
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 Έδρα :  Αγ. Κων/νου 3 – Πειραιάς – 18531     (210) 4126917 – 4121503 – 4179065 
Παράρτημα : Εθν. Αντιστάσεως 98 – Ελευσίνα – 19200   (210) 5560756, 
eepir@otenet.gr, www.eep.gov.gr  

 

mailto:eepir@otenet.gr
http://www.eep.gov.gr/


     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 
 
 
 

1. ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ 01 
 
 

     1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ 01 
     2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ 06 
    3. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 27 
    4. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 43 
  

 
 

 

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                  
(εξώφυλλο) 

 
 

                                                                    
 
 

      ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  
                                                                                        ΠΕΙΡΑΙΑ 
 
ΠΕΙΡΑΙΑ                               ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 
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                            11..  
                                                                                                                                                                                                  ΠΠεειιρρααιιάάςς      3300//0033//22001155                                                                                                               

                                                                                                                                                                                          AAρρ..  ΠΠρρωωττ..::        55440088    
                                                                                            

                                                                                                                                                                                          ΠΠρροοςς  ::  κκαα  ΝΝ..  ΒΒααλλααββάάννηη    
                                                                                  Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών                                           

 Κοιν : - κ. Γ. Σταθάκη    
 Υπουργό Οικονομίας,Υποδομών,         

Ναυτιλίας & Τουρισμού  
                                                                                                   - κ. Θ. Δρίτσα  

       Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας                                                
    

         κυρία/ε υπουργέ, 
Με έντονη ανησυχία και προβληματισμό, ο επιχειρηματικός κόσμος των νησιών της 
χώρας μας διάβασε δημοσιεύματα στο τύπο, για την φημολογούμενη κατάργηση του 
μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά, αρχής γενομένης από Μύκονο και 
Σαντορίνη. 

Τα Επιμελητήρια της χώρας μας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη προστασίας της 
νησιωτικότητας, δημιούργησαν δομές Ελληνικές και Ευρωπαϊκές, Επιμελητηριακός 
Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) και Δίκτυο Νησιωτικών 
Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης (Insuleur), με σκοπό την αναγνώριση της 
ρήτρας της «νησιωτικότητας» και της διεκδίκησης ειδικών κινήτρων γι αυτές τις 
περιοχές. 

Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να δεχθούμε, ούτε ως σκέψη την απεμπόληση ενός ειδικού 
καθεστώτος, όπως αυτό του Φ.Π.Α., την στιγμή που διεκδικούμε και άλλα (π.χ, 
μεταφορικό ισοδύναμο), ακυρώνοντας έτσι τον αγώνα που έχουμε δώσει έως τώρα. 

Σώφρονες σκέψεις επιβάλλουν την απάλειψη αυτής της ιδέας από την 
«εργαλειοθήκη» αύξησης των εσόδων του Κράτους, γιατί αλλοίμονο εάν 
στοχεύοντας στην αύξηση ενός οικονομικού μεγέθους, πετύχουμε την συρρίκνωση 
ενός άλλου, το οποίο θα είναι η γενικότερη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη αυτών 
των περιοχών.        

 Με εκτίμηση, 
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ  
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                        22..                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                            ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  

                                      

ΤΤηηνν    0011//0044//22001155  ααννττιιππρροοσσωωππεείίαα  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττοουυ  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά,,  
ααπποοττεελλοούύμμεεννηη  ααππόό  ττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο  κκ..  ΓΓεεώώρργγιιοο  ΜΜππεεννέέττοο,,  ττοονν  ΒΒ΄́  ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροο  κκ..  ΠΠεερριικκλλήή  
ΔΔιιαακκοουυμμάάκκοο  κκααιι  ττοο  μμέέλλοοςς  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  κκ..  ΆΆγγγγεελλοο  ΜΜαακκρρυυγγιιάάννννηη,,  σσυυμμμμεεττεείίχχεε  σσεε  σσυυννάάννττηησσηη  πποουυ  
ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσεε  οο  ΕΕππιιμμεελληηττηηρριιαακκόόςς  ΌΌμμιιλλοοςς  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  ΕΕλλλληηννιικκώώνν  ΝΝηησσιιώώνν  ((ΕΕ..ΟΟ..ΑΑ..ΕΕ..ΝΝ..))  κκααιι  ττοο  
ΔΔίίκκττυυοο  ΝΝηησσιιωωττιικκώώνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  ΈΈννωωσσηηςς  ((ΙΙnnssuulleeuurr)),,  μμεε  ΥΥπποουυρργγοούύςς  &&  εεππιιττεελλεείίςς  
ππααρρααγγωωγγιικκώώνν  ΥΥπποουυρργγεείίωωνν..  

ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  σσυυννααννττήήθθηηκκαανν  μμεε  ττοονν  ΔΔ//ννττηη  ττοουυ  ΓΓρρααφφεείίοουυ  ττηηςς  ΑΑννααππλλ..  ΥΥπποουυρργγοούύ  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν    
κκααςς    ΝΝ..  ΒΒααλλααββάάννηη,,  ττοονν  ΥΥπποουυρργγόό  ΟΟιικκοοννοομμίίααςς,,  ΥΥπποοδδοομμώώνν,,  ΝΝααυυττιιλλίίααςς  &&  ΤΤοουυρριισσμμοούύ  κκ..   ΓΓ..  
ΣΣττααθθάάκκηη  ,,  ττοονν  ΑΑννααππλλ..  ΥΥπποουυρργγόό  ΝΝααυυττιιλλίίααςς  κκ..  ΘΘ..  ΔΔρρίίττσσαα  κκααιι  ττηηνν  ΑΑννααππλλ..  ΥΥπποουυρργγόό  ΤΤοουυρριισσμμοούύ  κκ..  
ΕΕ..  ΚΚοουυννττοουυρράά..  

ΣΣυυζζηηττήήθθηηκκαανν  τταα  θθέέμμαατταα  ττηηςς  φφοορροολλοογγιικκήήςς  πποολλιιττιικκήήςς  γγιιαα  ττιιςς  ννηησσιιωωττιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  κκααιι  
ιιδδιιααίίττεερραα  ηη  σσηημμαασσίίαα  ττηηςς  δδιιααττήήρρηησσηηςς  κκααιι  εεππέέκκτταασσηηςς  ττοουυ  μμεειιωωμμέέννοουυ  σσυυννττεελλεεσσττήή  ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ..  σστταα  
ννηησσιιάά,,  ττηηςς  σσττήήρριιξξηηςς  ττηηςς  ννηησσιιωωττιικκήήςς  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηηττααςς  μμέέσσαα  ααππόό  κκοοιιννοοττιικκάά  κκααιι  εεγγχχώώρριιαα  
ππρροογγρράάμμμμαατταα,,  ττηηςς  ααννααββάάθθμμιισσηηςς  ττηηςς  αακκττοοππλλοοϊϊκκήήςς  σσύύννδδεεσσηηςς  ττωωνν  ννηησσιιώώνν  μμεε  ττηηνν  ηηππεειιρρωωττιικκήή  χχώώρραα  
κκααιι  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς  κκααιι  ττηηςς  εεννίίσσχχυυσσηηςς  ττηηςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς,,  μμέέσσαα  ααππόό  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  κκααιι  
ττηηςς  κκρροουυααζζιιέέρρααςς  ωωςς  ιιδδιιααίίττεερρηηςς  μμοορρφφήήςς  ττοουυρριισσμμοούύ..  

ΟΟιι  κκααττ΄́  ιιδδίίαανν  σσυυζζηηττήήσσεειιςς  κκααιι  ηη  ααννττααλλλλααγγήή  ααππόόψψεεωωνν  έέγγιινναανν  σσεε  εεπποοιικκοοδδοομμηηττιικκόό  κκλλίίμμαα,,  σσεε  εεππίίππεεδδοο  
πποουυ  εεππιιττρρέέππεειι  σσττοουυςς  εεκκππρροοσσώώπποουυςς  ττωωνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν  νναα  δδιιααττηηρροούύνν  σσυυγγκκρρααττηημμέέννηη  ααιισσιιοοδδοοξξίίαα  
γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  ππρροοττααθθέέννττωωνν....  

ΈΈωωςς  ττόόττεε  ππααρρααμμέέννοουυμμεε  σσεε  ααννααμμοοννήή,,  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιββεεββααίίωωσσηη    ήή  δδιιάάψψεευυσσηη  ττωωνν  εελλππίίδδωωνν  πποουυ  
θθεεωωρροούύμμεε  όόττιι  ββάάσσιιμμαα  μμααςς  δδηημμιιοουυρργγήήθθηηκκαανν..  

  

                    ΠΠεειιρρααιιάάςς      0066//0044//22001155  

((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))  

                                                                                                                                                                                        ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  
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                      33..  

                                                                                                                                                                                                                        ΠΠεειιρρααιιάάςς        2211//0077//22001155                                                                                       
  ΑΑρρ..  ππρρωωττ..            1111221177                                                                                                

ΠΠρροοςς::      κκ..  ΑΑνναασσττάάσσιιοο  ΠΠεεττρρόόπποουυλλοο                                                                                     
ΔΔιιοοιικκηηττήή  ΟΟ..ΑΑ..ΕΕ..ΕΕ..    

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

                                                            
                                                   

        κύριε Διοικητή,                                              

                    ΠΠααρραακκααλλοούύμμεε  όόππωωςς   μμεερριιμμννήήσσεεττεε  νναα  δδοοθθεείί  ππααρράάτταασσηη  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  εεννόόςς  μμηηννόόςς  σσττηηνν  
ππρροοθθεεσσμμίίαα  ππλληηρρωωμμήήςς  εειισσφφοορρώώνν  33οουυ  δδιιμμήήννοουυ  22001155  ΟΟ..ΑΑ..ΕΕ..ΕΕ..  
  
                    ΗΗ  ωωςς  άάννωω  κκίίννηησσηη  κκρρίίννεεττααιι  εεππιιββεεββλληημμέέννηη,,  μμεεττάά  ττηηνν  κκαατταακκόόρρυυφφηη  ππττώώσσηη  ττοουυ  ττζζίίρροουυ  ττωωνν  
εεππααγγγγεελλμμααττιιώώνν  κκααιι  εεμμππόόρρωωνν,,  ηη  οοπποοίίαα  ππααρρααττηηρρεείίττααιι  ττοο  ττεελλεευυττααίίοο  δδιιάάσσττηημμαα,,  λλόόγγωω  ττηηςς  
εεππιιββοολλήήςς  εελλέέγγχχωωνν  σσττηηνν  κκίίννηησσηη  ττρρααππεεζζιικκώώνν  κκεεφφααλλααίίωωνν  ((ccaappiittaall  ccoonnttrroollςς))..  
  
        ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  
                                                                                                                                                                                      ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  
  

                                                                                                        ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ  
  
  

                      44..                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                            

                                                                                                                      ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ                    
                  

                  ΤΤαα  ζζηηττήήμμαατταα  ττοουυ  ΟΟ..ΑΑ..ΕΕ..ΕΕ..  μμεε  ππρροοεεξξέέχχοονν  ττηηνν  ππρρόόσσφφααττηη    ρρύύθθμμιισσηη  ττωωνν  λληηξξιιππρρόόθθεεσσμμωωνν  
οοφφεειιλλώώνν  σσεε    110000  δδόόσσεειιςς  κκααιι  ηη  σσύύγγκκλλιισσηη  ττωωνν  ααππόόψψεεωωνν  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττοουυ  ΔΔ ..ΣΣ..    σσττοο  νναα  εεππεεκκττααθθεείί  
χχρροοννιικκάά  ηη  ρρύύθθμμιισσηη,,    ήήτταανν  τταα  κκυυρρίίααρρχχαα  θθέέμμαατταα    πποουυ  ααππαασσχχόόλληησσαανν     εεππιι  μμαακκρρόόνν  τταα  μμέέλληη  ττοουυ    
ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ    ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττοουυ  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  ττηηςς  2277//0044//22001155  υυππόό  
ττηηνν  ΠΠρροοεεδδρρίίαα  ττοουυ  κκ..  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΜΜππεεννέέττοουυ  ..  

                    ΣΣττηηνν  σσυυννέέχχεειιαα  εεγγκκρρίίθθηηκκεε  οο  ΟΟιικκοοννοομμιικκόόςς  ΑΑπποολλοογγιισσμμόόςς  22001144  κκααιι  οο  ΙΙσσοολλοογγιισσμμόόςς  ττηηςς  
3311//1122//22001144  ττοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ..  

                    ΤΤέέλλοοςς  αανναακκοοιιννώώθθηηκκεε  ηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  μμααςς  σσττηηνν  σσυυννδδιιοορργγάάννωωσσηη  ττηηςς    έέκκθθεεσσηηςς  ««AATTHHEENNSS  
FFOOOODD  FFEESSTTIIVVAALL»»  πποουυ  θθαα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί  σσττοο  ΣΣττάάδδιιοο  ΕΕιιρρήήννηηςς  κκααιι   ΦΦιιλλίίααςς  88--99--
1100//0055//22001155,,  μμεε  ααννττιικκεείίμμεεννοο  ττηηνν  ππρροοββοολλήή  ττοοππιικκώώνν  ππααρρααδδοοσσιιαακκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααιι  μμυυσσττιικκάά    
μμααγγεειιρριικκήήςς  ααππόό  όόλληη  ττηηνν  ΧΧώώρραα  ..  

                                  ΠΠεειιρρααιιάάςς    2299//0044//22001155                                                                                      ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..                          
            (Με την παράκληση να δημοσιευθεί.)                                                                                                                  
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             5. 

                                                             Δ Ε Λ Τ Ι Ο     Τ Υ Π Ο Υ 
                                                                              
  
  
                          ΤΤηηνν  ΔΔεευυττέέρραα  2255//0055//22001155  κκααιι  ώώρραα  66..3300  μμ..μμ..,,  θθαα  ππααρρίίσσττααττααιι  κκααττάά  ττηηνν  
δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττοουυ  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά,,  οο  
ΔΔιιοοιικκηηττήήςς  ττοουυ  ΟΟΑΑΕΕΕΕ  κκ..  ΑΑνναασσττάάσσιιοοςς  ΠΠεεττρρόόπποουυλλοοςς,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  εεννηημμεερρώώσσεειι  
γγιιαα  θθέέμμαατταα  ααρρμμοοδδιιόόττηηττάάςς  ττοουυ..  
                          ΠΠρροοσσκκααλλεείίττααιι  κκάάθθεε  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοςς  νναα  ππααρραασσττεείί,,  οούύττωωςς  ώώσσττεε  νναα  υυππάάρρξξεειι  
έέννααςς  άάμμεεσσοοςς  δδιιάάλλοογγοοςς  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  αασσφφααλλιισσμμέέννωωνν  κκααιι  ττοουυ  αασσφφααλλιισσττιικκοούύ  μμααςς  φφοορρέέαα..      
                        

                                  ΠΠεειιρρααιιάάςς          1188//0055//22001155                                                                             ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Π. 
          ((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))   

  

                          66..  

                                                                                                                                                                                                                            ΠΠεειιρρααιιάάςς        2211//0088//22001155  
                                                                                                                                                                                                                  ΑΑρρ..  ΠΠρρωωττ..::            1122337766  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ΠΠΡΡΟΟΣΣ::  κκ..  ΑΑνν..  ΠΠεεττρρόόπποουυλλοο    

                                                                                                                                                                                                                                ΔΔιιοοιικκηηττήή  ΟΟ..ΑΑ..ΕΕ..ΕΕ..  

                    κκύύρριιεε  ΔΔιιοοιικκ ηηττήή,,  

ΑΑππόό  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  μμεελλώώνν  ττοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  κκααιι  αασσφφααλλιισσμμέέννωωνν  σσττοονν  ΟΟ..ΑΑ..ΕΕ..ΕΕ..,,  λλάάββααμμεε  
γγννώώσσηη  ττωωνν  ππααρραακκάάττωω  δδυυσσλλεειιττοουυρργγιιώώνν  ττοουυ  φφοορρέέαα  σσααςς  ..  

11))ΓΓιιαα  ττοονν  ΝΝοοέέμμββρριιοο  22001144  κκααιι  ββάάσσεειι  ττηηςς  υυππάάρρχχοουυσσααςς  σσχχεεττιικκήήςς  εεγγκκυυκκλλίίοουυ,,  δδεενν  υυπποολλοογγίίζζεειι  ττοο  
σσύύσσττηημμαα  ηημμέέρρεεςς  αασσφφάάλλιισσηηςς  2255,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  χχοορρηηγγηηθθεείί  ααππααλλλλααγγήή  ααππόό  ττηηνν  αασσφφάάλλιισσηη  
ττοουυ  ΟΟ..ΑΑ..ΕΕ..ΕΕ..,,  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  νναα  εεππιιββααρρύύννοοννττααιι    άάδδιικκαα    οοιι  πποολλίίττεεςς  ..  

22))  ΜΜεεττάά  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττωωνν  ππεερριιοορριισσμμώώνν  σσττηηνν  κκίίννηησσηη  κκεεφφααλλααίίωωνν  ((ccaappiittaall  ccoonnttrroollss))  κκααιι  ττηηνν  
ααππααγγόόρρεευυσσηη  ήή  δδυυσσκκοολλίίαα  ααννοοίίγγμμααττοοςς  ννέέωωνν  ττρρααππεεζζιικκώώνν  λλοογγααρριιαασσμμώώνν  ,,  οοιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττοουυ  
ΟΟ..ΑΑ..ΕΕ..ΕΕ..  νναα  δδέέχχοοννττααιι  ωωςς  ττρρααππεεζζιικκόό  λλοογγααρριιαασσμμόό  εεξξυυππηηρρέέττηησσηηςς  ρρύύθθμμιισσηηςς  οοφφεειιλλώώνν  κκααιι  
λλοογγααρριιαασσμμόό  ττααμμιιεευυττηηρρίίοουυ  ..  

ΠΠααρραακκααλλοούύμμεε  μμεε  ττηηνν  άάμμεεσσηη  ππααρρέέμμββαασσηη  σσααςς,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  δδιιεευυθθεεττηηθθοούύνν    τταα  ππιιοο  ππάάννωω  
θθέέμμαατταα  ,,  ηη  εεππίίλλυυσσηη  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  θθαα  σσυυμμββάάλλλλεειι  θθεεττιικκάά    σσττηηνν  εεξξυυππηηρρέέττηησσηη  ττωωνν  πποολλιιττώώνν  ,,  ττωωνν  
αασσφφααλλιισσμμέέννωωνν  ττοουυ  ΟΟ..ΑΑ..ΕΕ..ΕΕ..,,  ααλλλλάά  κκααιι  σσττηηνν  ββεελλττίίωωσσηη  ττηηςς  εείίσσππρρααξξηηςς  ττωωνν  οοφφεειιλλώώνν  ππρροοςς  ττοο  
φφοορρέέαα  ..        
 
                                                                                              Με εκτίμηση, 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ  
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77..  

                                                                                                                                                                                                                                                      ΠΠεειιρρααιιάάςς              0022//1111//22001155                                                                                
ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::                1166663300  

                                                                                                                                                                                                                          ΠΠΡΡΟΟΣΣ::    κκ..  ΑΑ..  ΠΠΑΑΠΠΑΑΔΔΕΕΡΡΑΑΚΚΗΗ  
                                                                                                                                                                                                                                            ΓΓ..ΓΓ..ΕΕμμπποορρίίοουυ      

κκύύρριιεε  ΓΓ..  ΓΓρρααμμμμααττέέαα,,  

ΤΤιιςς  ττεελλεευυττααίίεεςς  ηημμέέρρεεςς,,  μμεε  ττρρόόμμοο  ππααρραακκοολλοουυθθήήσσααμμεε  ττιιςς  φφοοββεερρέέςς  κκαατταασσττρροοφφέέςς  πποουυ  
ππρροοκκάάλλεεσσεε  ηη  δδυυννααττήή  ννεερροοπποοννττήή  σσττοο  ννηησσίί  ΎΎδδρραα..    

ΘΘεεωωρροούύμμεε  όόττιι  κκααθθήήκκοονν  κκάάθθεε  σσυυννττεεττααγγμμέέννηηςς  πποολλιιττεείίααςς,,  εείίννααιι  ηη  άάμμεεσσηη  λλήήψψηη  μμέέττρρωωνν  
αανναακκοούύφφιισσηηςς  ττοουυ  ππλληηγγέέννττοοςς  ππλληηθθυυσσμμοούύ..  

ΠΠααρραακκααλλοούύμμεε  λλοοιιππόόνν,,  γγιιαα  ττιιςς  ααππόό  μμέέρροουυςς  σσααςς  εεννέέρργγεειιεεςς  ππρροοςς  ττιιςς  ααρρμμόόδδιιεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς,,  οούύττωωςς  
ώώσσττεε  νναα  εεκκδδοοθθοούύνν  οοιι  ααππααρρααίίττηηττεεςς  ααπποοφφάάσσεειιςς  αανναασσττοολλήήςς  ππλληηρρωωμμήήςς  φφόόρρωωνν,,  εειισσφφοορρώώνν,,  
δδόόσσεεωωνν  κκααιι  ττεελλώώνν,,  ππρροοςς  ττοο  ΔΔηημμόόσσιιοο,,  τταα  ΑΑσσφφααλλιισσττιικκάά  ΤΤααμμεείίαα  κκααιι  ττιιςς  ΤΤρράάππεεζζεεςς,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  
νναα  μμπποορρέέσσοουυνν  οοιι  ππλληηγγεείίσσεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ττοουυ  ννηησσιιοούύ  νναα  αανναασσυυννττααχχθθοούύνν  κκααιι  νναα  
εεππααννααππρροοσσδδιιοορρίίσσοουυνν  ττηηνν  σσυυννέέχχιισσηη  ττηηςς  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκήήςς  ττοουυςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς..  

                                                                                                                                                                                        ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  
                                                                                                                                                                                      ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                                                                                                                                        ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ  

  

                                        88..  

                                                                                                                                                                                                                                                  ΠΠεειιρρααιιάάςς      1188//0033//22001155  

                                                                                                                                                                                                                                  ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::        44338800  

                                                                                                                                                                                              ΠΠΡΡΟΟΣΣ::    κκ..  ΚΚ..  ΜΜίίχχααλλοο  

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

κκύύρριιεε  ΠΠρρόόεεδδρρεε,,  

                        ΣΣεε  ααππάάννττηησσηη  ττοουυ  μμεε  ααρρ..  ππρρωωττ..  775500//1133‐‐0033‐‐22001155  εεγγγγρράάφφοουυ  σσααςς,,  μμεε  θθέέμμαα  ττηηνν  ρρύύθθμμιισσηη  
ττωωνν   λληηξξιιππρρόόθθεεσσμμωωνν   οοφφεειιλλώώνν   σσεε   110000   δδόόσσεειιςς,,   σσααςς   γγννωωρρίίζζοουυμμεε   ττηηνν   κκααττααρρχχήήνν   σσύύμμφφωωννηη  
γγννώώμμηη  μμααςς  μμεε  ττοο  ννοομμοοσσχχέέδδιιοο..  
                        ΘΘεεωωρροούύμμεε  όόμμωωςς  όόττιι   γγιιαα   ττηηνν  δδιικκααιιόόττεερρηη  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  όόσσωωνν  ήήτταανν  σσυυννεεππεείίςς   ((εενν  μμέέσσωω  
κκρρίίσσηηςς))  μμεε   ττηηνν  κκααττααββοολλήή  ττωωνν  οοφφεειιλλώώνν   ττοουυςς,,  θθαα  έέππρρεεππεε  νναα  ππρροοββλλέέππεεττααιι  εεππιιββρράάββεευυσσήή  ττοουυςς  
ααππόό  ττηηνν  φφοορροολλοογγιικκήή  κκααιι  αασσφφααλλιισσττιικκήή  ΔΔιιοοίίκκηησσηη..  
                        ΣΣεε   κκάάθθεε   ππεερρίίππττωωσσηη,,   ρρυυθθμμίίσσεειιςς   πποουυ   δδιιεευυκκοολλύύννοουυνν   ττοουυςς   εεππιιχχεειιρρηημμααττίίεεςς   νναα  
τταακκττοοπποοιιήήσσοουυνν  τταα  χχρρέέηη  ττοουυςς,,  εείίννααιι  ππάάνντταα  κκααλλοοδδεεχχοούύμμεεννεεςς..  
ΑΑςς   εελλππίίσσοουυμμεε   ααρρκκεεττοοίί   σσυυννάάδδεελλφφοοίί   μμααςς   νναα   έέχχοουυνν   ττηηνν   δδυυννααττόόττηητταα   νναα   ααννττααπποοκκρριιθθοούύνν   σσττηηνν  
ρρύύθθμμιισσηη..  

                                                                                                                                                                      ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,                                                                                                                                                

ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                                                                                                                                                                    ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ      



                                                                                    2.  ΑΝΑΠΤΥΞΗ2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
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Η λειτουργ

ιημένη Λειτουργία όπου δεν υπάρχει 

Διατήρηση 

Ίδρυση    μελών 
επιμ

υργία  φορέα  συμβουλευτικής  υποστήριξης  μελών 
επιμ

  

                              ΕΡΕΥΝΑ ΕΥΡΩΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
    «ΠΩΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ ΣΕ 5/10 ΧΡΟΝΙΑ» 
                                          (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ) 

1) ία των Επιμελητηρίων στην Χώρα σας σε 5/10 χρόνια 

• Ενοπο

• του νομοθετικού πλαισίου Ν.Π.Δ.Δ. 

• και  λειτουργία  ινστιτούτου  επιμόρφωσης
ελητηρίων  

• Ίδρυση  και  λειτο
ελητηρίων 

2) 0 χρόνια 

• Ανα που 
είνα

Οι Χρηματοοικονομικές προκλήσεις σε 5/1

διάρθρωση  χρέους  της  Ελλάδος,  με  στοχευμένη  μείωση  ό
ι δυνατόν και μακρύτερο ορίζοντα αποπληρωμής  

• Στήριξη της λειτουργίας των ΜμεΕ 

3) Το πρ του Επιμελητηρίου σε 5/10 χρόνια οφίλ 

• Ενίσχυση ε  θέματα 
επιχ

ήριξη  των  μελών  του  σε  θέματα 
δραστηριό

  του  ρόλου  του  ως  συμβούλου  της  Πολιτείας  σ
ειρηματικότητας  

• Ευρύτερη  συμβουλευτική  στ
τητας τους 

4) 5/10 χρόνια  

• Συμ

Επιμ

Παρεμβάσει ατικότητας  

Οι υπηρεσίες που θα προσφέρετε σε 

βουλευτική παροχή υπηρεσιών  

• όρφωση μελών Επιμελητηρίου  

• ς στην Πολιτεία σε θέματα επιχειρημ

Σημείωση  ενότητες 1,3 &4 έχουν κοινό θεματολογικό         
πεδίο αναφοράς  

Αύγουστος 2

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ 
     ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

        ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ε.Ε.Π.) &   
         ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ Ν ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ                

                       

: θεωρείται ότι οι θεματικές 

015 

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩ
                                               (INSULEUR) 
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                            22..                                                                                                    

                                                                              ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

ειραιά, πληροφορεί κάθε 
ενδιαφερόμ  (  ν

ς της 
επαγγελματικής  των όπως

ούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από 
το Επιμελ

», τηλ. 210-5561671- Ηρ.Πολυτεχνείου 34, Ελευσίνα. 

Κερατσίνι. 

09955,  

. 

μήνης 36-38 Κ. Πετράλωνα. 

        Πειραιάς    14/09/2015                                                Από το Ε.Ε.Π. 

     Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Π
ενο επιχείρηση μέλος του ή εργαζόμε ο), ότι πρόκειται να υλοποιήσει 

επιδοτούμενα σεμινάρια μέσω του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης-
Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ μικρών επιχειρήσεων 1-25 εργαζομένων ) του Ο.Α.Ε.Δ. 

 Τα σεμινάρια θα είναι διάρκειας 32 ωρών, σ θέματα υποβοήθηση
 δραστηριότητας  ενδιαφερόμενων,  λειτουργία επιχείρησης, 

προώθηση προϊόντων, χρήση Η/Υ κλπ. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορ
ητήριο (τηλ. 210-4121503 *18,*27,*28) και από τα παρακάτω συνεργαζόμενα 

με το Επιμελητήριο  “Κέντρα Επαγγελματικής κατάρτισης” , όπου και θα δηλώσουν 
τη συμμετοχή τους: 

«ACADEMY SKILLS

«ΑΠΟΨΗ» , τηλ. 210-4629300- Αντ.Π.Βλάχάκου 38-40, Πειραιάς. 

«ΚΕΚ Κερατσινίου», τηλ. 210-4010125,4324501, Θέση Σελεπίτσαρι – 

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

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΛΟΣΚΑΜΗ ΑΕ (ΚΕΚ ΑΞΙΑ), τηλ. 210-40
Λ.Δημοκρατίας 108 Κερατσίνι.  
«ΜΑΡΚΕΤ» τηλ. 210-4127346, Ομ.Σκυλίτση 6 Πειραιάς

«ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΔΒΜ2 Α.Ε.» τηλ. 210-3479455, Αλκ

 

(Με την παράκληση να δημοσιευθεί)  
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                      33..                            

                                                                                                                                                                                                              

ΠΠεειιρρααιιάάςς            1166//0022//22001155                                                                                                                            

ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::              22559922  

                                                                                                                                                                                          ΠΠΡΡΟΟΣΣ::    ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ  ((ΤΤμμήήμμαα  ΜΜμμεεΕΕ))   

κκύύρριιοοιι  σσυυννάάδδεελλφφοοιι,,  

ΣΣεε   σσυυννέέχχεειιαα   σσχχεεττιικκήήςς   ηηλλεεκκττρροοννιικκήήςς   εεππιικκοοιιννωωννίίααςς   σσααςς,,      σσααςς   δδιιααββιιββάάζζοουυμμεε   σσυυννηημμμμέένναα   ττιιςς  

θθέέσσεειιςς  ττοουυ  εεππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  μμααςς,,  γγιιαα  ττιιςς  ΜΜμμεεΕΕ  κκααιι  ττηηνν    εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηητταα,,  κκααθθώώςς    κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  

γγεεννιικκόόττεερρηη  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά..  

ΥΥΠΠΟΟΜΜΝΝΗΗΜΜΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΗΗΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΙΙΣΣ  ΜΜμμεεΕΕ  ΚΚΑΑΙΙ    ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ    

‐‐  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΙΙΑΑ    

11..  ΜΜμμεεΕΕ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  

Α.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

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

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

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

••  Λειτουργία  σύγχρονου  κώδικα  για  την  παραγωγή,  πώληση  και  διακίνηση  
αγαθών  και  υπηρεσιών  
Λειτουργία σύγχρονου κώδικα για την παραγωγή, πώληση και διακίνηση
αγαθών και υπηρεσιών

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

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

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

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

••  Καθιέρωση  ενιαίας,  προοδευτικής  και  τιμαριθμοποιημένης  κλίμακας  Καθιέρωση ενιαίας, προοδευτικής και τιμαριθμοποιημένης κλίμακας
••  Φορολόγηση  διανεμομένων  κερδών  (μερίσματα)  με  βάση  τη  φορολογία  

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

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

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

εμπορικότητας  
Μείωση μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους και συντελεστών
εμπορικότητας

••  Κατάργηση  χαριστικών  φοροαπαλλαγών  Κατάργηση χαριστικών φοροαπαλλαγών
••  Κατάργηση  της  αυτοτελούς  φορολόγησης  οποιωνδήποτε  αμοιβών  Κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης οποιωνδήποτε αμοιβών
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2.2.  Φορολογία  Κεφαλαίου  –  Περιουσίας  Φορολογία Κεφαλαίου – Περιουσίας   
••  Αφορολόγητη  μεταβίβαση  επιχείρησης  από  γονέα/σύζυγο/παππού  σε  

παιδιά/σύζυγο/εγγόνια  ανεξαρτήτως  αιτίας,  προκειμένου  να  διευκολυνθεί  η  
«οικογενειακή»  συνέχεια  στις  επιχειρήσεις  

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

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

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

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

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

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

••  Μη  αύξηση  έμμεσων  φόρων  Μη αύξηση έμμεσων φόρων
  

4.4.  ΦοροδιαφυγήΦοροδιαφυγή  
••  Έλεγχος  παρεμπορίου  και  οριστική  επίλυση  του  προβλήματος  της  

οικονομικής  μετανάστευσης  με  νομιμοποίηση  όσων  χρειάζεται  η  «αγορά»  για  
να  σταματήσει  να  τροφοδοτείται  η  παραοικονομία  και  η  φοροδιαφυγή  

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

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

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

••  Καθολικό  «πόθεν  έσχες»  για  πλήρη  έλεγχο  των  εισοδημάτων  Καθολικό «πόθεν έσχες» για πλήρη έλεγχο των εισοδημάτων
  

5.5.  Ελεγκτικοί  μηχανισμοί  –  Αναδιοργάνωση  φορολογικών  υπηρεσιώνΕλεγκτικοί μηχανισμοί – Αναδιοργάνωση φορολογικών υπηρεσιών  
••  Αναμόρφωση  φορολογικών  υπηρεσιών/ελεγκτικών  μηχανισμών  διεθνών  

προδιαγραφών  
Αναμόρφωση φορολογικών υπηρεσιών/ελεγκτικών μηχανισμών διεθνών
προδιαγραφών

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

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

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

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

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

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

 

 



Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 

• Συμψηφισμός οφειλών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίου 

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

• Δημιουργία  επενδυτικής  Τράπεζας  ειδικού  σκοπού  για  ΜμεΕ  ή  μετεξέλιξη  του 
Ε.Τ.Ε.Α.Ν.  προς  αυτήν  την  κατεύθυνση.  Στο  μεσοδιάστημα  ενεργοποίηση  του 
Ε.Τ.Ε.Α.Ν. με προγράμματα δανειοδότησης και εγγυήσεων ιδιαίτερα για μικρές και 
πολύ μικρές επιχειρήσεις 
 

Γ. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 

• Απλοποιημένες διαδικασίες αδειοδότησης για τις ΜμεΕ  

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

• Αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας για τη δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων 

• Μέτρα αναβάθμισης υποδομών στις τοπικές αγορές 
 

Δ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

• Καταπολέμηση παρεμπορίου – λαθρεμπορίου 

• Αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς για αποτροπή φαινομένων ολιγοπωλίων 

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

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

 

Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

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

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

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

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

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..  
ΕΕππιιμμέέρροουυςς  δδεε,,  εεκκττιιμμάάττααιι  όόττιι  θθαα  ππρροοσσφφέέρροουυνν  θθεεττιικκάά  σσττηηνν  ααννάάππττυυξξηη::  

••  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, με την  συμμετοχή  
στο εταιρικό σχήμα του Ο.Λ.Π., των λοιπών Επιμελητηρίων ή του ενιαίου 
Επιμελητηρίου Πειραιά, του Δήμου, της Περιφέρειας Αττικής, του 
Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, των Υπουργείων επί της Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και λοιπών φορέων 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 και ενιαίου 
Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά. 
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• 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. 
  

ΣΣττηη  δδιιάάθθεεσσήή  σσααςς  γγιιαα  ππεερρααιιττέέρρωω  σσυυννεερργγαασσίίαα..  
  
                                                                                                                                                                              ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  
 
                                                                                                                                                                                                        ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ        

  

                       

                      44..  

                                                                                                                                                                                                      ΠΠεειιρρααιιάάςς          2200//0055//22001155                                                                                                                                

ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::            88227777      

                                                                                                                                                                               ΠΠΡΡΟΟΣΣ::      κκ..  ΙΙ..  ΜΜώώρρααλληη    

                                                                                                                                                                                                                                                      ΔΔήήμμααρρχχοο  ΠΠεειιρρααιιάά  

κκύύρριιεε  ΔΔήήμμααρρχχεε,,  

ΣΣεε  σσυυννέέχχεειιαα  ττοουυ  μμεε  ααρρ..  ππρρωωττ..  667766//2233‐‐0044‐‐22001155  εεγγγγρράάφφοουυ  σσααςς  μμεε  θθέέμμαα  ττηηνν  δδιιααββοούύλλεευυσσηη  γγιιαα  

τταα   ππρροογγρράάμμμμαατταα   ττοουυ   ΕΕΣΣΠΠΑΑ   ππεερριιόόδδοουυ   22001144‐‐22002200,,   κκααττααρρχχήήνν   σσααςς   εευυχχααρριισσττοούύμμεε      γγιιαα   ττηηνν  

εεππιικκοοιιννωωννίίαα..  

ΕΕππιιθθυυμμώώννττααςς  νναα  σσυυμμββάάλλλλοουυμμεε  κκααιι  εεμμεείίςς  ωωςς  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  σσττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  σσυυζζηηττήήσσεειιςς  κκααιι  σσττοονν  

σσχχεεδδιιαασσμμόό   ττοουυ   ααννααππττυυξξιιαακκοούύ   ππρροογγρράάμμμμααττοοςς   ττοουυ   ΔΔήήμμοουυ,,   σσααςς   γγννωωρρίίζζοουυμμεε   ππααρραακκάάττωω  

θθέέμμαατταα//έέρργγαα   ηη   υυλλοοπποοίίηησσηη   ττωωνν   οοπποοίίωωνν   θθεεωωρροούύμμεε   όόττιι   θθαα   ππρροοσσδδώώσσοουυνν   θθεεττιικκόό   ππρρόόσσηημμοο  

σσττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  ΠΠόόλληηςς  μμααςς..      
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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  

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

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

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

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

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

••  Ο  περιορισμός  της  ανεξέλεγκτης  λειτουργίας  υπεραγορών  λιανικού  εμπορίου  
και  η  αυστηρή  εφαρμογή  των  νόμων  για  το  υπαίθριο  εμπόριο.  
Ο περιορισμός της ανεξέλεγκτης λειτουργίας υπεραγορών λιανικού εμπορίου
και η αυστηρή εφαρμογή των νόμων για το υπαίθριο εμπόριο.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                      ΠΠααρρααμμέέννοοννττεεςς  σσττηη  δδιιάάθθεεσσήή  σσααςς  γγιιαα  ππεερρααιιττέέρρωω  σσυυννεερργγαασσίίαα,,  
                                                                                                                                                                                              ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  

                                                                                                                                                                                            ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                                                                                                                              ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ            
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                      55..  

                                                                                                                                                                                                                  ΠΠεειιρρααιιάάςς                0022//0099//22001155                                                                                                        

ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::                1122882211  

                                                                                                                                                    ΠΠΡΡΟΟΣΣ::  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΟΟιικκοοννοομμίίααςς,,  ΥΥπποοδδοομμώώνν,,          

ΝΝααυυττιιλλίίααςς  &&  ΤΤοουυρριισσμμοούύ  

                                                                                                                                                                                                                                                                           ΓΓεεννιικκήή  ΓΓρρααμμμμααττεείίαα    ΣΣττρρααττηηγγιικκώώνν  &&        

ΙΙδδιιωωττιικκώώνν  ΕΕππεεννδδύύσσεεωωνν  

                                                                                                                                                                                                  ΚΚΟΟΙΙΝΝ::  ΕΕ..ΟΟ..ΑΑ..ΕΕ..ΝΝ..      

ΣΣεε   σσυυννέέχχεειιαα   ττηηςς   ααππόό  1122//0088//22001155   ααννοοιικκττήήςς   ππρρόόσσκκλληησσηηςς   γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή   ππρροοττάάσσεεωωνν   γγιιαα   ττοονν  

εεππιικκεείίμμεεννοο   ΑΑννααππττυυξξιιαακκόό   ΝΝόόμμοο,,   σσααςς   γγννωωρρίίζζοουυμμεε   ττιιςς   ππααρραακκάάττωω   ββαασσιικκέέςς   ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς  

μμααςς::  

1. Ένταξη  όλων  των  κατηγοριών  οικονομικής  δραστηριότητας  των  κλάδων  εμπορίου  και 
παροχής υπηρεσιών. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Σε  κάθε  περίπτωση  ας  ισχύει  επιτέλους  κάποιο  αναπτυξιακό  νομικό  πλαίσιο  για  ικανό 
χρονικό  διάστημα,  προκειμένου  να  εμπνεύσει  «επενδυτική  εμπιστοσύνη»  στους 
ενδιαφερόμενους  επιχειρηματίες,  γιατί  συνεχώς  συζητάμε  για  «θεσμικές  αναβαθμίσεις» 
και εν τέλει δεν γίνονται επενδύσεις.                        

                                                                                                                                                                        ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                                                                                                                          ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ  
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                      66..  

                                                                                                                    ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ      

ΤΤοο   ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκόό   ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο   ΠΠεειιρρααιιώώςς   γγννωωσσττοοπποοιιεείί   σσεε   κκάάθθεε   εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοο   τταα  

ππααρραακκάάττωω  ππρροογγρράάμμμμαατταα  ααννάάππττυυξξηηςς  ττηηςς  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηηττααςς::  

1.1.  Αναβάθμιση  υφιστάμενων  πολύ  μικρών  &  μικρών  επιχειρήσεων  με  ανάπτυξη  των 
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές. 

Αναβάθμιση  υφιστάμενων  πολύ  μικρών  &  μικρών  επιχειρήσεων  με  ανάπτυξη  των 
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές. 

ΑΑφφοορράά   πποολλύύ   μμιικκρρέέςς   &&   μμιικκρρέέςς   εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς   σσυυσσττααθθεείίσσεεςς   έέωωςς   3311//1122//22001133,,   πποουυ  

δδρραασσττηηρριιοοπποοιιοούύννττααιι  σσττοουυςς  ττοομμεείίςς,,  ΑΑγγρροοττοοδδιιααττρροοφφήή  //  ΒΒιιοομμηηχχααννίίαα  ΤΤρροοφφίίμμωωνν,,  ΠΠοολλιιττιισσττιικκέέςς  &&  

ΔΔηημμιιοουυρργγιικκέέςς   ΒΒιιοομμηηχχααννίίεεςς,,   ΥΥλλιικκάά   //   ΚΚαατταασσκκεευυέέςς,,   ΕΕφφοοδδιιαασσττιικκήή   ΑΑλλυυσσίίδδαα,,   ΕΕννέέρργγεειιαα,,  

ΠΠεερριιββάάλλλλοονν,,  ΤΤεεχχννοολλοογγίίεεςς  ΠΠλληηρροοφφοορριικκήήςς  &&   ΕΕππιικκοοιιννωωννιιώώνν,,  ΥΥγγεείίαα..  

ΕΕππιιχχοορρηηγγοούύννττααιι   έέρργγαα   ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ   ύύψψοουυςς   εεππέέννδδυυσσηηςς   1155..000000   ––   220000..000000   εευυρρώώ,,   εεκκττόόςς  

εεσσττίίαασσηηςς,,  λλιιααννιικκοούύ  εεμμπποορρίίοουυ  κκααιι  ττοουυρριισσμμοούύ..  

ΤΤοο   πποοσσοοσσττόό   εεππιιχχοορρήήγγηησσηηςς   ααννέέρρχχεεττααιι   σσττοο   4400%%   ττοουυ   ύύψψοουυςς   ττηηςς   εεππέέννδδυυσσηηςς   κκααιι   σσττοο   5500%%  

εεφφόόσσοονν  ππρροοσσλληηφφθθεείί  ππρροοσσωωππιικκόό..  

2.2.  Ενίσχυση  υφιστάμενων  τουριστικών  επιχειρήσεων  για  εκσυγχρονισμό  και  ποιοτική 
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.                                                                                                                      

Ενίσχυση  υφιστάμενων  τουριστικών  επιχειρήσεων  για  εκσυγχρονισμό  και  ποιοτική 
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.                                                                                                                       

ΑΑφφοορράά   πποολλύύ   μμιικκρρέέςς,,      μμιικκρρέέςς   &&   μμεεσσααίίεεςς      εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,   σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννωωνν   ««ΚΚΑΑΔΔ»»   ττοουυ  

ττοουυρριισσττιικκοούύ   κκλλάάδδοουυ,,   σσυυσσττααθθεείίσσεεςς   έέωωςς   3311//1122//22001133,,   πποουυ   ααππαασσχχοολλοούύνν   κκααττάά   μμέέσσοο   όόρροο   ττηηνν  

ττεελλεευυττααίίαα  ττρριιεεττίίαα  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  μμίίαα  ((11))  ΕΕΜΜΕΕ  μμιισσθθωωττήήςς  εερργγαασσίίααςς..  

ΕΕννιισσχχύύοοννττααιι   έέρργγαα   σσυυννοολλιικκοούύ   ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ   ύύψψοουυςς   εεππέέννδδυυσσηηςς   ππ//υυ   1155..000000   ––   115500..000000  

εευυρρώώ..  

ΤΤοο   πποοσσοοσσττόό   εεππιιχχοορρήήγγηησσηηςς   ααννέέρρχχεεττααιι   σσττοο   4400%%   ττοουυ   ύύψψοουυςς   ττηηςς   εεππέέννδδυυσσηηςς   κκααιι   σσττοο   5500%%  

εεφφόόσσοονν  ππρροοσσλληηφφθθεείί  ππρροοσσωωππιικκόό..  

3.3.  Νεοφυής επιχειρηματικότητα. Νεοφυής επιχειρηματικότητα. 

ΑΑφφοορράά   φφυυσσιικκάά   ππρρόόσσωωππαα   ((ββάάσσεειι   εειισσοοδδηημμααττιικκώώνν   κκρριιττηηρρίίωωνν)),,   πποουυ   έέχχοουυνν   γγεεννννηηθθεείί   ππρριινν   ττηηνν  

0011//0011//11999911   ήή   εεννώώσσεειιςς   ααυυττώώνν,,   τταα   οοπποοίίαα   εείίννααιι   άάννεερργγοοιι   ((εεγγγγεεγγρρααμμμμέέννοοιι   σσττοονν   ΟΟΑΑΕΕΔΔ))   κκααιι  

αασσκκοούύνν  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  ((όόχχιι  σσχχέέσσηη  μμιισσθθωωττήήςς  εερργγαασσίίααςς))..  

ΟΟιι   εεννιισσχχυυόόμμεεννεεςς   δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς   θθαα   ππρρέέππεειι   νναα   ααφφοορροούύνν   ττοουυςς   ττοομμεείίςς,,   ΑΑγγρροοττοοδδιιααττρροοφφήή,,  

ΠΠοολλιιττιισσττιικκέέςς   &&   ΔΔηημμιιοουυρργγιικκέέςς   ΒΒιιοομμηηχχααννίίεεςς,,   ΥΥλλιικκάά   //   ΚΚαατταασσκκεευυέέςς,,   ΕΕφφοοδδιιαασσττιικκήή   ΑΑλλυυσσίίδδαα,,  

ΕΕννέέρργγεειιαα,,  ΠΠεερριιββάάλλλλοονν,,  ΤΤεεχχννοολλοογγίίεεςς  ΠΠλληηρροοφφοορριικκήήςς  &&  ΕΕππιικκοοιιννωωννιιώώνν,,  ΥΥγγεείίαα  //  ΦΦάάρρμμαακκαα..  

ΕΕννιισσχχύύοοννττααιι   έέρργγαα   σσυυννοολλιικκοούύ   ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ   ππ//υυ   έέωωςς   6600..000000   εευυρρώώ,,   εεκκττόόςς   εεσσττίίαασσηηςς,,  

λλιιααννιικκοούύ  εεμμπποορρίίοουυ,,  ααλλιιεείίααςς  κκααιι  υυδδααττοοκκααλλλλιιέέρργγεειιααςς..  

ΤΤοο  πποοσσοοσσττόό  εεννίίσσχχυυσσηηςς  ααννέέρρχχεεττααιι  σσττοο  110000%%  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  ττηηςς  εεππέέννδδυυσσηηςς..  

4.4.  Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

ΑΑφφοορράά   ππττυυχχιιοούύχχοουυςς   ττρριιττοοββάάθθμμιιααςς   εεκκππααίίδδεευυσσηηςς   ((ββάάσσεειι   εειισσοοδδηημμααττιικκώώνν   κκρριιττηηρρίίωωνν)),,   πποουυ  

έέχχοουυνν   γγεεννννηηθθεείί   ππρριινν   ττηηνν   0011//0011//11999911   κκααιι   εείίννααιι   άάννεερργγοοιι   εεγγγγεεγγρρααμμμμέέννοοιι   σσττοονν   ΟΟΑΑΕΕΔΔ,,   γγιιαα  

έέννααρρξξηη   //   υυπποοσσττήήρριιξξηη   άάσσκκηησσηηςς   εεππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς   δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς   ((σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοοιι   ««ΚΚΑΑΔΔ»»)),,  

σσυυννααφφοούύςς  μμεε  ττηηνν  εειιδδιικκόόττηηττάά  ττοουυςς  κκααιι  ττηηνν  οορργγάάννωωσσηη  ααυυττοοττεελλοούύςς  εεππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  χχώώρροουυ..  

ΕΕννιισσχχύύοοννττααιι   έέρργγαα   σσυυννοολλιικκοούύ   ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ   εεππέέννδδυυσσηηςς   ππ//υυ   ααππόό   55..000000‐‐2255..000000   εευυρρώώ,,   μμεε  

πποοσσοοσσττόό  εεννίίσσχχυυσσηηςς  ττοο  110000%%  ττοουυ  σσυυννοολλιικκοούύ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  εεππέέννδδυυσσηηςς..  
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5.5.  Ενίσχυση νέων ελεύθερων επαγγελματιών. Ενίσχυση νέων ελεύθερων επαγγελματιών. 

ΑΑφφοορράά   ππρρώώηηνν   εεγγγγεεγγρρααμμμμέέννοουυςς   ααννέέρργγοουυςς   μμεε   εεννεερργγήή   έέννααρρξξηη   δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς   ααππόό  

0011//0011//22001144  έέωωςς  3311//0088//22001155..  

ΕΕννιισσχχύύοοννττααιι   ααττοομμιικκέέςς   εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς   κκααιι   μμέέλληη   εεττααιιρρίίααςς   μμεε   σσυυμμμμεεττοοχχήή   σσττοο   κκεεφφάάλλααιιοο  

ττοουυλλάάχχιισσττοονν  5511%%..  

ΤΤοο   πποοσσόό   εεππιιχχοορρήήγγηησσηηςς   ααννέέρρχχεεττααιι   έέωωςς   1100..000000   εευυρρώώ,,   σσύύμμφφωωνναα   μμεε   τταα   ππρροοσσκκοομμιιζζόόμμεενναα  

δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  δδααππααννώώνν..  

ΟΟιι   δδιικκααιιοούύχχοοιι   δδεεσσμμεεύύοοννττααιι   γγιιαα   ττηηνν   δδιιααττήήρρηησσηη   ττηηςς   εεππιιχχεείίρρηησσηηςς   γγιιαα   1122   μμήήννεεςς   ααππόό   ττηηνν  

εεγγκκρριιττιικκήή  ααππόόφφαασσηη  έέννττααξξηηςς  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα..  

6.6.  Επιχορήγηση εργοδοτών για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κατά την διάρκεια 
της κρίσης. 

Επιχορήγηση εργοδοτών για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κατά την διάρκεια 
της κρίσης. 

ΑΑφφοορράά   εερργγοοδδόόττεεςς   ττοουυ   ιιδδιιωωττιικκοούύ   ττοομμέέαα  πποουυ  αασσκκοούύνν   οοιικκοοννοομμιικκήή   δδρραασσττηηρριιόόττηητταα,,   κκααθθώώςς   κκααιι  

κκοοιιννωωννιικκέέςς  σσυυννεεττααιιρριισσττιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς..  

ΕΕππιιχχοορρηηγγοούύννττααιι   οοιι   ννέέεεςς   θθέέσσεειιςς   εεξξααρρττηημμέέννηηςς   εερργγαασσίίααςς   ππλλήήρροουυςς   ήή   μμεερριικκήήςς   ααππαασσχχόόλληησσηηςς  

ααοορρίίσσττοουυ   χχρρόόννοουυ,,   πποουυ   δδηημμιιοουυρργγήήθθηηκκαανν   μμεε   ππρρόόσσλληηψψηη   ππρρώώηηνν   ααννέέρργγωωνν   εεγγγγεεγγρρααμμμμέέννωωνν  

σσττοονν  ΟΟΑΑΕΕΔΔ,,  ααππόό  0011//0011//22001155  έέωωςς  3311//0088//22001155..  

ΤΤοο   πποοσσόό   εεππιιχχοορρήήγγηησσηηςς   γγιιαα   κκάάθθεε   ηημμέέρραα   ππλλήήρροουυςς   ααππαασσχχόόλληησσηηςς   οορρίίζζεεττααιι   σσεε   1188   εευυρρώώ,,   μμεε  

ααννώώττααττοο  όόρριιοο  ττιιςς  2255  ηημμέέρρεεςς  //  μμήήνναα,,  εεννώώ  γγιιαα  κκάάθθεε  ηημμέέρραα  μμεερριικκήήςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  οορρίίζζεεττααιι  σσεε  

0099  εευυρρώώ,,  μμεε  ααννώώττααττοο  όόρριιοο  ττιιςς  2233  ηημμέέρρεεςς  //  μμήήνναα..  

ΗΗ  ααννώώττααττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  εεππιιχχοορρήήγγηησσηηςς  εείίννααιι  1111  μμήήννεεςς..  

ΟΟιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  οοφφεείίλλοουυνν  νναα  δδιιααττηηρρήήσσοουυνν  μμεεττάά  ττηηνν  λλήήξξηη  ττηηςς  εεππιιχχοορρήήγγηησσηηςς  ττοονν  ααρριιθθμμόό  ττωωνν  

εεππιιχχοορρηηγγοούύμμεεννωωνν   κκααιι   μμηη   εεππιιχχοορρηηγγοούύμμεεννωωνν   θθέέσσεεωωνν   εερργγαασσίίααςς,,   γγιιαα   ίίσσοο   δδιιάάσσττηημμαα   μμεε   ττηηνν  

δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  εεππιιχχοορρήήγγηησσηηςς..  

ΠΠεερριισσσσόόττεερρεεςς   ππλληηρροοφφοορρίίεεςς   γγιιαα   ττοουυ   δδιικκααιιοούύχχοουυςς,,   ττοουυςς   όόρροουυςς   κκααιι   ττιιςς   ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς   ττωωνν  

ππααρρααππάάννωω   ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν,,   μμπποορροούύνν   νναα   λλααμμββάάννοουυνν   οοιι   εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοιι   σσττιιςς  

ιισσττοοσσεελλίίδδεεςς     www.espa.grwww.espa.gr,,  www.antagonistikotita.grwww.antagonistikotita.gr  &&  www.eep.gov.grwww.eep.gov.gr   γγιιαα   ττιιςς   δδρράάσσεειιςς   μμεε  

αα//αα  11  ––  44  κκααιι    www.oaed.grwww.oaed.gr  &&  www.eep.gov.grwww.eep.gov.gr    γγιιαα  ττιιςς  δδρράάσσεειιςς  μμεε  αα//αα  55  ––  66..  

  

      ΠΠεειιρρααιιάάςς    1100  //1111//22001155                                                                                                                      ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  

((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))..  

  

  

  

  

  

  

http://www.espa.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.eep.gov.gr/
http://www.oaed.gr/
http://www.eep.gov.gr/
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                                                                                                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Οικονομικές  Επιπτώσεις  της  Κρουαζιέρας  στους  Παράκτιους,  Νησιωτικούς  και 
Παραποτάμιους Προορισμούς»  

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Μαΐου 2015, στην Αρχαία Ολυμπία Φόρουμ με θέμα 
τις  οικονομικές  επιπτώσεις  της  κρουαζιέρας  στους  παράκτιους,  νησιωτικούς  και 
παραποτάμιους  προορισμούς  που  διοργάνωσε  το  Επιμελητήριο  Ηλείας,  με  την  ευκαιρία 
του  εορτασμού  της  Ευρωπαϊκής  Ημέρας  Θάλασσας  σε  συνεργασία  με  το  Δίκτυο 
Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης (INSULEUR).  

Το  Φόρουμ  αυτό  αποτελεί  συνέχεια  του  Πανευρωπαϊκού  διαλόγου  που  εγκαινίασε  η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα ενδιαφερόμενα μέρη της βιομηχανίας της κρουαζιέρας και των 
τοπικών  προορισμών,  στον  οποία  συμμετέχει  το  INSULEUR.  Επελέγη  το  λιμάνι  του 
Κατάκολου  ως  συνδιοργανωτής,  επειδή  αποτελεί  ένα  από  τα  ταχύτερα  αναπτυσσόμενα 
λιμάνια κρουαζιέρας στην Ελλάδα. 

Το Φόρουμ τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, με την ειδική συνεργασία της 
Ένωσης  Μεσογειακών  Επιμελητηρίων  (ASCAME)  και  την  υποστήριξη  του  ΕΟΤ,  του 
Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου  Πύργου,  του  Λιμενικού  Ταμείου  Κυλλήνης,  της  Ένωσης 
Επιμελητηρίων  Ιονίου  ‐  Αδριατικής  (AIC Forum),  της  Ένωσης  Επιμελητηρίων  του Δούναβη 
(DCCA),  της  Ένωσης  Λιμένων  Κρουαζιέρας  της Μεσογείου  (MEDCRUISE)  του  ερευνητικού 
Εργαστηρίου  Ναυτιλίας  και  Λιμένων  του  Πανεπιστημίου  Αιγαίου  (RE.SHI.P),  του  Σημείου 
Επαφής ESPON2013 του Παντείου Πανεπιστημίου, του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης 
Ελληνικών Νησιών (EOAEN) και του Ευρωπαϊκού ομίλου μικρών νησιών (ESIF). 

Την κήρυξη των εργασιών έκανε η Αναπληρωτής Υπουργός Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, 
η  οποία  παρουσίασε  την  Στρατηγική  του  Υπουργείου  στον  τομέα  του  τουρισμού  και  την 
σημαντική θέση της κρουαζιέρας στην στρατηγική αυτή. 

Ο Πρόεδρος του  INSULEUR και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς κ.  Γιώργος 
Μπενέτος σημείωσε ότι η συμβολή της κρουαζιέρας στην ευρωπαϊκή οικονομία θα αγγίξει 
φέτος τα 40 δις ευρώ με την Ελλάδα να αποκομίζει μόνο ένα πολύ μικρό μερίδιο περίπου 
600 εκατομμυρίων ευρώ αν και πρόκειται για τον τρίτο καλύτερο προορισμό, σύμφωνα με 
τα  στοιχεία  της  Διεθνούς  Ένωσης  Κρουαζιερόπλοιων  (CLIA)  Ευρώπης  η  οποία  και 
εκπροσωπήθηκε στο Φόρουμ. 
Όπως επίσης τόνισε ο κ. Γ. Μπενέτος:  
           «Ο συγκεκριμένος χώρος της Αρχαίας Ολυμπίας δεν επελέγη τυχαία,  επιλέχθηκε με 
το  σκεπτικό  του  συμβολισμού  της  ειρήνης  και  συμφιλίωσης  των  λαών  και  το  διαχρονικό 
μήνυμα που εκπέμπει προς αυτήν την κατεύθυνση. 
          Η Ευρώπη, η Μεσόγειος και ο Πλανήτης ολόκληρος, προβληματίζονται έντονα από την 
γενικότερη  οικονομική,  πολιτική  και  κοινωνική  αναταραχή,  που  υπάρχουν  διάχυτες  στην 
ατμόσφαιρα. 
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          Κρίση αξιών,  θεσμών,  οικονομικών  συστημάτων  κοινωνικών  τάξεων,  συνθέτουν  ένα 
εκρηκτικό σκηνικό .  
          Θέλαμε  λοιπόν  να  προτάξουμε  το  μήνυμα,  πραγματοποιώντας  την  σημερινή 
εκδήλωση  στα  πλαίσια  του  εορτασμού  της  Ευρωπαϊκής  Ημέρας  Θάλασσας  2015,  ότι  ο 
Τουρισμός και ειδικότερα η κρουαζιέρα, μπορεί να ενώσει, να φέρει κοντά τους λαούς των 
«παραθαλάσσιων  προορισμών»  και  να  συμβάλλει  αποφασιστικά  στην  οικονομική  και 
κοινωνική ανάπτυξη των παράκτιων, νησιωτικών και παραποτάμιων προορισμών . 
          Η  κρουαζιέρα  αν  αναπτυχθεί  σωστά  και  αν  δώσουμε  όλοι  μας  την  προσοχή  που 
επιβάλλεται, είναι δυνατόν να αποδειχθεί πηγή πλούτου και κοινωνικής προόδου, για τους 
κατοίκους των περιοχών που θα αναπτυχθεί . 
         Και εστιάζω στην λέξη προσοχή, γιατί χρειάζεται πολύ καλή οργάνωση στην υποδοχή, 
διαχείριση,  εξυπηρέτηση,  μετακίνηση,  σίτιση  και  αναψυχή,  μεγάλου  όγκου  επιβατών/ 
επισκεπτών, σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
          Χρειάζονται υποδομές,  εκπαιδευμένο προσωπικό και προπάντων οργάνωση, αλλά η 
πρόκληση  είναι  μεγάλη  και  τα  οφέλη  τόσο  σημαντικά,  που  δεν  πρέπει  να  μείνει  κανείς 
αδιάφορος . 
          Ο  αντίλογος  εστιάζει  στο  γεγονός  ότι  αυτή  η  μορφή  τουρισμού,  θα  έχει  αρνητικό 
αντίκτυπο στις τοπικές οικονομίες τουρισμού και στο περιβάλλον, ιδίως των μικρών νησιών.  
          Όλες οι απόψεις σεβαστές και συζητήσιμες. 
          Γι  αυτό  άλλωστε  οργανώθηκε  και  το  σημερινό  φόρουμ,  όπου  ειδικοί  ομιλητές  θα 
παρουσιάσουν ένα προς ένα τα παραπάνω ζητήματα και θα προσπαθήσουν μέσα από ένα 
γόνιμο διάλογο, να δώσουν απαντήσεις σε όλους τους βάσιμους προβληματισμούς.  
           Στόχος  μας  είναι  όταν  κλείσουν  οι  εργασίες  της  σημερινής  εκδήλωσης,  κατά  το 
δυνατόν να έχουμε προχωρήσει στην εξαγωγή ενός ενιαίου συμπεράσματος,  χωρίς απτές 
αμφισβητήσεις,  προκειμένου  όλοι  οι  φορείς  ιδιωτικού  και  δημόσιου  τομέα  που 
εμπλέκονται  στο  θέμα,  να  έχουν  καλή  συνεργασία  με  τους  κατοίκους  των  τελικών 
προορισμών,  οι  οποίοι  θα υποστούν  μεν  την  ταλαιπωρία  του  εγχειρήματος,  αλλά  και  θα 
απολαύσουν  τα θετικά του σημεία. 
            Θερμές ευχαριστίες οφείλονται σε όλους τους συνδιοργανωτές και υποστηρικτές του 
φόρουμ,  οι  οποίοι  από  την  πρώτη  στιγμή  που  απευθυνθήκαμε  για  να  ζητήσουμε  την 
στήριξή  τους  ανταποκρίθηκαν  άμεσα,  αντιλαμβανόμενοι  και  συναισθανόμενοι  την 
σοβαρότητα του θέματος, ιδίως για την οικονομία της χώρας μας».   

Κατά  τη  διάρκεια  του  Φόρουμ  διερευνήθηκαν  δυνατότητες  και  συνθήκες  που 
παρουσιάζονται  σε  παράκτιους,  νησιωτικούς  και  παραποτάμιους  προορισμούς 
κρουαζιέρας για τις επιχειρήσεις και εξετάστηκαν μέθοδοι, τρόποι και διαδικασίες για την 
αποτελεσματική συμμετοχή των νησιωτικών και παράκτιων επιχειρήσεων στην προώθηση 
της  θεματικής  βιομηχανίας  τουρισμού,  προσφέροντας  νέα  προϊόντα  και  υπηρεσίες. 
Παρουσιάστηκαν  επίσης  διεθνείς  καλές  πρακτικές  από  τις  μακρο‐περιφέρειες  Ιονίου‐
Αδριατικής και του Δούναβη και αποτελεσματικά εργαλεία ανάπτυξης του τομέα.  
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Υπήρξε  έντονος προβληματισμός  για  τους  τρόπους αποτελεσματικότερης  συμμετοχής  της 
τοπικής οικονομίας στην οικονομική αυτή δραστηριότητα, όπως π.χ. των μεταφορών (ταξί, 
λεωφορεία,  ενοικιάσεις  αυτοκινήτων),  ταξιδιωτικών  γραφείων,  ξενοδοχείων,  μουσείων, 
τεχνών,  εκδηλώσεων,  καταστημάτων,  εστιατορίων,  συνεταιρισμών  που  παράγουν 
μοναδικά  τοπικά προϊόντα  κτλ.  Σημειώθηκε από  πολλούς  εισηγητές  ότι  η  δραστηριότητα 
αυτή μπορεί να επιφέρει αύξηση εσόδων για τους τουριστικούς προορισμούς, αν υπάρξει 
συνεργασία με τις εταιρίες των κρουαζιερόπλοιων.  

Έγιναν σημαντικές ανακοινώσεις όσον αφορά στα έργα υποδομών στα λιμάνια προσέγγισης 
κρουαζιερόπλοιων,  στην  διεύρυνση  της  τουριστικής  περιόδου  για  την  κρουαζιέρα,  στην 
χορήγηση  visa  σε  επισκέπτες  τουρίστες  εκτός  Σένγκεν,  στην  διεύρυνση  του  ωραρίου 
λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, η συμμετοχή περισσότερων νησιών 
στις  δραστηριότητες  της  κρουαζιέρας,  ο  σεβασμός  της  φέρουσας  ικανότητας  ορισμένων 
ευαίσθητων προορισμών, όπως τα μικρά νησιά κ.λ.π. 

Τα συμπεράσματα του Φόρουμ θα βοηθήσουν, εκτός των άλλων, τα τοπικά Επιμελητήρια 
και τους τοπικούς οργανισμούς να διαπιστώσουν και να μελετήσουν τις σύγχρονες ανάγκες 
της βιομηχανίας και να επωφεληθούν από αυτές, υπέρ των επιχειρήσεων μελών τους και 
των τοπικών οικονομιών εν γένει.  

 

                                                                                                Από το INSULEUR 
Αρχαία Ολυμπία 25/05/2015 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 
 



20 
 

                      88..  

                                                                                                                                                                                                             
ΠΠεειιρρααιιάάςς  0088//0044//1155                                                                                                                                         

ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::  66006622          

                                        ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ::  κκαα  ΑΑιικκααττεερρίίννηη  ΚΚοούύλληη,,  

ΣΣυυννεερργγάάττιιδδαα  ΒΒιιοοττεεχχννιικκοούύ  

ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ    ΣΣττοουυττγγάάρρδδηηςς  

  

      ΚΚυυρρίίαα  ΚΚοούύλληη,,        

      ΣΣααςς   εευυχχααρριισσττοούύμμεε   γγιιαα   ττηηνν   ααππόό   44   ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ   22001155   ηηλλεεκκττρροοννιικκήή   ααλλλληηλλοογγρρααφφίίαα  

σσααςς   σσττηηνν   οοπποοίίαα   εεππιισσυυννάάππττεεττεε   ττηηνν   ααππόό   0077//1111//1144   εεππιισσττοολλήή   ττοουυ   ΒΒιιοοττεεχχννιικκοούύ   ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  

ΣΣττοουυττγγάάρρδδηηςς..  

      ΣΣααςς   ππααρραακκααλλοούύμμεε   γγιιαα   ττηη   δδιιααββίίββαασσηη   σσττοουυςς   εεκκππρροοσσώώπποουυςς   ττοουυ   εενν   λλόόγγωω  

ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ττωωνν  ππααρραακκάάττωω  εεππιισσηημμάάννσσεεώώνν  μμααςς  ::  

      ΑΑγγααππηηττοοίί  ΣΣυυννάάδδεελλφφοοιι,,  

ΘΘεεωωρροούύμμεε   όόττιι   ηη   ττεεχχννοογγννωωσσίίαα   πποουυ   δδιιααθθέέττεειι   ττοο   ΒΒιιοοττεεχχννιικκόό   ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  

ΣΣττοουυττγγάάρρδδηηςς   σσττηηνν   εεκκππααίίδδεευυσσηη   εεππααγγγγεελλμμάάττωωνν   κκααθθώώςς   κκααιι   σσττηη   δδιιοοίίκκηησσηη   εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν   πποουυ  

άάππττοοννττααιι  ττηηςς  ββιιοοττεεχχννίίααςς  κκααιι  ττηηςς  μμεεττααπποοίίηησσηηςς  εείίννααιι  πποολλύύ  σσηημμααννττιικκήή..  

      ΜΜέέλληη   ττοουυ   ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ   μμααςς   εείίννααιι   οοιι   αασσκκοούύννττεεςς   δδρραασσττηηρριιόόττηητταα   εεμμπποορρίίοουυ   κκααιι  

ππααρροοχχήήςς   υυππηηρρεεσσιιώώνν,,   δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς   πποουυ   εεππααγγγγεελλμμααττιικκάά   δδιιααφφοορροοπποοιιοούύννττααιι   ααππόό   ττιιςς  

εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ττηηςς  μμεεττααπποοίίηησσηηςς..  

      ΣΣεε   κκάάθθεε   ππεερρίίππττωωσσηη   ηη   ππααρροοχχήή   υυππηηρρεεσσιιώώνν   εεκκππααίίδδεευυσσηηςς   σστταα   μμέέλληη   μμααςς   ππααρρααμμέέννεειι  

υυππηηρρεεσσίίαα,,  ηη  οοπποοίίαα  μμααςς  ααππαασσχχοολλεείί  νναα  ππρροοσσφφεερρθθεείί  σσεε  μμιικκρρόόττεερροο  ήή  μμεεγγααλλύύττεερροο  ββααθθμμόό..  

      ΣΣττηηνν   ππααρροούύσσαα   φφάάσσηη   όόμμωωςς,,   λλόόγγωω   άάλλλλωωνν   ππρροοττεερρααιιοοττήήττωωνν   πποουυ   θθαα   ππρρέέππεειι   νναα  

δδιιεευυθθεεττηηθθοούύνν   ττόόσσοο   όόσσοονν   ααφφοορράά   ττηη   λλεειιττοουυρργγίίαα   ττοουυ   ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ   μμααςς   ααλλλλάά   κκααιι   ττηηνν  

ααννααμμόόρρφφωωσσηη   ττοουυ   θθεεσσμμιικκοούύ   ππλλααιισσίίοουυ   λλεειιττοουυρργγίίααςς   ττωωνν   εελλλληηννιικκώώνν   ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν   ωωςς   φφοορρέέωωνν  

ΝΝ..ΠΠ..ΔΔ..ΔΔ..,,   κκρρίίννοουυμμεε   όόττιι   θθαα   ππρρέέππεειι   νναα   εεξξεεττάάσσοουυμμεε   ττηηνν   ππρρόότταασσηη   σσυυννεερργγαασσίίααςς   μμααςς   σσεε  

μμεεττααγγεεννέέσσττεερροο  κκααττααλλλληηλλόόττεερροο  χχρρόόννοο..  

      ΈΈωωςς  ττόόττεε  ππααρρααμμέέννοουυμμεε  σσττηη  δδιιάάθθεεσσήή  σσααςς  γγιιαα  ππεερρααιιττέέρρωω  σσυυννεερργγαασσίίαα  κκααιι  ααννττααλλλλααγγήή  

ααππόόψψεεωωνν  όόσσοονν  ααφφοορράά  ττοο  θθέέμμαα  ττηηςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττωωνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν  μμααςς..  

                  ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  

                                                                                                                                                                ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                                                                                                                                            ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ  

  

  

  

  



21 
 

                      99..  

                                                                                  ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

Θεωρούνται  σημαντικές  οικονομικές  δραστηριότητες  η  ναυτιλία  και  ο      τουρισμός,  από  την 
ανάπτυξη των οποίων μπορεί να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα για την οικονομία της ευρύτερης 
περιοχής του Πειραιά και των νησιών του. 

                ΕΕππιιππρρόόσσθθεετταα  ααννααμμέέννεεττααιι  νναα  σσυυμμββάάλλλλοουυνν  θθεεττιικκάά  κκααιι::  
••  Η  εφαρμογή  της  ρήτρας  νησιωτικότητας  και  του  μεταφορικού  ισοδύναμου.  Η εφαρμογή της ρήτρας νησιωτικότητας και του μεταφορικού ισοδύναμου.
• Η βελτίωση της συγκοινωνιακής σύνδεσης των νησιωτικών περιοχών με το 

πρώτο λιμάνι της χώρας. 
• Η ανάπτυξη οδικών αξόνων περιφερειακής σύνδεσης του λιμανιού με τις δύο 

εθνικές οδούς, καθώς και η δημιουργία κεντρικών & περιφερειακών χώρων 
στάθμευσης αυτοκινήτων, για την πλήρη αξιοποίηση της επέκτασης των 
γραμμών των μέσων σταθερής τροχιάς (μετρό – τραμ) έως τον Πειραιά. 

• Η  ύπαρξη  κινήτρων  επιχειρηματικότητας  στα  νησιά  μας,  όπως  συγκοινωνιακή 
σύνδεση, ενέργεια, αναπτυξιακά προγράμματα, ειδικό φορολογικό πλαίσιο. 

••  Η  αξιοποίηση  λειτουργίας  του  δημόσιου  χαρακτήρα  του  λιμανιού  του  
Πειραιά,  ιδίως  στον  τομέα  της  κρουαζιέρας,  της  ναυπηγοεπισκευής  και  της  
ναυτιλιακής  συγκέντρωσης  επιχειρήσεων  και  φορέων.  

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

• Η  ανάπτυξη  όλων  των  τομέων  λειτουργίας  του  Λιμανιού,  του  επιβατικού 
(τουριστικού  ‐    ακτοπλοϊκού),  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  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 λειτουργία μόνιμου εκθεσιακού, συνεδριακού χώρου, ενυδρείου, καθώς και 
πάρκου αναψυχής – πολιτισμού. 
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, 
Ναυτιλίας  και Τουρισμού και λοιποί φορείς δημόσιας εξουσίας.  
Η συγκεκριμένη δράση θεωρούμε ότι θα αποδώσει τα μέγιστα έχοντας ως 
προηγούμενο βήμα την ενοποίηση των Επιμελητηρίων του Πειραιά.  

• Η ίδρυση στον Πειραιά  Διεθνούς Δικαστηρίου Ναυτιλιακών Υποθέσεων. 
  

                  ΜΜΑΑΡΡΤΤΙΙΟΟΣΣ  22001155                                                                                                  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ      

                                                                                                                                                                            ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  
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                              1100..  

                                                                                                                                                                                                                  ΠΠεειιρρααιιάάςς                  1155//0055//22001155  

                                                                                                                                                                                                                  ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::                    88000000  

                              ΠΠΡΡΟΟΣΣ::      ‐‐  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..  

                              ΚΚΟΟΙΙΝΝ..::      ‐‐ΥΥππ..  ΟΟιικκοοννοομμίίααςς,,  ΥΥπποοδδοομμώώνν,,    

ΝΝααυυττιιλλίίααςς  &&  ΤΤοουυρριισσμμοούύ  

   ΓΓεενν..  ΓΓρρααμμμμααττεείίαα  ΕΕμμπποορρίίοουυ  &&      

ΠΠρροοσστταασσίίααςς  ΚΚααττααννααλλωωττήή  

         ΓΓεενν..  ΔΔ//ννσσηη  ΑΑγγοορράάςς  

         ΔΔ//ννσσηη  ΘΘεεσσμμιικκώώνν  ΡΡυυθθμμίίσσεεωωνν  

  

        

ΣΣεε   σσυυννέέχχεειιαα   ττοουυ   μμεε   ααρρ..   ππρρωωττ..   5511008833//1122..0055..1155   εεγγγγρράάφφοουυ   ττηηςς   υυππηηρρεεσσίίααςς  

κκοοιιννοοπποοίίηησσηηςς   ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς,,  σσααςς   γγννωωρρίίζζοουυμμεε   ((σσύύμμφφωωνναα  μμεε   ττηη   γγεεννιικκήή   γγννώώσσηη  πποουυ  δδιιααθθέέττοουυμμεε))  

ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς  μμααςς,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  ηη  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..  νναα  υυπποοββάάλλλλεειι  ττιιςς  θθέέσσεειιςς  κκααιι  ααππόόψψεειιςς  

ττωωνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυ  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  εεμμπποορρίίοουυ  σσττηηνν  ΕΕ..ΕΕ....  

ΤΤοο   ηηλλεεκκττρροοννιικκόό   εεμμππόόρριιοο   κκααιι   ττοο   ηηλλεεκκττρροοννιικκόό   εεππιιχχεειιρρεείίνν,,  ωωςς   έέννααςς   σσύύγγχχρροοννοοςς   ττρρόόπποοςς  

εεππιιχχεείίρρηησσηηςς   ττωωνν  εεμμπποορριικκώώνν  ππρράάξξεεωωνν  εεννττόόςς  ττηηςς  ΕΕ..ΕΕ..,,  ααλλλλάά  κκααιι  εεννττόόςς  ττωωνν  κκρρααττώώνν‐‐μμεελλώώνν  ααυυττήήςς,,  

οοφφεείίλλεειι  νναα  δδιιαασσφφααλλίίζζεειι  κκααττάά  ββάάσσηη  ::  

••  την  προστασία  του  καταναλωτή  ως  προς  την  ποιότητα  των  αγαθών  και 
υπηρεσιών 
την  προστασία  του  καταναλωτή  ως  προς  την  ποιότητα  των  αγαθών  και 
υπηρεσιών 

••  την  προστασία  του  εμπόρου  αγαθών  /  παρόχου  υπηρεσιών  ως  προς  την 
ασφαλή είσπραξη του αντιτίμου της πώλησης 
την  προστασία  του  εμπόρου  αγαθών  /  παρόχου  υπηρεσιών  ως  προς  την 
ασφαλή είσπραξη του αντιτίμου της πώλησης 

••  την διασφάλιση των μερών όσον αφορά την επίλυση τυχόν ανακυπτουσών 
διαφορών 
την διασφάλιση των μερών όσον αφορά την επίλυση τυχόν ανακυπτουσών 
διαφορών 

••  την  ασφάλεια  όσον  αφορά  τον  χειρισμό  προσωπικών  δεδομένων 
απαραίτητων για την ηλεκτρονική συναλλαγή. 
την  ασφάλεια  όσον  αφορά  τον  χειρισμό  προσωπικών  δεδομένων 
απαραίτητων για την ηλεκτρονική συναλλαγή. 

  

                                        

                                                                                                                                                                                                              ΟΟ  ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΤΤΗΗΣΣ    

                                                                                                                                                                                    ΕΕΛΛΕΕΥΥΘΘΕΕΡΡΙΙΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΚΚΟΟΥΥΡΡΗΗΣΣ  
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                      1111..  

      

                                                                                                                                                                                                                                                      ΠΠεειιρρααιιάάςς          0044//1122//22001155                                                                                                                        

ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::            1188998866    

                                                                                                                                                                                ΠΠΡΡΟΟΣΣ::      κκ..  ΜΜ..  ΓΓκκλλεεζζάάκκοο  

                                                                                                                                                      ΑΑνν..  ΠΠρρύύττααννηη  ΕΕππιιχχεειιρρ..  &&  ΠΠοοιιόόττ..  ΠΠαανν//μμίίοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  

κκύύρριιεε  ΑΑνν..  ΠΠρρύύττααννηη,,  

ΣΣεε   σσυυννέέχχεειιαα   ηηλλεεκκττρροοννιικκήήςς   εεππιισσττοολλήήςς   σσααςς   μμεε   θθέέμμαα   ττηηνν   δδιιοορργγάάννωωσσηη   ηημμεερρίίδδααςς  

εεπποοιικκοοδδοομμηηττιικκοούύ   ππρροοββλληημμααττιισσμμοούύ   γγιιαα   ττιιςς   ααννααγγκκααίίεεςς   ααννααππττυυξξιιαακκέέςς   ππααρρεεμμββάάσσεειιςς   σσττοονν  

ΠΠεειιρρααιιάά,,   σσααςς   γγννωωρρίίζζοουυμμεε   όόττιι   ττοο   ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο   έέχχεειι   σσυυμμμμεεττάάσσχχεειι   κκααιι   μμεε   ττηηνν   κκααττάάθθεεσσηη  

ππρροοττάάσσεεωωνν  ττοονν  ππεερραασσμμέέννοο  ΜΜάάιιοο,,  σσεε  ππααρρόόμμοοιιαα  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά..  

ΕΕππεειιδδήή    οοιι  ααννααππττυυξξιιαακκέέςς  ππααρρεεμμββάάσσεειιςς  πποουυ  χχρρεειιάάζζοοννττααιι  νναα  γγίίννοουυνν  σσττοονν  ΠΠεειιρρααιιάά,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  

νναα   ππρροοέέλλθθοουυνν      μμέέσσαα   ααππόό   δδιιάάλλοογγοο   μμεε   όόλλοουυςς   ττοουυςς   φφοορρεείίςς   ττηηςς   ΠΠόόλληηςς,,   θθεεωωρροούύμμεε   όόττιι   ττηηνν  

ααννάάλλοογγηη   ππρρωωττοοββοουυλλίίαα   κκααιι   σσυυννττοοννιισσμμόό   ππρρέέππεειι   νναα   έέχχεειι   ηη   ππρρωωττοοββάάθθμμιιαα   ττοοππιικκήή  

ααυυττοοδδιιοοίίκκηησσηη,,  δδηηλλααδδήή  ηη  ΔΔηημμοοττιικκήή  ΑΑρρχχήή..  

ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  οοιι  λλοοιιππέέςς  ππρρωωττοοββοουυλλίίεεςς  γγιιαα  ττοο  θθέέμμαα,,  κκααλλόό  θθαα  εείίννααιι  νναα  λλααμμββάάννοοννττααιι  σσεε  

σσυυννεεννννόόηησσηη  κκααιι  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττοο  ΔΔήήμμοο  ΠΠεειιρρααιιάά..    

ΜΜεε   ααυυττόό   ττοο   σσκκεεππττιικκόό   θθέέλλοοννττααςς   νναα   σσυυμμββάάλλλλοουυμμεε   κκααιι   εεμμεείίςς   σσττηηνν   κκααττααγγρρααφφήή   σσχχεεττιικκώώνν  

ππρροοττάάσσεεωωνν,,  σσααςς  κκααττααθθέέττοουυμμεε  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  θθέέσσεειιςς  μμααςς.. 

  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  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                      ΠΠααρρααμμέέννοοννττεεςς  σσττηη  δδιιάάθθεεσσήή  σσααςς  γγιιαα  ππεερρααιιττέέρρωω  σσυυννεερργγαασσίίαα,,  

                                                                                                                                                                                              ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  

                                                                                                                                                                                            ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                                                                                                                              ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ            
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                                1122..  

                                                                                                                                                                                                              ΠΠεειιρρααιιάάςς                  2200//0055//22001155  

                                                                                                                                                                                                              ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::                  88001199  

                                                                                                                                                                                            ΠΠρροοςς  ::    κκ..  ΘΘρραασσύύββοουυλλοο  ΚΚααλλοογγρρίίδδηη  

                    ΠΠρρόόεεδδρροο  ΕΕ..ΟΟ..ΑΑ..ΕΕ..ΝΝ     

  

      κκύύρριιεε  ΠΠρρόόεεδδρρεε,,       

ΣΣεε   ααππάάννττηησσηη   ττοουυ   μμεε   ααρρ..   ππρρωωττ..   55770066//1144‐‐0055‐‐22001155   εεγγγγρράάφφοουυ   σσααςς   μμεε   θθέέμμαα   ττηηνν   ττοουυρριισσττιικκήή  

ααννάάππττυυξξηη  ττωωνν  ννηησσιιώώνν,,  εεππιιθθυυμμοούύμμεε  νναα  σσααςς  κκααττααθθέέσσοουυμμεε  ττηηνν  ππααρραακκάάττωω  θθέέσσηη  //  άάπποοψψήή  μμααςς..    

ΕΕππιικκρροοττοούύμμεε  ττηηνν  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττοουυ  ΕΕ..ΟΟ..ΑΑ..ΕΕ..ΝΝ..  γγιιαα  ττηη  ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσηη  σσυυννάάννττηησσηηςς  μμεε  ττηηνν  

ΥΥπποουυρργγόό   ΤΤοουυρριισσμμοούύ   γγιιαα   θθέέμμαατταα   πποουυ   άάππττοοννττααιι   ττηηςς   ττοουυρριισσττιικκήήςς   δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς   ττωωνν   ννηησσιιώώνν  

μμααςς  κκααιι  ττηηνν  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηη  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ..  

ΘΘεεωωρροούύμμεε   όόττιι   οο   ΤΤοουυρριισσμμόόςς   θθαα   ππρρέέππεειι   ππλλέέοονν   νναα   ιιδδωωθθεείί   ωωςς   ττοομμέέααςς   ττηηςς   γγεεννιικκόόττεερρηηςς  

ααννααππττυυξξιιαακκήήςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  σστταα  ννηησσιιάά  κκααιι  όόχχιι  ωωςς  μμοοννααδδιικκήή  ππηηγγήή  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  ..  

ΟΟ  ΤΤοουυρριισσμμόόςς  μμπποορρεείί  νναα  θθεεωωρρεείίττααιι  ωωςς  ηη  κκύύρριιαα  ππηηγγήή  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  σστταα  ννηησσιιάά  μμααςς,,  όόμμωωςς  ήήλλθθεε  

οο   κκααιιρρόόςς   νναα   ααννααππττύύξξοουυμμεε   ‐‐   εειι   δδυυννααττόόνν   σσεε   όόλλαα   τταα   ννηησσιιάά   ‐‐   ααξξιιόόλλοογγεεςς   εεννααλλλλαακκττιικκέέςς   μμοορρφφέέςς  

δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς,,  ααγγρροοττιικκήήςς,,  μμεεττααπποοιιηηττιικκήήςς  κκααιι  εεμμπποορριικκήήςς  μμοορρφφήήςς..  

ΈΈττσσιι   ηη   ππεερρίίοοδδοοςς   δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς   σσττηη   ννηησσιιωωττιικκέέςς   ππεερριιοοχχέέςς   δδεενν   θθαα   εεξξααννττλλεείίττααιι   μμόόννοο   σσττηηνν  

ττοουυρριισσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοο  κκααιι  οοιι   ττοουυρριισσττιικκέέςς   εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  θθαα  ππρροομμηηθθεεύύοοννττααιι  ππεερριισσσσόόττεερραα  ππρροοϊϊόόνντταα  

ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  ττοουυςς,,  μμεε  άάμμεεσσηη  σσυυννέέππεειιαα  ττηηνν  εεννίίσσχχυυσσηη  ττηηςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  σσττηηνν  ττοοππιικκήή  κκοοιιννωωννίίαα..                                        

ΣΣεε   κκάάθθεε   ππεερρίίππττωωσσηη   γγιιαα   νναα   σσυυμμββάάλλλλοουυμμεε   κκααιι   εεμμεείίςς   σσττηηνν   υυλλοοπποοίίηησσηη   ττωωνν   ππααρρααππάάννωω,,   σσααςς  

ππααρρααθθέέττοουυμμεε   αακκοολλοούύθθωωςς   θθέέμμαατταα   ––   ππρροοββλλήήμμαατταα   πποουυ   ααννττιιμμεεττωωππίίζζοουυνν   οοιι   εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς   μμεελλώώνν  

μμααςς   σσττιιςς   ννηησσιιωωττιικκέέςς   ππεερριιοοχχέέςς   ττηηςς   ααρρμμοοδδιιόόττηηττααςς   μμααςς,,   ηη   εεππίίλλυυσσηη   ττωωνν   οοπποοίίωωνν   θθαα   σσυυμμββάάλλλλεειι  

θθεεττιικκάά  σσττηηνν  δδηημμιιοουυρργγίίαα  ααννααππττυυξξιιαακκοούύ  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκοούύ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς..      

  

Α. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
α)  Βελτίωση  σύνδεσης  με  την  ηπειρωτική  χώρα  (ακτοπλοϊκή  σύνδεση,  συνδυασμένες 
μεταφορές, άγονες γραμμές, διακίνηση εμπορευμάτων και πρώτων υλών). 
β) Βελτίωση οδικού δικτύου στα νησιά. 

Β. ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
α)  Δημιουργία, ανάπτυξη και τελειοποίηση των υποδομών που αφορούν τα λιμάνια 
(προκειμένου να εξυπηρετούν και νέου τύπου πλοία και κρουαζιερόπλοια) και  τα 
αεροδρόμια – υδατοδρόμια των νησιών. 
β)  Υποδομές που αφορούν ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες, τραπεζικές – ταχυδρομικές 
συναλλαγές, δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικός καθαρισμός. 



γ) Βελτίωση υποδομών υγείας με έμφαση στην αύξηση των γιατρών και του νοσηλευτικού 
προσωπικού  –  Δημιουργία  Κέντρων  Υγείας  και  Περιφερειακών  Πολυϊατρείων  όπου  δεν 
υπάρχουν – Εντατικοποίηση της δράσης από πλευράς Ο.Τ.Α. που αφορά τη «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ». 
δ)  Ανάπτυξη εναλλακτικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αφαλάτωσης ύδατος.  
ε)  Ανάδειξη τουριστικών – ιστορικών – αρχαιολογικών τόπων και μνημείων. 

Γ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
      α)  Εκπαίδευση – επαγγελματική κατάρτιση – τηλεματική (εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.) 

για  αναστροφή  της  εξόδου  του  ανθρώπινου  δυναμικού  –  ιδιαίτερα  των  νέων  –  από  τα 
νησιά στα αστικά κέντρα. 

      β)  Ανάπτυξη και άλλων μορφών δραστηριοτήτων πλην του Τουρισμού που αφορούν τομείς, 
όπως Γεωργία – Αλιεία – Κτηνοτροφία – Μεταποίηση – Εμπόριο με την παροχή κινήτρων – 
επιχορηγήσεων. 

Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
α)   Αύξηση της χρηματοδότησης των νησιωτικών επιχειρήσεων από τα κοινοτικά 
προγράμματα και επιδότηση επιτοκίων. 
β)  Μείωση της φορολογίας για φυσικά και νομικά πρόσωπα σε όλα τα νησιά και ιδιαίτερα 
στα πλέον μικρά και απομακρυσμένα. 

Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
α)  Ανάπτυξη μορφών εναλλακτικού τουρισμού, όπως αλιευτικού, καταδυτικού, 
συνεδριακού, αρχαιολογικού, θαλάσσιου (μαρίνες), θρησκευτικού κ.λπ. 

ΣΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
α)  Διατήρηση  του  παραθαλάσσιου  και  παράκτιου  περιβάλλοντος  με  έμφαση  τοπικά  στη 
βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα. 
β)  Περιορισμός της υπεραλίευσης – παράνομης αλιείας. 
γ)  Ελεύθερες, προσβάσιμες, καθαρές θάλασσες και ακτές. 

Παραμένοντες στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία,           

  

                                                 ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  

                                               ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                            ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ  
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                                3. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

           1. 

                                                                    ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  
  

Την    05/11/2015  ο  κ.  Γεώργιος  Μπενέτος  Πρόεδρος  του  Επαγγελματικού  Επιμελητηρίου 
Πειραιά (Ε.Ε.Π.) και του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης (Insuleur), 
επισκέφθηκε  το  Επιμελητήριο  Βενετίας  και  συζήτησε  επίκαιρα  θέματα  επιχειρηματικής 
συνεργασίας. 

Κατά την διάρκεια της συζήτησης,  τέθηκε και το θέμα  της  επιστροφής στον Πειραιά  του  
μαρμάρινου  γλυπτού «Λέοντας  του Πειραιά», συμβόλου της ομώνυμης πόλης,  το οποίο 
αφαιρέθηκε  από  το  λιμάνι  του  Πειραιά  από  τον  Φραγκίσκο  Μοροζίνι  το  έτος  1687  και 
σήμερα βρίσκεται στην είσοδο του ναυστάθμου της Βενετίας. 

Για  τον σκοπό αυτό, παραδόθηκε  ιδιοχείρως στο Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Βενετίας κ. 
Giuseppe Fedalto σχετικό  έγγραφο, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «επειδή θεωρούμε ότι 
το  δίκαιο  είναι  τα  σύμβολα  της  πολιτιστικής  κληρονομιάς,  να  βρίσκονται  στις  πόλεις  και 
χώρες από τις οποίες προέρχονται, παρακαλώ για την υποστήριξή σας, προκειμένου το ως 
άνω σύμβολο να μεταφερθεί στον Πειραιά». 

Η όλη συζήτηση έγινε σε φιλικό και εποικοδομητικό κλίμα, συμφωνώντας να υπάρξει και 
περαιτέρω μελλοντική συνεργασία. 

                                                                                       ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Π. 

Πειραιάς 09/11/2015  
(Με την παράκληση να δημοσιευθεί)   
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           2. 

                                                ΑΑ))                                                                                                                                                          ΠΠεειιρρααιιάάςς    ::  1199  --33--22001155                                                                                                              
  ΑΑρρ..  ππρρωωττ..          44774433                                                                                                                            

                      ΠΠρροοςς  ::--  κκ..  ΒΒ..  ΚΚοορρκκίίδδηη  
                                            ΠΠρρόόεεδδρροο  ΕΕ..ΒΒ..ΕΕ..ΠΠ..    

                                                                                                                                                                                                                                                              --  κκ..  ΑΑ..  ΜΜιιχχάάλλααρροο    
                                                                                                                                                                                                                                                              ΠΠρρόόεεδδρροο  ΒΒ..ΕΕ..ΠΠ..                                 

               
    Αγαπητοί συνάδελφοι, 

                              ΌΌππωωςς  ππιιθθααννόόνν  γγννωωρρίίζζεεττεε,,  ττοο  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιόό  μμααςς  δδιιααθθέέττεειι  ππααρράάρρττηημμαα  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  ααππόό  ττοο  
22000055,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  εεξξυυππηηρρεεττεείί  τταα  μμέέλληη  μμααςς  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς..  
                              ΜΜεεττάά  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττοουυ  νν..  44331144//22001144  κκααιι  τταα  ννέέαα  δδεεδδοομμέένναα  πποουυ  ααννοοίίγγοοννττααιι  σσττηηνν  δδηημμιιοουυρργγίίαα  
κκέέννττρρωωνν  εεξξυυππηηρρέέττηησσηηςς  ττωωνν  μμεελλώώνν  μμααςς,,  ππρροοττεείίννοουυμμεε  ττηηνν  ααππόό  κκοοιιννοούύ  δδιιεερρεεύύννηησσηη  ττοουυ  θθέέμμααττοοςς  ττηηςς  
σσυυσσττέέγγαασσηηςς  σσττηηνν  εενν  λλόόγγωω  ππεερριιοοχχήή  οορργγααννωωττιικκήήςς  δδοομμήήςς  κκααιι  ττωωνν  33  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν  μμααςς,,  
ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ππρροοσσφφέέρροουυμμεε  ττηηνν  κκααλλύύττεερρηη  δδυυννααττήή  ττοοππιικκήή  εεξξυυππηηρρέέττηησσηη  ττωωνν  εεππιιμμεελληηττηηρριιαακκώώνν  
ααννααγγκκώώνν  ττωωνν  μμεελλώώνν  μμααςς..  
                            ΜΜάάλλιισστταα,,  θθαα  μμπποορροούύσσεε  νναα  εεξξεετταασσθθεείί  κκααιι  ττοο  εεννδδεεχχόόμμεεννοο  ααίίττηησσηηςς  κκοοιιννήήςς  σσττέέγγαασσήήςς  μμααςς  σσεε  χχώώρροο  
ππααρρααχχωωρρηημμέέννοο  ααππόό    ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ..  ((ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  --  ΔΔήήμμοο))  ήή  άάλλλλοο  φφοορρέέαα  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς..  
                              ΑΑννααμμέέννοοννττααςς  σσχχεεττιικκήή  ααππάάννττηησσήή  σσααςς  ..    
    
                                                                                                         Με  εκτίμηση, 
                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
              ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ  

  
                                      ΒΒ))                                                                        

                                                                                                                                                                                                                          ΠΠεειιρρααιιάάςς  2266//0033//1155 
                                                                                                                                                                                                                          ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::  44992277  

                                        ΠΠΡΡΟΟΣΣ::              ΕΕ..ΒΒ..ΕΕ..ΠΠ..  
        ΥΥΠΠΟΟΨΨΗΗ  ::    ΠΠρροοέέδδρροουυ  κκ..  ΒΒ..  ΚΚοορρκκίίδδηη  

    ΑΑγγααππηηττέέ  ΠΠρρόόεεδδρρεε,,  

ΣΣεε  σσυυννέέχχεειιαα  ττοουυ  ααρρ..  ππρρωωττ..  11886699//2200..0033..1155  εεγγγγρράάφφοουυ  σσααςς,,  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττοο  υυππάάρρχχοονν  ΠΠααρράάρρττηημμαα  ΔΔυυττιικκήήςς  
ΑΑττττιικκήήςς  μμεε  έέδδρραα  ττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  ((μμεε  ττοο  ννέέοο  ΝΝόόμμοο  44331144//22001144  ««ΣΣηημμεείίοο  ΕΕξξυυππηηρρέέττηησσηηςς  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν»»)),,  σσααςς  
γγννωωρρίίζζοουυμμεε  τταα  εεξξήήςς  ::  
11))    ΛΛεειιττοουυρργγεείί  ααππόό  ττοονν  ΜΜάάιιοο  22000066..  
22))    ΣΣττεελλεεχχώώννεεττααιι  ααππόό  υυππάάλλλληηλλοο  ––  υυππεεύύθθυυννοο,,  πποουυ  έέχχεειι  ααννααππλληηρρωωττήή  γγιιαα  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ααδδεείίααςς  ττοουυ..  
33))    ΟΟ  ππααρρααππάάννωω  υυππάάλλλληηλλοοςς  αασσχχοολλεείίττααιι  μμεε  όόλλοο  ττοο  φφάάσσμμαα  εεξξυυππηηρρέέττηησσηηςς  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ––  μμεελλώώνν  μμααςς,,  
πποουυ  ααφφοορράά  ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς  ΜΜηηττρρώώοουυ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..,,  ΓΓ..ΕΕ..ΜΜΗΗ..,,  ΥΥ..ΜΜ..ΣΣ..,,  εείίσσππρρααξξηη  εεππιιμμεελληηττηηρριιαακκώώνν  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν,,  
θθεεωωρρήήσσεειιςς  ––  γγννήήσσιιαα  υυπποογγρρααφφήήςς  κκ..λλππ..  
44))  ΗΗ  μμέέχχρριι  ττώώρραα  λλεειιττοουυρργγίίαα  θθεεωωρροούύμμεε  όόττιι  έέχχεειι  θθεεττιικκόό  ππρρόόσσηημμοο,,  κκααθθώώςς  έέχχεειι  εεκκππλληηρρωωθθεείί  οο  ββαασσιικκόόττεερροοςς  
σσκκοοππόόςς  ττηηςς  ίίδδρρυυσσήήςς  ττοουυ,,  πποουυ  εείίννααιι  ηη  εεξξυυππηηρρέέττηησσηη  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ––  μμεελλώώνν  μμααςς  ττηηςς  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  
σσττιιςς  σσυυννααλλλλααγγέέςς  ττοουυςς  μμεε  ττοο  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο,,  μμεε  ππααρράάππλλεευυρροο  εεππιιππρρόόσσθθεεττοο  όόφφεελλοοςς  ττηηνν  ύύππααρρξξηη  σσηημμεείίοουυ  γγιιαα  ττηη  
δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττηηςς  εεππιιμμεελληηττηηρριιαακκήήςς  εεκκλλοογγιικκήήςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  ((ττοοπποοθθέέττηησσηη  κκάάλλππηηςς))..  

                                                    ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  
                                                                                                                                                                                                                              ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                    ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ  

  



                   3. 

      Άρθρο του κ. Γεωργίου Μπενέτου Προέδρου, Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά  
(Ε.Ε.Π.) & Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής    Ένωσης (Insuleur): 

                                 «Μετά την συμφωνία με τους εταίρους, … » 

 

Η χώρα μας έφθασε στο χείλος του γκρεμού και η πρόσφατη συμφωνία με τους 
εταίρους μας στην ευρωζώνη, φαντάζει με το «κλαράκι» που μας κρατά για να μην 
πέσουμε.  

Επειδή λοιπόν τα ψέματα τελείωσαν και το έχουμε πιστεύω καταλάβει όλοι το 
τελευταίο διάστημα με τον πιο σκληρό τρόπο (κλειστές τράπεζες – capital controls), ο 
μόνος δρόμος κατά την άποψή μου να μπορέσουμε να σώσουμε την πατρίδα μας, 
είναι η αλλαγή της νοοτροπίας μας. 

Της νοοτροπίας του παράγω λιγότερα, εισάγω και καταναλώνω περισσότερα,   
νομοθετώ υπέρμετρα και τηρώ ελάχιστα, εναλλάσσω πολύ συχνά πολιτικές και 
πρόσωπα σε κρίσιμα για την οικονομία πόστα, σχεδιάζω  πρόσκαιρα & 
«πυροσβεστικά» και καθόλου μεσομακροπρόθεσμα & αναπτυξιακά. 

Πότε επιτέλους θα καταλάβουμε ότι για να μειωθεί το Δημόσιο χρέος (εκτός από την 
μέθοδο του «κουρέματος»), θα πρέπει να υπάρξουν πρακτικές πλεονασματικών 
προϋπολογισμών και ισολογισμών, οι οποίες και θα δημιουργηθούν κυρίως από την 
ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας. 

Έχουμε καλή πρωτογενή παραγωγή με ποιοτικά προϊόντα. 

Διαθέτουμε καλή τουριστική παροχή υπηρεσιών, εξαιρετική ναυτιλία και εφοπλισμό.  

Στο μόνο που κατά την γνώμη μου υστερούμε, είναι ο δευτερογενής τομέας της 
οικονομίας, κατά πολλούς ο συνδετικός κρίκος των άλλων δύο.  

Όταν η οικονομία μιας χώρας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές 
ενέργειας και μηχανημάτων, ακόμη και για το πιο απλό, δηλαδή  την παρασκευή 
ψωμιού, τότε καταλαβαίνουμε το μέγεθος του κενού. 

Ακόμη περισσότερο, όταν για να φιλοξενήσουμε μια ομάδα τουριστών, πρέπει να 
δαπανήσουμε π.χ. για εισαγωγή μέσων μεταφοράς και παραγωγής ενέργειας για την 
κάλυψη των αναγκών παραμονής τους, αντιλαμβανόμαστε τον πλούτο που φεύγει 
από τα χέρια μας. 

Και μιας και μιλάμε για τουρισμό, η χώρα μας διαθέτει μια πλειστάδα νησιών, 
αξιόλογων και δημοφιλών παγκόσμιων προορισμών. 
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Γιατί αυτά τα νησιά να μην είναι αυτάρκη, όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, από την θάλασσα που τα περιβρέχει, τον άνεμο που τα «χτυπά» για 
αρκετές μέρες και τον ήλιο που τα αγκαλιάζει σχεδόν όλο τον χρόνο;  

Επίσης γιατί αυτά τα νησιά να μην μπορούν να παράγουν και να επεξεργάζονται 
επαρκώς προϊόντα γης και θάλασσας, καλύπτοντας πρώτα τις ανάγκες στον τουρισμό 
και δίνοντας εργασία στους κατοίκους σε ετήσια βάση; 

Έχουμε ήδη αρκετά και μπορούμε να παράγουμε και πολλά περισσότερα προϊόντα 
αγροτικής γης, άριστης βιολογικής και διατροφικής αξίας, τα οποία μπορούν να 
καταστούν και θέλγητρα προσέλκυσης τουριστών και επισκεπτών, ενισχύοντας με 
αυτόν τον τρόπο και τον τουρισμό της περιοχής τους. 

Ο πρωτογενής τομέας της παραγωγής, διαχρονικά ήταν ο τροφοδότης της οικονομίας 
αρκετών περιοχών της Ελλάδας και γενεσιουργός αιτία για την ανάπτυξη στην 
εγγύτερη περιοχή μονάδων μεταποίησης και εμπορίου. 

Τα τελευταία 20 – 25 χρόνια, ιδίως στα νησιά, αρκετοί επέλεξαν την εγκατάλειψη της 
γεωργίας,  της αλιείας, πολύ περισσότερο δε της μεταποίησης  και επιδόθηκαν στην 
μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. 

Ο νησιωτικός τουρισμός όμως δίνει απασχόληση το πολύ 3 – 4 μήνες το χρόνο. 
Το υπόλοιπο διάστημα επιβάλλεται τη σημερινή εποχή και εναλλακτική πηγή 
εισοδήματος των κατοίκων.  

Επιπρόσθετα, γιατί ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας της οικονομίας να μην 
λειτουργήσουν και αυτούς τους 3 μήνες,  ως τοπικοί προμηθευτές προϊόντων που θα 
καταναλωθούν στον τουρισμό, δίνοντας μια μορφή αυτάρκειας στην κατά περιοχή 
νησιωτική οικονομική πραγματικότητα; 

Τέλος, η δραστηριοποίηση και εκτός τουριστικού τομέα, βοηθά και την κοινωνική 
συνοχή, κρατώντας το εργατικό δυναμικό στον τόπο του, προσφέροντας και 
εναλλακτικές μορφές απασχόλησης. 

Είναι άραγε τόσο δύσκολο να συμφωνήσουμε επιτέλους σε μια ενιαία αναπτυξιακή 
προοπτική της οικονομίας, με φορολογικά κίνητρα επενδύσεων, σεβασμό των 
εργασιακών δικαιωμάτων και τήρηση των περιβαλλοντικών όρων άσκησης της 
επιχειρηματικότητας;    

Και δύσκολο να είναι να συμφωνήσουμε, πρέπει να πιεστούμε, δεν έχουμε άλλη 
επιλογή, είναι η τελευταία μας ευκαιρία πριν «υπογράψουμε» την καταδίκη και 
χρεοκοπία της χώρας εντός ευρώ πια. 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015   

                                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ 
                                                                               Πρόεδρος Ε.Ε.Π. & Insuleur.          
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                                    44..    

                                                                                                                              ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ      

Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά της 25/02/2015 υπό 
τη Προεδρεία του κ. Γεωργίου   Μπενέτου ‐ Προέδρου του ΕΕΠ, βασικό σημείο συζήτησης 
ήταν «Το δικαίωμα σε επόμενη επιχειρηματική ευκαιρία σε έντιμους επιχειρηματίες που 
πτώχευσαν».  

Κατά την συζήτηση αναλύθηκε το καθεστώς που ισχύει αυτή την στιγμή στην χώρα μας και 
αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο έντιμους και μη έντιμους  αφερέγγυους επιχειρηματίες, με 
αποτέλεσμα την ισοπέδωση  και την επιχειρηματική ασφυξία των πάντων. 

 Οι  βασικοί  εισηγητές  του θέματος  κκ.  Γ. Φλωράς  και  Γ.  Χατζηαναγνώστου,  παρουσίασαν 
και  τα  ισχύοντα  και  σε  άλλες  χώρες  όπως  Αγγλία,  Βέλγιο,  Χόνγκ‐Κόνγκ,  Ιρλανδία,  που 
θεωρείται  ότι  έχουν  από  τα  πιο  αποτελεσματικά  πτωχευτικά  δίκαια    και  βάσει  αυτών, 
προτείνεται  η  ριζική  αλλαγή  του  πτωχευτικού  δικαίου  μας,  κυρίως  ως  προς  τον  άξονα 
διαχωρισμού έντιμων και μη έντιμων  αφερέγγυων  επιχειρηματιών.  

Θεμιτή εξέλιξη θεωρείται η παροχή στον έντιμο (μη δόλιο)  επιχειρηματία, το δικαίωμα σε 
επόμενη  (δεύτερη)  επιχειρηματική ευκαιρία. 

Ακολούθησε  επίκαιρη αναφορά για κάποιες  καταγγελίες  καταναλωτών ότι πολιορκούνται 
ασφυκτικά  από  τραπεζικούς  φορείς,  προκειμένου  με  την  ευκαιρία  συγκεκριμένων 
τραπεζικών  συναλλαγών,  να  επιλέξουν  και  συγκεκριμένες  ασφαλιστικές  εταιρείες  που 
συνεργάζονται  με  την  τράπεζα,  κατά  παράβαση  της  νομοθεσίας,  αλλά  και  σχετικών 
οδηγιών – εγκυκλίων της Τράπεζας της Ελλάδος.  

Επί του θέματος θεωρήθηκε, ότι η πλέον αρμόζουσα αντιμετώπιση, είναι η παρέμβαση των 
αρμόδιων  θεσμικών  οργάνων  της  Πολιτείας,  δηλαδή    της  Τράπεζας  της  Ελλάδος  και  της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού ‐και με το παρόν δελτίο τύπου απευθύνεται σχετικό αίτημα προς 
τους παραπάνω φορείς‐ προς την κατεύθυνση  των διερευνητικών ελέγχων στην λειτουργία 
των τραπεζών, για την αποκατάσταση και εδραίωση  του δικαιώματος του καταναλωτή να  
επιλέγει  ελεύθερα  την  αντισυμβαλλόμενη    ασφαλιστική  επιχείρηση,  καθώς  και  για  την  
ορθή τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού.      

                                                                                                                                                                                              ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Π.  

ΠΠεειιρρααιιάάςς    2266//0022//22001155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(Με την παράκληση να δημοσιευθεί.)  
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            5.                                                                                                                            

                                                                                              ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ                        
ΗΗ   ΈΈννωωσσηη  ΑΑσσφφααλλιισσττιικκώώνν  ΔΔιιααμμεεσσοολλααββηηττώώνν   ΕΕλλλλάάδδοοςς   ((ΕΕ..ΑΑ..ΔΔ..ΕΕ..)),,   σσύύμμφφωωνναα  μμεε   σσχχεεττιικκήή  αανναακκοοίίννωωσσήή   ττηηςς,,  
κκααλλεείί   ττοουυςς   δδιιααμμεεσσοολλααββηηττέέςς‐‐   μμέέλληη   ττηηςς      ττηηνν   1100ηη   ΙΙοουυννίίοουυ,,   σσεε   σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη   δδιιααμμααρρττυυρρίίααςς   σσττηηνν   ooδδόό  
ΑΑμμεερριικκήήςς,,      ππρροοκκεειιμμέέννοουυ   νναα   δδεείίξξοουυνν   ττηηνν   δδυυσσφφοορρίίαα   ττοουυςς      σσττιιςς   ααθθέέμμιιττεεςς   ττρρααππεεζζιικκέέςς   ππρραακκττιικκέέςς   πποουυ  
ππλλήήττττοουυνν  ττηηνν  αασσφφααλλιισσττιικκήή  ααγγοορράά  ..  
  
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά, είχε αναδείξει και στο παρελθόν, το πολυσυζητημένο στο 
χώρο της   ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ζήτημα των αθέμιτων πρακτικών, που εφαρμόζει μερίδα 
τραπεζικού δικτύου, προκειμένου να αποσπάσει ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

Στο πλαίσιο αυτό, δεν μας προκάλεσε τόσο μεγάλη έκπληξη η ως άνω ανακοίνωση της Ε.Α.Δ.Ε.  

Τα τελευταία χρόνια, τόσο οι φορείς της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, όσο και τα Επιμελητήρια, 
έχουν  επανειλημμένα  αναδείξει το ζήτημα  των  τραπεζικών  πρακτικών.  Και  παρότι  εκδόθηκε 
καθοδηγητική εγκύκλιος  της ΤτΕ  με  τίτλο   "Προώθηση Ασφαλιστήριων Συμβολαίων από Πιστωτικά 
Ιδρύματα"  τον  Μάιο  του  2013,  με  αποτέλεσμα  να  μειωθούν  προσωρινά  τα  καταγγελλόμενα 
περιστατικά, τίποτα απ' όλα αυτά δεν έφερε ουσιαστικό αποτέλεσμα. 

Είναι εφικτό ο επιχειρηματίας που έχει ανάγκη το τραπεζικό ίδρυμα, να καταγγείλει εγγράφως ένα 
περιστατικό  αθέμιτης  πρακτικής  ή  εκβιαστικής  τάσης,  το  οποίο μάλιστα  του  έχει  υποβληθεί  μόνο 
προφορικά; 

Το σίγουρο είναι ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, είτε οι  φορείς προστασίας των καταναλωτών, είτε 
οι εποπτικές αρχές, είτε η νομοθετική εξουσία, πρέπει να ευαισθητοποιηθούν ακόμη περισσότερο, 
διότι η ενημέρωση του καταναλωτή, η ελευθερία της επιλογής και εν τέλει η απολύτως συνειδητή 
ασφάλισή  του,  αποτελούν,  μακροπρόθεσμα,  ένα  από  τα  μεγάλα  στοιχήματα, ώστε  η  ασφαλιστική 
βιομηχανία να αποκτήσει το επίπεδο της αξιοπιστίας που της αρμόζει. 

Άλλωστε και στην υπόλοιπη Ευρώπη, ο διάλογος οδεύει προς  την  ίδια κατεύθυνση,  εφόσον έχουν 
εντοπιστεί και σε άλλες χώρες παρόμοια προβλήματα. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σύντομα θα 
δούμε  να  θεσμοθετείται η  απαίτηση  για  τήρηση  ίδιων  και  σωστών  κανόνων  προστασίας  του 
καταναλωτή, από οποιοδήποτε δίκτυο διανομής.  

ΤΤοο  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκόό  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ΠΠεειιρρααιιάά,,  δδιιααχχρροοννιικκάά  ππρρεεσσββεεύύεειι  κκααιι  υυπποοσσττηηρρίίζζεειι  ττηηνν  υυγγιιήή  λλεειιττοουυρργγίίαα  
ττοουυ  θθεεσσμμοούύ  ττηηςς  ιιδδιιωωττιικκήήςς  αασσφφάάλλιισσηηςς,,  μμέέσσαα  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς  δδιιεερρεεύύννηησσηηςς  ττωωνν  ππρρααγγμμααττιικκώώνν  ααννααγγκκώώνν  
ττοουυ  αασσφφααλλιισσμμέέννοουυ,,  ττηηςς  υυππεεύύθθυυννηηςς  κκααιι  ααννττιικκεειιμμεεννιικκήήςς  εεννηημμέέρρωωσσήήςς  ττοουυ  κκααιι   ττηηςς  ππρροοσστταασσίίααςς  ττοουυ  ααππόό  
ααθθέέμμιιττεεςς  ήή  ππααρρααππλλααννηηττιικκέέςς  ππρραακκττιικκέέςς  ..  

ΜΜεε  ααφφοορρμμήή  ττηηνν  ππααρρααππάάννωω  κκιιννηηττοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  ΕΕΑΑΔΔΕΕ,,  ααππεευυθθύύννεειι  έέκκκκλληησσηη  κκααιι  κκααλλεείί  ττααυυττόόχχρροονναα  όόλλοουυςς  
ττοουυςς   σσυυννααρρμμόόδδιιοουυςς   φφοορρεείίςς,,      μμεε   ππρροοεεξξέέχχοοννττεεςς   ττοο   ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΟΟιικκοοννοομμίίααςς,,   ΥΥπποοδδοομμώώνν,,   ΝΝααυυττιιλλίίααςς      κκααιι  
ΤΤοουυρριισσμμοούύ      κκααιι   ττηηνν   ΤΤρράάππεεζζαα   ττηηςς   ΕΕλλλλάάδδοοςς,,   νναα   εεππιιλληηφφθθοούύνν   άάμμεεσσαα   ττοουυ   θθέέμμααττοοςς,,   σσεε   σσυυννεερργγαασσίίαα   μμεε  
ττοουυςς   φφοορρεείίςς      εεκκππρροοσσώώππηησσηηςς   ττωωνν   αασσφφααλλιισσττιικκώώνν   δδιιααμμεεσσοολλααββηηττώώνν,,   ππρροοκκεειιμμέέννοουυ   νναα   δδιιεερρεευυννηηθθεείί   ττοο  
θθέέμμαα  κκάάθθεε  ααθθέέμμιιττηηςς  ππρραακκττιικκήήςς  σσττηηνν  ππρροοώώθθηησσηη  αασσφφααλλιισσττιικκώώνν  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν,,  γγιιαα  νναα  εεκκλλεείίψψεειι  κκάάθθεε  
σσττρρέέββλλωωσσηη  ττωωνν  κκααννόόννωωνν  ττοουυ  υυγγιιοούύςς  ααννττααγγωωννιισσμμοούύ  σσττηηνν  ππααρροοχχήή  αασσφφααλλιισσττιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν..  

ΗΗ   οορρθθήή   λλεειιττοουυρργγίίαα   ττηηςς   αασσφφααλλιισσττιικκήήςς   ααγγοορράάςς   εείίννααιι   ππρροοςς   ττοο   σσυυμμφφέέρροονν   όόλλωωνν   ττωωνν   εεμμππλλεεκκοομμέέννωωνν  
μμεερρώώνν  κκααιι  κκυυρρίίωωςς  ττωωνν  αασσφφααλλιισσμμέέννωωνν‐‐  κκααττααννααλλωωττώώνν..              

 ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Π. 
 

          ΠΠεειιρρααιιάάςς  ::  0055//0066//22001155  
      (Με την παράκληση να δημοσιευθεί.)     
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                            66..                                                        
                                      ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  

  

ΤΤοο  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκόό  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ΠΠεειιρρααιιάά,,  σσττηηρρίίζζεειι  ττηηνν  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  γγιιαα  

ττηηνν  υυπποοψψηηφφιιόόττηητταα   ττηηςς  ππόόλληηςς   ττοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά,,  ωωςς  ΠΠοολλιιττιισσττιικκήήςς  ΠΠρρωωττεεύύοουυσσααςς   ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς  

γγιιαα  ττοο  έέττοοςς  22002211..  

ΓΓιιαα  ττοο  σσκκοοππόό  ααυυττόό  σσεε  ππρρώώττηη  φφάάσσηη,,  οο  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  κκ..  ΓΓ..  ΜΜππεεννέέττοοςς,,  

ααππέέσσττεειιλλεε   ππρροοςς   ττοο   ΔΔήήμμααρρχχοο   ΠΠεειιρρααιιάά   κκ..   ΙΙ..   ΜΜώώρρααλληη,,   σσχχεεττιικκήή   εεππιισσττοολλήή   υυπποοσσττήήρριιξξηηςς,,  

δδηηλλώώννοοννττααςς   ττηη   δδιιάάθθεεσσηη   σσυυννεερργγαασσίίααςς   ττοουυ   ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ   μμεε   ττοο   ΔΔήήμμοο   κκααιι   ττοουυςς   λλοοιιπποούύςς  

φφοορρεείίςς   ττηηςς  ππόόλληηςς,,   γγιιαα   ττηηνν  υυπποοσσττήήρριιξξηη   ττοουυ   εεγγχχεειιρρήήμμααττοοςς  σσεε  όόλλεεςς   ττιιςς  φφάάσσεειιςς   εεξξέέλλιιξξήήςς   ττοουυ,,  

έέωωςς  ττηηνν  εεππιιττυυχχήή  ττεελλιικκήή  έέκκββαασσήή  ττοουυ..  

      ΠΠεειιρρααιιάάςς  2222//1100//22001155                                                                                                                                ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Π. 
   (Με την παράκληση να δημοσιευθεί.)      
  

 

                                                                                                                                    

              7.        

                                                                                                                                    ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ    ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ                    

                    ΤΤηηνν  τταακκττιικκήή  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ    μμηηννόόςς  
ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22001155,,    υυππόό  ττηηνν  ΠΠρροοεεδδρρεείίαα  ττηηςς  ΑΑ΄́  ΑΑννττιιππρροοέέδδρροουυ  κκααςς  ΑΑνναασστταασσίίααςς    ΒΒεερρυυκκοοκκίίδδοουυ,,  

ττίίμμηησσεε  μμεε  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαα  ττοουυ  οο  ττ..  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  κκααιι  ννυυνν  ΔΔιιεευυθθυυννττήήςς    ττοουυ  ΚΚΕΕ..ΔΔΙΙ..ΠΠ  ((  ΚΚέέννττρροο  

ΔΔιιααμμεεσσοολλάάββηησσηηςς  ΠΠεειιρρααιιώώςς))  κκοοςς  ΣΣττέέλλιιοοςς  ΜΜααννοουυσσάάκκηηςς,,  οο  οοπποοίίοοςς  εεννηημμέέρρωωσσεε  τταα  μμέέλληη  ττοουυ  

ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  γγιιαα  ττιιςς  ααρρμμοοδδιιόόττηηττεεςς  κκααιι    ττοο  έέρργγοο  ττοουυ  ωωςς  άάννωω  φφοορρέέαα  ,,  σσττοονν  οοπποοίίοο  ττοο  

ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  σσυυμμμμεεττέέχχεειι  ωωςς  μμέέλλοοςς  ..  

                    ΑΑννααλλυυττιικκόόττεερραα  ττόόννιισσεε    τταα  ππεερριιθθώώρριιαα  δδιιεεύύρρυυννσσηηςς  ττηηςς  δδιιααμμεεσσοολλάάββηησσηηςς  σσεε  ππεερριισσσσόόττεερροουυςς  

ττοομμεείίςς  ααππόό  ττοουυςς  υυφφιισσττάάμμεεννοουυςς,,  πποουυ  εείίννααιι  ττοο  ππεεδδίίοο  ττωωνν  αασσττιικκώώνν  &&  εεμμπποορριικκώώνν  υυπποοθθέέσσεεωωνν,,  μμεε  

ττεελλιικκόό  σσκκοοππόό  ττηηνν  εεππέέκκτταασσηη  σσεε  όόλλαα  τταα  εεππίίππεεδδαα  ττωωνν  σσύύγγχχρροοννωωνν  κκααθθηημμεερριιννώώνν  σσυυννααλλλλααγγώώνν    γγιιαα  

ττηηνν  μμεεγγααλλύύττεερρηη  δδιιαασσφφάάλλιισσηη  ττοουυςς    όόππωωςς  σσεε  δδιιααφφοορρέέςς  μμεεττααξξύύ  ιιδδιιωωττώώνν  κκααιι  ΤΤρρααππεεζζώώνν  ήή  κκααιι  μμεε  ττοο  

ίίδδιιοο  ττοο  ΚΚρράάττοοςς  κκααιι  ττοουυςς  ΔΔηημμόόσσιιοουυςς  φφοορρεείίςς  πποουυ  ττοο  ααννττιιππρροοσσωωππεεύύοουυνν  ((αασσφφααλλιισσττιικκάά  ττααμμεείίαα  

πποολλεεοοδδοομμίίεεςς,,  ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ..  κκλλππ..))                                  

                                                                                                                                                                                     ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..                                                                                                                                        

ΠΠεειιρρααιιάάςς  0011//1122//22001155  

((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))  
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            8.   
 

                                                                                                                                                                                                              ΠΠεειιρρααιιάάςς        0011//1100//22001155                                                                                                                          

ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::          1144665599    

                                                                                                                                                                                                ΠΠΡΡΟΟΣΣ::      κκ..  ΕΕμμμμ..  ΠΠααννααγγιιωωττάάκκηη  

                                                                                                                                                                                                          ΠΠρρόόεεδδρροο  &&  ΔΔ//νντταα  ΣΣύύμμββοουυλλοο  ΔΔ..ΕΕ..ΗΗ..  ΑΑ..ΕΕ..  

  

κκύύρριιεε      ΠΠρρόόεεδδρρεε  &&  ΔΔ//νντταα  ΣΣύύμμββοουυλλεε,,          

ΌΌππωωςς   κκααιι   εεσσεείίςς   θθαα   έέχχεεττεε   ααννττιιλληηφφθθεείί,,   ττοο   ττεελλεευυττααίίοο   χχρροοννιικκόό   δδιιάάσσττηημμαα   ((οοιικκοοννοομμιικκήή   κκρρίίσσηη,,  

ππεερριιοορριισσμμοοίί  σσττηηνν  κκίίννηησσηη  κκεεφφααλλααίίωωνν)),,  έέχχεειι  ππλληηθθύύννεειι  οο  ααρριιθθμμόόςς  ττωωνν  εεμμππόόρρωωνν  κκααιι  εελλεεύύθθεερρωωνν  

εεππααγγγγεελλμμααττιιώώνν   πποουυ   δδυυσσκκοολλεεύύεεττααιι   νναα   εεξξοοφφλλήήσσεειι   ττοο   λλοογγααρριιαασσμμόό   κκααττααννάάλλωωσσηηςς   ηηλλεεκκττρριικκοούύ  

ρρεεύύμμααττοοςς..  

ΤΤαα  ηηλλεεκκττρριικκόό  ρρεεύύμμαα  δδεε,,  ααπποοττεελλεείί  ττοονν  κκυυρριιόόττεερροο  ππααρρααγγωωγγιικκόό  σσυυννττεελλεεσσττήή,,  χχωωρρίίςς  ττηηνν  ύύππααρρξξηη  

ττοουυ  οοπποοίίοουυ  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  λλεειιττοουυρργγήήσσεειι  έένναα  κκααττάάσσττηημμαα  ήή  έένναα  γγρρααφφεείίοο..  

ΠΠρροοττεείίννοουυμμεε  λλοοιιππόόνν  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττωωνν  ααρρμμοοδδιιοοττήήττωωνν  σσααςς,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  σσττηηρριιχχθθοούύνν   ιιδδίίωωςς  

οοιι  μμιικκρρέέςς  κκααιι  πποολλύύ  μμιικκρρέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  όόππωωςς  δδώώσσεεττεε  ττιιςς  ααππααρρααίίττηηττεεςς  οοδδηηγγίίεεςς  ππρροοςς  ττιιςς  κκααττάά  

ττόόπποουυςς   ααρρμμόόδδιιεεςς   υυππηηρρεεσσίίεεςς   σσααςς,,   νναα   ππρροοββααίίννοουυνν   μμεε   δδιιεευυρρυυμμέέννηη   δδυυννααττόόττηητταα   σσεε  

δδιιαακκααννοοννιισσμμόό   ττωωνν   οοφφεειιλλόόμμεεννωωνν   πποοσσώώνν,,   σσττοονν   μμεεγγααλλύύττεερροο   δδυυννααττόό   ααρριιθθμμόό   δδόόσσεεωωνν,,  

εεφφααρρμμόόζζοοννττααςς   ππααρράάλλλληηλλαα   κκααιι   σσχχεεττιικκήή   εεππιιεείίκκεειιαα   σσττοο   θθέέμμαα   ττηηςς   οολλιιγγοοήήμμεερρηηςς   κκααθθυυσσττέέρρηησσηηςς  

ππλληηρρωωμμήήςς  μμίίααςς  εεξξ’’  ααυυττώώνν,,  εεννεερργγώώννττααςς  σσεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  δδιιαακκρριιττιικκόόττηηττααςς..  

  

                                                                                                                                                                                        ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  

                                                                                                                                                                                        ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                                                                                                                                          ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ              
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                                                      99..  

  

                                                                                                                                          ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ                                                                                                              

ΤΤοο   θθέέμμαα   ττηηςς   ιιδδιιωωττιικκοοπποοίίηησσηηςς   ττοουυ   λλιιμμααννιιοούύ   ττοουυ   ΠΠεειιρρααιιάά,,   μμέέσσωω   ττηηςς   ππώώλληησσηηςς   ττοουυ  

ππλλεειιοοψψηηφφιικκοούύ  ππαακκέέττοουυ  ττωωνν  μμεεττοοχχώώνν  ττοουυ  ΟΟ..ΛΛ..ΠΠ..,,  ππααρρααμμέέννεειι  αακκόόμμηη  εεππίίκκααιιρροο..      

ΆΆσσχχεετταα   μμεε   ττιιςς   θθέέσσεειιςς   πποουυ   έέχχοουυνν   δδιιααττυυππωωθθεείί      κκααττάά   κκααιιρροούύςς,,   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..  

ΆΆπποοψψήή  μμααςς  εείίννααιι,,  όόττιι  όόλλοουυςς  μμααςς  εεννώώννεειι  ηη  σσκκέέψψηη  όόττιι   ττοο  λλιιμμάάννιι   ττοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδίίννεειι  

έέσσοοδδαα  σσττηηνν  ππόόλληη  κκααιι  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   ππλλεειιοοψψηηφφιικκοούύ   ππαακκέέττοουυ   ττωωνν  

μμεεττοοχχώώνν  ττοουυ  ΟΟ..ΛΛ..ΠΠ..  ((ωωςς  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  έέχχοουυμμεε  ππρροοσσφφύύγγεειι  μμεε  άάλλλλοουυςς  φφοορρεείίςς  σσττοο  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττηηςς  

ΕΕππιικκρρααττεείίααςς,,  ζζηηττώώννττααςς  ττηηνν  αακκύύρρωωσσηη  ττοουυ  σσχχεεττιικκοούύ  δδιιααγγωωννιισσμμοούύ,,  γγιιαα  ττυυππιικκοούύςς  κκααιι  οουυσσιιαασσττιικκοούύςς  

λλόόγγοουυςς)),,   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   ωωςς      ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο,,   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  1188//0066//22001155  

((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))                                                                                   

  

  

  

  

  

  



           10. 

INSULEUR 

                                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Την 10/07/2015 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, Δημόσια ακρόαση του Δικτύου 
Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης (Insuleur), προεδρεύοντος 
του κ. Γεωργίου Μπενέτου, Προέδρου του Δικτύου, με θέμα: «Ενεργειακή 
απόδοση & έξυπνα νησιά». 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στη συμμετοχή των παρακάτω: 
1) κ.Dominique Ristori Γενικού Δ/ντή ενέργειας Ε.Ε. 
2) κ.Rudi Arnoutt  Δ/ντή Γραφείου του Προέδρου Ε.Ο.Κ.Ε. κ.Ηenri Malosse. 
3) κ.Αλέξη Χατζημπήρου Σύμβουλου ενέργειας νησιών – CPMR. 
4) κ.Michael Steurer Σύμβουλου θεμάτων Ε.Ε. ενέργειας και περιβάλλοντος-    
    Ευρωεπιμελητήριο. 
5) κ.Renzo Curmi Μέλους Δ.Σ. Επιμελητηρίου Γκότζο  
6) κ.Ελευθέριου Κεχαγιόγλου Προέδρου Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών &  

Μέλους Δ.Σ. Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μικρών Νησιών.  

Όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Insuleur), κ. Γεώργιος Μπενέτος: 
«Το θέμα της σημερινής δημόσιας ακρόασης, η ενεργειακή επένδυση στα νησιά, 
θεωρώ  ότι είναι μείζονος σημασίας για την αυτοδύναμη παρουσία τους στον χώρο. 

Οι εναλλακτικές μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αιολική και κυματική, 
θεωρείται βάσιμα ότι μπορούν να καλύψουν σε μεγάλο ποσοστό και σε αρκετά νησιά 
πλήρως τις απαιτήσεις τους σε ηλεκτρισμό, βασική και απαραίτητη μορφή ενέργειας 
για την πράσινη και οικολογική διάσταση του εγχειρήματος μας. 

Άλλωστε, η τουριστική δραστηριότητα, κατεξοχήν πηγή εισοδήματος των νησιών, 
κατά βάση χρειάζεται ηλεκτρισμό για να κινηθεί, με εξαίρεση τα μεταφορικά μέσα 
που είναι ακόμα συνδεδεμένα με το πετρέλαιο και τα παράγωγα του. 

Η ενεργειακή (ιδίως η ηλεκτρική) επάρκεια των νησιών, είναι θέμα στρατηγικής 
σημασίας για την ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας σε αυτά, καθόσον η 
μεταφορά της από την ηπειρωτική χώρα κοστίζει αρκετά, με αποτέλεσμα την 
αρνητική επίδραση στο κόστος παροχής των παραγόμενων προϊόντων  & υπηρεσιών 
από τις νησιωτικές επιχειρήσεις. 

Τον Δεκέμβριο του 2014 στην Ελλάδα, στα Χανιά της Κρήτης συγκεκριμένα, 
πραγματοποιήσαμε ημερίδα με θέμα «Έξυπνα νησιά», η οποία θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ως πρόγονος της σημερινής μας εκδήλωσης». 

Ακολούθησε εκτενής συζήτηση και ως θετικό συμπέρασμά της μπορεί να θεωρηθεί η 
δήλωση της αρμόδιας Δ/νσης Ενέργειας της Ε.Ε., για υιοθέτηση προγράμματος 
εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων στα νησιά, μετά από σχετικό διάλογο με τις κατά 
τόπους νησιωτικές περιφέρειες, όσον αφορά την εξειδίκευση της δράσης που θα 
ακολουθηθεί. 

Χίος 14/07/2015 
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           11. 
  

                                                                                                                                                                                                                                ΠΠεειιρρααιιάάςς    ::  1188//0088//22001155  
                                                                                                                                                                                                  ΑΑρρ..  ΠΠρρωωττ..::            1122226688                          

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                            ΠΠΡΡΟΟΣΣ::          κκ..  ΓΓ..  ΠΠααννοούύσσηη    
                                                                                                                                                                        ΑΑννααππλληηρρωωττήή  ΥΥπποουυρργγόό  γγιιαα  θθέέμμαατταα    
                                                                                                                                                                                                ΠΠρροοσστταασσίίααςς  ττοουυ  ΠΠοολλίίττηη    

                                                                                                                                                                                            ΚΚΟΟΙΙΝΝ::            κκ..  ΔΔ..  ΜΜάάρρδδαα  
                                                                                                                                                                        ΑΑννααππλληηρρωωττήή  ΥΥπποουυρργγόό  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  

κκύύρριιεε  ΥΥπποουυρργγέέ  ,,  

ΤΤοο  ττεελλεευυττααίίοο  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  ππααρρααττηηρρεείίττααιι  μμιιαα  έέξξααρρσσηη  ττωωνν  εεγγκκλληημμάάττωωνν    κκααττάά  
σσυυμμπποολλιιττώώνν  μμααςς,,  ιιδδίίωωςς  ττωωνν  κκλλοοππώώνν  κκααιι  λληησσττεειιώώνν  μμεε  άάσσκκηησσηη  υυππέέρρμμεεττρροουυ  κκααιι  
ααππεεχχθθοούύςς  ββίίααςς..  

ΒΒαασσιικκήή  γγεεννεεσσιιοουυρργγόόςς  ααιιττίίαα,,  θθαα  μμπποορροούύσσεε  νναα  θθεεωωρρηηθθεείί  ηη  υυπποοψψίίαα  ααππόό  ττοουυςς  
εεγγκκλληημμααττίίεεςς,,  γγιιαα  ύύππααρρξξηη  μμεεττρρηηττώώνν  κκααιι  ττιιμμααλλφφώώνν  σσττιιςς  κκααττοοιικκίίεεςς  κκααιι  σστταα  
κκαατταασσττήήμμαατταα,,  κκυυρρίίωωςς  λλόόγγωω  ττωωνν  ννέέωωνν  σσυυννααλλλλαακκττιικκώώνν    ηηθθώώνν  πποουυ  μμααςς  εεππέέββααλλλλαανν  οοιι  
ππεερριιοορριισσμμοοίί  σσττηηνν  κκίίννηησσηη  κκεεφφααλλααίίωωνν  ((ccaappiittaall  ccoonnttrroollss))..  

ΖΖηηττάάμμεε  λλοοιιππόόνν  γγιιαα  ττηηνν  εεδδρρααίίωωσσηη  ττοουυ  κκλλίίμμααττοοςς  εεμμππιισσττοοσσύύννηηςς  κκααιι  αασσφφάάλλεειιααςς  ττωωνν  
πποολλιιττώώνν,,  ττηηνν  εεννττοοννόόττεερρηη  δδρραασσττηηρριιοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ττηηςς  ΕΕΛΛ..ΑΑΣΣ..  σσττοονν  ττοομμέέαα  
ττηηςς  ππρρόόλληηψψηηςς  δδιιάάππρρααξξηηςς  εεγγκκλληημμααττιικκώώνν  εεννεερργγεειιώώνν..  

ΓΓννωωρρίίζζοουυμμεε  ττιιςς  δδυυσσκκοολλίίεεςς  ττοουυ  εεγγχχεειιρρήήμμααττοοςς  κκααιι  ττηηνν  εεξξααιιρρεεττιικκάά    φφιιλλόόττιιμμηη  ππρροοσσππάάθθεειιαα  
πποουυ  κκααττααββάάλλλλοουυνν  οοιι  υυππηηρρεεττοούύννττεεςς  σσττηηνν  ΕΕΛΛ..ΑΑΣΣ..  κκααιι  τταα  ΣΣώώμμαατταα  ΑΑσσφφααλλεείίααςς,,  ααλλλλάά  
κκάάπποοιιαα  σσττιιγγμμήή  σσεε  ααυυττήή  ττηηνν  χχώώρραα  κκααιι  οοιι  ααδδρράά  φφοορροολλοογγοούύμμεεννοοιι  πποολλίίττεεςς  ((κκααιι  όόχχιι  μμόόννοο  
οοιι  πποολλιιττιικκοοίί)),,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααπποολλααύύσσοουυνν  ττηηνν  ππλλήήρρηη  ππααρροοχχήή  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ττοουυ  
ΚΚρράάττοουυςς  σσττοονν  ττοομμέέαα  ττηηςς  αασσττυυννόόμμεευυσσηηςς  κκααιι  ττηηςς  εεππιιββοολλήήςς  ττηηςς  ττάάξξηηςς  κκααιι  ττηηςς  
αασσφφάάλλεειιααςς..  

ΘΘεεωωρρώώννττααςς  όόττιι  ττοο  ππααρρόόνν  έέγγγγρρααφφοο,,  εεκκφφρράάζζεειι  κκααιι    λλοοιιπποούύςς  σσυυννααδδέέλλφφοουυςς  μμοουυ  
εεκκππρροοσσώώπποουυςς  εεππααγγγγεελλμμααττιικκώώνν  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκώώνν  οορργγααννώώσσεεωωνν,,    εελλππίίζζοουυμμεε  σσεε  άάμμεεσσηη  
εεππίίλλυυσσηη  ττοουυ  ππρροοββλλήήμμααττοοςς..  

ΠΠααρρααμμέέννοοννττααςς  σσττηη  δδιιάάθθεεσσήή  σσααςς  γγιιαα  ππεερρααιιττέέρρωω  σσυυννεερργγαασσίίαα..                                                                                                                                            

                                                                                           Με εκτίμηση, 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ  
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           12. 

                                                                                                                                                                                                              ΠΠεειιρρααιιάάςς      2244  --33--22001155                                                                                                                      
  ΑΑρρ..  ππρρωωττ..::              55005533                                                                                                                              

    ΠΠρροοςς  ::  κκ..  ΝΝ..  ΒΒοούύττσσηη    
                                                                                                                                                                                                                    ΥΥπποουυρργγόό  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν  κκααιι      

                                                                                                                                                                                                                ΔΔιιοοιικκηηττιικκήήςς  ΑΑνναασσυυγγκκρρόόττηησσηηςς  

                                                                                            
                      Κοιν :  ‐  Κ.Ε.Ε.Ε. 

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

  
ΑΑξξιιόόττιιμμεε  κκύύρριιεε  ΥΥπποουυρργγέέ,,          
                              
 

                  ΣΣττηη  σσηημμεερριιννήή  εεπποοχχήή  πποουυ  ηη  ππααγγκκοοσσμμιιοοπποοίίηησσηη  έέχχεειι  δδηημμιιοουυρργγήήσσεειι  ννέέαα  δδεεδδοομμέένναα  
σσττοο  οοιικκοοννοομμιικκόό  εεππίίππεεδδοο  κκάάθθεε  ααννααππττυυγγμμέέννοουυ  κκααιι  οορργγααννωωμμέέννοουυ  κκρράάττοουυςς,,  θθεεωωρροούύμμεε  όόττιι  
εείίννααιι  εεππιιββεεββλληημμέέννηη  ηη  εεννίίσσχχυυσσηη  κκααιι  ηη  άάννοοδδοοςς  ττοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρριιαακκοούύ  θθεεσσμμοούύ,,  εεππίίσσηημμοουυ  
εεκκφφρραασσττήή  ττωωνν  φφοορρέέωωνν  ττηηςς  ππααρρααγγωωγγιικκήήςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  κκααιι  εεππίίσσηημμοουυ  σσυυμμββοούύλλοουυ  ττηηςς  
ΠΠοολλιιττεείίααςς,,  ττωωνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν  λλεειιττοουυρργγοούύννττωωνν  ωωςς  ΝΝοομμιικκάά  ΠΠρρόόσσωωππαα  ΔΔηημμοοσσίίοουυ  
ΔΔιικκααίίοουυ  ((νν..  22008811//9922--νν..33441199//0055--  νν..44331144//1144))..  
                    ΗΗ  ααννααββάάθθμμιισσηη  κκααιι  ηη  σσττήήρριιξξηη  ττοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρριιαακκοούύ  θθεεσσμμοούύ  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  
εείίννααιι  μμόόννοο  οουυσσιιαασσττιικκήή,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττυυππιικκήή  πποουυ  θθαα  ππρροοσσδδίίδδεειι  ττοο  κκύύρροοςς  πποουυ  ααρρμμόόζζεειι  σσττοο  
θθεεσσμμόό  ααυυττόό  ..  
                    ΜΜεε  ττηηνν  ΑΑππόόφφαασσηη  5544112299//11999988((ΦΦΕΕΚΚ  4411//ΒΒ//11999988))  ττοουυ  ΥΥφφυυπποουυρργγοούύ  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν  
ΔΔηημμόόσσιιααςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  κκααιι  ΑΑπποοκκέέννττρρωωσσηηςς,,  σσττοο  ππρρωωττόόκκοολλλλοο  εεθθιιμμοοττυυππίίααςς  όόππωωςς  
ππεερριιγγρράάφφεεττααιι,,  οοιι  εεκκάάσσττοοττεε  εεκκππρρόόσσωωπποοιι  ((ΠΠρρόόεεδδρροοιι))  ττωωνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν,,  κκααλλοούύννττααιι  νναα  
λλάάββοουυνν  θθέέσσεειιςς  μμαακκρριιάά  ααππόό  ααυυττόό  πποουυ  ααρρμμόόζζεειι  σσττοο  θθεεσσμμόό  πποουυ  υυππηηρρεεττοούύνν,,  δδηηλλααδδήή  μμεεττάά  
ααππόό    εεκκππρροοσσώώπποουυςς  ΣΣυυλλλλόόγγωωνν,,  ΣΣωωμμααττεείίωωνν  κκααιι  άάλλλλωωνν  φφοορρέέωωνν..  
                      
  ΚΚύύρριιεε  ΥΥπποουυρργγέέ  ,,  
                        ΕΕίίννααιι  εεππιιββεεββλληημμέέννηη  ηη  δδιιόόρρθθωωσσηη  ττηηςς  ΥΥπποουυρργγιικκήήςς  ααππόόφφαασσηηςς  μμεε  ααννάάλλοογγηη  
ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ππρρωωττοοκκόόλλλλοουυ  εεθθιιμμοοττυυππίίααςς,,  ηη  οοπποοίίαα  νναα  σσυυννάάδδεειι  μμεε  ττοο  κκύύρροοςς  κκααιι  ττηηνν  
ββααρρύύττηητταα  ττωωνν  εεκκππρροοσσώώππωωνν  ττωωνν  ΔΔιιοοιικκήήσσεεωωνν  ττωωνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρριιαακκώώνν  οορργγάάννωωνν,,  ωωςς  
θθεεσσμμοοθθεεττηημμέέννωωνν  εεκκππρροοσσώώππωωνν    ττηηςς  οοιικκοοννοομμίίααςς  ττηηςς  χχώώρρααςς  μμααςς  ..  
                        ΠΠιισσττεεύύοουυμμεε  όόττιι  θθαα  σσααςς  ββρροούύμμεε  σσυυμμππααρραασσττάάττηη  κκααιι  θθαα  έέχχοουυμμεε  άάμμεεσσηη  
ιικκααννοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ααιιττήήμμααττόόςς  μμααςς  ..      
  
    
                                                                                                        Με  εκτίμηση, 
                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

   ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ 
 

 



              13. 

             Ερωτήσεις  (Βαγγέλης Γιακουμής  προς πρόεδρο Ε.Ε.Π. κ . Γ. Μπενέτο)                                       
για το site του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας  

                                                  
1) Ερ.: κ, πρόεδρε θα ήθελα να μου περιγράψετε την κατάσταση που επικρατεί στον 

κλάδο του  εμπορίου  μετά και τα αυξημένα φορολογικά μέτρα της κυβέρνησης.  
Απ.: Το εμπόριο δοκιμάζεται εδώ και 6 χρόνια από την ύφεση που προκλήθηκε από την 
οικονομική κρίση και τα μέτρα που πάρθηκαν απ όλες τις κυβερνήσεις ούτε της παρούσας 
εξαιρουμένης. Πολύ φοβάμαι όμως ότι τα τελευταία μέτρα θα δώσουν την χαριστική βολή.  
 
2) Ερ.: Τι θα πρέπει να γίνει κατά την γνώμη σας και πως οι έμποροι θα πρέπει να 

κινηθούν από εδώ και πέρα για να μπορέσουν έστω και υπό αυτές τις συνθήκες που 
επικρατούν στην αγορά να επιβιώσουν επαγγελματικά ;. 

Απ.:  Να  κάνουν  τον  σταυρό  τους  να  είναι  υγιείς  πρώτα  απ  όλα  και  μετέπειτα  να 
αναζητήσουν  συνεργασίες  και  συνέργειες,  δηλαδή  οικιοθελείς    συνενώσεις,  για  να 
μπορέσουν  να  ανταπεξέλθουν  εκτός  από  την  φορολογική  λαίλαπα  και  από  τον 
ανταγωνισμό που δέχονται από τις μεγάλες εμπορικές αλυσίδες.  
 

3) Ερ.: Η ανεργία είναι το μείζον θέμα κ. Πρόεδρε, οι εκτιμήσεις μάλιστα για το νέο έτος 
είναι δυσοίωνες. Τι θα πρέπει κατά τη γνώμη σας να γίνει ώστε να τονωθεί η αγορά 
και να ενισχυθεί η εργασία στον ιδιωτικό τομέα  

4) Ερ.: Ο τεράστιος τομέας των επενδύσεων είναι απών . Το νομοθετικό έργο της 
κυβέρνησης μπορεί να βοηθήσει ώστε να αναπτυχθεί και να υπάρξουν επενδύσεις 
δηλαδή νέες δουλειές, ή προκαλεί εμπόδια που δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη. 

Απ.: (3&4). 
 Να γίνουν επενδύσεις γρήγορα και απλά και να μην βλέπουμε τον οποιονδήποτε ξένο ή 
Έλληνα επενδυτή / επιχειρηματία ως εν δυνάμει φοροφυγά, απατεώνα ή δυνάστη του 
περιβάλλοντος. 
 Μόνο έτσι θα ανοίξουν θέσεις εργασίας και θα υπάρξει και διαθέσιμο εισόδημα «κάποια 
στιγμή » για κατανάλωση. 
 Όσο καθυστερούμε να εξετάζουμε μια επενδυτική πρόταση και όσο προβάλλονται ως 
τροχοπέδη δικαστικές προσφυγές « υποτιθέμενων θιγόμενων», οι οποίες λύνονται στο 
πολύ βάθος του χρόνου, σε συνάρτηση με το ασταθές και σχεδόν ανά μήνα μεταβαλλόμενο 
(στο χειρότερο) φορολογικό και ασφαλιστικό περιβάλλον  όσον αφορά την λειτουργία των 
επιχειρήσεων, η φράση «επενδυτής και επιχειρηματίας στην Ελλάδα», θα καταλήξει να 
αποτελεί το διαχρονικό ανέκδοτο της ημέρας .   
  
 (Δεκέμβριος 2015) 
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               14. 

                           «Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»  
                  Άρθρο Προέδρου Ε.Ε.Π. κ. Γεωργίου Μπενέτου                                                            

ιστοσελίδα FinancialBox.gr 

Η αγορά του Πειραιά βιώνει τις πιο ζοφερές μέρες της από την εποχή που ξέσπασε η 
οικονομική κρίση το 2009.  

Η αβεβαιότητα που επικρατεί στον οικονομικό τομέα του πολιτικού σκηνικού, με την 
διαπραγμάτευση σε εξέλιξη και το «άγνωστο», τυπικά και ουσιαστικά, αποτέλεσμα 
αυτής, έχουν οδηγήσει το εμπόριο και τις υπηρεσίες σε τέλμα . 

Ακόμη και νοικοκυριά που ίσως διαθέτουν κάτι  να «ξοδέψουν» , παρουσιάζονται 
επιφυλακτικά στις κινήσεις τους, γιατί κανείς δεν τους εγγυάται τι θα γίνει με τους 
φόρους,  την δημόσια υγεία, την παιδεία, την κοινωνία γενικότερα και τι βάρη θα 
χρειαστεί να επωμισθούν στο μέλλον. 

Τα περιθώρια πλέον είναι ασφυκτικά στενά. 

Η διαπραγμάτευση πρέπει να οδεύσει σε τέλος και αυτό δεν θα πρέπει να είναι ο 
οικονομικός θάνατος της Χώρας μας . 

Θεωρώ ότι την παραπάνω παραδοχή έχουν καταλάβει και οι κυβερνώντες και 
επειγόντως θα πρέπει να καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις σε συμφωνίες, που θα 
δώσουν τον απαραίτητο χρόνο για επανασυζήτηση μέτρων ανάπτυξης και όχι 
επιβολής στείρας φορολογίας . 

Και αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και εμείς , οι άνθρωποι της αγοράς και 
των επιχειρήσεων, στοχεύοντας σε περισσότερο εξωστρεφείς δράσεις και 
εγχειρήματα με προστιθέμενη αξία και όχι ίδρυσης  επιχειρήσεων του 1 ευρώ ή της 
βιομηχανίας επιδοτούμενων σεμιναρίων για άτομα που πλέον έχουν μονιμοποιηθεί 
στην ανεργία. 

Χειροπιαστή πηγή εσόδων είναι ο τουρισμός. Ας εκμεταλλευτούμε το γεγονός της 
νησιωτικότητας  του Πειραιά και ας καλλιεργήσουμε περαιτέρω αυτό το προϊόν. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, έχουμε προγραμματίσει  ως Επιμελητήριο και ως Insuler  
(Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ε.Ε.), την διοργάνωση συνεδρίου σε 
συνεργασία με αρκετούς Ελληνικούς  & διεθνείς φορείς,  για την κρουαζιέρα και τις 
επιπτώσεις της στις επιχειρήσεις των παράκτιων & νησιωτικών περιοχών (Αρχαία 
Ολυμπία 23/05/2015). 

Εύχομαι το καλύτερο και να ευοδωθούν οι προσπάθειες μας.  

       ΜΑΪΟΣ 2015 
                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ 
                                                         Πρόεδρος Ε.Ε.Π. - Insuleur 

40 
 



41 
 

 

                                            1155..                                                                                                                                                                                       
                                                                                                              

                                                                     ΠΠεειιρρααιιάάςς          2222//0011//22001155  
                                                                                                                                                                                                                              ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::            11009977      

                                                                                                                                                                                                                                          ΠΠΡΡΟΟΣΣ::    κκ..  ΘΘ..  ΑΑμμππααττζζόόγγλλοουυ  
                                                                                                                                                                                                                                              ΔΔιιοοιικκηηττήή  ΟΟ..ΑΑ..ΕΕ..ΔΔ..    

  

κκύύρριιεε  ΔΔιιοοιικκηηττήή,,  

  

ΣΣααςς  δδιιααββιιββάάζζοουυμμεε  σσυυννηημμμμέένναα  έέγγγγρρααφφοο  ααίίττηημμαα  ττοουυ  ΚΚ..ΕΕ..ΚΚ..  ΑΑΠΠΟΟΨΨΗΗ  ΑΑ..ΕΕ..,,  εεννόόςς  ααππόό  ττοουυςς  

φφοορρεείίςς  μμεε  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  σσυυννεερργγάάζζεεττααιι  ττοο  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  

κκααττάάρρττιισσηηςς  ΛΛ..ΑΑ..ΕΕ..ΚΚ..  ((11‐‐2255)),,  έέττοουυςς  22001144..  

ΠΠααρραακκααλλοούύμμεε  γγιιαα  ττηηνν  σσυυννοολλιικκήή  δδιιεευυθθέέττηησσηη  ττοουυ  θθέέμμααττοοςς  κκααιι  ττηηνν  οορρθθοολλοογγιικκήή  ππααρράάτταασσηη  

έέωωςς  3311//0055//22001155  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  ττωωνν  εενν  λλόόγγωω  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν..  

  

                                                                                                                                                        ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  

                                                                                                                                                                                                  ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                    ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ    

ΣΣυυνν::  ΦΦύύλλλλοο  ((11))  έένναα                                                                                                                                      
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                              1166..  

                                                                                                                                                                                                              ΠΠεειιρρααιιάάςς            1166//0022//22001155  

                                                                                                                                                                                                              ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::              22440099    

                                                                                                                                                                                                                                ΠΠΡΡΟΟΣΣ::    κκ..  ΓΓ..  ΓΓΑΑΒΒΡΡΙΙΛΛΗΗ  

                                                                                                                                                                                    ΑΑννττιιππεερριιφφεερρεειιάάρρχχηη  ((ΠΠ..ΕΕ..ΠΠεειιρρααιιάά))    

  

κκύύρριιεε  ΑΑννττιιππεερριιφφεερρεειιάάρρχχηη,,    

ΣΣεε   σσυυννέέχχεειιαα   ττοουυ   μμεε   ααρρ..   ππρρωωττ..   2277557700//1100‐‐0022‐‐22001155   εεγγγγρράάφφοουυ   σσααςς,,   μμεε   θθέέμμαα::   ««ΚΚααθθοορριισσμμόόςς  

όόγγκκοουυ   εειισσδδοοχχήήςς   υυππηηκκόόωωνν   ττρρίίττωωνν   χχωωρρώώνν   γγιιαα   εερργγαασσίίαα»»,,   σσααςς   γγννωωρρίίζζοουυμμεε   ττηηνν   ππααρραακκάάττωω  

άάπποοψψήή  μμααςς..  

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

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

ααυυττοοααππαασσχχοολλοούύμμεεννοοιι  ήή  ααππαασσχχοολλοούύνν  μμιικκρρόό  ααρριιθθμμόό  ααττόόμμωωνν..  

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

ααπποοττυυππώώννεεττααιι   σσττηηνν   ααγγωωννιιώώδδηη   ππρροοσσππάάθθεειιαα   πποουυ   κκααττααββάάλλλλοουυνν   τταα   ττεελλεευυττααίίαα   χχρρόόννιιαα   νναα  

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

ΕΕππιιππρρόόσσθθεετταα,,  ττοο  πποοσσοοσσττόό  ααννεερργγίίααςς  ((2255‐‐3300%%))  ττηηςς  χχώώρρααςς  μμααςς,,  κκααττααδδεειικκννύύεειι  όόττιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  

ααννάάκκααμμψψηηςς   ττηηςς   οοιικκοοννοομμίίααςς   κκααιι   ττηηςς   εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηηττααςς,,   υυππάάρρχχεειι   μμιιαα   ααρρκκεεττάά   μμεεγγάάλληη  

δδεεξξααμμεεννήή  ααττόόμμωωνν,,  ιικκααννώώνν  νναα  κκααλλύύψψοουυνν  ττηηνν  ππρροοββλλεεππόόμμεεννηη  ζζήήττηησσηη..  

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

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

««έέξξωωθθεενν»»  εεννίίσσχχυυσσηη..  

ΣΣττηη  δδιιάάθθεεσσήή  σσααςς  γγιιαα  ππεερρααιιττέέρρωω  σσυυννεερργγαασσίίαα..  

  

                                                                                                                                                                              ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  

                                                                                                                                                                              ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                                                                                                                                ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ                                                                                                                                     
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                               4. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

           1. 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

                      ΜΜεε   ιιδδιιααίίττεερρηη   εεππιιττυυχχίίαα   κκααιι   μμεεγγάάλληη   σσυυμμμμεεττοοχχήή   αασσφφααλλιισσττιικκώώνν   δδιιααμμεεσσοολλααββοούύννττωωνν,,  
ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  ττηηνν  2299//1100//22001155  σσττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΘΘέέααττρροο  ΠΠεειιρρααιιάά,,  εεννηημμεερρωωττιικκήή  εεκκδδήήλλωωσσηη  
γγιιαα   ττηηνν   αασσφφααλλιισσττιικκήή   δδιιααμμεεσσοολλάάββηησσηη,,   μμεε   θθέέμμαα::   ««ΙΙδδιιωωττιικκήή   ΑΑσσφφάάλλιισσηη   ::   ΤΤααμμπποούύ   &&  
ΑΑννάάγγκκηη»»..  

                    ΗΗ   εεκκδδήήλλωωσσηη   οορργγααννώώθθηηκκεε   ααππόό   τταα   ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκάά   ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα   ΠΠεειιρρααιιάά‐‐ΑΑθθήήννααςς‐‐
ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς  κκααιι  ττηηνν  ΈΈννωωσσηη  ΑΑσσφφααλλιισσττιικκώώνν  ΔΔιιααμμεεσσοολλααββηηττώώνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς  ((ΕΕ..ΑΑ..ΔΔ..ΕΕ..))..  

                    ΤΤοουυςς  ππρροοσσκκεεκκλληημμέέννοουυςς  κκααιι  σσυυμμμμεεττέέχχοοννττεεςς  κκααλλωωσσόόρριισσαανν,,  ««δδίίκκηηνν  οοιικκοοδδεεσσππόόττηη»»  οο  κκ..  ΓΓ..  
ΜΜππεεννέέττοοςς      ΠΠρρόόεεδδρροοςς   ττοουυ   ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ   ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ   ΠΠεειιρρααιιάά   κκααιι   οο   κκ..      ΚΚ..  
ΜΜααρρκκοουυλλιιδδάάκκηηςς  μμέέλλοοςς  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ..  

                    ΧΧααιιρρεεττιισσμμόό   ααππηηύύθθυυνναανν      οοιι   κκ..κκ..   ΙΙωωάάννννηηςς   ΜΜώώρρααλληηςς   ((ΔΔήήμμααρρχχοοςς   ΠΠεειιρρααιιάά)),,   ΙΙωωάάννννηηςς  
ΧΧααττζζηηθθεεοοδδοοσσίίοουυ  ((ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ΕΕ..ΕΕ..ΑΑθθηηννώώνν)),,    ΜΜιιχχάάλληηςς  ΖΖοορρππίίδδηηςς  ((ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ΕΕ..ΕΕ..ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς)),,  
ΑΑλλέέξξααννδδρροοςς   ΣΣααρρρρηηγγεεωωρργγίίοουυ   ((ΠΠρρόόεεδδρροοςς   ΕΕ..ΑΑ..ΕΕ..ΕΕ..))   κκααιι      ΓΓεεώώρργγιιοοςς   ΚΚααρρααββίίααςς   ((ΠΠρρόόεεδδρροοςς  
ΕΕ..ΑΑ..ΔΔ..ΕΕ..))  

                    ΤΤηηνν  εεκκδδήήλλωωσσηη  ττίίμμηησσαανν  μμεε  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαα  ττοουυςς,,  οο  ππααννοοσσιιοολλοογγιιόόττααττοοςς  ΑΑρρχχιιμμααννδδρρίίττηηςς  κκ..  
ΤΤύύχχοοςς   ((εεκκππρρόόσσωωπποοςς   ττοουυ   σσεεββαασσμμιιόόττααττοουυ   ΜΜηηττρροοπποολλίίττηη   ΠΠεειιρρααιιάά   κκ..   ΣΣεερρααφφεείίμμ)),,   οοιι   ππρρώώηηνν  
ΥΥπποουυρργγοοίί  κκ..κκ..  ΑΑ..  ΑΑννδδρριιααννόόπποουυλλοοςς  κκααιι  ΑΑ..  ΠΠααππααδδόόπποουυλλοοςς,,  οο  ΑΑννττιιππεερριιφφεερρεειιάάρρχχηηςς  ΠΠεειιρρααιιάά  κκ..  ΓΓ..  
ΓΓααββρρίίλληηςς   ((εεκκππρροοσσωωππώώννττααςς   κκααιι   ττηηνν  ΠΠεερριιφφεερρεειιάάρρχχηη  ΑΑττττιικκήήςς   κκαα   ΡΡ..   ΔΔοούύρροουυ)),,   οο  ΠΠρρόόεεδδρροοςς   ττοουυ  
ΒΒ..ΕΕ..   ΠΠεειιρρααιιάά   κκ..   ΑΑ..   ΜΜιιχχάάλλααρροοςς,,   οο   ΓΓεενν..   ΓΓρρααμμμμααττέέααςς   ΕΕ..ΒΒ..ΕΕ..ΠΠεειιρρααιιάά   κκ..   ΔΔ..   ΜΜααρρκκοομμιιχχάάλληηςς,,   οο  
ΠΠρρόόεεδδρροοςς   ττηηςς   ΓΓ..ΣΣ..ΕΕ..ΒΒ..ΕΕ..ΕΕ..   κκ..   ΓΓ..   ΚΚααββααθθάάςς,,   οο   ΠΠρρόόεεδδρροοςς   ττηηςς   ΕΕ..ΑΑ..ΣΣ..ΕΕ..   κκ..   ΝΝ..   ΠΠααππααδδόόγγιιααννννηηςς,,      οο  
ΠΠρρόόεεδδρροοςς   ττοουυ   ΟΟ..ΕΕ..ΣΣ..ΑΑττττιικκήήςς,,   οο..ννοομμώώνν  &&   νν..ΑΑιιγγααίίοουυ      κκααιι   μμέέλλοοςς   ΔΔ..ΣΣ..   ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..   κκ..   ΠΠ..   ΠΠοολλιιττάάκκηηςς,,  
εεκκππρρόόσσωωπποοιι  αασσφφααλλιισσττιικκώώνν  εεττααιιρριιώώνν  κκααιι  σσττεελλέέχχηη  αασσφφααλλιισσττιικκώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν..  

                    ΤΤηηνν  εεκκδδήήλλωωσσηη  ππααρραακκοολλοούύθθηησσαανν  κκααιι  ππεερριισσσσόόττεερροοιι  ααππόό  22550000  δδιιααμμεεσσοολλααββοούύννττεεςς  μμέέσσωω  
lliivvee   ssttrreeaammiinngg   κκααιι   μμάάλλιισστταα   εείίχχαανν   ττηη   δδυυννααττόόττηητταα   δδιιααδδρραασσττιικκάά,,   μμέέσσωω   εεφφααρρμμοογγήήςς   γγιιαα   κκιιννηηττάά  
ττηηλλέέφφωωνναα,,  νναα  θθέέττοουυνν  εερρωωττήήσσεειιςς  σσττοουυςς  οομμιιλληηττέέςς..  

                    ΤΤαα   κκύύρριιαα   θθέέμμαατταα   σσυυζζήήττηησσηηςς,,   ήήτταανν   οοιι   εεππιιππττώώσσεειιςς   σσττηη   δδιιααμμεεσσοολλάάββηησσηη   ααππόό   ττηηνν  
εεφφααρρμμοογγήή   ττηηςς   ““SSoollvveennccyy   ΙΙΙΙ””,,   ηη   εεππααννεεκκππααίίδδεευυσσηη   κκααιι      εεππααννααππιισσττοοπποοίίηησσηη   ττωωνν  
δδιιααμμεεσσοολλααββοούύννττωωνν,,   πποουυ   ααππόό   φφέέττοοςς   γγίίννεεττααιι   υυπποοχχρρεεωωττιικκήή   μμεε   ττηηνν   ΠΠρράάξξηη   4455   ττηηςς   ΤΤρράάππεεζζααςς    
ΕΕλλλλάάδδοοςς,,   κκααθθώώςς   κκααιι   οοιι   γγεεννιικκόόττεερρεεςς   εεξξεελλίίξξεειιςς   σσττοονν   κκλλάάδδοο,,   μμεε   δδεεδδοομμέέννηη   ττηηνν   ιικκααννόόττηητταα   ττηηςς  
αασσφφααλλιισσττιικκήήςς   ααγγοορράάςς   νναα   ππααίίξξεειι   οουυσσιιαασσττιικκόόττεερροο   σσυυμμππλληηρρωωμμααττιικκόό   ρρόόλλοο   σσττηηνν   κκοοιιννωωννιικκήή  
αασσφφάάλλιισσηη,,   ττόόσσοο   σσττηηνν   υυγγεείίαα   κκααιι   ττηη   σσύύννττααξξηη,,   όόσσοο   κκααιι   σσττιιςς   κκαατταασσττρροοφφέέςς   μμεεγγάάλληηςς   έέκκτταασσηηςς  
((σσεειισσμμοοίί,,   ππλληημμμμύύρρεεςς,,   κκλλππ..)),,   μμεε   κκααθθοορριισσττιικκήή   σσυυμμμμεεττοοχχήή,,   όόππωωςς   γγίίννεεττααιι   σσττηηνν   υυππόόλλοοιιππηη  
ΕΕυυρρώώππηη..  

                    ΕΕξξήήχχθθηησσαανν  χχρρήήσσιιμμαα  σσυυμμππεερράάσσμμαατταα,,   τταα  οοπποοίίαα  ααννααμμέέννεεττααιι   νναα  ββοοηηθθήήσσοουυνν   ττηηνν  εενν  γγέέννεειι  
λλεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς  αασσφφααλλιισσττιικκήήςς  ααγγοορράάςς  ..    

                      ΠΠεειιρρααιιάάςς  0022//1111//22001155                                                                                                                    ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Π. 
(Με την παράκληση να δημοσιευθεί)            

 

        



 

           2. 

                      3ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΕΡΝΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ 
         ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

          ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ    ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
         κ. Γεωργίου Μπενέτου 

          (Κλειστό Αθλητικό Κέντρο Αμαλιάδας 20-22/03/2015) 

κυρίες & κύριοι, 
αγαπητοί συνάδελφοι, 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά, θεώρησε καθήκον του προς την επιχειρηματική 
κοινότητα, να συνδράμει  με το μέτρο των δυνατοτήτων του στην προσπάθεια επιτυχίας του 
3ου  Φεστιβάλ ΚΕΡΝΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ. 

Ελάχιστη απόδειξη αυτού του γεγονότος, είναι και η σημερινή παρουσία μας στα επίσημα 
εγκαίνια της εκδήλωσης.     

Το Φεστιβάλ – Έκθεση αποτελεί σημαντικό θεσμό προβολής των προϊόντων διατροφής 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, η 
μεσογειακή διατροφή και οι λοιπές γαστρονομικές δημιουργίες της Ελληνικής κουζίνας, 
αποτελούν αντικείμενο προσέλκυσης τουριστών και επισκεπτών, ανάμεσα στα τόσα άλλα 
θέλγητρα του Ελληνικού τοπίου και της Ελληνικής ιστορικής και θρησκευτικής παράδοσης.  

Τα τρόφιμα και γενικά τα προϊόντα διατροφής αποτελούν λοιπόν  σημαντικά προϊόντα, τα 
οποία μπορούν να συμβάλλουν θετικά στην  προστιθέμενη αξία της οικονομίας μας. 

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

Η ποικιλομορφία του εδάφους και της χλωρίδας που απαντάται σε όλη την ελληνική 
επικράτεια, συνηγορούν για την άριστη ποιότητα και τη διακριτή γεύση των προϊόντων και 
εγγυώνται την πορεία τους στις αγορές. 
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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 γευσιγνωστική και εμπορική επιτυχία της παρούσας εκδήλωσης και συνέχισή 
της στο μέλλον, ούτως ώστε να μετατραπεί σε θεσμό για τον συγκεκριμένο επαγγελματικό 
κλάδο της γαστρονομίας και της διατροφής. 
 
                                                                                    Φιλικά,                                                                

Γεώργιος Μπενέτος         
                                                                    Πρόεδρος Επαγγελματικού  
                                                                        Επιμελητηρίου Πειραιά  

 

                                                                                                                                                                                   

              3. 

    ATHENS FOOD FESTIVAL 
   ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ    ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
  κ. Γεωργίου Μπενέτου 

   (Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 08-10/05/2015) 

 

κυρίες & κύριοι, 
αγαπητοί συνάδελφοι, 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά, θεώρησε καθήκον του προς την επιχειρηματική 
κοινότητα, να συνδράμει  με το μέτρο των δυνατοτήτων του, στην συνδιοργάνωση με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Στρατηγικού Σχεδιασμού και την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών 
το Athens Food Festival. 

Θεωρούμε ότι αυτού του είδους οι εκδηλώσεις, πρέπει να τυγχάνουν ευρύτερης στήριξης και 
ελάχιστη απόδειξη αυτού του γεγονότος, είναι και η σημερινή παρουσία μας στα επίσημα 
εγκαίνια της εκδήλωσης.   

Το Φεστιβάλ – Έκθεση αποτελεί σημαντικό θεσμό προβολής των προϊόντων διατροφής της 
χώρας μας και εύχομαι να καταστεί ένα τακτό «ραντεβού» των δραστηριοποιούμενων στους  
κλάδους της παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων διατροφής και της γαστρονομίας, όπου θα 
συναντώνται, επιμορφώνονται και ενημερώνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι, σε όλους τους 
τομείς παραγωγής, παρασκευής, εξοπλισμού και  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 .  
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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, η 
μεσογειακή διατροφή και οι λοιπές γαστρονομικές δημιουργίες της Ελληνικής κουζίνας, 
αποτελούν αντικείμενο προσέλκυσης τουριστών και επισκεπτών, ανάμεσα στα τόσα άλλα 
θέλγητρα του Ελληνικού τοπίου και της Ελληνικής ιστορικής και θρησκευτικής παράδοσης.  

Τα τρόφιμα και γενικά τα προϊόντα διατροφής αποτελούν λοιπόν  σημαντικά προϊόντα, τα 
οποία μπορούν να συμβάλλουν θετικά στην  προστιθέμενη αξία της οικονομίας μας. 

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

Η ποικιλομορφία του εδάφους και της χλωρίδας που απαντάται σε όλη την ελληνική 
επικράτεια, συνηγορούν για την άριστη ποιότητα και τη διακριτή γεύση των προϊόντων και 
εγγυώνται την πορεία τους 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 γευσιγνωστική και εμπορική επιτυχία της παρούσας εκδήλωσης και συνέχισή 
της στο μέλλον, ούτως ώστε να μετατραπεί σε θεσμό για τον συγκεκριμένο επαγγελματικό 
κλάδο της γαστρονομίας και της διατροφής. 
 
 
                                                     Σας ευχαριστώ, 
                                                  Γεώργιος Μπενέτος 
                      Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά 
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            4. 

                                                                                                               ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ                          
                                                                                                                    

                    ΙΙδδιιααίίττεερραα   εεππίίκκααιιρρηη   εεννηημμεερρωωττιικκήή   εεκκδδήήλλωωσσηη   μμεε   θθέέμμαα::   ““ΗΗ   ψψυυχχοολλοογγίίαα   ττοουυ   ππεελλάάττηη   σσεε  

ππεερριιόόδδοουυςς   ύύφφεεσσηηςς,,   ττρρόόπποοιι   δδιιααχχεείίρριισσηηςς  &&   ααννττιιμμεεττώώππιισσηηςς””   μμεε   εειισσηηγγηηττήή   ττοονν   κκ..   ΆΆκκηη   ΑΑγγγγεελλάάκκηη  

αακκοολλοούύθθηησσεε  μμεεττάά  ττηηνν  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττηηςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ,,  ττοουυ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  ττηηνν  3300//0033//22001155..  

                  ΌΌππωωςς  ππρροολλόόγγιισσαανν  ττοουυ  εειισσηηγγηηττήή  οο  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  κκ..  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΜΜππεεννέέττοοςς  κκααιι  

ηη   ΑΑ΄́   ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροοςς   κκαα   ΑΑνναασστταασσίίαα   ΒΒεερρυυκκοοκκίίδδοουυ      οο   κκ..   ΆΆκκηηςς   ΑΑγγγγεελλάάκκηηςς   εείίννααιι   έέννααςς   ααξξιιόόλλοογγοοςς  

εεππιισσττήήμμωωνν,,   κκααλλόόςς   γγννώώσσττηηςς   ττηηςς   ψψυυχχοολλοογγίίααςς   ττοουυ   εεππιιχχεειιρρηημμααττίίαα   κκααιι   ττοουυ   ππεελλάάττηη   κκααιι   ηη  

ββιιββλλιιοογγρρααφφίίαα  ττοουυ  ααπποοττεελλεείί  σσηημμααννττιικκόό  ββοοήήθθηημμαα  σσττοο  χχώώρροο  ττηηςς  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηηττααςς  ..  

                    ΌΌππωωςς   δδεε   δδιιααππιισσττώώθθηηκκεε   σσττοο   ττέέλλοοςς   ττηηςς   εεκκδδήήλλωωσσηηςς   όόλλοοιι   έέγγιινναανν   σσοοφφόόττεερροοιι   ααππόό   ττηηνν  

ααννττααλλλλααγγήή  ααππόόψψεεωωνν,,  οο  μμεενν     εειισσηηγγηηττήήςς  ααππόό  ττοο  άάκκοουυσσμμαα  ττωωνν  ππρροοββλληημμααττιισσμμώώνν  ττωωνν  ααννθθρρώώππωωνν  

ττηηςς  ααγγοορράάςς,,  τταα  δδεε  μμέέλληη  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττοουυ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  ααππόό  ττηηνν  εειιδδιικκήή  γγννώώσσηη  πποουυ  ααππέέκκττηησσαανν  γγιιαα  ττοο  θθέέμμαα  ..    

  

ΠΠεειιρρααιιάάςς      3311//1100//22001155                                                                                                                    ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  
((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))  

 

 

           5. 

Δημόσια ακρόαση Ε.Ε.- «Ενεργειακή απόδοση & έξυπνα νησιά» 
Γ.Σ. – Δ.Σ.   Insuleur   

10/07/2015 – Βρυξέλλες 
Χαιρετισμός Προέδρου Insuleur κ. Γεωργίου Μπενέτου 

 

κυρίες και κύριοι , 

          Καταρχήν θα ήθελα να χαιρετήσω τον φίλο Πρόεδρο της Ε.Ο.Κ.Ε. κ. Henri 
Malosse για την συνεργασία που έχουμε έως σήμερα στο φλέγον ζήτημα της 
νησιωτικότητας.. 

          Το θέμα της σημερινής δημόσιας ακρόασης, η ενεργειακή επένδυση στα νησιά, 
θεωρώ  ότι είναι μείζονος σημασίας για την αυτοδύναμη παρουσία τους στον χώρο. 

          Οι εναλλακτικές μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αιολική και 
κυματική, θεωρείται βάσιμα ότι μπορούν να καλύψουν σε μεγάλο ποσοστό και σε 
αρκετά νησιά πλήρως τις απαιτήσεις τους σε ηλεκτρισμό, βασική και απαραίτητη 
μορφή ενέργειας για την πράσινη και οικολογική διάσταση του εγχειρήματος μας. 



          Άλλωστε, η τουριστική δραστηριότητα, κατεξοχήν πηγή εισοδήματος των 
νησιών, κατά βάση χρειάζεται ηλεκτρισμό για να κινηθεί, με εξαίρεση τα μεταφορικά 
μέσα που είναι ακόμα συνδεδεμένα με το πετρέλαιο και τα παράγωγα του. 

           Σε κάθε δε περίπτωση έχει ωριμάσει πια η άποψη για εκμετάλλευση της 
εναλλακτικής μορφής ηλεκτρικής ενέργειας και της αεριοκίνησης και για την κίνηση 
των οχημάτων  στα νησιά, συμβάλλοντας θετικά στην αειφόρο και «πράσινη» 
ανάπτυξη των περιοχών. 

          Η ενεργειακή (ιδίως η ηλεκτρική) επάρκεια των νησιών, είναι θέμα 
στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας σε αυτά, 
καθόσον η μεταφορά της από την ηπειρωτική χώρα κοστίζει αρκετά, με αποτέλεσμα 
την αρνητική επίδραση στο κόστος παροχής των παραγόμενων προϊόντων  & 
υπηρεσιών από τις νησιωτικές επιχειρήσεις. 

           Τον Δεκέμβριο του 2014 στην Ελλάδα, στα Χανιά της Κρήτης συγκεκριμένα, 
πραγματοποιήσαμε ημερίδα με θέμα «Έξυπνα νησιά», η οποία θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ως πρόγονος της σημερινής μας εκδήλωσης. 

            Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας στα νησιά, 
έχει ανάγκη από καινοτόμους δράσεις, οι οποίες και θα διαφοροποιήσουν 
ανταγωνιστικά το παραγόμενο νησιωτικό προϊόν, με στόχο την προσέλκυση 
επισκεπτών και καταναλωτών.   

            Ευελπιστώ ότι οι προσεγγίσεις των θεμάτων που θα μας απασχολήσουν 
σήμερα, θα είναι αρκετά πολύπλευρες και εποικοδομητικές και θα προσθέσουν κάτι 
παραπάνω, στη γνώση και στην πρακτική αντιμετώπιση της ενεργειακής απόδοσης 
των νησιών της Ευρώπης. 

             Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, εμφανίζεται ολοένα και περισσότερο 
ανταγωνιστικά απειλητικό για τις επιχειρήσεις των νησιών μας και οφείλουμε στους 
εαυτούς μας και στα παιδιά μας, να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε θωρακισμένη 
και ζωντανή την Ευρωπαϊκή οικονομική και νομισματική ένωση, αποκρούοντας κάθε 
ακραία άποψη για αποπομπές κρατών. 

              Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αμβλύνει τις «αντιθέσεις», συνθέτει απόψεις και 
δεν ενθαρρύνει την διάσπαση. 

               Αυτό το μήνυμα θεωρώ ότι πρέπει να γνωστοποιήσουμε στους ηγέτες των 
χωρών, που εκπροσωπεί ο καθένας από εμάς. 

 

                                                                    Σας ευχαριστώ. 
                                                                Γεώργιος Μπενέτος 
                                                             Πρόεδρος Insuleur και  
                                                Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά     
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           6. 

                                                 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ROTARY 
                                                           (26/03/2015) 
                    «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ»  
                                            Ομιλία  κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΥ   
                                                                Προέδρου  

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

 

κύριοι (επίσημοι), αγαπητό ακροατήριο, 

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

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

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

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

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

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

Επειδή δε οι τουριστικές επιχειρήσεις (εκτός των ξενοδοχειακών μονάδων), ανήκουν στα 
Επιμελητήρια, οδηγηθήκαμε στην πρωτοβουλία προκειμένου να στηρίξουμε το Ελληνικό 
τουριστικό προϊόν να ιδρύσουμε καταρχήν τον Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης 
Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν. -1994 ) και αργότερα την Ευρωπαϊκή υπόσταση του το 
Δίκτυο Νησιωτικών Ευρωπαϊκής Ένωσης  (ΔΙ.Ν.Ε.Ε.Ε. ή Insuleur  -2000). 
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Χωρίς να θέλουμε να παραγνωρίσουμε την τουριστική ανάπτυξη των ηπειρωτικών περιοχών 
της χώρας μας, η κύρια ανάπτυξη του τουρισμού συναντάται στις νησιωτικές και παράκτιες 
περιοχές, παραδοχή η οποία μας οδήγησε στις παραπάνω πρωτοβουλίες . 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά, έχει μέλη τους ασκούντες εμπορική και παροχής 
υπηρεσιών δραστηριότητα  στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, τα νησιά του 
Αργοσαρωνικού ,  τα Κύθηρα και στις περιοχές  του Θριασίου πεδίου και της Λαυρεωτικής . 
 
Το Insuleur δε, έχει μέλη Ευρωπαϊκά Επιμελητήρια  που έχουν στην γεωγραφική τους 
αρμοδιότητα νησιωτικές ή παράκτιες περιοχές. 
 
Πολύ σωστά έχει επιλεγεί να συνδέεται το οικονομικό σκηνικό της περιοχής με τον 
επιμελητηριακό θεσμό και τον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν τα Επιμελητήρια της 
Ε.Ε. 
 
Και έτσι πρέπει να δούμε την Επιμελητηριακή μας δραστηριότητα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, 
αφού είμαστε μέλος αυτού του χώρου. 
    
Ως εκ τούτου και ιδίως στο INSULEUR, το οποίο καλύπτει όλη την ελληνική και ευρωπαϊκή 
γεωγραφική νησιωτική επιφάνεια, από τις πρώτες μέρες ίδρυσής του το έτος 2000, 
συνειδητοποιήσαμε την ανάγκη εξεύρεσης προτάσεων και λύσεων για την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη των νησιών μας και ιδιαίτερα της Μεσογείου, η οποία είναι η θάλασσα 
που συγκεντρώνει την πλειονότητα των νησιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Το Δίκτυο INSULEUR γεννήθηκε από τη βούληση των ελληνικών εμπορικών 
Επιμελητηρίων να συνεργαστούν, για να εισακουστεί η φωνή των νησιωτικών επιχειρήσεων 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εργάζεται πάνω από 10 χρόνια στην κατεύθυνση προτροπής των 
ευρωπαϊκών οργάνων και γενικώς των λαμβανόντων τις αποφάσεις στο δημόσιο τομέα  (σε 
ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο), ώστε να λαμβάνονται υπόψη 
οι νησιωτικές ιδιαιτερότητες, με στόχο την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης στις νησιωτικές περιφέρειες. 
 
Το Δίκτυο INSULEUR, μέσω των δεσμών που έχει δημιουργήσει εδώ και 10 χρόνια με 
άλλους οργανισμούς προάσπισης των νησιών και ευρύτερα των ειδικών ζωνών, δουλεύει σε 
συνεργασία με εταίρους στις Βρυξέλλες. Τέτοια είναι ειδικά η περίπτωση της Διάσκεψης των 
Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης και της επιτροπής των νησιών αυτής. 
Τέτοια είναι ευρύτερα και η περίπτωση της «ομάδας 174», μιας ανεπίσημης συνάθροισης 
ευρωπαϊκών οργανισμών, στην οποία ανήκει το INSULEUR. 
 
Το INSULEUR μετέχει και στις εργασίες της διακομματικής ομάδας «νησιά, βουνά και 
περιοχές χαμηλής πυκνότητας πληθυσμού» που δημιουργήθηκε στις αρχές του 2010 στο 
Ευρωκοινοβούλιο. Στόχος της είναι να γνωστοποιήσει τις πραγματικές συνθήκες και τις 
δυσκολίες των νησιών, των βουνών και των περιοχών με χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα 
στους βουλευτές και να διασφαλιστεί ότι στις συζητήσεις στις Βρυξέλλες δεν λησμονούνται 
αυτά τα εδάφη. 
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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, 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.  
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Η τουριστική δραστηριότητα εντείνει τους άλλους τομείς της οικονομίας. Ο τουρισμός είναι 
φορέας που είναι δυνατό να επιτρέψει την εκδήλωση ή την ενθάρρυνση άλλων τομέων 
οικονομικής δραστηριότητας, όπως η βιοτεχνία, η γεωργία, το εμπόριο και οι υπηρεσίες. 
 
Πρέπει να αναπτυχθούν και άλλα πρότυπα εκτός αυτό του «ήλιου και παραλίας».  
 
Αναμφισβήτητα, ο τουρισμός αποτελεί μια σημαντική πηγή πλούτου για τις οικονομίες των 
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. 
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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.  
 
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. 
                                                            Γεώργιος Μπενέτος 

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

                                                                     (Insuleur) 
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           8. 
15ο FORUM  ΤΟΥ  INSULEUR  ΜΕ ΘΕΜΑ : 

«ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΑ  ΝΗΣΙΑ»  
06/11/2015 – MALENSCA ΚΡΟΑΤΙΑ  

       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, 

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 «ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ 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 κατεπέκταση 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. 

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. 

55 
 



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. 

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. 
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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.  

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 
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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. 

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 & Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά 
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           9. 

«Έξυπνη συνεργασία στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό - Δημιουργώντας 
και ισχυροποιώντας συνεργασίες στα Ευρωπαϊκά δίκτυα» 
                                        Βρυξέλλες  20 Ιανουαρίου  2015 
                                    Ομιλία/τοποθέτηση κ. Γ. Μπενέτου 
              Προέδρου Insuleur & Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά 

κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, 

Είναι ιδιαίτερη η τιμή για μας να συμμετέχουμε στο δημόσιο διάλογο σε ένα τόσο σημαντικό 
ζήτημα για τις οικονομίες μας και τα νησιά μας, συγχαίρουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
την πρωτοβουλία και την ευχαριστούμε για την πρόσκληση. 

Το Δίκτυο των Επιμελητηρίων των Νησιωτικών περιοχών της ΕΕ (INSULEUR) συστάθηκε 
στις αρχές του 2000 με σκοπό να προωθήσει τα συμφέροντα των νησιωτικών επιχειρήσεων 
και των νησιωτικών οικονομιών εν γένει αναφορικά με τις πολιτικές της ΕΕ.  

15 από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν νησιά στην επικράτειά τους. Ο πληθυσμός τους 
ανέρχεται σε 21 εκατομμύρια άτομα περίπου. Πρόκειται περίπου για το 3,2% του συνολικού 
πληθυσμού της ΕΕ.  

Από το Καστελόριζο μέχρι τις Εξωτερικές Εβρίδες Νήσους της Σκωτίας και από το Σααρέμα 
της Εσθονίας μέχρι την Μαγιόρκα τα προβλήματα που αναφύονται είναι κοινά, άλλοτε 
ηπιότερα, άλλοτε εντονότερα, ανάλογα από την απόσταση, το μέγεθος και άλλους 
παράγοντες.  

Έχουν βέβαια και «συγκριτικά πλεονεκτήματα» τα νησιά μας, όπως π.χ. το εξαιρετικό 
τουριστικό προϊόν, ιδιαίτερα μάλιστα του παράκτιου και ναυτικού τουρισμού.  

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. 

Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί η τοπική απασχόληση, δίνοντας διέξοδο στην αναζήτηση 
εργασίας από τα μέλη της τοπικής κοινωνίας, αποτρέποντάς τα από την αναζήτηση 
βιοπορισμού σε άλλες περιοχές.  

 Η τουριστική δραστηριότητα τροφοδοτεί και 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, προκειμένου να παραχθούν τα προϊόντα τα οποία θα «καταναλώσει» η τουριστική 
δραστηριότητα. 

Πως όμως οι νησιωτικές οικονομίες μπορούν να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό 
(προερχόμενο από λοιπές περιοχές της Ε.Ε. και Τρίτες Χώρες), εφόσον το κόστος 
λειτουργίας τους είναι αυξημένο; 

Απάντηση στο ερώτημα αυτό μπορεί πάντως να δώσει το ευρωπαϊκό οικονομικό μοντέλο το 
οποίο με βάση το level playing field, στηρίζεται μεταξύ άλλων, στην αρχή ότι, όπου 
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χρειάζεται, πρέπει να γίνονται παρεμβάσεις και να παρέχονται αντισταθμίσεις που δίνουν 
εναλλακτικές ευκαιρίες ανάπτυξης προς επίτευξη ίσων όρων ανταγωνισμού ή ισότιμης 
συμμετοχής. 

1. Προτεραιότητες του INSULEUR 

Το INSULEUR έχει θέσει στις προτεραιότητες του τη μελέτη των επιπτώσεων του παράκτιου 
και θαλάσσιου τουρισμού στις οικονομίες των νησιών μας. 

Στην πρόσφατη Ανακοίνωση της για τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έκανε ρητή αναφορά στα νησιά και στις απομακρυσμένες περιοχές και διέβλεψε 
ευκαιρίες παρά τις εγγενείς γεωγραφικές μειονεξίες. Αναγνώρισε βέβαια προβλήματα 
υψηλού μεταφορικού κόστους, εποχικότητας και προσβασιμότητας με την ηπειρωτική 
Ευρώπη που επιδρούν στην ελκυστικότητα για τους επισκέπτες και τους εργαζομένους. Η 
Επιτροπή εκτίμησε ότι οι περιοχές αυτές πρέπει να αναπτυχθούν μιας και προσφέρουν 
δυνατότητες απασχόλησης, εφόσον οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα είναι ελλειμματική. 

Συμμετείχαμε τον περασμένο Μάρτη στην Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου που έγινε στην 
Αθήνα, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας και στην συνέχεια οργανώσαμε, με την 
υποστήριξη της ΕΟΚΕ στις Βρυξέλλες, μια δημόσια ακρόαση αναφορικά με την 
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια Στρατηγική για τον παράκτιο και θαλάσσιο 
τουρισμό.  

Σκοπεύουμε να διοργανώσουμε προς τον μήνα Μάιο μια ημερίδα για τις επιπτώσεις της 
κρουαζιέρας στις νησιωτικές και παράκτιες οικονομίες συμβάλλοντας στο διάλογο μεταξύ 
όλων των ενδιαφερομένων μερών για την βιομηχανία αυτή, σε συνεργασία με το 
Επιμελητήριο Ηλείας στο Κατάκολο ή την Ολυμπία και με τη σύμπραξη της Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ιονίου-Αδριατικής (AIC Forum) και την Ένωση Επιμελητηρίων της Μακρο-
περιφέρειας του Δούναβη. Θα υποβάλουμε αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει την 
εκδήλωση αυτή υπό την αιγίδα της στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής ημέρας της 
θάλασσας.    

2.  Το έργο INNONAUTICS. 

Στη σημερινή μου εισήγηση θα αναφερθώ σε δύο κυρίως τομείς: τον θαλάσσιο τουρισμό και 
την κρουαζιέρα.  

Ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός είναι ο μεγαλύτερος υπο-τομέας του τουρισμού, η 
μεγαλύτερη θαλάσσια οικονομική δραστηριότητα και η βασική οικονομική κινητήρια δύναμη 
σε πολλές παράκτιες περιοχές και νησιά της Ευρώπης.  

Οι Βαλεαρίδες νήσοι παραδείγματος χάριν ζουν κυρίως από τον παράκτιο και θαλάσσιο 
τουρισμό. Δέχονται περίπου 14 εκατομμύρια τουρίστες, δύο περίπου εκατομμύρια από 
κρουαζιέρα (22 εκατ. αφίξεις και αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο της Πάλμα) και διαθέτουν 
450.000 κρεβάτια. Έχουν μία από τις πλέον αναπτυγμένες μαρίνες στον κόσμο. Το ήμισυ 
περίπου του ΑΕΠ των Βαλεαρίδων Νήσων διαμορφώνεται από το εν λόγω είδος του 
τουρισμό. 

Το INSULEUR συμμετείχε ως εταίρος στο έργο INNONAUTICS που υποβλήθηκε στην 
κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG IV, με επικεφαλής το Επιμελητήριο Μαγιόρκας. Στο 
πλαίσιο του έργου αυτού, δημιουργήθηκε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα 
(www.nauticaleurope.com) για χρήση επιχειρήσεων και τουριστών και είμαστε τώρα σε 
αναζήτηση αναδόχου που θα αναλάβει την διαχείριση της. 
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Για την καλύτερη κατανόηση του συγκεκριμένου έργου από κάθε ενδιαφερόμενο,  έχει 
αναρτηθεί στην εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρμα, ένα βίντεο που αφορά τα επιτεύγματα του 
προγράμματος.     
 
Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσαν τέσσερα πιλοτικά σχέδια που υλοποιήθηκαν από τους εταίρους 
μας σε διαφορετικούς τομείς του θαλάσσιου τουρισμού, όπως π.χ. την δημιουργία 
τουριστικών πακέτων με προσφορά μαθήματα ιστιοπλοΐας, τις καταδύσεις για 
παρακολούθηση εναλίων αρχαιοτήτων κλπ. 

Ως υπεύθυνος εταίρος για την επικοινωνία, το INSULEUR, εκτός των άλλων, οργάνωσε έναν 
περίπλου των νησιών της Μεσογείου με το ιστορικό ιστιοπλοϊκό «Συνθήκη της Ρώμης», 
εκκινώντας από τον Πειραιά και περνώντας από Χίο, Ηράκλειο, Παλέρμο, Κάλιαρι, Βαστιά 
και τέλος την Πάλμα της Μαγιόρκας. Σε κάθε λιμάνι οργανώθηκε εκδήλωση  Ο περίπλους 
αυτός θα μπορούσε να αποτελέσει το σχέδιο μιας Regatta των δρόμων των νησιών. 
Συνομιλούμε με φορείς όπως π.χ. οι ιστιοπλοϊκοί Όμιλοι που θα αναλάμβαναν, λόγω 
εμπειρίας, την διοργάνωση της Regatta αυτής. 

3. Κρουαζιέρα 

Ο τομέας της κρουαζιέρας έχει σε παγκόσμια κλίμακα αναπτυχθεί κατά 10% ανά έτος τα 
τελευταία τριάντα χρόνια. Η δραστηριότητα εντοπίζεται κυρίως σε μερικές περιοχές του 
πλανήτη, όπως η Καραϊβική 45%, η Μεσόγειος 13%, η Βόρεια Ευρώπη 10%, το Μεξικό και 
ο Παναμάς 10% και η Αλάσκα 8%. Εκτός από την Καραϊβική,  σε όλες τις άλλες περιοχές  ο 
τουρισμός κρουαζιέρας είναι εποχιακός. 

Υπάρχουν περίπου 120 εταιρίες κρουαζιέρας, τρεις από τις οποίες κατέχουν το 80% της 
παγκόσμιας χωρητικότητας.  

Η ανάπτυξη του τουρισμού κρουαζιέρας υπήρξε θεαματική στα λιμάνια των Βαλεαρίδων 
Νήσων κατά τα τελευταία πέντε χρόνια. Έχουν τετραπλασιαστεί τα στοιχεία της βιομηχανίας, 
φθάνοντας πάνω από 5.500.000 επιβάτες ανά εποχή, πράγμα που έχει κάνει την Πάλμα ένα 
από τους κύριους προορισμούς στη Μεσόγειο, χάρη στην εξαιρετική αεροπορική σύνδεση 
της με την Ευρώπη. 

Η κρουαζιέρα μπορεί να δώσει ώθηση στις οικονομίες των νησιών μας και πρέπει να 
κάνουμε ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις με τη 
δημιουργία υποδομών. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ο 
επιβάτης που απλά επισκέπτεται για ελάχιστες ώρες ένα λιμάνι (transit) ξοδεύει 60 με 65 
ευρώ σε κάθε έξοδο του, ενώ ο επιβάτης που επιβιβάζεται και αποβιβάζεται σε ένα λιμάνι 
(home port) ξοδεύει κατ’ ελάχιστο 200 ευρώ. Οι πρώτοι δαπανούν ελάχιστα πηγαίνοντας 
μόνο στα μουσεία και επιπλέον δεν τρώνε σε εγχώρια εστιατόρια αφού έχουν πακέτα all 
inclusive.  

Γνωρίζουμε βέβαια ότι υπάρχουν φωνές και συμφέροντα που υποστηρίζουν ότι το 
συγκεκριμένο είδος τουρισμού έχει αρνητικές επιπτώσεις στις τοπικές τουριστικές 
οικονομίες, το περιβάλλον και εν γένει την υγιή και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, ιδιαίτερα 
όσον αφορά στην φέρουσα ικανότητα πολλών μικρού και μεσαίου μεγέθους νησιών. Πάνω 
στο θέμα αυτό πραγματοποιείται τώρα μια ερευνητική δουλειά από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
και είμαστε σε άμεση επαφή και διάλογο με τους ερευνητές. 

Η κρουαζιέρα έχει επιπτώσεις σε αρκετές επιχειρήσεις τουριστικών προορισμών όπως π.χ. 
μεταφορές (ταξί, λεωφορεία, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα), ταξιδιωτικοί πράκτορες, 

61 
 



ξενοδοχεία, μουσεία,  αξιοθέατα,  τέχνες,  εκδηλώσεις,  καταστήματα,  εστιατόρια, είδη 
ένδυσης, συνεταιρισμοί που προωθούν τοπικές σπεσιαλιτέ και προϊόντα κλπ.  

Το μεγάλο ζητούμενο είναι λοιπόν πως κατανέμονται τα οικονομικά οφέλη από την 
κρουαζιέρα και από ποιους παράγοντες εξαρτάται το ύψος τους.  

Μελέτες έχουν καταδείξει ότι τα οφέλη συγκεντρώνονται κυρίως σε χώρες που πωλούν 
κλίνες για κρουαζιερόπλοια αλλά ταυτόχρονα φιλοξενούν τα γραφεία των εταιρειών και 
προσφέρουν μία σειρά υπηρεσιών προς αυτές.  

Εξάλλου, τα οικονομικά οφέλη εξαρτώνται από την τουριστική ωριμότητα ενός προορισμού 
και από τις πολιτικές του τοπικού χώρου προκειμένου να επωφεληθεί από τον κλάδο.  

Η βιομηχανία της κρουαζιέρας είναι εν δυνάμει παραγωγός πλούτου για τα λιμάνια 
προορισμών. Ωστόσο, η παραμονή μεγάλων κρουαζιερόπλοιων στα λιμάνια απαιτεί ιδιαίτερα 
υψηλές επενδύσεις καθώς και κόστη συντήρησης. Τούτο μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις 
σε πτώση του ΑΕΠ.  

Είναι επίσης σημαντικό να μελετήσουμε, ιδιαίτερα για τα νησιά, το θέμα των δαπανών των 
τουριστών σε σχέση με τις εισαγωγές προϊόντων και τροφίμων. 

Σημαντικές εξίσου είναι και οι κοινωνικές επιπτώσεις με τους τουρίστες των 
κρουαζιερόπλοιων να καταλαμβάνουν την ίδια γεωγραφική περιοχή κατά τη διάρκεια ίδιων 
ωρών μέσα στην μέρα (ιδιαίτερα αργά το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα). 

Τέλος, οι περιβαλλοντικές και πολιτισμικές επιπτώσεις μπορεί να είναι σημαντικές, ιδιαίτερα 
αισθητές στα νησιά. 

Εκτιμούμε, ως εκ τούτου ότι είναι καταρχήν αναγκαία η δημιουργία Οργανισμών Διαχείρισης 
Τουρισμού (Destination Management Organizations) στα νησιά μας. 

Οι τουριστικοί προορισμοί έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται με τις εταιρίες 
κρουαζιέρας στην χάραξη πορείας της κρουαζιέρας. Οι σημαντικότερες προϋποθέσεις για τη 
χάραξη της πορείας αυτής και στην επιλογή του προορισμού είναι:  

- η δυνατότητα υποδοχής κρουαζιερόπλοιων με ασφάλεια, 
- η ελκυστικότητα του προορισμού και η μοναδικότητά του, 
- η υποστήριξη του τοπικού πληθυσμού, 
- η πρόβλεψη προσβασιμότητας και η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών για την ικανοποίηση 

των επιβατών. 

κυρίες και κύριοι, 

Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρώπη είχε, εκτός των άλλων, επιπτώσεις 
και στις επιχειρήσεις που εκπροσωπούν τα επιμελητήρια – εταίροι του Insuleur.  

Ως Διοίκηση του ως άνω φορέα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για συνέχιση της 
λειτουργίας του και του ρόλου του  στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ε.Ε. και 
ελπίζουμε να σας έχουμε αρωγούς στο έργο αυτό. 

                                                                   Σας ευχαριστώ.  
                                                              Γεώργιος Μπενέτος 
                           Πρόεδρος Insuleur & Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά 
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           10.                                              
                                                   ΦΟΡΟΥΜ 

            ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ  ΟΜΙΛΟΥ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  ΝΗΣΙΩΝ    (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.)  
                                                       10/10/2015 - ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

        «Προοπτικές ανάπτυξης τουρισμού των Ελληνικών νησιών – επιχειρηματικότητα - τεχνολογία - καινοτομία» 
                                       ΟΜΙΛΙΑ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΥ 
            ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & INSULEUR  

            «Τουρισμός και κρουαζιέρα – πολύτιμα εργαλεία ανάπτυξης της νησιωτικής    επιχειρηματικότητας» 

κύριοι (επίσημοι), αγαπητοί συνάδελφοι, 

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας να τοποθετηθώ σχετικά στο 
σημερινό φόρουμ, το οποίο διεξάγεται στα πλαίσια της 38ης Γ.Σ. του Ε.Ο.Α.Ε.Ν.  
 
Δεν είναι πολύς καιρός από τον περασμένο Μάϊο, που πραγματοποιήσαμε στην Αρχαία 
Ολυμπία ως Insuleur - με την ευκαιρία του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας, 
σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηλείας – φόρουμ. με θέμα τις οικονομικές επιπτώσεις της 
κρουαζιέρας, στους παράκτιους, νησιωτικούς και παραποτάμιους προορισμούς. 

Κατά τη διάρκεια του φόρουμ, διερευνήθηκαν δυνατότητες και συνθήκες που 
παρουσιάζονται σε παράκτιους, νησιωτικούς και παραποτάμιους προορισμούς κρουαζιέρας 
για τις επιχειρήσεις και εξετάστηκαν μέθοδοι, τρόποι και διαδικασίες, για την 
αποτελεσματική συμμετοχή των νησιωτικών και παράκτιων επιχειρήσεων, στην προώθηση 
της θεματικής βιομηχανίας τουρισμού, προσφέροντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες. 
Παρουσιάστηκαν επίσης διεθνείς καλές πρακτικές από τις μακρο-περιφέρειες Ιονίου-
Αδριατικής και του Δούναβη και αποτελεσματικά εργαλεία ανάπτυξης του τομέα.  

Υπήρξε έντονος προβληματισμός για τους τρόπους αποτελεσματικότερης συμμετοχής της 
τοπικής οικονομίας στην οικονομική αυτή δραστηριότητα, όπως π.χ. των μεταφορών (ταξί, 
λεωφορεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων), ταξιδιωτικών γραφείων, ξενοδοχείων, μουσείων, 
τεχνών, εκδηλώσεων, καταστημάτων, εστιατορίων, συνεταιρισμών που παράγουν μοναδικά 
τοπικά προϊόντα κτλ. Σημειώθηκε από πολλούς εισηγητές ότι η δραστηριότητα αυτή μπορεί 
να επιφέρει αύξηση εσόδων για τους τουριστικούς προορισμούς, αν υπάρξει συνεργασία με 
τις εταιρίες των κρουαζιερόπλοιων.  

Έγιναν σημαντικές ανακοινώσεις,  όσον αφορά στα έργα υποδομών στα λιμάνια προσέγγισης 
κρουαζιερόπλοιων, στην διεύρυνση της τουριστικής περιόδου για την κρουαζιέρα, στην 
χορήγηση visa σε επισκέπτες - τουρίστες εκτός Σένγκεν, στην διεύρυνση του ωραρίου 
λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, τη συμμετοχή περισσότερων νησιών 
στις δραστηριότητες της κρουαζιέρας, το σεβασμό της φέρουσας ικανότητας ορισμένων 
ευαίσθητων προορισμών, όπως τα μικρά νησιά κ.λ.π.  

Τα συμπεράσματα του Φόρουμ, θα βοηθήσουν εκτός των άλλων, τα τοπικά Επιμελητήρια και 
τους τοπικούς οργανισμούς, να διαπιστώσουν και να μελετήσουν τις σύγχρονες ανάγκες της 
βιομηχανίας και να επωφεληθούν από αυτές  υπέρ των επιχειρήσεων μελών τους και των 
τοπικών οικονομιών εν γένει.  

Σε συνέχεια λοιπόν των ως άνω συμπερασμάτων, θεωρώ ότι  η βιώσιμη ανάπτυξη των 
νησιών και η ανάπτυξη των νησιών χωρίς αποκλεισμούς,  είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την 
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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. 

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 
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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. 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 
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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. 
 
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 Πειραιά & Insuleur         
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           11. 
ΗΜΕΡΙΔΑ – ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

 ΘΕΜΑ : 
«ΕΞΥΠΝΑ  ΝΗΣΙΑ»  

    24/11/2015 – ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (INSULEUR – Ε.Ο.Κ.Ε.) 
   ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ κ.  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΥ   

ΠΡΟΕΔΡΟΥ  INSULEUR  & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ  

 

κύριοι (επίσημοι), 
κυρίες και κύριοι, 

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

Το ερώτημα που θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε, είναι το «πότε μπορούν τα νησιά ως 
οντότητες και οι νησιωτικές επιχειρήσεις κατεπέκταση 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 λοιπά 
απρόβλεπτα γεγονότα, έρχονται να προσθέσουν στο πάζλ 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. 

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. 

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 ;  
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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. 

Η οικολογική συνύπαρξη των επιχειρήσεων και του 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. 

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 σύγχρονη και «έξυπνη» επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να αναδείξει και 
να τροφοδοτήσει το περιβάλλον με τα αναγκαία εκείνα μέσα, τα οποία απαιτούνται για την 
ανάπτυξή του.  

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 
γεωργοκτηνοτροφική 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 
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περιοχή και ιδίως στα νησιά της χώρας μας μπορεί και πρέπει να αποτελέσει μία από τις 
κύριες πηγές εισοδήματος / πόρων ζωής.  

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. 

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. 

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. 

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.  

Αξίζει, γιατί με το σωστό σχεδιασμό και την ανάλογη στρατηγική μπορούν να εξασφαλίσουν 
οφέλη και να συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης τους. 

Σ’ αυτό το κομμάτι χρειάζεται να «ενοχλήσουμε» και να ζητήσουμε επιτακτικά να γίνουν 
συνεργάτες μας η ευρωπαϊκή και η εθνική πολιτική και κυβερνητική εξουσία, προσφέροντας 
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 & Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά                              
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           12. 
Φόρουμ με θέμα : « Οικονομικές επιπτώσεις της Κρουαζιέρας  στους παράκτιους 

Νησιωτικούς      και Παραποτάμιους Προορισμούς»  
           Αρχαία Ολυμπία                                                                                               

23/05/2015  
Σύντομος χαιρετισμός Προέδρου Insuleur και Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά 

(Ε.Ε.Π.)  κ. Γεωργίου  Μπενέτου.  
                           ________________________________ 

κύριοι (επίσημοι), 
αγαπητοί φίλοι , 

          Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, σας καλωσορίζω στο χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, 
που επιλέξαμε για την διεξαγωγή του σημερινού συνεδρίου. 

          Ο συγκεκριμένος χώρος δεν επελέγη τυχαία, επιλέχθηκε με το σκεπτικό του 
συμβολισμού της ειρήνης και συμφιλίωσης των λαών και το διαχρονικό μήνυμα που 
εκπέμπει προς αυτήν την κατεύθυνση. 

          Η Ευρώπη, η Μεσόγειος και ο Πλανήτης ολόκληρος, προβληματίζονται έντονα από 
την γενικότερη οικονομική, πολιτική και κοινωνική αναταραχή, που υπάρχουν διάχυτες στην 
ατμόσφαιρα. 

          Κρίση αξιών, θεσμών, οικονομικών συστημάτων κοινωνικών τάξεων, συνθέτουν ένα 
εκρηκτικό σκηνικό .  

          Θέλαμε λοιπόν να προτάξουμε το μήνυμα, πραγματοποιώντας την σημερινή εκδήλωση 
στα πλαίσια του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας 2015, ότι ο Τουρισμός και 
ειδικότερα η κρουαζιέρα, μπορεί να ενώσει, να φέρει κοντά τους λαούς των «παραθαλάσσιων 
προορισμών» και να συμβάλλει αποφασιστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των 
παράκτιων, νησιωτικών και παραποτάμιων προορισμών . 

          Η κρουαζιέρα αν αναπτυχθεί σωστά και αν δώσουμε όλοι μας την προσοχή που 
επιβάλλεται, είναι δυνατόν να αποδειχθεί πηγή πλούτου και κοινωνικής προόδου, για τους 
κατοίκους των περιοχών που θα αναπτυχθεί . 

         Και εστιάζω στην λέξη προσοχή, γιατί χρειάζεται πολύ καλή οργάνωση στην υποδοχή, 
διαχείριση, εξυπηρέτηση, μετακίνηση, σίτιση και αναψυχή, μεγάλου όγκου επιβατών/ 
επισκεπτών, σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

          Χρειάζονται υποδομές, εκπαιδευμένο προσωπικό και προπάντων οργάνωση, αλλά η 
πρόκληση είναι μεγάλη και τα οφέλη τόσο σημαντικά, που δεν πρέπει να μείνει κανείς 
αδιάφορος . 

          Ο αντίλογος εστιάζει στο γεγονός ότι αυτή η μορφή τουρισμού, θα έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στις τοπικές οικονομίες τουρισμού και στο περιβάλλον, ιδίως των μικρών νησιών .  

          Όλες οι απόψεις σεβαστές και συζητήσιμες. 

          Γι αυτό άλλωστε οργανώθηκε και το σημερινό φόρουμ, όπου ειδικοί ομιλητές θα 
παρουσιάσουν ένα προς ένα τα παραπάνω ζητήματα και θα προσπαθήσουν μέσα από ένα 
γόνιμο διάλογο, να δώσουν απαντήσεις σε όλους τους βάσιμους προβληματισμούς.  

           Στόχος μας είναι όταν κλείσουν οι εργασίες της σημερινής εκδήλωσης, κατά το 
δυνατόν να έχουμε προχωρήσει στην εξαγωγή ενός ενιαίου συμπεράσματος, χωρίς απτές 
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αμφισβητήσεις, προκειμένου όλοι οι φορείς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που εμπλέκονται 
στο θέμα, να έχουν καλή συνεργασία με τους κατοίκους των τελικών προορισμών, οι οποίοι 
θα υποστούν μεν την ταλαιπωρία του εγχειρήματος, αλλά και θα απολαύσουν  τα θετικά του 
σημεία. 

            Θερμές ευχαριστίες οφείλονται σε όλους τους συνδιοργανωτές και υποστηρικτές του 
φόρουμ, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή που απευθυνθήκαμε για να ζητήσουμε την στήριξή 
τους ανταποκρίθηκαν άμεσα, αντιλαμβανόμενοι και συναισθανόμενοι την σοβαρότητα του 
θέματος, ιδίως για την οικονομία της χώρας μας. 

             Εύχομαι καλή συνέχεια στις εργασίες του φόρουμ και ευόδωση των προσπαθειών 
μας, για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών και πολιτών που εκπροσωπούμε.  

                                                          Σας ευχαριστώ. 
                                                      Γεώργιος Μπενέτος  
                                               Πρόεδρος Insuleur & Ε.Ε.Π. 
                                                                                          
                                                                         

           13.   

                    ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ  (Ε.Δ.Μ.Ν.) 
                                                    23/09/2015 - ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ  
  Παρέμβαση κ. Γεωργίου Μπενέτου – Προέδρου Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων   
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Insuleur) & Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (Ε.Ε.Π.) 

           « Γαλάζια & Πράσινη Ανάπτυξη, βασικοί πυλώνες ευημερίας των νησιών »  

 

κύριοι (επίσημοι), 
κύριε Πρόεδρε, 

Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να παραστώ στην σημερινή 
σας ημερίδα, με την τόσο σημαντική από πλευράς  ουσίας θεματολογία, που αφορά την 
ανάπτυξη της οικονομίας των μικρών νησιών της χώρας μας. 

Χρόνια τώρα, τα νησιά λόγω της γεωφυσικής τους κατάστασης έχουν επενδύσει στην 
θάλασσα σαν βασικό παράγοντα ανάπτυξης τους, μέσα από την τουριστική βιομηχανία και 
την αλιεία. 

Οι θάλασσες της Ευρώπης και ιδιαίτερα οι Ελληνικές θάλασσες με την ποικιλότητα των 
χαρακτηριστικών τους, αλλά και με την γονιμότητα του τοπίου τους, προσφέρουν  
σημαντικές ευκαιρίες επαγγελματικής ενασχόλησης για τους κατοίκους των περιοχών αυτών. 

15 από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν νησιά στην επικράτειά τους. Ο πληθυσμός τους 
ανέρχεται σε 21 εκατομμύρια άτομα περίπου. Πρόκειται περίπου για το 3,2% του συνολικού 
πληθυσμού της ΕΕ.  

Από το Καστελλόριζο μέχρι τις Εξωτερικές Εβρίδες Νήσους της Σκωτίας και από το 
Σααρέμα της Εσθονίας μέχρι την Μαγιόρκα τα προβλήματα που αναφύονται είναι κοινά, 
άλλοτε ηπιότερα, άλλοτε εντονότερα, ανάλογα από την απόσταση, το μέγεθος και άλλους 
παράγοντες.  
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Έχουν βέβαια και «συγκριτικά πλεονεκτήματα» τα νησιά μας, όπως π.χ. το εξαιρετικό 
τουριστικό προϊόν, ιδιαίτερα μάλιστα του παράκτιου και ναυτικού τουρισμού.  

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. 

Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί η τοπική απασχόληση, δίνοντας διέξοδο στην αναζήτηση 
εργασίας από τα μέλη της τοπικής κοινωνίας, αποτρέποντάς τα από την αναζήτηση 
βιοπορισμού σε άλλες περιοχές.  

 Η τουριστική δραστηριότητα τροφοδοτεί και 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, προκειμένου να παραχθούν τα προϊόντα τα οποία θα «καταναλώσει» η τουριστική 
δραστηριότητα. 

Ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός είναι ο μεγαλύτερος υπο-τομέας του τουρισμού, η 
μεγαλύτερη θαλάσσια οικονομική δραστηριότητα και η βασική οικονομική κινητήρια δύναμη 
σε πολλές παράκτιες περιοχές και νησιά της Ευρώπης.  

Οι Βαλεαρίδες νήσοι π.χ. ζουν κυρίως από τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό. Δέχονται 
περίπου 14 εκατομμύρια τουρίστες, δύο περίπου εκατομμύρια από κρουαζιέρα (22 εκατ. 
αφίξεις και αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο της Πάλμα) και διαθέτουν 450.000 κρεβάτια. 
Έχουν μία από τις πλέον αναπτυγμένες μαρίνες στον κόσμο. Το ήμισυ περίπου του ΑΕΠ των 
Βαλεαρίδων Νήσων διαμορφώνεται από το εν λόγω είδος του τουρισμό. 

Το INSULEUR, δηλαδή το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο 
οποίο έχω την τιμή να προεδρεύω),  συμμετείχε ως εταίρος στο έργο INNONAUTICS που 
υποβλήθηκε στην κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG IV, με επικεφαλής το Επιμελητήριο 
Μαγιόρκας. Στο πλαίσιο του έργου αυτού, δημιουργήθηκε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα 
(www.nauticaleurope.com) για χρήση επιχειρήσεων και τουριστών και είμαστε τώρα σε 
αναζήτηση αναδόχου που θα αναλάβει την διαχείριση της. 
 
Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσαν τέσσερα πιλοτικά σχέδια που υλοποιήθηκαν από τους εταίρους 
μας σε διαφορετικούς τομείς του θαλάσσιου τουρισμού, όπως π.χ. την δημιουργία 
τουριστικών πακέτων με προσφορά μαθήματα ιστιοπλοΐας, τις καταδύσεις για 
παρακολούθηση εναλίων αρχαιοτήτων κλπ. 

Ως υπεύθυνος εταίρος για την επικοινωνία, το INSULEUR, εκτός των άλλων, οργάνωσε έναν 
περίπλου των νησιών της Μεσογείου με το ιστορικό ιστιοπλοϊκό «Συνθήκη της Ρώμης», 
εκκινώντας από τον Πειραιά και περνώντας από Χίο, Ηράκλειο, Παλέρμο, Κάλιαρι, Βαστιά 
και τέλος την Πάλμα της Μαγιόρκας. Σε κάθε λιμάνι οργανώθηκε εκδήλωση  Ο περίπλους 
αυτός θα μπορούσε να αποτελέσει το σχέδιο μιας Regatta των δρόμων των νησιών. 
Συνομιλούμε με φορείς όπως π.χ. οι ιστιοπλοϊκοί Όμιλοι που θα αναλάμβαναν, λόγω 
εμπειρίας, την διοργάνωση της Regatta αυτής. 

Ο τομέας της κρουαζιέρας έχει σε παγκόσμια κλίμακα αναπτυχθεί κατά 10% ανά έτος τα 
τελευταία 30 χρόνια. Η δραστηριότητα εντοπίζεται κυρίως σε μερικές περιοχές του πλανήτη, 
όπως η Καραϊβική 45%, η Μεσόγειος 13%, η Βόρεια Ευρώπη 10%, το Μεξικό και ο 
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Παναμάς 10% και η Αλάσκα 8%. Εκτός από την Καραϊβική,  σε όλες τις άλλες περιοχές  ο 
τουρισμός κρουαζιέρας είναι εποχιακός. 

Υπάρχουν περίπου 120 εταιρίες κρουαζιέρας, τρεις από τις οποίες κατέχουν το 80% της 
παγκόσμιας χωρητικότητας.  

Η κρουαζιέρα μπορεί να δώσει ώθηση στις οικονομίες των νησιών μας και πρέπει να 
κάνουμε ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις με τη 
δημιουργία υποδομών. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ο 
επιβάτης που απλά επισκέπτεται για ελάχιστες ώρες ένα λιμάνι (transit) ξοδεύει 60 με 65 
ευρώ σε κάθε έξοδο του, ενώ ο επιβάτης που επιβιβάζεται και αποβιβάζεται σε ένα λιμάνι 
(home port) ξοδεύει κατ’ ελάχιστο 200 ευρώ. Οι πρώτοι δαπανούν ελάχιστα πηγαίνοντας 
μόνο στα μουσεία και επιπλέον δεν τρώνε σε εγχώρια εστιατόρια αφού έχουν πακέτα all 
inclusive.  

Γνωρίζουμε βέβαια ότι υπάρχουν φωνές και συμφέροντα που υποστηρίζουν ότι το 
συγκεκριμένο είδος τουρισμού έχει αρνητικές επιπτώσεις στις τοπικές τουριστικές 
οικονομίες, το περιβάλλον και εν γένει την υγιή και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, ιδιαίτερα 
όσον αφορά στην φέρουσα ικανότητα πολλών μικρού και μεσαίου μεγέθους νησιών. Πάνω 
στο θέμα αυτό πραγματοποιείται τώρα μια ερευνητική δουλειά από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
και είμαστε σε άμεση επαφή και διάλογο με τους ερευνητές. 

Η κρουαζιέρα έχει επιπτώσεις σε αρκετές επιχειρήσεις τουριστικών προορισμών όπως π.χ. 
μεταφορές (ταξί, λεωφορεία, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα), ταξιδιωτικοί πράκτορες, 
ξενοδοχεία, μουσεία,  αξιοθέατα,  τέχνες,  εκδηλώσεις,  καταστήματα,  εστιατόρια, είδη 
ένδυσης, συνεταιρισμοί που προωθούν τοπικές σπεσιαλιτέ και προϊόντα κλπ.  
 
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. 

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. 
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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. 
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.  
 
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. 
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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 εμπορική και 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. 
                                                                    Γεώργιος Μπενέτος 

Πρόεδρος  Insuleur & Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά 
 

        
 
 
           14. 
                          
                                      ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ                       
               «Νέες προοπτικές – Εργαλεία και τάσεις του τουρισμού στην Εύβοια»                                                  

07 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 
                             ΟΜΙΛΙΑ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΥ 
                  ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & INSULEUR 
         «Διεθνής πραγματικότητα και αξιοποίηση προγραμμάτων για την Εύβοια» 

 

κύριοι (επίσημοι), αγαπητοί συνάδελφοι, 

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποδέχθηκα την πρόσκληση να παραβρεθώ στην σημερινή 
εκδήλωση/έκθεση, με θέμα τις προοπτικές και τις τάσεις του τουρισμού στην Εύβοια. 
 
Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η ημερίδα  αυτή εστιάζεται στο ότι και οι δύο 
φορείς που εκπροσωπώ, δηλαδή το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά, αλλά και το 
Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης (Insuleur), έχουν αρμοδιότητα για 
περιοχές που περικλείονται ή βρέχονται από θάλασσα, δηλαδή είναι νησιωτικές ή «οιονεί 
νησιωτικές». 
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Στην κατηγορία αυτή επιτρέψτε μου να κατατάξω και την Εύβοια, παρά την τεχνητή οδική 
σύνδεση που διαθέτει με την ηπειρωτική χώρα.  
 
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.    
 
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, 
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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, ή 
μιας περιοχής γενικότερα; 

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

Επί του προκειμένου δηλαδή και εφόσον ο τουρισμός είναι η βασική πηγή εισοδήματος για 
πολλές περιοχές της χώρας μας,  θα μπορούσε κάθε τοπική κοινότητα να αναδείξει ένα 
«τοπικό» προϊόν, το οποίο αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημά της με τις άλλες νησιωτικές 
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, 
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ούτως ώστε να στηριχτεί πάνω του μια ολόκληρη τουριστική βιομηχανία, αφού ουσιαστικά ο 
τουρισμός είναι η κυριότερη πηγή εισοδήματος για αρκετές περιοχές της χώρας μας. 

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

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

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

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

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

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

Ακολούθως, εφόσον δημιουργηθεί μία αξιόλογη υποδομή γύρω από τα προαναφερθέντα 
προϊόντα, θα μπορούσε να προσελκυσθεί και επενδυτικό ενδιαφέρον για άλλες μικρές 

78 
 



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

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

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

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

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

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

επιβαρύνει το οικοσύστημα. 

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

Η συνύπαρξη επομένως σε μια περιοχή, ιδιαίτερα σε μια νησιωτική, επιχειρήσεων και 
τουρισμού είναι αναγκαία μορφή ορθολογικής οικονομικής διαχείρισης των τοπικών 
οικονομικών πόρων και προωθείται από τα σύγχρονα μοντέλα σχεδιασμού 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 
και στην πράσινη και καινοτόμα μεταποιητική δραστηριότητα. 
 
Ήδη επεξεργαζόμαστε κοινές πρακτικές προώθησης στην εσωτερική της Ε.Ε. αγορά, αλλά 
και σε αυτή εκτός Ε.Ε., ηλεκτρονικές πρακτικές ανάδειξης των τουριστικών προορισμών ή 
πραγματοποίησης τουριστικών εκθέσεων ή Β2Β συναντήσεων κατά την διάρκεια των 
συνεδρίων ή συνεδριάσεων της Γ.Σ. του Insuleur.    
 
Ας μην περιμένουμε τα πάντα από τους άλλους και μάλιστα τις κυβερνήσεις, τη δημόσια 
διοίκηση και την παραγωγή προγραμμάτων. 
Τα προγράμματα ας τα δημιουργήσουμε ή ας τα συμπληρώσουμε μόνοι μας, μέσα από 
συνεργασιακές διαδικασίες, κυρίως με επενδυτές του εξωτερικού. 
Δεν είναι δυνατόν μια οικονομία να περιμένει τα πάντα από προγράμματα. 
Τα προγράμματα θα ενισχύσουν την δράση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και δεν θα την 
δημιουργήσουν. 

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

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

                                                            Σας ευχαριστώ. 
                                                         Γιώργος Μπενέτος 

Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς & Insuleur                                                            
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           15.   
            ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΜΙΚΡΩΝ  ΚΥΚΛΑΔΟΝΗΣΩΝ 
         «O πρωτογενής τομέας πυλώνας Ανάπτυξης της βιώσιμης οικονομίας των μικρών νησιών»  
                                              Ίδρυμα Ευγενίδου  - 16/05/2015 
      Χαιρετισμός Προέδρου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά  & Insuleur κ. Γ. Μπενέτου.  

                           ________________________________ 

κύριοι (επίσημοι), 
κύριε Πρόεδρε, 

           Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να παραστώ στην 
σημερινή σας ημερίδα, με την τόσο σημαντική από πλευράς  ουσίας θεματολογία, που αφορά 
την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας των μικρών νησιών της χώρας μας. 

          Χρόνια τώρα, τα νησιά έχουν επενδύσει στην ανάπτυξη του μοντέλου του τουρισμού  
σαν βασικό οικονομικό παράγοντα ανάπτυξης τους, παραβλέποντας σε μικρό ή μεγαλύτερο 
βαθμό την ανάπτυξη της γεωργίας και της αλιείας . 

          Η Ελληνική γη και οι Ελληνικές θάλασσες με την ποικιλότητα των χαρακτηριστικών 
τους, αλλά και με την γονιμότητα του τοπίου τους, προσφέρουν  σημαντικές ευκαιρίες 
επαγγελματικής ενασχόλησης για τους κατοίκους των περιοχών αυτών. 

          Έχουμε ήδη αρκετά και μπορούμε να παράγουμε και πολλά περισσότερα προϊόντα 
αγροτικής γης, άριστης βιολογικής και διατροφικής αξίας, τα οποία μπορούν να καταστούν 
και θέλγητρα προσέλκυσης τουριστών και επισκεπτών, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο και 
τον τουρισμό της περιοχής τους. 

          Ο φυσικός πλούτος της Ελληνικής γης, το κλίμα  και η τεχνογνωσία που διαθέτουν οι 
άνθρωποι της, εγγυώνται την ποιότητα της προσπάθειας και χρειάζονται θέληση και κίνητρα 
για την ανάπτυξη της. 

          Αλλά ας μην περιμένουμε πάντα την ύπαρξη κάποιου «προγράμματος» ως κινήτρου 
για να καλλιεργήσουμε τη γη μας. 

         «Πρόγραμμα» ας γίνει πρωτίστως η όρεξη μας για δουλειά, η πίστη μας για την 
γονιμότητα του τόπου μας και η συστηματοποίηση της προσπάθειας μας, εκμεταλλευόμενοι 
τις σύγχρονες πρακτικές παραγωγής. 

          Κατόπιν ας έλθουν και οι διεκδικήσεις καλύτερων οικονομικών συνθηκών 
δραστηριοποίησης και ανάπτυξης υποβοηθητικών σχετικών υποδομών. 

          Οι πρόγονοι μας καλλιεργούσαν τη γη τους με ό,τι μέσα είχαν και αυτή τις 
περισσότερες φορές τους αντάμειβε.  

          Δεν είπαμε να γυρίσουμε στην εποχή του «αραμπά», αλλά ας μην περιμένουμε και τα 
πάντα από τους άλλους.  

           Ο πρωτογενής τομέας της παραγωγής, διαχρονικά ήταν ο τροφοδότης της οικονομίας 
αρκετών περιοχών της Ελλάδας και γενεσιουργός αιτία για την ανάπτυξη στην εγγύτερη 
περιοχή μονάδων μεταποίησης και εμπορίου. 
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            Τα τελευταία 20 – 25 χρόνια, ιδίως στα νησιά, αρκετοί επέλεξαν την εγκατάλειψη της 
γεωργίας και της αλιείας και επιδόθηκαν στην μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. 

             Ο νησιωτικός τουρισμός όμως δίνει απασχόληση το πολύ 3 – 4 μήνες το χρόνο. 

            Το υπόλοιπο διάστημα επιβάλλεται τη σημερινή εποχή και εναλλακτική πηγή 
εισοδήματος των κατοίκων, αφού η εποχή των «παχιών αγελάδων» έχει τελειώσει και είναι 
δύσκολο να δουλεύει κάποιος 3 μήνες για να συντηρείται 12. 

            Επιπρόσθετα γιατί ο πρωτογενής τομέας να μην λειτουργήσει και αυτούς τους 3 
μήνες,  ως τοπικός προμηθευτής προϊόντων που θα καταναλωθούν στον τουρισμό, δίνοντας 
μια μορφή αυτάρκειας στην κατά περιοχή νησιωτική οικονομική πραγματικότητα. 

            Τέλος, η εναλλακτική απασχόληση και εκτός τουριστικού τομέα, βοηθά και την 
κοινωνική συνοχή, κρατώντας το εργατικό δυναμικό στον τόπο του, προσφέροντας και 
εναλλακτικές μορφές απασχόλησης. 

             Συγχαρητήρια λοιπόν γι΄ αυτήν την πρωτοβουλία διοργάνωσης αυτής της ημερίδας 
και εύχομαι πολύ σύντομα, να δούμε και τα ορατά αποτελέσματα της επιτυχίας της στην 
πράξη.  

                                                                                  Σας ευχαριστώ. 

                                                                               Γεώργιος Μπενέτος 
                                                                        Πρόεδρος Ε.Ε.Π. &  Insuleur. 
      

           
           16. 
 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΥ  
ΓΙΑ ΤΟΝ «ΟΔΗΓΟ» ΤΗΣ 29ης ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ  

(ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ 12/06-28/06/2015)  
 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι επισκέπτες,  

Χαιρετίζω για άλλη μια φορά τη διοργάνωση της 29ης 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. 
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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. 

ΜΑΪΟΣ  2015 

                                                               Σας ευχαριστώ, 
                        Γιώργος Μπενέτος 

              Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά 
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2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 

 
           1. 

                                                                                                                        Γ.Σ. Κ.Ε.Ε.Ε.  
                                                04/09/2015  Ε.Β.Ε.Θ. 
Παρέμβαση κ. Γεωργίου Μπενέτου -  Προέδρου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου    Πειραιά 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Διανύουμε ήδη το τρίτο τρίμηνο εφαρμογής της πρόσφατης τροποποίησης της 
επιμελητηριακής νομοθεσίας με τον ν. 4314/2014 και τις σχετικές με αυτόν υπουργικές 
αποφάσεις που αφορούν τα έσοδα των επιμελητηρίων.  

Θεωρώ ότι μετά την περίοδο αναταραχής και αβεβαιότητας που περάσαμε τα δύο τελευταία 
χρόνια για την υποχρεωτικότητα της συνδρομής στα επιμελητήρια και την οριοθέτηση της 
έννοιας της λέξης «ανταποδοτικότητα», επιτεύχθηκε η εξεύρεση της «χρυσής τομής» και 
θεσμοθετήθηκε ένα καθεστώς που διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό τα έσοδα και κατ΄ επέκταση 
την βιωσιμότητα των επιμελητηρίων. 

Άλλωστε η «ανταποδοτικότητα» ερμηνεύθηκε θεωρώ επαρκώς πρώτον από την 12/01/2015 
γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου μας κ. Σταύρου Βαρδαλά, αλλά και από την από 
2243/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπόθεση συνδρομής Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Ε.), 
όπου αναφέρεται αντίστοιχα ότι για την διαθεσιμότητα λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ., αλλά και 
παροχής (σύμφωνα με την 78030/30-12-2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης) και 
λοιπών έμμεσων ή άμεσων υπηρεσιών αρμοδιότητας των επιμελητηρίων, 
«ανταποδοτικότητα» σημαίνει την παροχή ή την δυνατότητα παροχής προς τα μέλη 
υπηρεσιών και ως εκ τούτου η συνδρομή είναι απαραίτητη για την διατήρηση της 
ετοιμότητας του φορέα «επιμελητήριο» να παρεμβαίνει πρωτίστως συμβουλευτικά προς την 
Πολιτεία και τα μέλη του, για θέματα επιχειρηματικότητας. 

Γιατί σε κάθε περίπτωση, το καθεστώς λειτουργίας μας ως Ν.Π.Δ.Δ., δεν ευθυγραμμίζεται 
πλήρως με την διατύπωση απόψεων για εξεύρεση εσόδων από «επιχειρηματική» 
δραστηριότητα, «ανταγωνιζόμενοι» ουσιαστικά τις επιχειρήσεις μέλη μας στην παροχή 
ιδιωτικής φύσης υπηρεσιών και με κίνδυνο ζημιογόνων χρήσεων, αλλά και σε απώτερη 
σκέψη και νομική αναζήτηση μπορεί εύκολα να τεθεί και το ερώτημα κατά πόσο 
συμβιβάζεται να ελέγχουμε, δηλαδή να αδειοδοτούμε, επιχειρήσεις που έχουμε οικονομικό 
συμφέρον να είναι μέλη μας. 
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Ας διαχειρισθούμε λοιπόν σωστά  τα έσοδα που μας έδωσαν οι προαναφερθείσες διατάξεις, 
αποσκοπώντας να προσφέρουμε γενικού και δημόσιου χαρακτήρα υπηρεσίες για τις 
κατηγορίες επαγγελμάτων των μελών μας και την επιχειρηματικότητα,  πετυχαίνοντας την 
βελτιστοποίηση των παροχών μας, με μια μικρή αναδιάρθρωση του διαιρεμένου καθεστώτος 
λειτουργίας των αμιγών  επιμελητηρίων, σε αυτό  της ενοποιημένης λειτουργίας τους. 

Προτού σας αναφέρω επιγραμματικά την θέση μου για την «ενοποιημένη» λειτουργία των 
Επιμελητηρίων, θα ήθελα να καταθέσω μια πρόταση για την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί 
διαχρονικά επίκαιρη. 

Ας στείλουμε από εδώ σήμερα ψήφισμα – πρόσκλησή μας προς τους εταίρους/ δανειστές μας 
-και ιδιαίτερα στους πιο απαιτητικούς από αυτούς- να έλθουν στην Ελλάδα να «στήσουν» 
επιχειρήσεις. 

Από το παραγόμενο δε από αυτές τις επιχειρήσεις αποτέλεσμα και την απασχόληση που 
αυτές θα προσφέρουν στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, θα προκύψει αύξηση των εσόδων 
του Κράτους, μέσω των φορολογικών εισπράξεων και των ασφαλιστικών εισφορών. 

Έτσι θα παράγουμε έσοδα, τα οποία θα μπορούν να δοθούν για αποπληρωμή του χρέους, 
αλλά και για κάλυψη λοιπών κοινωνικών δαπανών.   

Κλείνω την παρένθεση και όσον αφορά την λειτουργία των Επιμελητηρίων, επαναφέρω προς 
συζήτηση την πρόταση που έχω καταθέσει και στο παρελθόν, για την  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 βασικών επιμελητηριακών   αρμοδιοτήτων (Γ.Ε.ΜΗ., Υπηρεσία μιας Στάσης, 
Παροχή Πρωτοβάθμιας Συμβουλευτικής Υποστήριξης). 

• ενιαία και ορθολογικότερη αντιμετώπιση λειτουργικών, οικονομικών και   
διοικητικών θεμάτων. 

• καλύτερη συνολική επιμελητηριακή εικόνα προς τα έξω. 
 

       ΚΚααττόόππιινν  κκααιι  εεφφόόσσοονν  δδιιεευυθθεεττηηθθοούύνν  τταα  ππααρρααππάάννωω,,  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))::  

 

85 
 



86 
 

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

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Μελών Επιμελητηρίων. Ο εν λόγω φορέας στελεχωμένος με
το κατάλληλο δυναμικό θα επιμορφώνει περιοδικά τα μέλη 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.

  
ΣΣηημμεειιώώννεεττααιι  όόττιι  γγιιαα  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττωωνν  εενν  λλόόγγωω  ππρροοττάάσσεεωωνν  δδεενν  χχρρεειιάάζζεεττααιι  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττηηςς  
εεππιιμμεελληηττηηρριιαακκήήςς  ννοομμοοθθεεσσίίααςς,,  ααλλλλάά  σσεε  εεφφααρρμμοογγήή  ααυυττήήςς  έέκκδδοοσσηη  υυπποουυρργγιικκήήςς  ααππόόφφαασσηηςς  ήή  
ααππόόφφαασσηηςς  δδιικκήήςς  μμααςς..    
  
ΟΟιι  κκααιιρροοίί  εεππιιττάάσσσσοουυνν  ττηηνν  σσυυννέέννωωσσηη  δδυυννάάμμεεωωνν  κκααιι  όόχχιι  ττοονν  κκαατταακκεερρμμααττιισσμμόό..  
  
ΖΖοούύμμεε  ττοονν  ααιιώώνναα  ττηηςς  εεξξεειιδδίίκκεευυσσηηςς  κκααιι  όόχχιι  ττηηςς  κκααττοοχχήήςς  γγεεννιικκεευυμμέέννηηςς  κκααιι  ααπποοσσππαασσμμααττιικκήήςς  
γγννώώσσηηςς..  
  
ΑΑςς  εεππιικκεεννττρρώώσσοουυμμεε  λλοοιιππόόνν  ττηηνν  ππρροοσσοοχχήή  μμααςς  σσττοο  νναα  ππρροοσσφφέέρροουυμμεε  κκααλλάά  ττιιςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  πποουυ  
ήήδδηη  έέχχοουυμμεε  κκααιι  ααςς  ααφφήήσσοουυμμεε  γγιιαα  ττοο  ααππώώττααττοο  μμέέλλλλοονν  ττιιςς  σσκκέέψψεειιςς  γγιιαα  εεκκ  ννέέοουυ  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  
ττηηςς  εεππιιμμεελληηττηηρριιαακκήήςς  ννοομμοοθθεεσσίίααςς,,  γγιιααττίί  σσττηηνν  ππρρόόσσφφααττηη  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  δδεενν  ιικκααννοοπποοιιήήθθηηκκαανν  
ττυυχχόόνν  ππρροοσσωωππιικκέέςς  μμααςς  εεππιιθθυυμμίίεεςς..  
  
ΗΗ  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς  ααγγοορράάςς  κκααιι  ττηηςς  πποολλιιττιικκήήςς  εείίννααιι  ααμμεείίλλιικκττηη  κκααιι  δδεενν  ππρρέέππεειι  νναα  ξξεεχχννάάμμεε  όόττιι  οοιι  
πποολλέέμμιιοοιι  ττηηςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  ααυυττοοττέέλλεειιααςς  ττωωνν  εεππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν,,  κκααρρααδδοοκκοούύνν  ππόόττεε  θθαα  ξξααννααννοοίίξξεειι  
ττοο  θθέέμμαα  ττωωνν  εεππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν,,  γγιιαα  εευυννόόηηττοουυςς  λλόόγγοουυςς..    
  
ΑΑςς  μμηηνν  ττοουυςς  δδώώσσοουυμμεε  εεμμεείίςς  ττηηνν  ααφφοορρμμήή..  
  
  
                                                                                                                                    ΣΣααςς  εευυχχααρριισσττώώ..  
                                                                                                                            ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΜΜππεεννέέττοοςς  
                                                                                                                                ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..    
  
[[ΣΣηημμεείίωωσσηη::  ΟΟιι  ααννωωττέέρρωω  θθέέσσεειιςς  υυπποοσσττηηρρίίχχθθηηκκαανν  κκααιι  σσττιιςς  ΓΓ..ΣΣ..  ττηηςς  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..  ττηηςς  2200//0066//22001155  
(Επιμελητ
                       
(Επιμελητήήρριιοο  ΚΚααββάάλλααςς))  κκααιι  ττηηςς  2244//0044//22001155  ((ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ΑΑχχααϊϊααςς))]]..    
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                        22..  

                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                    ΠΠεειιρρααιιάάςς        2222//1122//22001155  
                                                                                                                                                                                                              ΑΑρρ..  ππρρωωττ..::            2200006600    

                                                                                                                                                                                                                    ΠΠΡΡΟΟΣΣ::  --  κκ..  ΑΑννττ..  ΠΠααππααδδεερράάκκηη  
                                                                                                                                                                                                                                      ΓΓεενν..  ΓΓρρααμμμμααττέέαα  ΕΕμμπποορρίίοουυ  &&  

ΠΠρροοσστταασσίίααςς  ΚΚααττααννααλλωωττήή  

                                                                                                                                                                                                                ΚΚΟΟΙΙΝΝ::    --  κκ..  ΚΚ..  ΜΜίίχχααλλοο                                                                                                          
ΠΠρρόόεεδδρροο  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ                                                                                            
--  κκ..κκ..  ΠΠρροοέέδδρροουυςς  
ΕΕππ ιιμμεελληηττηηρρίίωωνν                        
μμεελλώώνν  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..  

                                                                                                                                                                                                                                              --  κκ..  ΜΜ..  ΓΓιιάάγγκκαα    
                                                                                                                                                                                                                                              ΠΠρρόόεεδδρροο  ΟΟ..ΣΣ..ΥΥ..ΕΕ..      

  

κκύύρριιεε  ΓΓεενν..  ΓΓρρααμμμμαα ττέέαα..  

ΣΣεε  ααππάάννττηησσηη  ττοουυ  μμεε  ααρρ..  ππρρωωττ..  990099//1166--1122--22001155  εεγγγγρράάφφοουυ  σσααςς,,  μμεε  θθέέμμαα  ττηηνν  εεππιικκααιιρροοπποοίίηησσηη  
κκααιι  σσυυμμππλλήήρρωωσσηη  ππρροοττάάσσεεωωνν  γγιιαα  ττηηνν  ααννααθθεεώώρρηησσηη  ττηηςς  εεππιιμμεελληηττηηρριιαακκήήςς  ννοομμοοθθεεσσίίααςς,,  σσααςς  
γγννωωρρίίζζοουυμμεε  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς//ππρροοττάάσσεειιςς  μμααςς..  

Διανύσαμε ήδη ένα χρόνο εφαρμογής της πρόσφατης τροποποίησης της επιμελητηριακής 
νομοθεσίας με τον ν. 4314/2014 και τις σχετικές με αυτόν υπουργικές αποφάσεις που 
αφορούν τα έσοδα των επιμελητηρίων.  

Θεωρούμε ότι μετά την περίοδο αναταραχής και αβεβαιότητας που περάσαμε τα δύο 
τελευταία χρόνια για την υποχρεωτικότητα της συνδρομής στα επιμελητήρια, επιτεύχθηκε η 
εξεύρεση της «χρυσής τομής» και θεσμοθετήθηκε ένα καθεστώς που διασφαλίζει σε μεγάλο 
βαθμό τα έσοδα και κατ΄ επέκταση την βιωσιμότητα του θεσμού. 

Γιατί σε κάθε περίπτωση, το καθεστώς λειτουργίας μας ως Ν.Π.Δ.Δ., δεν ευθυγραμμίζεται 
πλήρως με την διατύπωση απόψεων για εξεύρεση εσόδων από «επιχειρηματική» 
δραστηριότητα, «ανταγωνιζόμενοι» ουσιαστικά τις επιχειρήσεις μέλη μας στην παροχή 
ιδιωτικής φύσης υπηρεσιών και με κίνδυνο ζημιογόνων χρήσεων, αλλά και σε απώτερη 
σκέψη και νομική αναζήτηση μπορεί εύκολα να τεθεί και το ερώτημα κατά πόσο 
συμβιβάζεται να ελέγχουμε, δηλαδή να αδειοδοτούμε, επιχειρήσεις που έχουμε οικονομικό 
συμφέρον να είναι μέλη μας. 

Ας διαχειρισθούμε λοιπόν σωστά  τα έσοδα που μας έδωσαν οι προαναφερθείσες διατάξεις, 
αποσκοπώντας να προσφέρουμε γενικού και δημόσιου χαρακτήρα υπηρεσίες για τις 
κατηγορίες επαγγελμάτων των μελών μας και την επιχειρηματικότητα,  πετυχαίνοντας την 
βελτιστοποίηση των παροχών μας.  
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Προς αυτή την κατεύθυνση, προτείνουμε τα κύρια θέματα συζήτησης για την βελτιστοποίηση 
της επιμελητηριακής νομοθεσίας, σε χρόνο που θα επιλέξετε εσείς ως πολιτική ηγεσία (εκτός 
της πρότασης με α/α 5 που θα μπορούσε να υλοποιηθεί άμεσα), γιατί ως γνωστόν επίκεινται 
εντός του 2016 εκλογές ανάδειξης νέων οργάνων διοίκησης στα επιμελητήρια,  να είναι:                                         

1. Διατήρηση  νομοθετικού  πλαισίου  λειτουργίας  τους  ως  Ν.Π.Δ.Δ.   Διατήρηση νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας τους ως Ν.Π.Δ.Δ.

2.2.  Ισχυροποίηση  του  ρόλου  τους  ως  συμβούλου  της  Πολιτείας  και  των  μελών  τους.  Ισχυροποίηση του ρόλου τους ως συμβούλου της Πολιτείας και των μελών τους.

3.3.  Βελτίωση  διαδικασίας  λειτουργίας  Γ.Ε.ΜΗ.  και  Υπηρεσίας  μιας  Στάσης.  Βελτίωση διαδικασίας λειτουργίας Γ.Ε.ΜΗ. και Υπηρεσίας μιας Στάσης.
ΌΌσσοονν  ααφφοορράά  ττοο  ΓΓ..ΕΕ..ΜΜΗΗ..  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  λλεειιττοουυρργγήήσσεειι  σσαανν  μμηηττρρώώοο  κκααττααγγρρααφφήήςς  κκααιι  
ππιισσττοοπποοίίηησσηηςς  ττηηςς  εεμμπποορριικκόόττηηττααςς  ((εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηηττααςς)),,  ππεερριιέέχχοονν  ππλλήήρρηη  σσττοοιιχχεείίαα,,  
οούύττωωςς  ώώσσττεε  νναα  ππρροοσσφφέέρρεειι  άάμμεεσσηη  ααππεειικκόόννιισσηη  ππρροοςς  ππλληηρροοφφόόρρηησσηη  κκάάθθεε    
εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοουυ,,  ττωωνν  δδεεδδοομμέέννωωνν  κκααιι  ππααρρααμμέέττρρωωνν  άάσσκκηησσηηςς  ττηηςς  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηηττααςς  
κκααττάά  ππεερριιοοχχέέςς..      

44..  ΩΩςς  εεννααλλλλαακκττιικκόόςς  ττρρόόπποοςς  εείίσσππρρααξξηηςς  ττωωνν  εεσσόόδδωωνν  ττοουυςς  ππρροοττεείίννεεττααιι    ((ααφφοούύ  εεννοοπποοιιηηθθοούύνν  
σσεε    έένναα  πποοσσόό  ααππόό  λλεειιττοουυρργγίίαα  ΓΓ..ΕΕ..ΜΜΗΗ..  &&  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ)),,  πποοσσοοσσττόό  ααππόό  ττοονν  φφόόρροο  
εειισσοοδδήήμμααττοοςς  κκάάθθεε  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  ––  μμέέλλοουυςς  ααππόό  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  νναα  
ααπποοδδίίδδεεττααιι  σστταα  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα,,  μμεε  ππίίσσττωωσσηη  ττοουυ  λλοογγααρριιαασσμμοούύ  ττοουυ  οοιικκεείίοουυ  ((ββάάσσεειι  
ΚΚ..ΑΑ..ΔΔ..  &&  γγεεωωγγρρααφφιικκήήςς  ππεερριιοοχχήήςς))  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς..  

          ΈΈωωςς  ττόόττεε    οοιι  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  ππλληηρρωωμμέέςς  πποουυ  ααφφοορροούύνν    ττοο  ΓΓ..ΕΕ..ΜΜΗΗ..,,  νναα  μμπποορροούύνν      νναα  
γγίίννοοννττααιι  κκααιι  σσττοο  ααρρμμόόδδιιοο  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο..  

5. Λειτουργία σε κάθε τέως νομό ενός 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, 
Παροχή Πρωτοβάθμιας Συμβουλευτικής Υποστήριξης). 

  -  ενιαία και ορθολογικότερη αντιμετώπιση λειτουργικών οικονομικών και   
διοικητικών    θεμάτων 

- καλύτερη συνολική Επιμελητηριακή εικόνα προς τα έξω 

66..  ΠΠρροολληηππττιικκόόςς  έέλλεεγγχχοοςς  δδααππααννώώνν  ααππόό  ττοο  ΕΕλλεεγγκκττιικκόό  ΣΣυυννέέδδρριιοο..  
                                    ΓΓιιαα  ττηηνν  ττααχχύύττηητταα  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  ππρροοττεείίννεεττααιι  οο  έέλλεεγγχχοοςς  νναα  γγίίννεεττααιι  ααππόό  κκλλιιμμάάκκιιοο    

εεδδρρεεύύοονν          σσττοο  εεπποοππττεεύύοονν  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ήή  σσττηηνν  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..,,  μμεε  ααπποοκκλλεειισσττιικκήή  ααρρμμοοδδιιόόττηητταα  
ττοονν  έέλλεεγγχχοο  ττωωνν  εεννττααλλμμάάττωωνν  δδααππααννώώνν  ττωωνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν,,  τταα  οοπποοίίαα  θθαα  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  
ππρροοςς  έέλλεεγγχχοο  μμεε  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  ττρρόόπποο..  

77..    ΣΣύύννττααξξηη  ΕΕννιιααίίοουυ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  ΠΠρροομμηηθθεειιώώνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν,,  κκααθθώώςς  κκααιι  εειιδδιικκοούύ  
ππλλααιισσίίοουυ          γγιιαα  έέξξοοδδαα  ππααρράάσστταασσηηςς,,  έέξξοοδδαα  μμεετταακκίίννηησσηηςς  κκααιι  ααμμοοιιββώώνν  εεππιιττρροοππώώνν,,  
εεννιιααίίωωνν  γγιιαα  όόλλαα  τταα  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα..             
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8.  Νομοθετική ρύθμιση για δυνατότητα διακανονισμού οφειλών από συνδρομές για 
μέλη  του Επιμελητηρίου που διακόπτουν την δραστηριότητά τους για 
συνταξιοδότηση, ούτως ώστε να λαμβάνουν το σχετικό πιστοποιητικό μας για τον 
ασφαλιστικό φορέα. Οι οφειλόμενες συνδρομές να αποδίδονται από τον ασφαλιστικό 
φορέα απευθείας στο Επιμελητήριο, χρεώνοντας το συνταξιοδοτικό προϊόν.   

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

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

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

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

ΤΤέέλλοοςς  ππρροοττεείίννεεττααιι,,  μμεεττάά  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττωωνν  εεππόόμμεεννωωνν  εεκκλλοογγώώνν  ααννάάδδεειιξξηηςς  ννέέωωνν  οορργγάάννωωνν  
δδιιοοίίκκηησσηηςς  εεππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν  ((22001166)),,  νναα  σσυυζζηηττηηθθεείί  κκααιι  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  εεκκλλοογγήήςς  ααυυττώώνν,,  ηη  σσύύννθθεεσσήή  
ττοουυςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  οο  κκααννοοννιισσμμόόςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυςς..  

ΠΠααρρααμμέέννοοννττεεςς  σσττηη  δδιιάάθθεεσσήή  σσααςς  γγιιαα  ππεερρααιιττέέρρωω  σσυυννεερργγαασσίίαα..  

                                                                                                                                                                                      ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη..  
                                                                                                                                                                                    ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΕΝΕΤΟΣ 

                                                                                                                                                                                    

(Σημείωση: Οι ως άνω θέσεις διαβιβάσθηκαν και τον Μάιο 2015 αντίστοιχα, σε απάντηση 
σχετικής αλληλογραφίας από την Γ.Γ. Εμπορίου και την Κ.Ε.Ε.Ε.).                
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