά   ααππόό   ττιιςς   εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς   ττηηςς   ΝΝααυυππηηγγοοεεππιισσκκεευυαασσττιικκήήςς   ΖΖώώννηηςς  

ΠΠεερράάμμααττοοςς..  

ΕΕππιιθθυυμμίίαα   μμααςς   εείίννααιι   μμιιαα   σσυυννάάννττηησσηη   μμεε   ττηηνν   δδυυννηηττιικκήή   ππααρροουυσσίίαα   όόλλωωνν   σσααςς,,  

ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ααννττααλλλλάάξξοουυμμεε  άάττυυππαα  ααππόόψψεειιςς//σσκκέέψψεειιςς//ππρροοββλληημμααττιισσμμοούύςς  γγιιαα  τταα  

ππααρρααππάάννωω..  

ΣΣττηη  δδιιάάθθεεσσήή  σσααςς  γγιιαα  ππεερρααιιττέέρρωω  σσυυννεερργγαασσίίαα..  

                                                                                                                                              ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  

                                                                                                                                              ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                                                                                                ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ    ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ      
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           8. 

                                                                                                                                                                                                                                                                ΠΠεειιρρααιιάάςς          1100//0022//22001144  
                                                                                                                                                                                                                                            ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::          22770022  

  

                                                                                                                                                                                                                                              ΠΠΡΡΟΟΣΣ::        κκ..  ΚΚ..  ΧΧααττζζηηδδάάκκηη                                                                        
ΥΥπουργό Ανάπτυξης            
& Ανταγωνιστικότητας 

                                                                                                                        ΚΟΙΝ:     ‐ Κ.Ε.Ε.Ε.                                                 
‐ Επιμελητήρια μέλη 
ΚΕΕΕ 

 

Αξιότιμε  κ. υπουργέ, 

 

Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε την προώθηση διάταξης νόμου που θα καταργεί την 
υποχρέωση προσκόμισης  «πιστοποιητικού επιμελητηρίου» για την έναρξη και 
μεταβολή εργασιών στις Δ.Ο.Υ. 

Η ως άνω διάταξη σε συνέχεια της ήδη ισχύουσας για την κατάργηση της 
υποχρεωτικότητας εγγραφής στα μητρώα των επιμελητηρίων ,εκτιμούμε ότι θα 
φέρει και την χαριστική βολή για την αυτοδύναμη βιωσιμότητα τους. 

Σας καλούμε λοιπόν, σε συνεργασία με την επιμελητηριακή κοινότητα να 
επανεξετάσετε τα ως άνω θέματα, ούτως ώστε τα επιμελητήρια  να διατηρηθούν ως 
ανεξάρτητοι και αυτοσυντηρούμενοι οικονομικά φορείς, με τους πόρους των 
οποίων ουσιαστικά λειτουργούν το Γ.Ε.ΜΗ. και η υπηρεσία μιας στάσης. 

Σε διαφορετική περίπτωση, πιθανολογείται βάσιμα ότι τα επιμελητήρια θα βρεθούν 
σε δεινή οικονομική και διαχειριστική θέση, κατάσταση η οποία  θα επηρεάσει 
δυσμενώς την λειτουργία και το κύρος του εμπορικού μητρώου, ενός θεσμού που 
επιτέλους πραγματικά λειτουργεί με την κοινή προσπάθεια όλων μας.   

                                                                              
Με εκτίμηση,                                                                                
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΕΝΕΤΟΣ 
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            9. 

                                                                                                                                                                                                                                                                      ΠΠεειιρρααιιάάςς        3300//1122//22001144    

                                                                                                                                                                                                                                                                        ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::          1199990066    

                                                                                                                                                                                              ΠΠΡΡΟΟΣΣ::  κκ..κκ..    ΠΠρροοέέδδρροουυςς  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..  
&&  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν  ––

μμεελλώώνν  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                    ΚΚΟΟΙΙΝΝ::  ΟΟ..ΣΣ..ΥΥ..ΕΕ..  

  

κκύύρριιεε  ΠΠρρόόεεδδρρεε//σσυυννάάδδεελλφφεε,,  

ΟΟιι  ααλλλλααγγέέςς  σσττηηνν  εεππιιμμεελληηττηηρριιαακκήή  ννοομμοοθθεεσσίίαα  κκααιι  σσττοο  ΓΓ..ΕΕ..ΜΜΗΗ..,,  εείίννααιι  ππλλέέοονν  ννόόμμοοςς  ττοουυ  

ΚΚρράάττοουυςς  ((νν..44331144//22001144))..  

ΌΌσσοονν  ααφφοορράά   ττοο  μμηηττρρώώοο  μμεελλώώνν   ττωωνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν,,  θθεεωωρροούύμμεε  όόττιι   τταα  άάρρθθρραα  9944,,  9966  

κκααιι   9988   ππααρρ..22γγ   εεδδ..ββ,,   ππρροοββλλέέπποουυνν   εεππααρρκκώώςς   όόττιι   ααυυττόό   εεννηημμεερρώώννεεττααιι   ααυυττοοδδίίκκααιιαα   κκααιι  

ααυυττόόμμαατταα  ααππόό  ττοο  μμηηττρρώώοο  ΓΓ..ΕΕ..ΜΜΗΗ..  

ΣΣυυννεεππώώςς   ττώώρραα,,      ααςς   εεππιικκεεννττρρώώσσοουυμμεε   όόλλοοιι   ττιιςς   ππρροοσσππάάθθεειιέέςς   μμααςς   σσττηηνν   έέκκδδοοσσηη   κκααιι  

ππρραακκττιικκήή   εεφφααρρμμοογγήή   ττωωνν   υυπποουυρργγιικκώώνν   ααπποοφφάάσσεεωωνν   ττωωνν   άάρρθθρρωωνν  8811   κκααιι  9944,,   οούύττωωςς  

ώώσσττεε   τταα   μμέέλληη   μμααςς   νναα   ααρρχχίίσσοουυνν   νναα   κκααττααββάάλλλλοουυνν   τταα   σσχχεεττιικκάά   ττέέλληη   ΓΓ..ΕΕ..ΜΜΗΗ..   κκααιι   ττιιςς  

ααννάάλλοογγεεςς   εεππιιμμεελληηττηηρριιαακκέέςς   σσυυννδδρροομμέέςς,,   γγιιαα   νναα   δδιιααττηηρρηηθθοούύνν   οοιι   φφοορρεείίςς   μμααςς   σσεε  

ββιιώώσσιιμμοο  εεππίίππεεδδοο  λλεειιττοουυρργγίίααςς..  

ΑΑςς  ααφφήήσσοουυμμεε   γγιιαα   λλίίγγοο  ααρργγόόττεερραα   ττοο  θθέέμμαα   ττηηςς  ππεερρααιιττέέρρωω   εερρμμηηννεείίααςς,,   ααννααμμόόρρφφωωσσηηςς  

κκααιι  ββεελλττίίωωσσηηςς  λλοοιιππώώνν  εεππίί  μμέέρροουυςς  θθεεμμάάττωωνν,,  γγιιααττίί  χχωωρρίίςς  έέσσοοδδαα  δδεενν  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  νναα  

υυππάάρρχχοουυνν  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα..  

ΣΣεε  κκάάθθεε  δδεε  ππεερρίίππττωωσσηη,,  ηη  πποολλιιττιικκοοοοιικκοοννοομμιικκήή  σσυυγγκκυυρρίίαα  πποουυ  ββιιώώννεειι  ααυυττήή  ττηηνν  χχρροοννιικκήή  

ππεερρίίοοδδοο  ηη  χχώώρραα  μμααςς,,  ααππααιιττεείί  σσυυννεερργγαασσίίαα,,  σσύύμμππννοοιιαα  κκααιι  σσυυννεεννννόόηησσηη  δδρράάσσηηςς..  

ΜΜεε  ττιιςς  θθεερρμμόόττεερρεεςς  εευυχχέέςς  μμααςς  γγιιαα  ΚΚααλλήή  &&  ΔΔηημμιιοουυρργγιικκήή  ΝΝέέαα  ΧΧρροοννιιάά..  

            ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,                                                                                                                                                  

ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                                                                                                    ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ    

 

 

 



           10. 

                                                                                                                                                                                                                                                ΠΠεειιρρααιιάάςς    ::    2233--1122--22001144 
                                                                                                                                                                                                                          ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::    1199668877  

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                            ΠΠρροοςς  ::  κκ..ΓΓεερράάσσιιμμοο  ΓΓιιαακκοουυμμάάττοο  
                                                                                                                                                                                                          Υφυπουργό  Ανάπτυξης και   

                                                                                                                                                                                                  ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττααςς    
                                                                            

             Κοιν: -  ΚΕΕΕ 
           -  Επιμελητήρια  της Χώρας   

 

       κύριε Υπουργέ, 

             Στο υπό δημοσίευση στο ΦΕΚ ψηφισθέν σχέδιο νόμου για την 
Επιμελητηριακή νομοθεσία, καταργήθηκε η δυνατότητα διακανονισμού των 
οφειλομένων συνδρομών των μελών των Επιμελητηρίων ( άρθρο 100 παρ. α. 
ΚΕΦ.Δ. του σχεδίου νόμου). 

             Επειδή θεωρούμε ότι εκ παραδρομής καταργήθηκε η εν λόγω διάταξη, 
παρακαλούμε για την επαναφορά της (ίσως και στην υπουργική απόφαση του άρθρου 
94 Κεφ.Δ. του ως άνω σχεδίου νόμου), διότι στην δεινή οικονομική κατάσταση που 
βρίσκονται τα περισσότερα μέλη των Επιμελητηρίων, δεν θα μπορέσουν να 
εξοφλήσουν άπαξ το συνολικά οφειλόμενο ποσό.  

 
  ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  
ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ  
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                        1111..    

                                                                                                                                                                                                                                                                ΠΠεειιρρααιιάάςς          0099//0044//22001144  

                                                                                                                                                                                                                                                                ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::        66888844  

                                                                                                                                                                                                                                                          ΠΠΡΡΟΟΣΣ::      κκ..  ΣΣττ..  ΚΚοομμννηηννόό  

                                                                                                                                                                                                                    ΓΓεενν..  ΓΓρρααμμμμααττέέαα  ΕΕμμπποορρίίοουυ    

  

κκύύρριιεε  ΓΓεεννιικκέέ  ΓΓρρααμμμμααττέέαα,,  

ΣΣεε   σσυυννέέχχεειιαα   ττηηςς   ττοοπποοθθέέττηησσήήςς   σσααςς   κκααττάά   ττηηνν   ππρρόόσσφφααττηη   ΓΓ..ΣΣ..   ττηηςς   ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..   σσττοο  

ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ΗΗρραακκλλεείίοουυ,,  εεππιιθθυυμμώώ  νναα  σσααςς  δδηηλλώώσσωω  ττηηνν  σσύύμμφφωωννηη  γγννώώμμηη  μμοουυ  γγιιαα  ττηηνν  

θθεεσσμμοοθθέέττηησσηη   ««εεππιιμμεελληηττηηρριιαακκοούύ   ττέέλλοουυςς   ππααρρααμμοοννήήςς   ήή   φφιιλλοοξξεεννίίααςς   ΓΓ..ΕΕ..ΜΜΗΗ..»»,,   ηη  

εείίσσππρρααξξηη   ττοουυ   οοπποοίίοουυ   θθαα   ααννττιικκαατταασσττήήσσεειι   ττηηνν   σσυυννδδρροομμήή   ττωωνν   εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν   σσττοο  

μμηηττρρώώοο  ττοουυ  ααρρμμόόδδιιοουυ  εεππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ..  

ΕΕππιιππρρόόσσθθεετταα,,  γγιιαα  ττοο  θθέέμμαα  ττηηςς  ααννααμμόόρρφφωωσσηηςς  ττηηςς  εεππιιμμεελληηττηηρριιαακκήήςς  ννοομμοοθθεεσσίίααςς,,  σσααςς  

δδιιααββιιββάάζζωω   σσυυννηημμμμέένναα   ττοο   μμεε   ααρρ..   ππρρωωττ..   33444444//1199‐‐0022‐‐22001144   έέγγγγρρααφφόό   μμααςς   ππρροοςς   ττοονν   κκ..  

ΠΠρρόόεεδδρροο  ττηηςς  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..  

  

                                                                                                                                                                  ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  

                                                                                                                                                                ΟΟ    ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                                                                                                                  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ    ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ  

  

ΣΣυυνν::  ΦΦύύλλλλαα  ((0022))  δδύύοο     
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                        1122..    

                                                                    ΤΤΕΕΛΛΟΟΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΜΜΟΟΝΝΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΓΓ..ΕΕ..ΜΜΗΗ..  
                                                                                                                      ((ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..))  

ΈΈσσοοδδαα  ττωωνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν  σσήήμμεερραα  ααπποοττεελλοούύνν::  

••  η συνδρομή ανά νομική μορφή επιχείρησης  η συνδρομή ανά νομική μορφή επιχείρησης  
••  το τέλος Γ.Ε.ΜΗ. το τέλος Γ.Ε.ΜΗ. 

ΣΣεε  υυππόόθθεεσσηη  εερργγαασσίίααςς  γγιιαα  ααννττιικκααττάάσστταασσηη  ττοουυ  ββαασσιικκοούύ  εεσσόόδδοουυ  πποουυ  ααπποοττεελλεείί  ηη  ««σσυυννδδρροομμήή»»  

ππρροοττεείίννεεττααιι  εεννααλλλλαακκττιικκάά::  

••  η ενίσχυση του τέλους Γ.Ε.ΜΗ. σε τέλος παραμονής στο Γ.Ε.ΜΗ., σε ποσό ανά 
νομική μορφή επιχείρησης, ανάλογο της υπάρχουσας ετήσιας συνδρομής. 
η ενίσχυση του τέλους Γ.Ε.ΜΗ. σε τέλος παραμονής στο Γ.Ε.ΜΗ., σε ποσό ανά 
νομική μορφή επιχείρησης, ανάλογο της υπάρχουσας ετήσιας συνδρομής. 

ΣΣττοο  πποοσσόό  ααυυττόό  θθαα  εεννσσωωμμααττώώννεεττααιι  ττοο  κκόόσσττοοςς  ππααρροοχχήήςς  ττωωνν  ππααρραακκάάττωω  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ααππόό  τταα  

ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα::  

1.1.  Καταχώρισης πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Καταχώρισης πράξεων στο Γ.Ε.ΜΗ. 
2.2.  Γενική υποστήριξη θεμάτων επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσω  παρεμβάσεων 

προς τους αρμόδιους φορείς. 
Γενική υποστήριξη θεμάτων επιχειρηματικής δραστηριότητας, μέσω  παρεμβάσεων 
προς τους αρμόδιους φορείς. 

3.3.  Ατομική συμβουλευτική κατευθυντήρια υποστήριξη «πρώτου βαθμού» προς τις 
αιτούντες επιχειρήσεις, σε θέματα επαγγελματικής στέγης, φορολογικά ‐ λογιστικά, 
σχέσεων με Ο.Τ.Α. & φορείς αδειοδότησης, συνεργασιών & κάθε είδους 
επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Ατομική συμβουλευτική κατευθυντήρια υποστήριξη «πρώτου βαθμού» προς τις 
αιτούντες επιχειρήσεις, σε θέματα επαγγελματικής στέγης, φορολογικά ‐ λογιστικά, 
σχέσεων με Ο.Τ.Α. & φορείς αδειοδότησης, συνεργασιών & κάθε είδους 
επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

4.4.  Εκπαίδευση – επιμόρφωση ενδιαφερόμενων μελών, με φυσική παρουσία ή από 
απόσταση (e‐learning), σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, αρχικά σε θέματα 
«Τεχνικού Ασφαλείας» & «Ε.Φ.Ε.Τ.» και μετέπειτα και σε λοιπά πεδία επίκαιρης 
θεματολογίας, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς. 

Εκπαίδευση – επιμόρφωση ενδιαφερόμενων μελών, με φυσική παρουσία ή από 
απόσταση (e‐learning), σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, αρχικά σε θέματα 
«Τεχνικού Ασφαλείας» & «Ε.Φ.Ε.Τ.» και μετέπειτα και σε λοιπά πεδία επίκαιρης 
θεματολογίας, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς. 

          ((ΕΕξξεεττάάζζεεττααιι  ττοο  εεννδδεεχχόόμμεεννοο  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ττωωνν  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννωωνν))..  

ΟΟιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ααυυττέέςς,,  κκρρίίννεεττααιι  όόττιι  θθαα  ππρροοσσφφέέρροοννττααιι  κκααλλύύττεερραα  σσεε  εεππίίππεεδδοο  εεννοοπποοιιηημμέέννηηςς  

λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττωωνν  υυππααρρχχόόννττωωνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν  κκααιι  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα    
     λειτουργία σε κάθε νομό ενός μόνο Επιμελητηρίου (μεικτό). 

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    ανθρώπινου  δυναμικού.  Το  υπάρχον  

ανθρώπινο  δυναμικό    θεωρείται  απολύτως    απαραίτητο,  μετά  από  την  σχετική 
ανακατανομή  αρμοδιοτήτων  (  λόγω  της  ενοποίησης),    για  την  διεκπεραίωση  των 
νέων ως άνω επιμελητηριακών αρμοδιοτήτων.  

• ενιαία  και  ορθολογικότερη  αντιμετώπιση  λειτουργικών  οικονομικών  και    
διοικητικών θεμάτων. 

••  καλύτερη συνολική επιμελητηριακή εικόνα προς τα έξω.  

ΙΙοούύλλιιοοςς  22001144  

                                                                                                                                        ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ  

                                                                                                                                                    ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  
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                        1133..  

                                          ΤΤΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΗΗΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ΜΜΕΕΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ  ΩΩΣΣ  ΝΝ..ΠΠ..ΔΔ..ΔΔ..  
                                                                                                                          ((ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..))  

1.1.  Λειτουργία άμεσης εφαρμογής                  Λειτουργία άμεσης εφαρμογής                  
                      ΑΑ..  ΦΦοορρέέααςς  ππααρροοχχήήςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν::  

••  Γ.Ε.ΜΗ. Γ.Ε.ΜΗ. 
••  Υπηρεσίας μιας Στάσης. Υπηρεσίας μιας Στάσης. 
••  Επιχειρηματικών συμβουλών στα μέλη (γενικές κατευθυντήριες       γραμμές 

επιχειρηματικής  δράσης,  στάδια  δημιουργίας  επιχείρησης,  συναλλαγές  με 
φορείς Ο.Τ.Α. & Δημοσίου, λοιπή πληροφόρηση).  

Επιχειρηματικών συμβουλών στα μέλη (γενικές κατευθυντήριες       γραμμές 
επιχειρηματικής  δράσης,  στάδια  δημιουργίας  επιχείρησης,  συναλλαγές  με 
φορείς Ο.Τ.Α. & Δημοσίου, λοιπή πληροφόρηση).  

••  Γνωμοδοτικών  &  εισηγητικών  παρεμβάσεων  προς  αρμόδιους  φορείς 
άσκησης κυβερνητικής πολιτικής, για θέματα αφορώντα την δραστηριότητα 
των μελών του.          

Γνωμοδοτικών  &  εισηγητικών  παρεμβάσεων  προς  αρμόδιους  φορείς 
άσκησης κυβερνητικής πολιτικής, για θέματα αφορώντα την δραστηριότητα 
των μελών του.          

  ΒΒ..  ΟΟιικκοοννοομμιικκοοίί  ππόόρροοιι::  
••   Καταβολή από τις επιχειρήσεις ετήσιου τέλους παραμονής στο Γ.Ε.ΜΗ.,   

ανάλογου με την υπό κατάργηση συνδρομή, καθώς και  «εύλογου» 
δικαιώματος για την έκδοση διαφόρων πιστοποιητικών Γ.Ε.ΜΗ.  

 Καταβολή από τις επιχειρήσεις ετήσιου τέλους παραμονής στο Γ.Ε.ΜΗ.,   
ανάλογου με την υπό κατάργηση συνδρομή, καθώς και  «εύλογου» 
δικαιώματος για την έκδοση διαφόρων πιστοποιητικών Γ.Ε.ΜΗ.  

2.2.  Λειτουργία σε δευτερογενές στάδιο Λειτουργία σε δευτερογενές στάδιο 
                    ΑΑ..  ΕΕκκττόόςς  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω,,  ππααρροοχχήή  ππρρόόσσθθεεττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν::    

••  Αδειοδότησης επιχειρήσεων. Αδειοδότησης επιχειρήσεων. 
••  Εκπαίδευσης & επιμόρφωσης μελών. Εκπαίδευσης & επιμόρφωσης μελών. 
••  Πιστοποίησης επαγγελμάτων   Πιστοποίησης επαγγελμάτων   

                    ΒΒ..  ΟΟρργγααννωωττιικκόό  ππλλααίίσσιιοο  
••  Τροποποίηση  και  συμπλήρωση  του  υπάρχοντος  νομικού  πλαισίου 

λειτουργίας  των  επιμελητηρίων,  κυρίως  στα  πεδία  θεσμοθέτησης  των 
πρόσθετων αρμοδιοτήτων και περιγραφής των νέων υπηρεσιακών μονάδων 
παροχής των πρόσθετων υπηρεσιών.    

Τροποποίηση  και  συμπλήρωση  του  υπάρχοντος  νομικού  πλαισίου 
λειτουργίας  των  επιμελητηρίων,  κυρίως  στα  πεδία  θεσμοθέτησης  των 
πρόσθετων αρμοδιοτήτων και περιγραφής των νέων υπηρεσιακών μονάδων 
παροχής των πρόσθετων υπηρεσιών.    

••  Σύνταξη  μελέτης  οικονομικού  (χωροταξική  υποδομή,  εξειδικευμένο 
ανθρώπινο  δυναμικό,  υλικοτεχνική  υποδομή)  κόστους  παροχής  των  νέων 
υπηρεσιών. 

Σύνταξη  μελέτης  οικονομικού  (χωροταξική  υποδομή,  εξειδικευμένο 
ανθρώπινο  δυναμικό,  υλικοτεχνική  υποδομή)  κόστους  παροχής  των  νέων 
υπηρεσιών. 

••  Εξέταση  ποσοστού  συμμετοχής  στο  ως  άνω  κόστος,  των 
επιχειρήσεων/μελών που θα κάνουν χρήση. 
Εξέταση  ποσοστού  συμμετοχής  στο  ως  άνω  κόστος,  των 
επιχειρήσεων/μελών που θα κάνουν χρήση. 

••  Αναδιάρθρωση &  συνένωση  των  ήδη  λειτουργούντων  επιμελητηρίων,  με 
σκοπό  την  προσφορότερη  αξιοποίηση  του  υπάρχοντος  προσωπικού  και 
στόχο την απολύτως αναγκαία πρόσληψη νέων εξειδικευμένων ατόμων και 
δευτερογενώς  την  μείωση  του  λειτουργικού  κόστους  των  νέων 
υπηρεσιακών μονάδων. 

Αναδιάρθρωση &  συνένωση  των  ήδη  λειτουργούντων  επιμελητηρίων,  με 
σκοπό  την  προσφορότερη  αξιοποίηση  του  υπάρχοντος  προσωπικού  και 
στόχο την απολύτως αναγκαία πρόσληψη νέων εξειδικευμένων ατόμων και 
δευτερογενώς  την  μείωση  του  λειτουργικού  κόστους  των  νέων 
υπηρεσιακών μονάδων. 
ΠΠρροοττεείίννεεττααιι   ηη   λλειτουργία  σε  κάθε «τέως»  νομό  ενός  μόνο  Επιμελητηρίου  
(μεικτό).  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).                                                                                                                                                                          

                                                            ΑΑύύγγοουυσσττοοςς  22001144                                                      ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΜΜππεεννέέττοοςς                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                    ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ  
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                        1144..  

            ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
                             ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

Προτείνεται: 

Α.Η άμεση κατάθεση τροπολογίας, διασφαλίζουσας τα έσοδα των επιμελητηρίων. 

Β.Η ενδελεχής μελέτη των διατάξεων που χρειάζεται να τροποποιηθούν, χωρίς την 
πίεση του χρόνου λόγω της επικείμενης κατάργησης της «υποχρεωτικότητας». 

Αναλυτικότερα: 

Α. 

Η ως άνω τροπολογία, προκειμένου να διασφαλίσει τυπικά και ουσιαστικά τα έσοδα 
των επιμελητηρίων, θα πρέπει: 

6. Να ονομάζεται «τέλος παραμονής επιχείρησης στο Γ.Ε.ΜΗ.», 
χαρακτηριζόμενο ως έσοδο παροχής υπηρεσίας δημόσιου χαρακτήρα. 

7. Να διαβαθμίζεται σύμφωνα  με τη νομική μορφή της επιχείρησης, όπως και η 
προς κατάργηση συνδρομή στα επιμελητήρια. 

8. Να εισπράττεται μέσω των Δ.Ο.Υ., ταυτόχρονα με την πληρωμή από τις 
επιχειρήσεις του φόρου εισοδήματος. 

9. Να αποδίδεται στα επιμελητήρια από τις Δ.Ο.Υ. πιστώνοντας τον σχετικό 
λογαριασμό κάθε επιμελητηρίου, στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οποίου ανήκει 
η επιχείρηση. 

Β. 

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

1.       ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  

1. Διατήρηση νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας τους ως Ν.Π.Δ.ΔΔιατήρηση 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 ΣτάσηΒελτίωση διαδικασίας λειτουργίας Γ.Ε.ΜΗ. και Υπηρεσίας μιας Στάσηςς..  

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   ττωωνν   σσττοοιιχχεείίωωνν   κκααιι   ππααρρααμμέέττρρωωνν  

άάσσκκηησσηηςς  ττηηςς  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηηττααςς  κκααττάά  ππεερριιοοχχέέςς..      

4.4.  Θωράκιση  των  εσόδων  τους  (εφόσον  δεν  επιβαρύνουν  τον  κρατικό    
προϋπολογισμό), με την  θέσπιση «νέου»   ετήσιου τέλους παραμονής επιχείρησης 
στο Γ.Ε.ΜΗ., ανά νομική μορφή,  σε αντικατάσταση της  συνδρομής για την εγγραφή 
στο μητρώο των επιμελητηρίων. 

Θωράκιση  των  εσόδων  τους  (εφόσον  δεν  επιβαρύνουν  τον  κρατικό    
προϋπολογισμό), με την  θέσπιση «νέου»   ετήσιου τέλους παραμονής επιχείρησης 
στο Γ.Ε.ΜΗ., ανά νομική μορφή,  σε αντικατάσταση της  συνδρομής για την εγγραφή 
στο μητρώο των επιμελητηρίων. 
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ΕΕννααλλλλαακκττιικκάά   ππρροοττεείίννεεττααιι   πποοσσοοσσττόό   ααππόό   ττοονν   φφόόρροο   εειισσοοδδήήμμααττοοςς   ααππόό  
εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  νναα  ααπποοδδίίδδεεττααιι  σστταα  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα,,  μμεε  ππίίσσττωωσσηη  ττοουυ  
λλοογγααρριιαασσμμοούύ  ττοουυ  οοιικκεείίοουυ   ((ββάάσσεειι  ΚΚ..ΑΑ..ΔΔ..  &&   γγεεωωγγρρααφφιικκήήςς  ππεερριιοοχχήήςς))  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  
ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς..  

5. Λειτουργία σε κάθε τέως νομό ενός μόνο Επιμελητηρίου (μεικτό).  
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: 
‐ 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, κλπ.) 

‐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   ΥΥΠΠ..ΑΑ..ΑΑΝΝ..   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.. 
7.  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.    

8.Αναβαθμισμένη  παροχή  εππιιχχεειιρρηημμααττιικκώώνν   σσυυμμββοουυλλώώνν   σστταα   μμέέλληη   ((γγεεννιικκέέςς  

κκααττεευυθθυυννττήήρριιεεςς  γγρρααμμμμέέςς  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκήήςς  δδρράάσσηηςς,,  σσττάάδδιιαα  δδηημμιιοουυρργγίίααςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς,,  

σσυυννααλλλλααγγέέςς  μμεε  φφοορρεείίςς  ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ..  &&  ΔΔηημμοοσσίίοουυ,,  λλοοιιππήή  ππλληηρροοφφόόρρηησσηη))..   

99..   ΣΣυυγγκκεεννττρρωωττιικκήή   κκααττάάθθεεσσηη,,   μμεεττάά   ααππόό   εεππεεξξεερργγαασσίίαα,,      γγννωωμμοοδδοοττιικκώώνν   &&   εειισσηηγγηηττιικκώώνν  

ππααρρεεμμββάάσσεεωωνν  ππρροοςς  ααρρμμόόδδιιοουυςς  φφοορρεείίςς  άάσσκκηησσηηςς  κκυυββεερρννηηττιικκήήςς  πποολλιιττιικκήήςς,,  γγιιαα  θθέέμμαατταα  

ααφφοορρώώνντταα  ττηηνν  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττοουυ..  

1100..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:: 

••  Ινστιτούτο  Επιμόρφωσης  Μελών  Επιμελητηρίων.  Ο  εν  λόγω  φορέας 
στελεχωμένος  με  το  κατάλληλο  δυναμικό  θα  επιμορφώνει  περιοδικά  τα  μέλη 
Ινστιτούτο  Επιμόρφωσης  Μελών  Επιμελητηρίων.  Ο  εν  λόγω  φορέας 
στελεχωμένος  με  το  κατάλληλο  δυναμικό  θα  επιμορφώνει  περιοδικά  τα  μέλη 
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μας,  με  την  καταβολή  απ  αυτά  μιας  ελάχιστης  συμβολικής  αμοιβής,  για  την 
προσφορά  περιβάλλοντος  διαρκούς  επαγγελματικής  κατάρτισης  και 
επιμόρφωσης. 

μας,  με  την  καταβολή  απ  αυτά  μιας  ελάχιστης  συμβολικής  αμοιβής,  για  την 
προσφορά  περιβάλλοντος  διαρκούς  επαγγελματικής  κατάρτισης  και 
επιμόρφωσης. 

••  Φορέας  συμβουλευτικής  υποστήριξης  της  επιχειρηματικότητας,  κάτι  σαν  το 
άδοξα παύσαν  την  δράση  του  Κ.Ε.Τ.Α.  Αττικής,  έχοντας  τώρα ως  εμπειρία  την 
γνώση των παραμέτρων που το οδήγησαν στην αφάνεια. 

Φορέας  συμβουλευτικής  υποστήριξης  της  επιχειρηματικότητας,  κάτι  σαν  το 
άδοξα παύσαν  την  δράση  του  Κ.Ε.Τ.Α.  Αττικής,  έχοντας  τώρα ως  εμπειρία  την 
γνώση των παραμέτρων που το οδήγησαν στην αφάνεια. 

••  Φορέας αδειοδότησης επιχειρήσεων και πιστοποίησης επαγγελμάτων. Φορέας αδειοδότησης επιχειρήσεων και πιστοποίησης επαγγελμάτων. 
ΓΓιιαα   ττοουυςς   εενν   λλόόγγωω   φφοορρεείίςς,,   ππρροοκκεειιμμέέννοουυ   νναα   εεξξαασσφφααλλιισσθθεείί   ηη   ββιιωωσσιιμμόόττηητταα    

λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοηηγγηηθθεείί  ττηηςς  ίίδδρρυυσσήήςς  ττοουυςς::  

••  Τροποποίηση  και  συμπλήρωση  του  υπάρχοντος  νομικού  πλαισίου 
λειτουργίας  των  επιμελητηρίων,  κυρίως  στα  πεδία  θεσμοθέτησης  των 
πρόσθετων  αρμοδιοτήτων  και  περιγραφής  των  νέων  υπηρεσιακών  μονάδων 
παροχής των πρόσθετων υπηρεσιών.    

Τροποποίηση  και  συμπλήρωση  του  υπάρχοντος  νομικού  πλαισίου 
λειτουργίας  των  επιμελητηρίων,  κυρίως  στα  πεδία  θεσμοθέτησης  των 
πρόσθετων  αρμοδιοτήτων  και  περιγραφής  των  νέων  υπηρεσιακών  μονάδων 
παροχής των πρόσθετων υπηρεσιών.    
••  Σύνταξη μελέτης οικονομικού κόστους παροχής των νέων υπηρεσιών. Σύνταξη μελέτης οικονομικού κόστους παροχής των νέων υπηρεσιών. 
((χχωωρροοττααξξιικκήή   υυπποοδδοομμήή,,   εεξξεειιδδιικκεευυμμέέννοο   ααννθθρρώώππιιννοο   δδυυννααμμιικκόό,,   υυλλιικκοοττεεχχννιικκήή  

υυπποοδδοομμήή))..  

••  Εξέταση  ποσοστού  συμμετοχής  στο  ως  άνω  κόστος,  των 
επιχειρήσεων/μελών που θα κάνουν χρήση.  

Εξέταση  ποσοστού  συμμετοχής  στο  ως  άνω  κόστος,  των 
επιχειρήσεων/μελών που θα κάνουν χρήση.  

  

22..  ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ          ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΗΗΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΩΩΔΔΙΙΚΚΑΑ..  

1.1.  άρ.4  άρ.4  
‐‐   ππααρρ..11&&22::   ΣΣττηηνν   ΑΑττττιικκήή   πποουυ   έέχχοουυμμεε   88   ππεερριιφφεερρεειιαακκέέςς   εεννόόττηηττεεςς   θθαα      εείίννααιι  

δδυυννααττόόνν  νναα    λλεειιττοουυρργγήήσσοουυνν  88  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα;;  

‐‐   ππααρρ..44::   ΕΕάάνν   ππααρρααμμεείίννοουυνν   ααμμιιγγήή   εεππιιμμεελληηττήήρριιαα,,   θθεεωωρροούύμμεε   όόττιι   ττμμήήμμαα    

υυππηηρρεεσσιιώώνν  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  υυππάάρρχχεειι  σστταα  ββιιοοττεεχχννιικκάά  εεππιιμμεελληηττήήρριιαα..                                                                                                              
2. άρ.6:  Τα  κριτήρια  κατάταξης  μεταξύ  βιοτεχνικών,  επαγγελματικών, 

εμποροβιομηχανικών  επιμελητηρίων  θα  εξακολουθούν  να  δημιουργούν 
αμφισβητήσεις  αρμοδιότητας  ιδίως  στα  επιμελητήρια  Αθήνας,  Πειραιά, 
Θεσσαλονίκης,  οι  οποίες  θα  εκλείψουν  με  την  λειτουργία  ενός 
ενοποιημένου μεικτού επιμελητηρίου.  

3. άρ.7:  Οι  εν  λόγω  δαπάνες  να  υπόκεινται  στον  προληπτικό  έλεγχο  του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

4. άρ.10 
      ‐ παρ.2: Να συζητούνται εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα στο Δ.Σ. εφόσον 

ληφθεί σχετική απόφαση από το Δ.Σ. στην συγκεκριμένη συνεδρίαση. 
‐ παρ.14: Η ευθύνη τήρησης των πρακτικών Δ.Σ. ανήκει στον Γεν. Γραμματέα, 
ο οποίος και τα υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου.  

5. άρ.12 παρ.3: Δεν αναφέρεται από ποιόν αναπληρώνεται ο Οικ. Επόπτης. Να 
προβλεφθεί ότι αναπληρώνεται από τον Γεν. Γραμματέα. 

6. άρ.13 παρ.1 περ.δ. εδ.β.: Μήπως έχουμε σύγχυση αρμοδιοτήτων με τον Γεν. 
Διευθυντή ή τον Διευθυντή ή τον Διοικ. Προϊστάμενο;  

7. άρ.20   



- παρ.3:  Να  προβλέπεται  ενιαίος  καθορισμός  συνδρομών  για  όλα  τα 
επιμελητήρια. 

- παρ.4: Μήπως  είναι  υπερβολή  σε  συνάρτηση  με  την  διάταξη  της  παρ.1 
περ.α εδ.ε;               

8. άρ.23:  Θα  μπορούσε  να  προβλεφθεί  ποσοστό  και  για  τις  επαγγελματικές 
οργανώσεις μελών Επιμελητηρίων (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., κλπ.). 

9. άρ.24  
- παρ.3: Να προβλεφθούν όρια δαπάνης για απευθείας ανάθεση, πρόχειρο 
διαγωνισμό, ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό. 

- παρ.5:  Πως  οριοθετείται  η  κατεπείγουσα  περίπτωση;  Πρακτικά 
προβλήματα εφαρμογής της διάταξης.   

10. άρ.25  παρ.1:  Η  επιτροπή  προμηθειών  να  απαρτίζεται  και  από  μέλη  Δ.Σ.  
του Επιμελητηρίου. 

11. άρ.26  παρ.1:  Να  αναφερθεί  αν  όλοι  οι  τύποι  διαγωνισμών  απαιτούν    
διακήρυξη (και ο πρόχειρος και η διαπραγμάτευση;).  

12. άρ.34:  Να  προβλεφθεί  μόνο  μία  περίπτωση  ρύθμισης  για  θέμα  που  δεν 
ρυθμίζεται από αυτόν τον νόμο. 
Να εξετασθεί η νομική δυνατότητα ρύθμισης με απόφαση της Δ.Ε. ή του Δ.Σ. 
του Επιμελητηρίου. 

13. άρ.65 παρ.3 & άρ.81 παρ.2.: Η διαδικασία να επαναλαμβάνεται άμεσα. 
14. άρ.70  παρ.1  εδ.β.:  Σε  περίπτωση  ισοψηφίας  να    διενεργείται  απευθείας 

κλήρωση (χωρίς επανάληψη ψηφοφορίας). 
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           15. 

                          ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ     ΛΕΥΚΩΜΑ        Ε.Ο.Α.Ε.Ν.       
                                          (Σύντομη παρουσίαση Ε.Ε.Π.)  

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 τους ασκούντες δραστηριότητα  
εμπορίου και παροχής υπηρεσιών, στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, που ανέρχονται σε 
25.000 περίπου , εκ των οποίων οι 3500 περίπου δραστηριοποιούνται στις νησιωτικές 
περιοχές αρμοδιότητας του Επιμελητηρίου. 

Η Διοίκηση του Ε.Ε.Π. αποτελείται από αιρετά όργανα τα οποία εκλέγονται ανά τετραετία, 
από τα “ταμειακά εντάξει” μέλη του Επιμελητηρίου και είναι  και είναι το Διοικητικό 
Συμβούλιο (61μελές) και η Διοικητική Επιτροπή (5μελής). 

Η γεωγραφική περιφέρεια που καλύπτει το Επιμελητήριο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων και 
περιοχές «νησιωτικότητας» , όπως: 

• Τον Πειραιά (έδρα του Επιμελητηρίου), ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της 
Μεσογείου, με έντονη τουριστική, εμπορική, μεταφορική και ακτοπλοϊκή κίνηση και 
το κυριότερο λιμάνι σύνδεσης της ηπειρωτικής χώρας με τα νησιά.   

• Τα νησιά Σαλαμίνα, Αίγινα Αγκίστρι, Ύδρα, Πόρο, Σπέτσες, Κύθηρα, με κύρια πηγή 
εισοδήματος τις τουριστικές δραστηριότητες, η ανάπτυξη των οποίων όμως 
αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες σε σχέση με την ηπειρωτική χώρα, λόγω των 
φυσικών ιδιαιτεροτήτων των νησιωτικών περιοχών.  

Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γεώργιος Μπενέτος, για 
την παρούσα επετειακή έκδοση : 

 « Με δεδομένο το γεγονός του σημαντικού αριθμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στην νησιωτική περιφέρεια του Επιμελητηρίου και των σημαντικών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν στην άσκηση της δραστηριότητάς τους,  το Επιμελητήριο μας υπήρξε 
πρωτοστάτης στην ίδρυση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών 
(Ε.Ο.Α.Ε.Ν.), καθώς και του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(INSULEUR), όπου τον Μάιο του 2014 αποδέχθηκα την εξαιρετική τιμή να εκπροσωπώ το 
Δίκτυο από την θέση του Προέδρου . 

Ο Ε.Ο.Α.Ε.Ν. έχει να επιδείξει σημαντική δραστηριότητα τα 20 έτη λειτουργίας του και 
θεωρείται δίκαια η επίσημη  νησιωτική επιχειρηματική «φωνή» στην οικονομική και 
κοινωνική ζωή της χώρας μας. 

Το δε έργο του INSULEUR εστιάζεται στην επεξεργασία προτάσεων και λύσεων, για την 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων των νησιωτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 
σημαντικές παρεμβάσεις στα πολιτικά όργανα λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Εύχομαι την συνέχιση της υπάρχουσας στενής συνεργασίας των δύο φορέων της 
νησιωτικότητας και δηλώνω ότι θα συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις προς αυτή την 
κατεύθυνση».   


	
	(εξώφυλλο)
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