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1. ΘΕΜΑΤΑ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΜΕΛΩΝ  

  

                                            1.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  –  ΑΣΦΑΛΙΣΗ  –1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ –                      
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΟΦΕΙΛΩΝ    ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ   

                            11..  
                                                                                            ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ    

            ΤΤοο   ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκόό   ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο   ΠΠεειιρρααιιώώςς   εεννηημμεερρώώννεειι   τταα   μμέέλληη   ττοουυ   κκααιι   κκάάθθεε  
εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοο,,  όόττιι  ππρρόόσσφφαατταα  εεκκδδόόθθηηκκεε  ηη  μμεε  ααρρ..  11773388//22001177  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  
ΕΕππιικκρράάττεειιααςς,,   σσύύμμφφωωνναα   μμεε   ττηηνν   οοπποοίίαα   γγιιαα   ττηηνν   υυππόό   κκρρίίσσηη   υυππόόθθεεσσηη   ηη   ππααρρααγγρρααφφήή   ττωωνν  
φφοορροολλοογγιικκώώνν  ααξξιιώώσσεεωωνν    ττοουυ  ΔΔηημμοοσσίίοουυ  εείίννααιι  κκααττάά  ββάάσσηη  ππεεννττααεεττήήςς..  

            ΗΗ  οολλοομμέέλλεειιαα   ττοουυ  ΑΑννώώττααττοουυ  ΑΑκκυυρρωωττιικκοούύ  ΔΔιικκαασσττηηρρίίοουυ  υυιιοοθθέέττηησσεε   ττηηνν  ααννάάλλοογγηη   κκρρίίσσηη  κκααιι  
ττωωνν   ΤΤμμηημμάάττωωνν,,   υυπποογγρρααμμμμίίζζοοννττααςς   όόττιι   γγιιαα   ττηηνν   εεππιιββοολλήή   φφοορροολλοογγιικκώώνν   εεππιιββααρρύύννσσεεωωνν  
ααππααιιττεείίττααιι   νναα   εεφφααρρμμόόζζεεττααιι   ππρροοθθεεσσμμίίαα   ππααρρααγγρρααφφήήςς   ηη   οοπποοίίαα   νναα   οορρίίζζεεττααιι   εεκκ   ττωωνν   ππρροοττέέρρωωνν  
κκααιι  νναα  εείίννααιι  εεππααρρκκώώςς  ππρροοββλλέέψψιιμμηη  γγιιαα  ττοονν  φφοορροολλοογγοούύμμεεννοο,,     εεννώώ  ηη  μμεεττααββοολλήή  //  εεππιιμμήήκκυυννσσήή  
ττηηςς   εείίννααιι   δδυυννααττήή   μμόόννοο   υυππόό   ττιιςς   ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς   ττηηςς   ππααρρ..   22   ττοουυ   ααρρ..7788   ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς,,  
δδηηλλααδδήή   θθεεσσππιιζζόόμμεεννηη   ττοο   ααρργγόόττεερροο   ττοο   εεππόόμμεεννοο   έέττοοςς   ααππόό   ττηηνν   γγέέννεεσσηη   ττηηςς   φφοορροολλοογγιικκήήςς  
υυπποοχχρρέέωωσσηηςς..            

                    ΠΠεειιρρααιιάάςς      0066//0077//22001177                                                                                        ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  
  ((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))                                                                                                                                                                                                                                                    

                        22..    
                                                                        αα))                                                                                                    ΠΠεειιρρααιιάάςς        1155//1111//22001177      

                                                                                                                                                                                                                ΑΑρρ..  ππρρωωττ..::            1144449988    

                                                                                                                                                                          ΠΠΡΡΟΟΣΣ::          κκ..  ΔΔ..  ΠΠααππααδδηημμηηττρρίίοουυ  
                                                                                                                                                                                                                        ΥΥπποουυρργγόό  ΟΟιικκοοννοομμίίααςς  κκααιι  ΑΑννάάππττυυξξηηςς    

κκύύρριιεε  υυπποουυρργγέέ,,  
ΠΠρρόόσσφφαατταα  εεκκττεεττααμμέέννεεςς  ππεερριιοοχχέέςς  ττηηςς  ΔΔυυττ..  ΑΑττττιικκήήςς  ((ΜΜάάννδδρραα,,  ΜΜέέγγααρραα,,  ΝΝέέαα  ΠΠέέρρααμμοοςς,,  κκλλππ..)),,  
εεππλλήήγγηησσαανν   ααππόό   έέννττοονναα   κκααιιρριικκάά   φφααιιννόόμμεενναα,,   μμεε   ααπποοττέέλλεεσσμμαα   ττηηνν   ππρρόόκκλληησσηη   σσηημμααννττιικκώώνν  
κκαατταασσττρροοφφώώνν..      
ΠΠααρραακκααλλοούύμμεε  γγιιαα  ττηηνν  κκααττάά  ττοο  δδυυννααττόόνν  άάμμεεσσηη  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττοουυ  θθέέμμααττοοςς  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  
ττοουυςς   σσυυννααρρμμόόδδιιοουυςς   φφοορρεείίςς   ττηηςς   ΠΠοολλιιττεείίααςς,,      σσττοοχχεεύύοοννττααςς   σσττηηνν   αανναακκοούύφφιισσηη   ττωωνν   ππλληηγγέέννττωωνν  
μμεε   ττηηνν   λλήήψψηη   μμέέττρρωωνν,,   ααφφεεννόόςς   μμεενν   ααπποοζζηημμίίωωσσηηςς      γγιιαα   ττηηνν   ααπποοκκααττάάσστταασσηη   ττωωνν   ζζηημμιιώώνν   σσττηηνν  
οοιικκοοσσκκεευυήή,,   σσττηηνν   εεππααγγγγεελλμμααττιικκήή   σσττέέγγηη   κκααιι   σστταα   εεμμπποορρεεύύμμαατταα,,   ααφφεεττέέρροουυ   δδεε   δδιιεευυκκόόλλυυννσσηηςς  
όόσσοονν  ααφφοορράά  ττηηνν  κκααττααββοολλήή  οοπποοιιωωννδδήήπποοττεε  φφόόρρωωνν,,  ττεελλώώνν  κκααιι  εειισσφφοορρώώνν..  
ΠΠααρρααμμέέννοοννττααςς  σσττηηνν  δδιιάάθθεεσσήή  σσααςς  γγιιαα  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  σσυυννεερργγαασσίίαα,,      
                                                                                                                                                                          ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  

                                                                                                                            ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ                                                                                                                                                                                            
ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ      

((ΣΣηημμεείίωωσσηη::  ΣΣχχεεττιικκήή  μμεε  ττοο  ππααρρααππάάννωω  θθεεωωρρεείίττααιι  κκααιι  ηη  ααππ..  ΥΥφφ..  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΠΠΟΟΛΛ  11117777//1177--
1111--22001177  ––  ΦΦ..ΕΕ..ΚΚ..  ΒΒ΄́44005511//2200--1111--22001177,,  μμεε  θθέέμμαα  ττηηνν  ππααρράάτταασσηη  ππρροοθθεεσσμμιιώώνν  υυπποοββοολλήήςς  
φφοορροολλοογγιικκώώνν  δδηηλλώώσσεεωωνν  κκααιι  αανναασσττοολλήή  κκααττααββοολλήήςς  ββεεββααιιωωμμέέννωωνν  οοφφεειιλλώώνν))..  
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                                                                                                  ββ))                                                                                                    ΠΠεειιρρααιιάάςς        2277//1111//22001177      
                                                                                                                                                                                                              ΑΑρρ..  ππρρωωττ..::            1144998811  

                                                                                                                                                                           ΠΠΡΡΟΟΣΣ::          κκ..  ΔΔ..  ΠΠααππααδδηημμηηττρρίίοουυ  
                                                                                                                                                                                                                              ΥΥπποουυρργγόό  ΟΟιικκοοννοομμίίααςς  κκααιι  ΑΑννάάππττυυξξηηςς    

κκύύρριιεε  υυπποουυρργγέέ,,  

ΣΣεε   σσυυννέέχχεειιαα   ττοουυ   μμεε   ααρρ..   ππρρωωττ..   1144449988//1155‐‐1111‐‐22001177   εεγγγγρράάφφοουυ   μμααςς,,   σσχχεεττιικκοούύ   μμεε   ττηηνν   λλήήψψηη  

μμέέττρρωωνν  γγιιαα  ττηηνν  αανναακκοούύφφιισσηη  κκααιι  δδιιεευυκκόόλλυυννσσηη  ττωωνν  ππλληηγγέέννττωωνν  ααππόό  ττιιςς  ππρρόόσσφφααττεεςς  ππλληημμμμύύρρεεςς  

σσεε   εεκκττεεττααμμέέννεεςς   ππεερριιοοχχέέςς   ττηηςς   ΔΔυυττ..   ΑΑττττιικκήήςς   ((ΜΜάάννδδρραα,,   ΜΜέέγγααρραα,,   ΝΝέέαα   ΠΠέέρρααμμοοςς,,   κκλλππ..)),,  

ππααρραακκααλλοούύμμεε  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάλληηψψηη  ααππόό  μμέέρροουυςς  σσααςς  ππρρωωττοοββοουυλλίίααςς  σσττηηνν  λλήήψψηη  μμέέττρρωωνν  κκααιι  

σσττοονν  ττρρααππεεζζιικκόό  ττοομμέέαα..   

ΠΠρροοττεείίννοουυμμεε   λλοοιιππόόνν   ττηηνν   σσυυζζήήττηησσηη   ττοουυ   θθέέμμααττοοςς   μμεε   ττηηνν   ΕΕλλλληηννιικκήή   ΈΈννωωσσηη   ΤΤρρααππεεζζώώνν   κκααιι   ττηηνν  

άάμμεεσσηη  λλήήψψηη   ττωωνν  ππλλέέοονν   εεννδδεεδδεειιγγμμέέννωωνν  ααπποοφφάάσσεεωωνν  όόσσοονν   ααφφοορράά   ττηηνν  αανναασσττοολλήή,,  ππλληηρρωωμμήήςς  

δδόόσσεεωωνν  δδααννεείίωωνν  κκααιι  ρρυυθθμμίίσσεεωωνν,,    ππλλεειισσττηηρριιαασσμμώώνν,,  ααννααγγγγεελλίίααςς  σσττοονν  ΤΤεειιρρεεσσίίαα,,  κκλλππ..        

                                                                                                                                                                              ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  

                                                                                                                                                                              ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                                                                                                                                ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ        

  

  γγ))                                                                                                              ΠΠεειιρρααιιάάςς      3300//1111//22001177                                                                                     
                                                                                                                                                                                              ΑΑρρ..  ππρρωωττ..              1155220011                                                                                                

              ΠΠρροοςς  ::  κκ..  ΔΔ..  ΠΠααππααδδηημμηηττρρίίοουυ    
                                                                                                                                                                                                                                                          ΥΥπποουυρργγόό  ΟΟιικκοοννοομμίίααςς  &&        

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ΑΑννάάππττυυξξηηςς                                  

               κύριε υπουργέ,        

                          ΣΣεε  σσυυννέέχχεειιαα  ππρροοηηγγοούύμμεεννωωνν  δδύύοο  ((22))  εεγγγγρράάφφωωνν  μμααςς  μμεε  ααρρ..  ππρρωωττ..  
1144449988//1155..1111//22001177  &&  1144998811//2277..1111..22001177,,  ππααρραακκααλλοούύμμεε  γγιιαα  ττηηνν  άάμμεεσσηη  λλήήψψηη  ττωωνν  
εεννδδεεδδεειιγγμμέέννωωνν  μμέέττρρωωνν  γγιιαα  νναα  μμηηνν  κκαατταασσττοούύνν  λληηξξιιππρρόόθθεεσσμμεεςς,,  μμεε  όό  ττιι  ααυυττόό  
σσυυννεεππάάγγεεττααιι,,  οοιι  οοπποοιιεεσσδδήήπποοττεε  οοφφεειιλλέέςς  ττωωνν  ππλληηγγέέννττωωνν  ααππόό  ττιιςς  ππρρόόσσφφααττεεςς  
ππλληημμμμύύρρεεςς  σσττηηνν  ΔΔ..  ΑΑττττιικκήή..      
                                  ΕΕππίίσσηηςς  ππααρραακκααλλοούύμμεε  γγιιαα  ττηηνν  δδιιεευυθθέέττηησσηη    ττοουυ  θθέέμμααττοοςς  ττηηςς  ηηλλεεκκττρροοννιικκήήςς    
ρρύύθθμμιισσηηςς  οοφφεειιλλώώνν,,  οούύττωωςς  ώώσσττεε  ααππόό  0011//0011//22001188  νναα  μμηηνν  χχάάννεεττααιι  ηη  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  
ρρύύθθμμιισσηη,,  εεξξααιιττίίααςς  μμηη  ππλληηρρωωμμήήςς  ττρρέέχχοουυσσααςς  οοφφεειιλλήήςς..  
  
                                                                                                    Με  εκτίμηση, 
                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          

    ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ  
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                                                                            δδ))                                                                                            ΠΠεειιρρααιιάάςς            2211//1111//22001177 
                                                                                                                                                                                                                          ΑΑρρ..  ππρρωωττ..::                1144773344  

                                                    ΠΠΡΡΟΟΣΣ::  κκαα  ΈΈφφηη  ΑΑχχττσσιιόόγγλλοουυ                                                                                                      
ΥΥπποουυρργγόό  ΕΕρργγαασσίίααςς,,  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς                              

ΑΑσσφφάάλλιισσηηςς  κκααιι  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  

ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς                                                                                                                        

κκυυρρίίαα  υυπποουυρργγέέ,,  

ΜΜίίαα   ααππόό   ττιιςς   πποολλλλέέςς   σσυυννέέππεειιεεςς   ττηηςς   ππρρόόσσφφααττηηςς   κκαατταασσττρροοφφιικκήήςς   ππλληημμμμύύρρααςς   σσττηηνν   ΔΔ..   ΑΑττττιικκήή,,  
ήήτταανν  κκααιι  ηη  ααππώώλλεειιαα   ττωωνν  ααγγοορραασσμμέέννωωνν  φφααρρμμάάκκωωνν  ααππόό   ττοουυςς   δδιικκααιιοούύχχοουυςς   ττηηςς   κκοοιιννωωννιικκήήςς  
αασσφφάάλλιισσηηςς..  
ΑΑυυττήή   ττηηνν   σσττιιγγμμήή,,   σσύύμμφφωωνναα   μμεε   ππλληηρροοφφοορρίίεεςς   πποουυ   σσυυλλλλέέξξααμμεε,,   δδεενν   εείίννααιι   δδυυννααττόόνν   νναα  
σσυυννττααγγοογγρρααφφηηθθοούύνν   ηηλλεεκκττρροοννιικκάά   εεκκ   ννέέοουυ,,   δδιιόόττιι   δδεενν   έέχχεειι   ππααρρέέλλθθεειι   ττοο   ααππααιιττοούύμμεεννοο   ααππόό   ττοο  
μμηηχχααννοογγρρααφφιικκόό  σσύύσσττηημμαα  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα..  
ΠΠααρραακκααλλοούύμμεε   λλοοιιππόόνν   γγιιαα   ττηηνν   δδιιεευυθθέέττηησσηη   ττοουυ   θθέέμμααττοοςς,,   ππρροοκκεειιμμέέννοουυ   νναα   μμηηνν   σσττεερρηηθθοούύνν   οοιι  
ππλληηγγέέννττεεςς  σσυυμμπποολλίίττεεςς  μμααςς,,  ττωωνν  φφααρρμμάάκκωωνν  πποουυ  χχρρεειιάάζζοοννττααιι  γγιιαα  ττηηνν  ππεερρίίθθααλλψψήή  ττοουυςς..  

                                                                                                                                                                              ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,    

                                                                                                                                                                              ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                                                                                                                                ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ      

                           

                                    
                                          33..                                
                                                                                                                                                                                                                  ΠΠεειιρρααιιάάςς    0011//0033//22001177  

                                                                                                                                                                                      ΑΑρρ..  ΠΠρρωωττ..::          33005522  

                                                                                                                                                                                                                           
ΠΠΡΡΟΟΣΣ::      κκ..  ΔΔ..  ΠΠααππααδδηημμηηττρρίίοουυ  

                                                                                                                                                                                                                        ΥΥπποουυρργγόό  ΟΟιικκοοννοομμίίααςς    

                                                                                                                                                                                                                                          &&  ΑΑννάάππττυυξξηηςς           

                                                                                                                                                                                                            ΚΚοοιινν::              ‐‐    ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..  

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

                        κκύύρριιεε  ΥΥπποουυρργγέέ,,  

                      ΣΣεε   σσυυννέέχχεειιαα   ττηηςς   θθέέσσηηςς   σσεε   δδηημμόόσσιιαα   δδιιααββοούύλλεευυσσηη   ττοουυ   σσχχεεδδίίοουυ   ννόόμμοουυ   γγιιαα   ττοονν  

ΕΕξξωωδδιικκαασσττιικκόό   ΜΜηηχχααννιισσμμόό   ΡΡύύθθμμιισσηηςς   ΟΟφφεειιλλώώνν   ΕΕππιιχχεειιρρηημμααττιιώώνν,,   εεππιιθθυυμμοούύμμεε   νναα   σσααςς  

γγννωωρρίίσσοουυμμεε  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  ππρροοττάάσσεειιςς  ‐‐  ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς  μμααςς::  

••  Κάθε  κίνηση  που  αποβλέπει  στην  ρύθμιση  των  χρεών  των  επιχειρήσεων  κρίνεται 
θετική.  Για την ευρύτερη όμως διάχυση της ωφέλειας, οι περιορισμοί στην ένταξη θα 
πρέπει να ελαχιστοποιούνται. Συνεπώς θεωρούμε ότι τα κριτήρια για κερδοφόρα χρήση 
κατά την τελευταία τριετία, για οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 01/07/2016, για την 
μη συγκέντρωση  του 85%  των οφειλών σε  έναν πιστωτή,  του ποσού  του  χρέους άνω 

Κάθε  κίνηση  που  αποβλέπει  στην  ρύθμιση  των  χρεών  των  επιχειρήσεων  κρίνεται 
θετική.  Για την ευρύτερη όμως διάχυση της ωφέλειας, οι περιορισμοί στην ένταξη θα 
πρέπει να ελαχιστοποιούνται. Συνεπώς θεωρούμε ότι τα κριτήρια για κερδοφόρα χρήση 
κατά την τελευταία τριετία, για οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 01/07/2016, για την 
μη συγκέντρωση  του 85%  των οφειλών σε  έναν πιστωτή,  του ποσού  του  χρέους άνω 
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των 20.000  ευρώ και  της μη ένταξης σ΄ αυτό  του συνόλου  των  επιχειρήσεων και  των 
ελεύθερων επαγγελματιών, περιορίζει σημαντικά το πεδίο εφαρμογής της.  

των 20.000  ευρώ και  της μη ένταξης σ΄ αυτό  του συνόλου  των  επιχειρήσεων και  των 
ελεύθερων επαγγελματιών, περιορίζει σημαντικά το πεδίο εφαρμογής της.  

••  Ο  ορισμός  των  συντονιστών  να  γίνεται  απ΄  ευθείας  και  σε  συνεργασία  της  Ειδικής 
Γραμματείας  Διαχείρισης  Ιδιωτικού  Χρέους  και  των  υπαρχόντων  Κέντρων 
Διαμεσολάβησης  και  των  Διαπιστευμένων  Διαμεσολαβητών  του  ν.  3898/2011,  δομές 
στις οποίες μετέχουν και τα Επιμελητήρια, στα πλαίσια των παρεχόμενων προς τα μέλη 
τους υπηρεσιών. 

Ο  ορισμός  των  συντονιστών  να  γίνεται  απ΄  ευθείας  και  σε  συνεργασία  της  Ειδικής 
Γραμματείας  Διαχείρισης  Ιδιωτικού  Χρέους  και  των  υπαρχόντων  Κέντρων 
Διαμεσολάβησης  και  των  Διαπιστευμένων  Διαμεσολαβητών  του  ν.  3898/2011,  δομές 
στις οποίες μετέχουν και τα Επιμελητήρια, στα πλαίσια των παρεχόμενων προς τα μέλη 
τους υπηρεσιών. 

••  Να  διευρυνθεί  το  ποσό  των  50.000  ευρώ,  για  την  ύπαρξη  αυτοματοποιημένης 
διαδικασίας (αρ.16 παρ.3). 

Να  διευρυνθεί  το  ποσό  των  50.000  ευρώ,  για  την  ύπαρξη  αυτοματοποιημένης 
διαδικασίας (αρ.16 παρ.3). 

••  Να μην υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη 
ρύθμιση. 

Να μην υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη 
ρύθμιση. 

  

                                                                                                                                                                                                    ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ    

                                                                                                                                                                                                  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ      

  

    

                              44..                                                                  

                ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ                                                                               

                    ΤΤοο   ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκόό   ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο   ΠΠεειιρρααιιάά   εεννηημμεερρώώννεειι   κκάάθθεε   εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοο,,   όόττιι  

ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε   ιισσχχύύ  δδιιάάττααξξηη  πποουυ  ππρροοββλλέέππεειι  ττηηνν  ρρύύθθμμιισσηη  οοφφεειιλλώώνν  ππρροοςς  ττοουυςς  ΔΔήήμμοουυςς   ((ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ..  

αα΄́  ββααθθμμοούύ))  κκααιι  τταα  ννοομμιικκάά  ππρρόόσσωωππαα  ααυυττώώνν..    

                    ΣΣττηηνν   εενν   λλόόγγωω   ρρύύθθμμιισσηη   υυππάάγγοοννττααιι   οοφφεειιλλέέςς   οοιι   οοπποοίίεεςς   έέχχοουυνν   ήήδδηη   ββεεββααιιωωθθεείί   ήή   θθαα  

ββεεββααιιωωθθοούύνν  έέωωςς  3300//0099//22001177..    

                    ΗΗ  ππρροοθθεεσσμμίίαα  γγιιαα  ττηηνν  ααίίττηησσηη  ττοουυ  οοφφεειιλλέέττηη  εείίννααιι  έέωωςς  3300//1111//22001177  κκααιι  υυπποοββάάλλλλεεττααιι  σσττηηνν  

ααρρμμόόδδιιαα  υυππηηρρεεσσίίαα  ττοουυ  οοιικκεείίοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ήή  ττοουυ  ννοομμιικκοούύ  ππρροοσσώώπποουυ  ααυυττοούύ..  

                    ΠΠρροοββλλέέππεεττααιι   ρρύύθθμμιισσηη   κκααιι   κκααττααββοολλήή   μμεε   ααππααλλλλααγγήή   ττωωνν   οοφφεειιλλώώνν   ααππόό   ππρροοσσααυυξξήήσσεειιςς,,  

ττόόκκοουυςς    κκααιι  ππρρόόσσττιιμμαα  ωωςς  εεξξήήςς::  

                    αα))  αανν  εεξξοοφφλληηθθοούύνν  εεφφάάππααξξ,,  ααππααλλλλααγγήή  κκααττάά  110000%%  

                    ββ))  αανν  εεξξοοφφλληηθθοούύνν  σσεε  22  έέωωςς  2244  δδόόσσεειιςς,,  ααππααλλλλααγγήή  κκααττάά  8800%%  

                    γγ))  αανν  εεξξοοφφλληηθθοούύνν  σσεε  2255  έέωωςς  4488  δδόόσσεειιςς,,  ααππααλλλλααγγήή  κκααττάά  7700%%  

                    δδ))  αανν  εεξξοοφφλληηθθοούύνν  σσεε  4499  έέωωςς  7722  δδόόσσεειιςς,,  ααππααλλλλααγγήή  κκααττάά  6600%%  

                    εε))  αανν  εεξξοοφφλληηθθοούύνν  σσεε  7733  έέωωςς  110000  δδόόσσεειιςς,,  ααππααλλλλααγγήή  κκααττάά  5500%%  

                    ΟΟιι  δδόόσσεειιςς  εείίννααιι  μμηηννιιααίίεεςς  κκααιι  ιισσόόπποοσσεεςς,,  ττοο  λλιιγγόόττεερροο  2200  εευυρρώώ,,  εεκκττόόςς  ττηηςς  ττεελλεευυττααίίααςς  πποουυ  

μμπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  μμιικκρρόόττεερρηη  ττωωνν  υυπποολλοοίίππωωνν..    
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                    ΗΗ   ρρυυθθμμιιζζόόμμεεννηη   οοφφεειιλλήή   εεξξοοφφλλεείίττααιι   εεφφάάππααξξ   ήή   κκααττααββάάλλλλεεττααιι   ηη   ππρρώώττηη   δδόόσσηη   εεννττόόςς   33  

εερργγαασσίίμμωωνν   ηημμεερρώώνν   ααππόό   ττηηνν   ηημμέέρραα   υυπποοββοολλήήςς   ττηηςς   ααίίττηησσηηςς   κκααιι   οοιι   εεππόόμμεεννεεςς   έέωωςς   ττηηνν  

ττεελλεευυττααίίαα   εερργγάάσσιιμμηη   ηημμέέρραα   ττοουυ   ααννττίίσσττοοιιχχοουυ   μμήήνναα,,   χχωωρρίίςς   ιιδδιιααίίττεερρηη   εειιδδοοπποοίίηησσηη   ττοουυ  

οοφφεειιλλέέττηη..  

                    ΠΠεερριισσσσόόττεερρεεςς   ππλληηρροοφφοορρίίεεςς   μμπποορροούύνν   νναα   λλααμμββάάννοουυνν   οοιι   εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοιι   ααππόό   ττηηνν  

σσχχεεττιικκήή  δδιιάάττααξξηη  ττοουυ  ααρρ..5522  νν..44448833//22001177  ((ΦΦΕΕΚΚ  110077//ΑΑ//3311‐‐0077‐‐22001177)),,  κκααθθώώςς  κκααιι  σσττοουυςς  οοιικκεείίοουυςς  

ΔΔήήμμοουυςς  κκααιι  ννοομμιικκάά  ππρρόόσσωωππαα  ααυυττώώνν..  

                                                                                                                                                                  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  

ΠΠεειιρρααιιάάςς  0077//0099//22001177  

((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))                                                                                

          
  
  

                                                                            

                        

                                                                    

                                      2.  ΑΝΑΠΤΥΞΗ2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
  

                      11..  
                                                                                                                                                                                                    ΠΠεειιρρααιιάάςς            2233//0033//22001177  
                                                                                                                                                                                                                      ΑΑρρ..  ππρρωωττ..::              44442200  

                                                                                                                                                                                              ΠΠΡΡΟΟΣΣ::    ΙΙ..  ΜΜώώρρααλληη  

                                                                                                                                                                                                                                        ΔΔήήμμααρρχχοο  ΠΠεειιρρααιιάά  

κκύύρριιεε  ΔΔήήμμααρρχχεε,,  

ΤΤοο   θθέέμμαα   ττηηςς   εεππέέκκτταασσηηςς   ττηηςς   γγρρααμμμμήήςς   ττοουυ   ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ   κκααιι   ττοουυ   ΤΤΡΡΑΑΜΜ   σσττοονν   ΠΠεειιρρααιιάά   κκααιι   ττηηςς  

σσύύννδδεεσσηηςς   ττηηςς   ΠΠόόλληηςς   μμεε   ττοουυςς   όόμμοορροουυςς   ΔΔήήμμοουυςς,,   ααπποοττεελλεείί   ππρρωωττεεύύοονν   θθέέμμαα   εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκήήςς  

εεππιιββίίωωσσηηςς  γγιιαα  ττοουυςς  εεμμππόόρροουυςς  κκααιι  ττοουυςς  εεππααγγγγεελλμμααττίίεεςς  πποουυ  εεκκππρροοσσωωπποούύμμεε..  

ΠΠααρραακκααλλοούύμμεε  λλοοιιππόόνν  όόππωωςς  σσυυγγκκααλλέέσσεεττεε,,  υυππόό  ττηηνν  ππρροοεεδδρρίίαα  σσααςς,,  σσύύσσκκεεψψηη  ττωωνν  φφοορρέέωωνν  ττηηςς  

ΠΠόόλληηςς   μμααςς,,   γγιιαα   ττηηνν   εεκκττεεννήή   σσυυζζήήττηησσηη   ττοουυ   χχρροοννοοδδιιααγγρράάμμμμααττοοςς   υυλλοοπποοίίηησσηηςς   ττωωνν   εενν   λλόόγγωω  

έέρργγωωνν..      

                                                                                                                                                                                              ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  

                                                                                                                                                                                              ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                                                                                                                                                ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ  
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                ΑΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΟΥ Ε.Ε.Π.)   

1. Λειτουργία όλων  των σταθμών  της  επέκτασης  της  γραμμής  του ΜΕΤΡΟ προς  τον Πειραιά 
ταυτόχρονα, για την ισόρροπη εμπορική και συγκοινωνιακή ανάπτυξη όλων των περιοχών 
της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά. 

2. Μέριμνα  για  την  εξεύρεση  χώρων  στάθμευσης  αυτοκινήτου,  εξυπηρετούντων  τους 
σταθμούς του ΜΕΤΡΟ και του ΤΡΑΜ, ειδικά στο κέντρο του Πειραιά. 

3. Μέριμνα  για  την  «επικοινωνιακή  εξοικείωση»    των    δημοτών  και  απασχολουμένων  του 
Πειραιά, όσον αφορά την λειτουργία των «Μέσων». 

4.  Μέριμνα  για  την  λήψη  μέτρων    στον  τομέα  πρόληψης  των  ατυχημάτων,    στα  σημεία 
συνάντησης της γραμμής του ΤΡΑΜ με τις οδούς και τις διαβάσεις πεζών. 
                                                                             ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
                                                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ                

                              22..      

ΥΥΠΠΟΟΜΜΝΝΗΗΜΜΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΗΗΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΙΙΑΑ                                                              

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΙΙΣΣ  ΜΜμμεεΕΕ    &&  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ    ‐‐    ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΙΙΑΑ    

11..  ΜΜμμεεΕΕ  &&  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



7 
 

••  Μείωση  μοναδικών  συντελεστών  καθαρού  κέρδους  και  συντελεστών  
εμπορικότητας  
Μείωση μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους και συντελεστών
εμπορικότητας

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

  
2.2.  Φορολογία  Κεφαλαίου  –  Περιουσίας  Φορολογία Κεφαλαίου – Περιουσίας   

••  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  Φ.Π.Α.  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 Φ.Π.Α. 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
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••  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  

                                              

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.
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••  Η  αξιοποίηση  προς  την  πλευρά  της  πλήρους  λειτουργίας  του  ως  
πνευματικού-πολιτιστικού  κέντρου    του  Δημοτικού  Θεάτρ
Η αξιοποίηση προς την πλευρά της πλήρους λειτουργίας του ως
πνευματικού-πολιτιστικού κέντρου του Δημοτικού Θεάτροουυ  ΠΠεειιρρααιιάά..  

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

•  Ο  καθορισμός  χρήσεων  γης  και  εμπορικής  χωροταξίας,  σε  συνδυασμό  με  την  
ανάπτυξη  βιοτεχνικών  –  βιομηχαν

αι δικύκλων.
• Ο καθορισμός χρήσεων γης και εμπορικής χωροταξίας, σε συνδυασμό με την

ανάπτυξη βιοτεχνικών – βιομηχανιικκώώνν  ππάάρρκκωωνν  κκααιι  ηη  ααννάάδδεειιξξηη  ττωωνν  
ααρχαιολογικών  χώρων  και  μνημείων.  

•  Ο  περιορισμός  της  ανεξέλεγκτης  λειτουργίας  υπεραγορών  λιαν
ρχαιολογικών χώρων και μνημείων.

• Ο περιορισμός της ανεξέλεγκτης λειτουργίας υπεραγορών λιανιικκοούύ  εεμμπποορρίίοουυ  
κκαι  η  αυστηρή  εφαρμογή  των  νόμων  για  το  υπαίθριο  εμπόριο.  

•  Η  ανάπτυξη  τηλεπικοινωνιακών  υποδομών  στα  πλαίσια  της  νέας  ψηφιακής  
τεχνολογίας  και  της  ευρυζωνικότητας,  για  την

αι η αυστηρή εφαρμογή των νόμων για το υπαίθριο εμπόριο.
• Η ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών υποδομών στα πλαίσια της νέας ψηφιακής

τεχνολογίας και της ευρυζωνικότητας, για την  ββεελλττίίωωσσηη  ττηηςς  δδιιααδδιικκττυυαακκήήςς  
άάσκησης  της  επιχειρηματικής  δραστηριότητας.  

•  Η  οριστική  επίλυση  του  προβλήματος  της  οικονομικής  μετανάστευσης  με  
νομιμοποίηση  όσων  χρειάζεται  η  

σκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
• Η οριστική επίλυση του προβλήματος της οικονομικής μετανάστευσης με

νομιμοποίηση όσων χρειάζεται η ««ααγγοορράά»»,,  γγιιαα  νναα  σσττααμμααττήήσσεειι  νναα  
ττροφοδοτείται  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 Οικονομί

ροφοδοτείται το παράνομο εμπόριο.

ας, 

ντας ως 

α μετατραπεί σε ινστιτούτο επιμόρφωσης μελών 

δικών αξόνων περιφερειακής 

ΙΩΝ» Πειραιά 

Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και λοιπών φορέων δημόσιας εξουσίας.  
Η συγκεκριμένη δράση θεωρούμε ότι θα αποδώσει τα μέγιστα έχο
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. ν
του ενιαίου Επιμελητηρίου. 

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

• Ο έλεγχος της λειτουργίας των Κυριακάτικων Αγορών «ΠΑΖΑΡ
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  

ναυπηγοε
• Η αξιοποίηση λειτουργίας λιμανιού, ιδίως στον τομέα της κρουαζιέρας, της

ναυπηγοεππιισσκκεευυήήςς  κκααιι  ττηηςς  ννααυυττιιλλιιαακκήήςς  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηηςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  κκααιι  
φφορέων.    ορέων.

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

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

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

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



10 
 

• 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. 
  

  
ΙΙΟΟΥΥΝΝΙΙΟΟΣΣ  22001177 

                                                                                                                                                                                                        ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ      

                                                                                                                                                                                                                ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..    

((ΣΣηημμεείίωωσσηη::  ΤΤοο  ππααρρόόνν  κκααττααρρττίίσσθθηηκκεε  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  κκααττααττίίθθεεττααιι  σσεε  κκάάθθεε  σσχχεεττιικκήήςς  
θθεεμμααττοολλοογγίίααςς  σσυυζζήήττηησσηη  κκααιι  ππααρράάσστταασσηη  ττηηςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  ττοουυ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..))  

  

                                                                                                                                                

                      33..  

                                                                                                                                                                                                              ΠΠεειιρρααιιάάςς          1177//1100//22001177    

                                                                                                                                                                                                              ΑΑρρ..  ππρρωωττ..::              1133007766  

                                                                                                                                                                                ΠΠΡΡΟΟΣΣ::        κκ..  ΙΙ..  ΜΜώώρρααλληη  

                                                                                                                                                                                                                                                            ΔΔήήμμααρρχχοο  ΠΠεειιρρααιιάά      

κκύύρριιεε  ΔΔήήμμααρρχχεε,,    

ΣΣεε   σσυυννέέχχεειιαα   σσχχεεττιικκήήςς   εεππιικκοοιιννωωννίίααςς   σσααςς   ((ΓΓρρααφφεείίοο   ΕΕΔΔΣΣ   ΤΤοοππιικκήήςς   ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς   ΑΑννάάππττυυξξηηςς   &&  

ΕΕππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηηττααςς   ττοουυ   ΔΔήήμμοουυ   ΠΠεειιρρααιιάά)),,   σσααςς   δδιιααββιιββάάζζοουυμμεε   σσυυμμππλληηρρωωμμέέννοο   ττοο  

εερρωωττηημμααττοολλόόγγιιόό   σσααςς,,   ττοο   οοπποοίίοο   ααφφοορράά   ττηηνν   ΣΣττρρααττηηγγιικκήή   ΓΓααλλάάζζιιααςς   ΑΑννάάππττυυξξηηςς   ττοουυ   ΔΔήήμμοουυ  

ΠΠεειιρρααιιάά..  

                                                                                                                                                                                                ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  

                                                                                                                                                                                                ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                                                                                                                                                ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ  

ΣΣυυνν::  ΦΦύύλλλλαα  ((44))  ττέέσσσσεερραα  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΑΛΑΖΙΑΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

 

Ο Δήμος Πειραιά εκπονεί τη Στρατηγική του για τη Γαλάζια Ανάπτυξη και λαμβάνει υπόψη 
του τις απόψεις των φορέων της πόλης. 



Παρακαλούμε  συμπληρώστε  το  ακόλουθο  ερωτηματολόγιο  το  οποίο  αφορά  στη 
διαμόρφωση της Στρατηγικής του Δήμου. Η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς! 

1. Ποιους  από  τους  παρακάτω  κλάδους*  της  Γαλάζιας  Οικονομίας  θεωρείτε  πιο 
σημαντικούς για την ανάπτυξη του ναυτιλιακού πλέγματος στον Πειραιά; 

Βαθμολογήστε στην κλίμακα 1 έως 5 (1: καθόλου σημαντικός, 5: πολύ σημαντικός) 

Κλάδοι Γαλάζιας Οικονομίας  1  2  3  4  5 

Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες    χ       

Ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα          χ 

Θαλάσσιες μεταφορές          χ 

Ακτοπλοΐα**          χ 

Εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου  χ         

Εξόρυξη αδρανών υλικών  χ         

Αφαλάτωση  χ         

Γαλάζια βιοτεχνολογία      χ     

Αιολική ή/και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας        χ   

Παράκτιος τουρισμός (συμπεριλαμβάνονται υποδομές 
σε μουσεία, αναπλάσεις, κ.λπ.) 

        χ 

Τουρισμός κρουαζιέρας**          χ 

Θαλάσσια αναψυχή‐yachting**          χ 

Ναυταθλητισμός**        χ   

Άλλο;           

*  Οι  ανωτέρω  κλάδοι  προέκυψαν  από  την  πλέον  πρόσφατη  μελέτη  της  COGEA  (2017)  για  τη 
δημιουργία ενός πλαισίου επεξεργασίας και ανάλυσης στοιχείων σχετικά με τη θαλάσσια οικονομία 
στην  Ευρώπη  [βλ.  COGEA,  (2017)  “Study  on  the  establishment  of  a  framework  for  processing  and 
analyzing maritime economic data in Europe”]. Ορισμένοι από τους κλάδους αυτούς παρουσιάζονται 
αθροιζόμενοι  (π.χ.  η  αιολική  και  οι  άλλες  ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας  αντιμετωπίζονται  ενιαία), 
ενώ  έχουν  προστεθεί  και  επιπλέον  κλάδοι  που  έχουν  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  για  τον  Πειραιά  (π.χ. 
Τουρισμός κρουαζιέρας). Οι πρόσθετοι κλάδοι επισημαίνονται αναλυτικά. 

** Πρόσθετος κλάδος επί της μελέτης της COGEA, που αντιμετωπίζεται διακριτά. 
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2. α. Ποιους θεωρείτε ως τους σημαντικότερους υπαρκτούς προωθητικούς παράγοντες 
ή εμπόδια για την προώθηση της Γαλάζιας Οικονομίας στον Πειραιά; 

Βαθμολογήστε στην κλίμακα ‐2 έως +2 (‐2: σημαντικό εμπόδιο, 0: ουδέτερο, +2: σημαντικός 
προωθητικός παράγοντας) 

Παράγοντες / Εμπόδια  ‐2  ‐1  0  1  2 

Τεχνογνωσία σε νέες/ καινοτόμες δραστηριότητες στα 
ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε 
ερευνητικά κέντρα 

      χ   

Συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων (‘cluster’, αλυσίδες 
αξίας, κ.λπ.) 

    χ     

Συμπράξεις δημόσιου‐ιδιωτικού τομέα      χ     

Υφιστάμενες γαλάζιες υποδομές    χ       

Επιλεξιμότητα έργων για συγχρηματοδότηση από 
Ευρωπαϊκούς πόρους 

    χ     

Σχεδιασμός/ προγραμματισμός πολιτικών και δράσεων, 
θεσμικό πλαίσιο και κανονισμοί 

    χ     

Άλλα θεσμικά ζητήματα (π.χ. περιβαλλοντικά, 
ενεργειακά) 

χ         

Διαθεσιμότητα πόρων για την υλοποίηση έργων και 
προγραμμάτων 

    χ     

Άλλο;           

β.  Στην  περίπτωση  που  απαντήσετε  «‐2»  στην  προηγούμενη  ερώτηση  παρακαλώ 
εξηγήστε τους λόγους. 

Οι ανεπίκαιρες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων αφήνουν περιθώρια ενστάσεων 
και προσφυγών και η πολύ αργή εκδίκασή τους ακυρώνει ουσιαστικά κάθε αναπτυξιακή 
προσπάθεια και επένδυση. 

γ.  Στην  περίπτωση που  απαντήσετε «Άλλο»  στην  προηγούμενη  ερώτηση  παρακαλώ 
εξηγήστε. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Η  στρατηγική  έξυπνης  εξειδίκευσης  της  Περιφέρειας  Αττικής  εστιάζει  σε 
συγκεκριμένες  ευκαιρίες  ανάπτυξης  που  είναι  συναφείς  με  τη  Γαλάζια  Οικονομία. 
Αξιολογήστε τις ευκαιρίες ανάπτυξης. 
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Βαθμολογήστε στην κλίμακα 1 έως 5 τις παρακάτω ευκαιρίες ανάπτυξης (1:δεν υπάρχουν 
ευκαιρίες ανάπτυξης, 5:υπάρχουν πολύ μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης) 

Εκπαιδευτικές 
Δραστηρ/τες 

4 

Ωρίμανση καινοτομιών: 
Θερμοκοιτίδες Νέων 
Επιχειρήσεων σε σχέση 
με τις δραστηριότητες 
του ναυτιλιακού 
πλέγματος (start‐ups) 

3  Ναυτιλιακές Υπηρεσίες  5 

Επιμορφωτικές 
Δραστηρ/τες 

4 
Πολιτισμός ‐ Μουσεία – 
Τέχνη 

2 
Ναυπηγικές 
&Ναυπηγ/στικές 
Δραστηριότητες 

5 

Ερευνητικές 
Δραστηριότητες 

5  Ναυτιλιακό πλέγμα   3  Ναυτιλιακός Εξοπλισμός  5 

Κέντρα ή Συμπράξεις 
Προώθησης στην 
Απασχόληση 
(MaritimeJobCentre) 

4 
Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης &Ηλ/κού 
περιεχομένου 

2 

Θαλάσσια Αναψυχή ‐ 
Yachting – Στάθμευση & 
Συντήρηση Σκαφών στη 
ξηρά 

5 

Κέντρα Μαθητείας  3 
Ναυτιλιακό πλέγμα και 
Νέα Εργαλεία 
Διαχείρισης 

3  Αλιεία  3 

Πρότυπα Συστήματα & 
Εργαλεία  

3 
Προώθηση Προϊόντων & 
Μεθόδων Κρουαζιέρας 

4 

Περιβαλλοντικές & 
Μηχανολογικές 
Δραστηριότητες που 
σχετίζονται με τη 
Ναυτιλία 

4 

Παραγωγή & Δικτύωση 
Ιδεών  

3 
MegaEvents για τη 
Ναυτιλία 

5 

Ναυτιλιακές 
Δραστηριότητες 
Διοίκησης & Διαχείρισης 
, Τροφοδοσίας, 
υποστήριξης 
Επιτήρησης Ασφάλειας 
& Άμυνας 

4 

Προθερμοκοιτίδες Νέων 
Επιχειρήσεων σε σχέση 
με τις δραστηριότητες 
του ναυτιλιακού 
πλέγματος 

3 
Ναυτιλιακή Ανάπτυξη & 
Διαχείριση Δικτύου 
Τουριστικών Λιμένων  

5     

4. Ο  φορέας  που  εκπροσωπείτε  πρόκειται  να  υλοποιήσει  έργο/α  συναφές/ή  με  τη 
Γαλάζια Οικονομία την επόμενη πενταετία; 
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Ναι   

Όχι 

 

 

ΔΓ   

 
Αν απαντήσατε «Ναι» στην προηγούμενη ερώτηση, παρακαλώ αναφέρετε αναλυτικά: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Αξιολογήστε  την  ευκολία  πρόσβασης  σε  χρηματοδότηση  από  τα  ακόλουθα 
χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση των σχεδίων σας που είναι συναφή με τη 
Γαλάζια Οικονομία. 

Απαντάται μόνο από όσους απάντησαν «Ναι» στην προηγούμενη ερώτηση (1: μεγάλη 
δυσχέρεια πρόσβασης, 5: μεγάλη ευκολία πρόσβασης)  

Χρηματοδοτικά Εργαλεία 1 2 3  4  5

Εθνικοί πόροι     

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (Τομεακά ΕΠ 
και ΠΕΠ) 

         

Περιφερειακοί πόροι (πλην ΠΕΠ)     

Άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα (Προγράμματα Εδαφικής 
Συνεργασίας, HORIZON 2020, κ.λπ.) 

         

Ιδιωτικάκεφάλαια, venture capitals, business angels    

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων/ Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων 

         

6. α.  Στην  περίπτωση  που  ολοκληρώσατε  κάποιο  έργο  την  τελευταία  πενταετία, 
συναντήσατε συγκεκριμένα προβλήματα στην εξασφάλιση πόρων από τις ανωτέρω 
πηγές; 

Ναι   

Όχι 

 

 

ΔΓ   

χ

β.  Αν  απαντήσατε  «Ναι»  στην  προηγούμενη  ερώτηση,  παρακαλώ  αναλύστε 
περαιτέρω:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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                                              44..                                                                                                                                                                                                                                            
ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ                                                                

ΤΤοο  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκόό  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ΠΠεειιρρααιιάά  εεννηημμεερρώώννεειι  κκάάθθεε  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοο,,  όόττιι  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  

εεξξέέλλιιξξηη   ττοο   ππρρόόγγρρααμμμμαα   ««ΕΕννίίσσχχυυσσηη   ττηηςς   ίίδδρρυυσσηηςς   κκααιι   λλεειιττοουυρργγίίααςς   ννέέωωνν   ττοουυρριισσττιικκώώνν  

μμιικκρροομμεεσσααίίωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν»»..  

ΔΔιικκααιιοούύχχοοιι   ττηηςς   ΔΔρράάσσηηςς   εείίννααιι   πποολλύύ   μμιικκρρέέςς,,   μμιικκρρέέςς   κκααιι   μμεεσσααίίεεςς   εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς   πποουυ   θθαα  

δδρραασσττηηρριιοοπποοιιηηθθοούύνν  σσττοονν  ττοομμέέαα  ττοουυ  ΤΤοουυρριισσμμοούύ  κκααιι  ααννήήκκοουυνν  σσττιιςς  ππααρραακκάάττωω  κκααττηηγγοορρίίεεςς::  

••  Κατηγορία  Δικαιούχων  Α:   Επιχειρήσεις  που  θα  συσταθούν  από  την  ημερομηνία Κατηγορία  Δικαιούχων  Α:   Επιχειρήσεις  που  θα  συσταθούν  από  την  ημερομηνία 
έκδοσης  της  προκήρυξης  της  δράσης  και  θα  διαθέτουν  τον  ΚΑΔ  της  επένδυσης έκδοσης  της  προκήρυξης  της  δράσης  και  θα  διαθέτουν  τον  ΚΑΔ  της  επένδυσης 
μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.  μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.  

••  Κατηγορία  Δικαιούχων  Β: Τουριστικά  Καταλύματα  που  έχουν  συσταθεί  και  έχουν Κατηγορία  Δικαιούχων  Β: Τουριστικά  Καταλύματα  που  έχουν  συσταθεί  και  έχουν 
αποκτήσει,  μέχρι  την  ημερομηνία  έκδοσης  της  προκήρυξης  της  δράσης,  έναν αποκτήσει,  μέχρι  την  ημερομηνία  έκδοσης  της  προκήρυξης  της  δράσης,  έναν 
τουλάχιστον  από  τους  επιλέξιμους  ΚΑΔ  55  ή/και  τους  ΚΑΔ:  41.20.20.01, τουλάχιστον  από  τους  επιλέξιμους  ΚΑΔ  55  ή/και  τους  ΚΑΔ:  41.20.20.01, 
41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης 
δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα. δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα. 

ΤΤοο   ύύψψοοςς   ττηηςς   εεππιιδδόόττηησσηηςς  κκυυμμααίίννεεττααιι   ααππόό   2255..000000   έέωωςς   440000..000000   εευυρρώώ..    

ΧΧρρηημμααττοοδδοοττεείίττααιι   ττοο   4455%%   ττωωνν   εεππιιλλέέξξιιμμωωνν   δδααππααννώώνν..   ΣΣττηηνν   ππεερρίίππττωωσσηη   ππρρόόσσλληηψψηηςς   ννέέοουυ  

ππρροοσσωωππιικκοούύ   γγιιαα   ττοουυλλάάχχιισσττοονν   00,,22   ΕΕΜΜΕΕ   μμιισσθθωωττήήςς   εερργγαασσίίααςς,,   ττοο   πποοσσοοσσττόό   χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηηςς  

ααννέέρρχχεεττααιι  σσεε  5500%%..  

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι: 
• Κύρια  ξενοδοχειακά  καταλύματα:  ξενοδοχεία  κατηγορίας  3  αστέρων  και  άνω  με 

δυναμικότητα  10  έως  και  50  κλινών,  ξενοδοχειακά  τουριστικά  καταλύματα  εντός 
παραδοσιακών  κτισμάτων,  οργανωμένες  τουριστικές  κατασκηνώσεις  (camping)  3 
αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας 

• Μη  κύρια  ξενοδοχειακά  καταλύματα:  αυτοεξυπηρετούμενα  καταλύματα  – 
τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα 
επιπλωμένα  δωμάτια  –  διαμερίσματα  3  κλειδιών   και  άνω  και  ελάχιστης 
δυναμικότητας 10 κλινών 

• Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων 
• Εναλλακτικές  μορφές  τουρισμού:  αθλητικός  τουρισμός,  θαλάσσιος  τουρισμός, 

τουρισμός  υπαίθρου,  άλλες  ειδικές  –  εναλλακτικές  μορφές  τουρισμού,  όπως 
ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα κ.ά. 

• Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού 

Οι  δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης 
χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 
Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας, με 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης, από 18/12/2017 έως 28/03/2018. 

ΠΠεερριισσσσόόττεερρεεςς   ππλληηρροοφφοορρίίεεςς   γγιιαα   ττοουυςς   όόρροουυςς   κκααιι   ττιιςς   ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς   ττοουυ   ππρροογγρράάμμμμααττοοςς,,  

μμπποορροούύνν   νναα   λλααμμββάάννοουυνν   οοιι   εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοιι   σσττιιςς  

ιισσττοοσσεελλίίδδεεςς    www.espa.grwww.espa.gr,,  www.antagonistikotita.grwww.antagonistikotita.gr,,  www.efepwww.efepaaee..ggrr    &&  wwwwww..eeeepp..ggoovv..ggrr..    

  ΠΠεειιρρααιιάάςς  0088//1122//22001177                                                                                                                                          ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  

  ((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))                                                                                   

http://www.ependyseis.gr/mis
http://www.espa.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.efepae.gr/
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55..                                                                            ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ      

ΤΤοο  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκόό  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ΠΠεειιρρααιιώώςς  γγννωωσσττοοπποοιιεείί  σσεε  κκάάθθεε  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοο  όόττιι  
ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  εεξξέέλλιιξξηη  ααννααππττυυξξιιαακκόό  ππρρόόγγρρααμμμμαα  εεννίίσσχχυυσσηηςς  ττηηςς  ααυυττοοααππαασσχχόόλληησσηηςς  
ππττυυχχιιοούύχχωωνν  ττρριιττοοββάάθθμμιιααςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς..  

Ενισχύονται πολύ μικρές επιχειρήσεις που συστήνονται από ανέργους ή μισθωτούς (κατά την 
υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης) για την έναρξη της άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), καθώς και υφιστάμενες 
ατομικές επιχειρήσεις (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά 
τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ 
αυτών. Προϋπόθεση για την ενίσχυσή τους είναι η οργάνωση της δραστηριότητας τους σε 
αυτοτελείς επαγγελματικούς χώρους. 

ΔΔιικκααιιοούύχχοοιι  ττηηςς  δδρράάσσηηςς  εείίννααιι::  ΑΑππόόφφοοιιττοοιι  ΑΑΕΕΙΙ//ΤΤΕΕΙΙ  ήή  ιισσόόττιιμμηηςς  σσχχοολλήήςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς  ήή  εεξξωωττεερριικκοούύ  
((ααννααγγννωωρριισσμμέέννηη  ααππόό  ττοο  ΔΔΟΟΑΑΤΤΑΑΠΠ))  ήή  κκάάττοοχχοοιι  ααννααγγννώώρριισσηηςς  εεππααγγγγεελλμμααττιικκώώνν  ππρροοσσόόννττωωνν,,  
ααππόό    ΣΣΑΑΕΕΙΙ  ήή  ΣΣΑΑΕΕΠΠ..  ΕΕππίίσσηηςς,,  ππττυυχχίίαα  ααππόό  ΣΣχχοολλέέςς  ΘΘεεάάττρροουυ  κκααιι  ΧΧοορροούύ  ααννααγγννωωρριισσμμέέννεεςς  ααππόό   ττοο  
ΥΥππ..  ΠΠοολλιιττιισσμμοούύ  ωωςς  ττρριιττοοββάάθθμμιιεεςς  κκααιι  ααππόόφφοοιιττοοιι  μμοουυσσιικκώώνν  εεκκππααιιδδεευυττηηρρίίωωνν  ααννααγγννωωρριισσμμέέννωωνν  
ααππόό  ττοο  ΚΚρράάττοοςς  ((ττοο  ππρρώώττοο  ππττυυχχίίοο  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχεειι  ααπποοκκττηηθθεείί  μμεεττάά  ττηηνν  11//11//11999955))..    ΟΟιι  ωωςς  άάννωω  
μμπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  άάννεερργγοοιι,,  εεγγγγεεγγρρααμμμμέέννοοιι  σστταα  μμηηττρρώώαα  ααννέέρργγωωνν  ττοουυ  ΟΟΑΑΕΕΔΔ,,  μμιισσθθωωττοοίί  ((ππλλήήρροουυςς  
ήή  μμεερριικκήήςς  ήή  εεπποοχχιιαακκήήςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς)),,  υυφφιισσττάάμμεεννοοιι  εεππιιχχεειιρρηημμααττίίεεςς  πποουυ  θθαα  σσυυσσττήήσσοουυνν  ννέέαα  
εεττααιιρρίίαα  μμεε  ααννέέρργγοουυςς  ήή  μμιισσθθωωττοούύςς  ήή  υυφφιισσττάάμμεεννοοιι  ααττοομμιικκοοίί  
εεππιιχχεειιρρηημμααττίίεεςς  ((ααυυττοοααππαασσχχοολλοούύμμεεννοοιι))  πποουυ  αασσκκοούύνν  ήήδδηη  σσυυννααφφήή  μμεε  ττηηνν  εειιδδιικκόόττηηττάά  ττοουυςς  ((ττίίττλλοο  
σσπποουυδδώώνν))  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα,,  όόππωωςς  εεππίίσσηηςς  κκααιι  σσυυννεερργγαασσίίεεςς  μμεεττααξξύύ  ααυυττώώνν.. 

Επιδοτούνται, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων και λοιπών προϋποθέσεων, με 5.000 
ευρώ έως 25.000 ευρώ  για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση, έως 40.000 
ευρώ συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων, έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή 
περισσοτέρων. Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών. 

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017.  Η ηλεκτρονική 
υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής: 

• 1η περίοδος υποβολής: Έναρξη  5.7.2017 - Λήξη 9.8.2017 

• 2η περίοδος υποβολής:   Έναρξη  6.9.2017 - Λήξη 11.10.2017 
• 3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 8.11.2017 - Λήξη 13.12.2017  

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου 
www.ependyseis.gr.Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης 
Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξής 
τους.Κάθε δυνητικός δικαιούχος, έχει δικαίωμα υποβολής σε μια μόνο περίοδο υποβολής 
αιτήσεων.  Δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Α' κύκλου της 
Δράσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στο πλαίσιο του Β' κύκλου της Δράσης, επί 
ποινής απόρριψης της υποβληθείσας αίτησης χρηματοδότησης στο Β' κύκλο της Δράσης. 

ΠΠεερριισσσσόόττεερρεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττοουυ  δδιικκααιιοούύχχοουυςς,,  ττοουυςς  όόρροουυςς  κκααιι  ττιιςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  ττοουυ    
ππρροογγρράάμμμμααττοοςς,,  ππααρρέέχχοοννττααιι  σσττιιςς  ιισσττοοσσεελλίίδδεεςς    www.espa.grwww.espa.gr,,  www.antagonistikotita.grwww.antagonistikotita.gr,,  
www.mindev.gov.grwww.mindev.gov.gr,,  www.efepae.grwww.efepae.gr,,  www.elanet.grwww.elanet.gr    &&  www.eep.gov.grwww.eep.gov.gr,,  σσττοονν  ττηηλλεεφφωωννιικκόό  
ααρριιθθμμόό  880000  1111  3366  330000  ((ΕΕΥΥΔΔ  ΕΕΠΠΑΑννΕΕΚΚ))  κκααιι  σσττοο  eemmaaiill  iinnffooeeppaann@@mmoouu..ggrr..  

                                                                                                                                                                                                            ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..                                                                    

ΠΠεειιρρααιιάάςς        0055//0077//22001177                                                                                                                              
((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))..                                                                                                                                                                                  

http://www.ependyseis.gr/
http://www.espa.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.mindev.gov.gr/
http://www.efepae.gr/
http://www.elanet.gr/
http://www.eep.gov.gr/


66..                                                                                                                                                    
                                                                                                                                  ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ      

Την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Πειραιά μια ανεπίσημη συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων  της 
επιχειρηματικής τάξης της Ελλάδας και της Δομινικανής Δημοκρατίας (Άγιος Δομίνικος). 

Στην εν λόγω συνάντηση, στην οποία οικοδεσπότης ήταν ο κ. Γεώργιος Μπενέτος,  Πρόεδρος 
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά και Πρόεδρος του Δικτύου Νησιωτικών 
Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης (Insuleur), συμμετείχαν οι κ.κ: 

Χόρχε Πέρες Αλβαράδο, πρέσβης του Υπουργείου Εξωτερικών της Δομινικανής Δημοκρατίας, 
δρ. Ραδάμες Χιμένες, πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης της Δομινικανής Δημοκρατίας, Μάρκος 
Κρος, καθηγητής, βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος της Δομινικανής Δημοκρατίας και 
υπεύθυνος επενδύσεων και δημοσίων σχέσεων στην Ευρώπη,  Μαθιός ,Α' Αντιπρόεδρος του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος του 
Βιοτεχνικού  Επιμελητηρίου  Πειραιά, Σταματόγιαννης Γεώργιος, Πρόεδρος του Δικηγορικού 
Συλλόγου Πειραιά,  Παπακυριάκης  Δημήτριος,  Δικηγόρος     Πειραιά   και   
Ξηρογιαννόπουλος Βαγγέλης, μεταφραστής, καθώς και η κα Ραίσα Εστέλ Κρουθ, 
επιχειρηματίας και ο κ. Χαλουλάκος Γιάννης, μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, που είχαν  
και τον συντονισμό της όλης συζήτησης ως πρωτεργάτες για την πραγματοποίηση της 
συνάντησης. 

Η συζήτηση διήρκεσε δύο και πλέον ώρες και άπαντα τα μέλη που έλαβαν μέρος 
πραγματεύθηκαν θέματα πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος που αφορούν 
τις δύο χώρες, αλλά και τη δράση που αναπτύσσουν τα Επιμελητήρια, όχι μόνον στην 
Ελλάδα, αλλά σε όλο το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. 

Έλαβε χώρα μια λεπτομερής παρουσίαση από μέρους του κ. Γ. Μπενέτου των δράσεων του 
Insuleur, που αφορούν τον τουρισμό και την ακτοπλοία στα νησιά σε όλη την ευρωπαϊκή 
επικράτεια, ενώ εκφράστηκε η επιθυμία του για την ένταξη του κράτους του Αγίου Δομίνικου 
στο εν λόγω δίκτυο ως συνδεδεμένο μέλος, υπογραμμίζοντας την προσπάθεια που 
καταβάλλεται ήδη για την αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 
τα νησιά.   

Ακολούθως σκιαγραφήθηκε    από    τους    αξιωματούχους    της    Δομινικανής    
Δημοκρατίας    το πολιτικοοικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον της χώρας τους και 
τονίστηκε   το μεγάλο ενδιαφέρον και η πίστη ότι μπορούν οι δύο χώρες να αναπτύξουν 
κοινές δράσεις και συνεργασίες σε διάφορα πεδία οικονομικού κι επιχειρηματικού 
ενδιαφέροντος. Αρωγός προς τούτο είναι η μεγάλη  πολιτική και οικονομική σταθερότητα 
των τελευταίων είκοσι ετών, το σταθερό φορολογικό σύστημα κι ένας ευνοϊκός κι ελκυστικός 
αναπτυξιακός νόμος για προσέλκυση επενδύσεων, ιδίως στους τομείς του τουρισμού, της 
αγροτικής παραγωγής, των ορυχείων χρυσού, νικελίου, αλατιού, ασβέστη, στις 
τηλεπικοινωνίες, τις νέες τεχνολογίες και την φαρμακοβιομηχανία.         

Εν τέλει συγκροτήθηκε μια άτυπη επιτροπή μεταξύ των δύο πλευρών, με σκοπό την  
εκπόνηση σχεδίων  για την αναβάθμιση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων των των 
επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών, ενώ ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά 
εξέφρασε την διάθεση για ανταλλαγή απόψεων για την επίλυση του μεταναστευτικού 
προβλήματος, που είναι έντονο και στις δύο χώρες.   

        ΠΠεειιρρααιιάάςς    2277//1100//22001177                                                                                                                ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  
((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))..  
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    77..  

                                                                                                                                                                                                          ΠΠεειιρρααιιάάςς          1100//0044//22001177    

                                                                                                                                                                                                          ΑΑρρ..  ππρρωωττ..::                55551122  

                                                                                                                                                                              ΠΠΡΡΟΟΣΣ::    κκ  ΙΙ..  ΜΜώώρρααλληη  

                                                                                                           Δήμαρχο Πειραιά 

κύριε Δήμαρχε, 

ΣΣεε   σσυυννέέχχεειιαα   σσχχεεττιικκήήςς   εεππιικκοοιιννωωννίίααςς   μμααςς,,   όόσσοονν   ααφφοορράά   ττοο   θθέέμμαα   ττοουυ   ααννααππττυυξξιιαακκοούύ  

σσχχεεδδιιαασσμμοούύ   ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά,,   μμέέσσωω   ττηηςς  ΟΟλλοοκκλληηρρωωμμέέννηηςς   ΧΧωωρριικκήήςς   ΕΕππέέννδδυυσσηηςς   ((ΟΟ..ΧΧ..ΕΕ..)),,  

σσααςς  γγννωωρρίίζζοουυμμεε  όόττιι::  

αα))  ΤΤοο  ωωςς  άάννωω  εεγγχχεείίρρηημμαα  ααπποοττεελλεείί  θθεεττιικκόό  σσττοοιιχχεείίοο  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  ππόόλληηςς   ττοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  

κκααιι  ττηηςς  γγύύρρωω  ππεερριιοοχχήήςς  ((σσχχεεττιικκόό  κκααιι  ττοο  μμεε  ααρρ..  ππρρωωττ..  99884488//2233‐‐0066‐‐22001166  έέγγγγρρααφφόό  μμααςς))..  

ββ))  ΤΤοο  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιόό  μμααςς  σσττηηρρίίζζεειι  ττηηνν  εενν  λλόόγγωω  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα  σσααςς  κκααιι  ππρροοσσδδοοκκάά  ττηηνν  εευυόόδδωωσσηη  

ττωωνν  ππρροοσσππααθθεειιώώνν  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  ττηηςς..    

                                                                                                                                                                                    ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  

                                                                                                                                                                                    ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                                                                                                                                      ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ  

((ΣΣηημμεείίωωσσηη::  ΓΓιιαα  ττηηνν  ππλληηρρόόττηητταα  ττηηςς  εεννηημμέέρρωωσσηηςς  ππααρρααττίίθθεεττααιι  κκααιι  ττοο  ααννααφφεερρόόμμεεννοο  σσττοο  

εεδδάάφφιιοο  αα))  έέγγγγρρααφφοο::    

                                                                                                                                                                                                              ΠΠεειιρρααιιάάςς          2233//0066//22001166  

                                                                                                                                                                                                              ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::              99884488          

                                                                                                                                                                                                                                ΠΠΡΡΟΟΣΣ::      κκ..  ΙΙ..  ΜΜώώρρααλληη  

                                                                                                                                                                                                                                                      ΔΔήήμμααρρχχοο  ΠΠεειιρρααιιάά  

κκύύρριιεε  ΔΔήήμμααρρχχεε,,  

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

ΠΠεειιρρααιιάά   μμέέσσωω   ττηηςς   ΟΟλλοοκκλληηρρωωμμέέννηηςς   ΧΧωωρριικκήήςς   ΕΕππέέννδδυυσσηηςς   ((ΟΟ..ΧΧ..ΕΕ..)),,   σσααςς   γγννωωρρίίζζοουυμμεε   ττιιςς   ππααρραακκάάττωω  

σσκκέέψψεειιςς  //  ππρροοττάάσσεειιςς  μμααςς..    

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

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

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

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

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

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

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ  
• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

               ΒΒ..  ΕΕππιιμμέέρροουυςς  ααννααφφοορράά  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννωωνν  θθεεμμάάττωωνν  

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

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

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

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

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

••  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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                      88..  
11.  Σε  συνεργασία  με  την  Κεντρική  Ένωση  Επιμελητηρίων  Ελλάδος  (Κ.Ε.. Σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.ΕΕ..ΕΕ..)),,  
ππροσφέρονται  οι  παρακάτω  υπηρεσίες  προς  τα  μέλη  μας.  ροσφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες προς τα μέλη μας.
αα)  μέσω  σχετικού  banner  στην  ιστοσελίδα  του  Επιμελητηρίου  μας:    ) μέσω σχετικού banner στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου μας:

••    Απόκτησης  ψηφιακής  υπογραφής  (apps.uhc.gr/digi
•    Εύρεσης  επενδυτικών  προγραμμά

Απόκτησης ψηφιακής υπογραφής (apps.uhc.gr/digittaallssiiggnnaattuurreess))  
• Εύρεσης επενδυτικών προγραμμάττωωνν  ((iinnvveessttmmeennttttoooollss..uuhhcc..ggrr))  
••    ΗΗλλεεκκττρροοννιικκήήςς  ((εεξξ΄́  ααπποοσσττάάσσεεωωςς))  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  ((eelleeaarrnniinngg..uuhhcc..ggrr))  
••  ΑΑππόόκκττηησσηηςς  άάδδεειιααςς  χχρρήήσσηηςς  μμοουυσσιικκώώνν  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  

((mmuussiiccrrooyyaallttiieessppaayymmeennttss..uuhhcc..ggrr)),,  
ββ))    ΔΔιιααππιισσττεευυμμέέννηηςς  ππιισσττοοπποοίίηησσηηςς  ππρροοσσώώππωωνν    γγιιαα  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννεεςς  κκααττάά ππεερρίίππττωωσσηη    
κκααττηηγγοορρίίεεςς  εεππααγγγγεελλμμάάττωωνν,,  μμέέσσωω  ττοουυ  ΔΔιιεεππιιμμεελληηττηηρριιαακκοούύ  ΦΦοορρέέαα  ΠΠιισσττοοπποοίίηησσηηςς  ––  
ΔΔΙΙ..ΦΦΟΟ..ΠΠ..  ((ddiiffoopp..uuhhcc..ggrr))  

22..  ΣΣεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττηηνν  αασσττιικκήή  μμηη  κκεερρδδοοσσκκοοππιικκήή  εεττααιιρρεείίαα  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  
ΔΔΙΙΑΑΜΜΑΑΣΣΟΟΛΛΑΑΒΒΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΙΙΩΩΣΣ  ((ΚΚΕΕ..ΔΔΙΙ..ΠΠ..)),,  σσττηηνν  οοπποοίίαα  ττοο  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  εείίννααιι  
ιιδδρρυυττιικκόό  μμέέλλοοςς,,  ππρροοσσφφέέρροοννττααιι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ππρροοςς  τταα  μμέέλληη  μμααςς  σσττοονν  χχώώρροο  ττηηςς  
ΔΔιιααμμεεσσοολλάάββηησσηηςς..  

  

                    99..
                                                                                                                                                                                                                      

  
              ΠΠεειιρρααιιάάςς              0044//0055//22001177                                                                                              

ΑΑρρ..  ππρρωωττ..::                      66339955  

                                                                                                                                                                     ΠΠΡΡΟΟΣΣ::        ΓΓρρααφφεείίοο  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  κκααιι  

ΕΕμμπποορριικκώώνν  ΥΥπποοθθέέσσεεωωνν  ΧΧάάγγηηςς  

                                                                                                                                                                                                                            ((υυππόόψψηη  κκοουυ  υυππεεύύθθυυννοουυ  ττοουυ  ΓΓρρααφφεείίοουυ))  

ΜΜέέλληη   ττοουυ   ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ   κκααιι   σσυυννεερργγάάττεεςς   κκαατταασσκκεευυαασσττώώνν   κκααιι   εεμμππόόρρωωνν   κκοοσσμμηημμάάττωωνν,,  
εεππιιθθυυμμοούύνν   νναα   δδιιεευυρρύύννοουυνν   ττοονν   κκύύκκλλοο   ττηηςς   δδρραασσττηηρριιόόττηηττάάςς   ττοουυςς   σσεε   ααγγοορρέέςς   άάλλλλωωνν   χχωωρρώώνν,,  
όόπποουυ  θθαα  υυππάάρρχχεειι  σσχχεεττιικκόό  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόό  εεννδδιιααφφέέρροονν..  

ΓΓιιαα   ττοονν   σσκκοοππόό   ααυυττόό,,   ππααρραακκααλλοούύμμεε   νναα   μμααςς   χχοορρηηγγήήσσεεττεε   κκααττάάλλοογγοο   εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν,,  
εειισσααγγωωγγέέωωνν   κκααιι   εεμμππόόρρωωνν   ττωωνν   ααννωωττέέρρωω   εειιδδώώνν   πποουυ   δδρραασσττηηρριιοοπποοιιοούύννττααιι   σσττηηνν   ΟΟλλλλααννδδίίαα,,  
ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  έέλλθθοουυνν  οοιι  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοιι  σσεε  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  μμααζζίί  ττοουυςς..  

ΕΕυυχχααρριισσττώώννττααςς   γγιιαα   ττηηνν   σσυυννεερργγαασσίίαα   σσααςς,,   ππααρρααμμέέννοουυμμεε   σσττηηνν   δδιιάάθθεεσσήή   σσααςς   γγιιαα   ππεερρααιιττέέρρωω  
εεππιικκοοιιννωωννίίαα..  
                                                                                                                                                                  ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,          
                                                                                                                                                                        ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                                                                                                                          ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ  

        ((ΣΣηημμεείίωωσσηη::  ΜΜααςς  εεσσττάάλληησσαανν  σσχχεεττιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ππρροοςς  χχρρήήσσηη  ττωωνν  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννωωνν))..  
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3. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 

           1.                                 

                                                                                                                                                                                                                                  ΠΠεειιρρααιιάάςς          3300//0011//22001177                

                                                                                                                                                                                                                                  ΑΑρρ..  ππρρωωττ..::              11006677  

                                                                                                                                                                                                    ΠΠΡΡΟΟΣΣ::      κκ..  ΚΚ..  ΜΜίίχχααλλοο                                                                                                         

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

                                                                                                                                                                                                                                              ΚΚΟΟΙΙΝΝ::    ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα  ‐‐      

                                                                                                                                                                                                                                                                          μμέέλληη  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..  

          κκύύρριιεε  ΠΠρρόόεεδδρρεε,,  

                    ΣΣεε   σσυυννέέχχεειιαα   ττοουυ  μμεε   ααρρ..   ππρρωωττ..  9966//1199‐‐0011‐‐22001177   εεγγγγρράάφφοουυ  σσααςς,,   μμεε   θθέέμμαα   ττηηνν  σσυυννττααγγμμααττιικκήή  
ααννααθθεεώώρρηησσηη,,  σσααςς  γγννωωρρίίζζοουυμμεε  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  ααππόόψψεειιςς  μμααςς..  

                    ΑΑρρκκεεττάά  άάρρθθρραα   ττοουυ   ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς  θθεεωωρροούύννττααιι   όόττιι  μμπποορροούύνν   νναα   έέχχοουυνν  άάμμεεσσηη   εεππίίδδρραασσηη   κκααιι  
σσττηηνν   εεππααγγγγεελλμμααττιικκήή   δδρραασσττηηρριιόόττηητταα   ττωωνν   μμεελλώώνν   μμααςς,,   ιιδδίίωωςς   τταα   άάρρθθρραα   44,,1166,,2222,,7788  &&   110066,,   όόπποουυ  
ααννααλλύύοοννττααιι   τταα   δδιικκααιιώώμμαατταα   κκααιι   οοιι   υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς   μμααςς   όόσσοονν   ααφφοορράά   ττηηνν   ιισσόόττηητταα   κκααιι   ττηηνν  
σσυυννεειισσφφοορράά   σστταα   δδηημμόόσσιιαα   ββάάρρηη,,   ααννάάλλοογγαα   μμεε   ττιιςς   δδυυννάάμμεειιςς   ττοουυ   κκααθθεεννόόςς,,   ττηηνν   ππααρροοχχήή   ττηηςς  
ααννώώττααττηηςς   εεκκππααίίδδεευυσσηηςς,,   ττηηνν   εερργγαασσίίαα,,   ττηηνν   φφοορροολλοογγίίαα   κκααιι   ττηηνν   εεθθννιικκήή   οοιικκοοννοομμιικκήή  
δδρραασσττηηρριιόόττηητταα..  

                    ΕΕίίννααιι   πποολλύύ   σσηημμααννττιικκόό,,   νναα   δδιιαασσφφααλλίίζζεεττααιι   ηη   υυπποοχχρρέέωωσσηη   γγιιαα   ππλληηρρωωμμήή   φφόόρρωωνν   ‐‐   ττεελλώώνν  
ααννάάλλοογγαα   μμεε   ττηηνν   ππρρααγγμμααττιικκήή   οοιικκοοννοομμιικκήή   κκααττάάσστταασσηη   ττοουυ   πποολλίίττηη   κκααιι   όόχχιι   μμεε   ββάάσσηη   ««ττεεκκμμααρρττάά»»  
σσττοοιιχχεείίαα,,   νναα   λλεειιττοουυρργγήήσσεειι   εεννττέέλλεειι   ααππεευυθθεείίααςς   κκααιι   ηη   ιιδδιιωωττιικκήή   ααννώώττααττηη   εεκκππααίίδδεευυσσηη   σσττηη   χχώώρραα  
μμααςς   κκααιι   όόχχιι   κκααλλυυμμμμέένναα   ββάάσσεειι   σσυυννεερργγαασσιιώώνν   μμεε   ππααννεεππιισσττήήμμιιαα   ττοουυ   εεξξωωττεερριικκοούύ,,   νναα   ψψηηφφίίζζοοννττααιι  
ααννααππττυυξξιιαακκοοίί   φφοορροολλοογγιικκοοίί   ‐‐   αασσφφααλλιισσττιικκοοίί   ννόόμμοοιι   κκααιι   νναα   εεννιισσχχύύοοννττααιι   ππρρωωττοοββοουυλλίίεεςς    
εεππεεννδδύύσσεεωωνν  πποουυ  έέχχοουυνν  μμεεττρρήήσσιιμμηη  ππρροοσσττιιθθέέμμεεννηη  ααξξίίαα  σσττηηνν  εεθθννιικκήή  οοιικκοοννοομμίίαα..  

                      ΑΑππόό   ττηηνν   άάλλλληη   ππλλεευυρράά   ττοο   ΣΣύύννττααγγμμάά   μμααςς   μμπποορρεείί   νναα   τταα   ππρροοββλλέέππεειι   όόλλαα   ααυυττάά   ήή   κκααιι   νναα  
χχρρεειιάάζζεεττααιι  εελλάάχχιισσττεεςς  ααλλλλααγγέέςς  γγιιαα  ττηηνν  κκααττοοχχύύρρωωσσήή  ττοουυςς..  

                      ΒΒαασσιικκήή   ππααρρααδδοοχχήή   κκάάθθεε   εευυννοομμοούύμμεεννηηςς   πποολλιιττεείίααςς   εείίννααιι   νναα   ττηηρροούύννττααιι   τταα   μμεε   ββάάσσηη   ττοο  
ΣΣύύννττααγγμμαα   εεκκδδιιδδόόμμεενναα   ννοομμοοθθεεττιικκάά   κκεείίμμεενναα   ((ννόόμμοοιι,,   ππρροοεεδδρριικκάά   δδιιααττάάγγμμαατταα,,   υυπποουυρργγιικκέέςς  
ααπποοφφάάσσεειιςς,,   κκλλππ..)),,   νναα   μμηηνν   εεππιικκααλλύύππττοοννττααιι   κκααιι   νναα   μμηηνν   ττρροοπποοπποοιιοούύννττααιι   γγιιαα  ««ψψύύλλλλοουυ   ππήήδδηημμαα»»,,  
οούύττωωςς   ώώσσττεε κκάάπποοττεε   νναα   ιισσχχυυρριιζζόόμμαασσττεε   όόττιι   έέχχοουυμμεε   γγννώώσσηη   κκααιι   αασσφφάάλλεειιαα   δδιικκααίίοουυ,,   πποουυ  
ππρρααγγμμααττιικκάά  εεφφααρρμμόόζζεεττααιι..  

                      ΩΩςς   εεκκ   ττοούύττοουυ,,   θθεεωωρροούύμμεε   όόττιι   δδεενν   ππάάσσχχοουυμμεε   ττόόσσοο   σσττιιςς   σσυυννττααγγμμααττιικκέέςς   ππρροοββλλέέψψεειιςς,,   ααλλλλάά  
σσττηηνν  εερρμμηηννεείίαα  κκααιι  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  ττοουυ  ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς..  

                      ΣΣεε   κκάάθθεε   ππεερρίίππττωωσσηη,,   μμεεττάά   ααππόό   μμιιαα   χχρροοννιικκήή   ππεερρίίοοδδοο  99   εεττώώνν,,   μμάάλλλλοονν   κκρρίίννεεττααιι   θθεεττιικκήή   μμιιαα  
σσυυζζήήττηησσηη  γγιιαα  ττηηνν  ««ααννααθθεεώώρρηησσηη»»  ττοουυ  ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς,,  χχωωρρίίςς  όόμμωωςς  νναα  θθεεωωρρεείίττααιι  όόττιι  γγιιαα  ττιιςς  όόπποοιιεεςς  
δδυυσσλλεειιττοουυρργγίίεεςς  ττηηςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς  πποολλιιττεείίααςς,,  υυππεεύύθθυυννεεςς  εείίννααιι  οοιι  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΣΣυυννττάάγγμμααττοοςς..  

                      ΣΣττηη  δδιιάάθθεεσσηη  σσααςς  γγιιαα  ππεερρααιιττέέρρωω  σσυυννεερργγαασσίίαα..                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                        ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                                                                                                                                          ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ                                     
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2. 

                                                                                          ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ    ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ                                                              

                      

                  ΤΤηηνν  3300//0011//22001177  σσυυννεεδδρρίίαασσεε  ττοο  ΔΔΣΣ  ττοουυ  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  
υυππόό  ττηηνν  ππρροοεεδδρρίίαα  ττηηςς  ΑΑ΄́  ΑΑννττιιππρροοέέδδρροουυ  κκ..    ΑΑνναασστταασσίίααςς  ΒΒεερρυυκκοοκκίίδδοουυ  ..  

                    ΜΜεεττααξξύύ  άάλλλλωωνν  ττρρεεχχόόννττωωνν  θθεεμμάάττωωνν  σσυυζζηηττήήθθηηκκεε  κκααιι  ττοο  θθέέμμαα  ττηηςς  υυπποοχχρρεεωωττιικκήήςς  
ααννααγγρρααφφήήςς  ααπποοδδοοχχήήςς  μμέέσσωωνν  ππλληηρρωωμμήήςς  μμεε  κκάάρρτταα..  

                    ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρ..6655  ττοουυ  ΝΝ..  44444466//22001166    κκααθθιιεερρώώννεεττααιι  ηη  υυπποοχχρρεεωωττιικκήή  ααπποοδδοοχχήή  
μμέέσσωωνν  ππλληηρρωωμμήήςς  μμεε  κκάάρρτταα,,  ααρρχχιικκάά  μμεε  ττοονν  κκααθθοορριισσμμόό  οορριισσμμέέννωωνν  κκλλάάδδωωνν  ––  
δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  κκααιι  σσττααδδιιαακκάά  σσττοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  πποουυ  
δδρραασσττηηρριιοοπποοιιοούύννττααιι  σσττηηνν  ΕΕλλλληηννιικκήή  εεππιικκρράάττεειιαα..      

                    ΕΕππίίσσηηςς    μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  6666  ττοουυ  ωωςς  άάννωω  ννόόμμοουυ  44444466//22001166,,  ππρροοββλλέέππεεττααιι,,  μμεεττααξξύύ  
άάλλλλωωνν,,  όόττιι  ααππόό  ττηηνν  11ηη  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  ττοουυ  22001177,,  οοιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  πποουυ  ααπποοδδέέχχοοννττααιι  
ηηλλεεκκττρροοννιικκέέςς  ππλληηρρωωμμέέςς  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  εεννηημμεερρώώννοουυνν  ττοουυςς  κκααττααννααλλωωττέέςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  
ττηηνν  ααπποοδδοοχχήή  κκααρρττώώνν  κκααιι  μμέέσσωωνν  ππλληηρρωωμμήήςς,,  μμεε  σσααφφήή  ττρρόόπποο  πποουυ  νναα  μμηηνν  εεππιιδδέέχχεεττααιι  
ππααρρεερρμμηηννεείίααςς  κκααιι  μμεε  ααννααγγρρααφφήή  εευυκκρριιννώώςς  ττηηςς  ππλληηρροοφφοορρίίααςς  ααυυττήήςς  σσττηηνν  εείίσσοοδδοο  ττοουυ  
κκαατταασσττήήμμααττοοςς  κκααιι  σσττοο  ττααμμεείίοο..    ΣΣεε  όόσσοουυςς  ππααρρααββααίίννοουυνν  ττηηνν  υυπποοχχρρέέωωσσηη  ααυυττήή,,  θθαα  
εεππιιββάάλλλλεεττααιι  δδιιοοιικκηηττιικκόό  ππρρόόσσττιιμμοο  ύύψψοουυςς  χχιιλλίίωωνν  ((11..000000))  εευυρρώώ..  

                    ΟΟιι  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοιι  γγιιαα  ππεερριισσσσόόττεερρηη  εεννηημμέέρρωωσσηη  μμπποορροούύνν  νναα  εειισσέέρρχχοοννττααιι  κκααιι  σσττοο  
ssiittee    ττηηςς  Ε.Σ.Ε.Ε.-  Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.  Ε.Σ.Ε.Ε.- Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.   όόπποουυ  υυππάάρρχχοουυνν  κκααιι  σσχχεεττιικκάά  γγρρααφφήήμμαατταα  ττηηςς  
εεννηημμέέρρωωσσηηςς.. 

                                        

                                                                                                                                                                                            ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..                                                                                                  

ΠΠεειιρρααιιάάςς  3311//0011//22001177  

((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))  
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3. 

                                                                                    αα))    ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ        

                    ΤΤοο   ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκόό   ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο   ΠΠεειιρρααιιώώςς   εεννηημμεερρώώννεειι   τταα   μμέέλληη   ττοουυ   κκααιι   κκάάθθεε  

εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοο,,  όόττιι  έέωωςς  ττηηνν  2277  ΙΙοουυλλίίοουυ  22001177  θθαα  ππρρέέππεειι  οοιι  υυππόόχχρρεεοοιι  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  ττεερρμμααττιικκήήςς  

μμηηχχααννήήςς  PPOOSS   γγιιαα   ττηηνν   υυπποοδδοοχχήή   ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν   σσυυννααλλλλααγγώώνν     μμεε   κκάάρρτταα,,   νναα   ππρροοχχωωρρήήσσοουυνν   σσττιιςς  

ααππααρρααίίττηηττεεςς  ππρροοσσααρρμμοοσσττιικκέέςς  εεννέέρργγεειιεεςς..    

                        ΟΟιι  σσχχεεττιικκοοίί  ΚΚ..ΑΑ..ΔΔ..  γγιιαα  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττωωνν  ππααρραακκάάττωω  εείίννααιι  ::  

ΚΚΑΑΔΔ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΔΔΡΡΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  

3333..1122   ΕΕππιισσκκεευυήή  μμηηχχααννηημμάάττωωνν  

3333..1133   ΕΕππιισσκκεευυήή  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  κκααιι  οοππττιικκοούύ εεξξοοππλλιισσμμοούύ 

3333..1144   ΕΕππιισσκκεευυήή  ηηλλεεκκττρριικκοούύ  εεξξοοππλλιισσμμοούύ  

3355..1111   ΠΠααρρααγγωωγγήή  ηηλλεεκκττρριικκοούύ  ρρεεύύμμααττοοςς  

3355..1122   ΜΜεεττάάδδοοσσηη  ηηλλεεκκττρριικκοούύ  ρρεεύύμμααττοοςς  

3355..1133   ΔΔιιααννοομμήή  ηηλλεεκκττρριικκοούύ  ρρεεύύμμααττοοςς  

3355..1144   ΕΕμμππόόρριιοο  ηηλλεεκκττρριικκοούύ  ρρεεύύμμααττοοςς  

3355..2211   ΠΠααρρααγγωωγγήή  φφυυσσιικκοούύ  ααεερρίίοουυ  

3355..2222   ΔΔιιααννοομμήή  ααέέρριιωωνν κκααυυσσίίμμωωνν  μμέέσσωω  ααγγωωγγώώνν 

3355..2233   ΕΕμμππόόρριιοο  ααέέρριιωωνν κκααυυσσίίμμωωνν  μμέέσσωω  ααγγωωγγώώνν 

3366..0000   ΣΣυυλλλλοογγήή,,  εεππεεξξεερργγαασσίίαα  κκααιι  ππααρροοχχήή  ννεερροούύ 

4433..2211   ΗΗλλεεκκττρριικκέέςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  

4433..2222   ΥΥδδρρααυυλλιικκέέςς  κκααιι  κκλλιιμμααττιισσττιικκέέςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς θθέέρρμμααννσσηηςς κκααιι ψψύύξξηηςς 

4455..1111   ΠΠώώλληησσηη  ααυυττοοκκιιννήήττωωνν  κκααιι  εελλααφφρρώώνν μμηηχχααννοοκκίίννηηττωωνν οοχχηημμάάττωωνν 

4455..1199   ΠΠώώλληησσηη  άάλλλλωωνν μμηηχχααννοοκκίίννηηττωωνν  οοχχηημμάάττωωνν 

4455..2200   ΣΣυυννττήήρρηησσηη  κκααιι  εεππιισσκκεευυήή  μμηηχχααννοοκκίίννηηττωωνν οοχχηημμάάττωωνν 

4455..3322   ΛΛιιααννιικκόό  εεμμππόόρριιοο μμεερρώώνν  κκααιι  εεξξααρρττηημμάάττωωνν μμηηχχααννοοκκίίννηηττωωνν οοχχηημμάάττωωνν σσεε εεξξεειιδδιικκεευυμμέένναα  κκαατταασσττήήμμαατταα  

4455..4400   ΠΠώώλληησσηη,,  σσυυννττήήρρηησσηη  κκααιι  εεππιισσκκεευυήή  μμοοττοοσσιικκλλεεττώώνν κκααιι ττωωνν μμεερρώώνν κκααιι εεξξααρρττηημμάάττωωνν ττοουυςς  

4477..2211   ΛΛιιααννιικκόό  εεμμππόόρριιοο φφρροούύττωωνν  κκααιι  λλααχχααννιικκώώνν σσεε εεξξεειιδδιικκεευυμμέένναα κκαατταασσττήήμμαατταα 

4477..2222   ΛΛιιααννιικκόό  εεμμππόόρριιοο κκρρέέααττοοςς  κκααιι  ππρροοϊϊόόννττωωνν κκρρέέααττοοςς σσεε εεξξεειιδδιικκεευυμμέένναα κκαατταασσττήήμμαατταα 

4477..2233   ΛΛιιααννιικκόό  εεμμππόόρριιοο ψψααρριιώώνν,,  κκααρρκκιιννοοεειιδδώώνν κκααιι μμααλλαακκίίωωνν σσεε εεξξεειιδδιικκεευυμμέένναα κκαατταασσττήήμμαατταα  

4477..2244  
ΛΛιιααννιικκόό  εεμμππόόρριιοο  ψψωωμμιιοούύ,,  ααρρττοοσσκκεευυαασσμμάάττωωνν  κκααιι  λλοοιιππώώνν  εειιδδώώνν  ααρρττοοπποοιιίίααςς  κκααιι  ζζααχχααρροοππλλαασσττιικκήήςς  σσεε  
εεξξεειιδδιικκεευυμμέένναα  κκαατταασσττήήμμαατταα  

4477..2255   ΛΛιιααννιικκόό  εεμμππόόρριιοο πποοττώώνν  σσεε  εεξξεειιδδιικκεευυμμέένναα κκαατταασσττήήμμαατταα 

4477..2266   ΛΛιιααννιικκόό  εεμμππόόρριιοο ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααππννοούύ σσεε εεξξεειιδδιικκεευυμμέένναα κκαατταασσττήήμμαατταα 

4477..3300   ΛΛιιααννιικκόό  εεμμππόόρριιοο κκααυυσσίίμμωωνν  κκίίννηησσηηςς σσεε εεξξεειιδδιικκεευυμμέένναα κκαατταασσττήήμμαατταα 

4477..4411  
ΛΛιιααννιικκόό  εεμμππόόρριιοο  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  υυπποολλοογγιισσττώώνν,,  ππεερριιφφεερρεειιαακκώώνν  μμοοννάάδδωωνν  υυπποολλοογγιισσττώώνν  κκααιι  λλοογγιισσμμιικκοούύ  σσεε  
εεξξεειιδδιικκεευυμμέένναα  κκαατταασσττήήμμαατταα  
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4477..4422   ΛΛιιααννιικκόό  εεμμππόόρριιοο ττηηλλεεππιικκοοιιννωωννιιαακκοούύ εεξξοοππλλιισσμμοούύ σσεε εεξξεειιδδιικκεευυμμέένναα κκαατταασσττήήμμαατταα 

4477..4433   ΛΛιιααννιικκόό  εεμμππόόρριιοο εεξξοοππλλιισσμμοούύ  ήήχχοουυ  κκααιι εειικκόόννααςς σσεε εεξξεειιδδιικκεευυμμέένναα κκαατταασσττήήμμαατταα 

4477..5522   ΛΛιιααννιικκόό  εεμμππόόρριιοο σσιιδδηηρριικκώώνν,,  χχρρωωμμάάττωωνν κκααιι ττζζααμμιιώώνν σσεε εεξξεειιδδιικκεευυμμέένναα κκαατταασσττήήμμαατταα  

4477..5544   ΛΛιιααννιικκόό  εεμμππόόρριιοο ηηλλεεκκττρριικκώώνν  οοιικκιιαακκώώνν σσυυσσκκεευυώώνν σσεε εεξξεειιδδιικκεευυμμέένναα κκαατταασσττήήμμαατταα 

4477..5599   ΛΛιιααννιικκόό  εεμμππόόρριιοο εεππίίππλλωωνν,,  φφωωττιισσττιικκώώνν κκααιι άάλλλλωωνν εειιδδώώνν οοιικκιιαακκήήςς χχρρήήσσηηςς σσεε εεξξεειιδδιικκεευυμμέένναα  κκαατταασσττήήμμαατταα 

4477..6611   ΛΛιιααννιικκόό  εεμμππόόρριιοο ββιιββλλίίωωνν  σσεε  εεξξεειιδδιικκεευυμμέένναα κκαατταασσττήήμμαατταα 

4477..6644   ΛΛιιααννιικκόό  εεμμππόόρριιοο ααθθλληηττιικκοούύ  εεξξοοππλλιισσμμοούύ σσεε εεξξεειιδδιικκεευυμμέένναα κκαατταασσττήήμμαατταα 

4477..6655   ΛΛιιααννιικκόό  εεμμππόόρριιοο ππααιιχχννιιδδιιώώνν  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς σσεε εεξξεειιδδιικκεευυμμέένναα κκαατταασσττήήμμαατταα 

4477..7711   ΛΛιιααννιικκόό  εεμμππόόρριιοο εεννδδυυμμάάττωωνν  σσεε  εεξξεειιδδιικκεευυμμέένναα κκαατταασσττήήμμαατταα 

4477..7722   ΛΛιιααννιικκόό  εεμμππόόρριιοο υυπποοδδηημμάάττωωνν  κκααιι  δδεερρμμάάττιιννωωνν εειιδδώώνν σσεε εεξξεειιδδιικκεευυμμέένναα κκαατταασσττήήμμαατταα  

4477..7733   ΛΛιιααννιικκόό  εεμμππόόρριιοο φφααρρμμαακκεευυττιικκώώνν  εειιδδώώνν ((φφααρρμμαακκεείίαα)) 

4477..7744   ΛΛιιααννιικκόό  εεμμππόόρριιοο ιιααττρριικκώώνν  κκααιι  οορρθθοοππεεδδιικκώώνν εειιδδώώνν σσεε εεξξεειιδδιικκεευυμμέένναα κκαατταασσττήήμμαατταα 

4477..7755   ΛΛιιααννιικκόό  εεμμππόόρριιοο κκααλλλλυυννττιικκώώνν  κκααιι  εειιδδώώνν κκααλλλλωωππιισσμμοούύ σσεε εεξξεειιδδιικκεευυμμέένναα κκαατταασσττήήμμαατταα  

4477..7777   ΛΛιιααννιικκόό  εεμμππόόρριιοο ρροολλοογγιιώώνν  κκααιι  κκοοσσμμηημμάάττωωνν σσεε εεξξεειιδδιικκεευυμμέένναα κκαατταασσττήήμμαατταα 

5555..1100   ΞΞεεννοοδδοοχχεείίαα  κκααιι  ππααρρόόμμοοιιαα  κκααττααλλύύμμαατταα 

5555..2200   ΚΚααττααλλύύμμαατταα  δδιιαακκοοππώώνν  κκααιι  άάλλλλαα  κκααττααλλύύμμαατταα σσύύννττοομμηηςς δδιιααμμοοννήήςς 

5555..3300   ΧΧώώρροοιι  κκαατταασσκκήήννωωσσηηςς,,  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς γγιιαα οοχχήήμμαατταα ααννααψψυυχχήήςς κκααιι ρρυυμμοουυλλκκοούύμμεενναα οοχχήήμμαατταα  

5555..9900   ΆΆλλλλαα  κκααττααλλύύμμαατταα  

5566..1100   ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς υυππηηρρεεσσιιώώνν  εεσσττιιααττοορρίίωωνν κκααιι κκιιννηηττώώνν μμοοννάάδδωωνν εεσσττίίαασσηηςς 

5566..3300   ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς ππααρροοχχήήςς  πποοττώώνν  

5599..1144   ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς ππρροοββοολλήήςς  κκιιννηημμααττοογγρρααφφιικκώώνν ττααιιννιιώώνν 

6611..1100   ΕΕννσσύύρρμμααττεεςς  ττηηλλεεππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς 

6611..2200   ΑΑσσύύρρμμααττεεςς  ττηηλλεεππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς 

6611..3300   ΔΔοορρυυφφοορριικκέέςς  ττηηλλεεππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς 

6699..1100   ΝΝοομμιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  

6699..2200   ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς λλοογγιισσττιικκήήςς,,  ττήήρρηησσηηςς ββιιββλλίίωωνν κκααιι λλοογγιισσττιικκοούύ εελλέέγγχχοουυ∙∙ ππααρροοχχήή φφοορροολλοογγιικκώώνν  σσυυμμββοουυλλώώνν 

7711..1111   ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς ααρρχχιιττεεκκττόόννωωνν  

7711..1122   ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς μμηηχχααννιικκώώνν  κκααιι  σσυυννααφφεείίςς δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς ππααρροοχχήήςς ττεεχχννιικκώώνν σσυυμμββοουυλλώώνν  

7755..0000   ΚΚττηηννιιααττρριικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  

7777..1111   ΕΕννοοιικκίίαασσηη  κκααιι  εεκκμμίίσσθθωωσσηη  ααυυττοοκκιιννήήττωωνν κκααιι εελλααφφρρώώνν μμηηχχααννοοκκίίννηηττωωνν οοχχηημμάάττωωνν 

7777..1122   ΕΕννοοιικκίίαασσηη  κκααιι  εεκκμμίίσσθθωωσσηη  φφοορρττηηγγώώνν 

7777..2211   ΕΕννοοιικκίίαασσηη  κκααιι  εεκκμμίίσσθθωωσσηη  εειιδδώώνν  ααννααψψυυχχήήςς κκααιι ααθθλληηττιικκώώνν εειιδδώώνν 

7777..2222   ΕΕννοοιικκίίαασσηη  ββιιννττεεοοκκαασσεεττώώνν  κκααιι  δδίίσσκκωωνν 

7777..2299   ΕΕννοοιικκίίαασσηη  κκααιι  εεκκμμίίσσθθωωσσηη  άάλλλλωωνν  εειιδδώώνν ππρροοσσωωππιικκήήςς ήή οοιικκιιαακκήήςς χχρρήήσσηηςς 

7799..1111   ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς ττααξξιιδδιιωωττιικκώώνν  ππρραακκττοορρεείίωωνν 

7799..1122   ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς γγρρααφφεείίωωνν  οορργγααννωωμμέέννωωνν ττααξξιιδδιιώώνν 

8855..2200   ΠΠρρωωττοοββάάθθμμιιαα  εεκκππααίίδδεευυσσηη  
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8855..3311   ΓΓεεννιικκήή  δδεευυττεερροοββάάθθμμιιαα  εεκκππααίίδδεευυσσηη 

8855..3322   ΤΤεεχχννιικκήή  κκααιι  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήή  δδεευυττεερροοββάάθθμμιιαα εεκκππααίίδδεευυσσηη 

8855..4411   ΜΜεεττααδδεευυττεερροοββάάθθμμιιαα  μμηη  ττρριιττοοββάάθθμμιιαα εεκκππααίίδδεευυσσηη 

8855..5511   ΑΑθθλληηττιικκήή  κκααιι  ψψυυχχααγγωωγγιικκήή  εεκκππααίίδδεευυσσηη 

8855..5533   ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς σσχχοολλώώνν  οοδδηηγγώώνν  

8855..5599   ΆΆλλλληη  εεκκππααίίδδεευυσσηη ππ..δδ..κκ..αα..  

8866..1100   ΝΝοοσσοοκκοομμεειιαακκέέςς δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  

8866..2211   ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς άάσσκκηησσηηςς  γγεεννιικκώώνν  ιιααττρριικκώώνν εεππααγγγγεελλμμάάττωωνν 

8866..2222   ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς άάσσκκηησσηηςς  εειιδδιικκώώνν  ιιααττρριικκώώνν εεππααγγγγεελλμμάάττωωνν 

8866..2233   ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς άάσσκκηησσηηςς  οοδδοοννττιιααττρριικκώώνν εεππααγγγγεελλμμάάττωωνν 

8866..9900   ΆΆλλλλεεςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  ααννθθρρώώππιιννηηςς υυγγεείίααςς 

8877..1100   ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς ννοοσσοοκκοομμεειιαακκήήςς  φφρροοννττίίδδααςς μμεε ππααρροοχχήή κκααττααλλύύμμααττοοςς 

8877..2200  
ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  φφρροοννττίίδδααςς  μμεε  ππααρροοχχήή  κκααττααλλύύμμααττοοςς  γγιιαα  άάττοομμαα  μμεε  ννοοηηττιικκήή  υυσσττέέρρηησσηη,,  ψψυυχχιικκέέςς  
δδιιααττααρρααχχέέςς  κκααιι  χχρρήήσσηη  οουυσσιιώώνν  

8877..3300   ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς φφρροοννττίίδδααςς  μμεε  ππααρροοχχήή κκααττααλλύύμμααττοοςς γγιιαα ηηλλιικκιιωωμμέέννοουυςς κκααιι άάττοομμαα μμεε  ααννααππηηρρίίαα  

8877..9900   ΆΆλλλλεεςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  φφρροοννττίίδδααςς  μμεε ππααρροοχχήή κκααττααλλύύμμααττοοςς 

8888..9911   ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς ββρρεεφφοοννηηππιιαακκώώνν  κκααιι ππααιιδδιικκώώνν σσττααθθμμώώνν 

9922..0000   ΤΤυυχχεερράά  ππααιιχχννίίδδιιαα κκααιι  σσττοοιιχχήήμμαατταα  

9933..1133   ΕΕγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  γγυυμμνναασσττιικκήήςς  

9933..2211   ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς ππάάρρκκωωνν  ααννααψψυυχχήήςς κκααιι άάλλλλωωνν θθεεμμααττιικκώώνν ππάάρρκκωωνν 

9933..2299   ΆΆλλλλεεςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  δδιιαασσκκέέδδαασσηηςς κκααιι ψψυυχχααγγωωγγίίααςς 

9955..1111   ΕΕππιισσκκεευυήή  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  υυπποολλοογγιισσττώώνν κκααιι ππεερριιφφεερρεειιαακκοούύ εεξξοοππλλιισσμμοούύ 

9966..0022   ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς κκοομμμμωωττηηρρίίωωνν,,  κκοουυρρεείίωωνν κκααιι κκέέννττρρωωνν ααιισσθθηηττιικκήήςς 

  ΠΠεερριισσσσόόττεερρεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  οοιι  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοιι  μμπποορροούύνν  νναα  λλααμμββάάννοουυνν  ααππόό  ττηηνν  σσχχεεττ..  

ΚΚ..ΥΥ..ΑΑ..  4455223311//22001177  ((ΦΦΕΕΚΚ  11444455//ββ//2277‐‐0044‐‐22001177))..  
                                                                                                                                                                                                                                  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  

ΠΠεειιρρααιιάάςς  0055//0077//22001177  

((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))  

((ΣΣηημμεειιώώννεεττααιι   όόττιι   σσχχεεττιικκήή   εείίννααιι   κκααιι   ηη   ννεεόόττεερρηη   ττρροοπποοπποοιιηηττιικκήή   ΚΚ..ΥΥ..ΑΑ..   8866443377//0033‐‐0088‐‐22001177,,   ΦΦ..ΕΕ..ΚΚ..  

22888811//ββ//2211‐‐0088‐‐22001177))..                                                                                                                                                                                                              

                        

                                                                              ββ))    ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ        

                ΤΤοο   ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκόό   ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο   ΠΠεειιρρααιιώώςς   εεννηημμεερρώώννεειι   τταα   μμέέλληη   ττοουυ   κκααιι   κκάάθθεε  

εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοο,,   όόττιι   έέωωςς   ττηηνν   1111ηη   ΜΜααρρττίίοουυ   22001188   θθαα   ππρρέέππεειι   5588   αακκόόμμηη   κκααττηηγγοορρίίεεςς  

εεππααγγγγεελλμμααττιιώώνν   νναα   εεγγκκαατταασσττήήσσοουυνν   ττεερρμμααττιικκήή   μμηηχχααννήή   PPOOSS   γγιιαα   ττηηνν   υυπποοδδοοχχήή   ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  

σσυυννααλλλλααγγώώνν    μμεε  κκάάρρτταα,,    ππρροοχχωωρρώώννττααςς  σσττιιςς  ααππααρρααίίττηηττεεςς  ππρροοσσααρρμμοοσσττιικκέέςς  εεννέέρργγεειιεεςς..    



ΟΟιι  σσχχεεττιικκοοίί  ΚΚ..ΑΑ..ΔΔ..  ττωωνν  εενν  λλόόγγωω  εεππααγγγγεελλμμάάττωωνν  εείίννααιι::  

ΚΑΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

33.20 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 

41.10 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων  

41.20 Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη 

43.29 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 

43.31 Επιχρίσεις κονιαμάτων  

43.32 Ξυλουργικές εργασίες  

43.33 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων  

43.34 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 

43.39 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 

43.91 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών  

43.99 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 

47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα  

47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα  καταστήματα  

47.62 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα  

47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα  

47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα 

47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα 

47.91 Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτυου 

49.10 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών  

49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών  

49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.  

49.42 Υπηρεσίες μετακόμισης 

50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών 

50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών  

51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών  

52.21 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές 

52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές 

52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές  

52.24 Διακίνηση φορτίων 

26 
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52.29 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες  

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις  

56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης  

62.01 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων  

65.12 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής 

68.20 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 

68.31 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων  

68.32 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  

74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες  

79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες  

80.30 Δραστηριότητες έρευνας  

81.21 Γενικός καθαρισμός κτιρίων  

81.22 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού  

81.29 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού  

88.10 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και  άτομα με αναπηρία 

91.02 Δραστηριότητες μουσείων 

91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών  

93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 

93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων 

93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες  

95.12 Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας 

95.21 Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης  

95.22 Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου  

95.24 Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης  

95.25 Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων  

96.01 Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων 

96.03 Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες 

96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία  

                        ΠΠεερριισσσσόόττεερρεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  μμπποορροούύνν  νναα  λλααμμββάάννοουυνν  οοιι  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοιι,,  ααππόό  ττηηνν  σσχχεεττ..  

ΚΚ..ΥΥ..ΑΑ..  113333447733//0055‐‐1122‐‐22001177  ((ΦΦΕΕΚΚ  44330099//ββ//1111‐‐1122‐‐22001177))..  

                                                                                                                                                                                                                                  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  

ΠΠεειιρρααιιάάςς  1199//1122//22001177  

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

     Το  Επαγγελματικό  Επιμελητήριο  Πειραιά,  πληροφορεί  κάθε  ενδιαφερόμενο 
(επιχείρηση  μέλος  του  ή  εργαζόμενο),  ότι  πρόκειται  να  υλοποιήσει  επιδοτούμενα 
σεμινάρια  μέσω  του  προγράμματος  Επαγγελματικής  Κατάρτισης‐Εκπαίδευσης  (ΛΑΕΚ 
μικρών επιχειρήσεων 1‐30 εργαζομένων) του Ο.Α.Ε.Δ. 

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

Περισσότερες  πληροφορίες  μπορούν  να  λαμβάνουν  οι  ενδιαφερόμενοι  από  το 
Επιμελητήριο (τηλ. 210‐4121503 *18,*27,*28) και από τα παρακάτω συνεργαζόμενα με το 
Επιμελητήριο   «Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης  /  Κέντρα Δια Βίου Μάθησης »  , όπου 
και θα δηλώσουν τη συμμετοχή τους, το συντομότερο δυνατό. 

• «Academy skills  ΕΠΕ», τηλ. 210‐5561671‐ Ηρ.Πολυτεχνείου 34, Ελευσίνα. 
• «ΚΔΒΜ2  ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»,  τηλ.  210‐4010125,4324501,  Θέση  Πάρκο  Ανδρέα 

Παπανδρέου,   Σελεπίτσαρι – Κερατσίνι. 
• «Taseis ‐  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.», τηλ. 210‐4110595,4118241, Διστόμου 7‐9 Πειραιάς. 
• «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ  ΚΑΛΟΣΚΑΜΗ  ΑΕ»  (Κε.Δι.Βι.Μ.2  ΑΞΙΑ),  τηλ.  210‐4009955,  

Λ.Δημοκρατίας 108 Κερατσίνι.  
• «ΜΑΡΚΕΤ Κε.Δι.Βι.Μ.2» τηλ. 210‐4127346, Λεωφ. Δημ. Ομ. Σκυλίτση 6  & Φίλωνος 2        

Πειραιάς.  *                               
•    «ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ Α.Ε.», τηλ. 2104205010 – Αντ/χου Βλαχάκου 38‐40 Πειραιάς. * 
• «ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΡΕΥΝΑΣ  &  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΚΕΚ  Α.Ε.»,  τηλ.  2104932705  –  Στρατηγού 

Μακρυγιάννη 43 Άγιος Ιωάννης  Ρέντης. 
 

Πειραιάς    21/09/2017                                                               Από το Ε.Ε.Π. 
               (Με την παράκληση να δημοσιευθεί)      

                        **((ΣΣηημμεείίωωσσηη::    ΚΚααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  κκααιι  λλόόγγωω  εεσσωωττεερριικκώώνν  ττοουυςς  κκαατταασσττάάσσεεωωνν,,  
σσττηη  θθέέσσηη  ττοουυ  ««ΚΚΕΕΚΚ  ΑΑΠΠΟΟΨΨΗΗ»»  κκααιι  ττοουυ  «ΜΑΡΚΕΤ Κε.Δι.Βι.Μ.2» εειισσήήλλθθεε  ττοο  ««ΣΣΑΑΡΡΩΩΝΝΙΙΣΣ  
ΚΚεε..ΔΔιι..ΒΒιι..ΜΜ..22))      

                                 5. 
αα))  ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  

                  ΤΤοο   ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκόό   ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο   ΠΠεειιρρααιιάά   ααμμέέσσωωςς   ττηηνν   ππρρώώττηη   μμέέρραα   ττωωνν   έέννττοοννωωνν   κκααιιρριικκώώνν  
φφααιιννοομμέέννωωνν   σσττηηνν   ΔΔυυττιικκήή   ΑΑττττιικκήή,,   έέσσττεειιλλεε   σσχχεεττιικκόό   έέγγγγρρααφφοο   ππρροοςς   ττοονν   κκ..   ΥΥπποουυρργγόό   ΟΟιικκοοννοομμίίααςς   κκααιι  
ΑΑννάάππττυυξξηηςς  γγιιαα  ττηηνν  λλήήψψηη  όόλλωωνν  ττωωνν  εεννδδεεδδεειιγγμμέέννωωνν  μμέέττρρωωνν..  

                  ΔΔυυσσττυυχχώώςς   όόμμωωςς   σσήήμμεερραα   τταα   ττρρααγγιικκάά   γγεεγγοοννόότταα   πποουυ   εεππαακκοολλοούύθθηησσαανν,,   τταα   οοπποοίίαα   εείίχχαανν   ωωςς  
ααπποοττέέλλεεσσμμαα  εεκκττόόςς  ττωωνν  υυλλιικκώώνν  κκαατταασσττρροοφφώώνν  κκααιι    ττηηνν  ααππώώλλεειιαα  ααννθθρρώώππιιννωωνν  ζζωωώώνν,,  μμααςς  οοδδηηγγοούύνν  σσττηηνν  
ααππόόφφαασσηη   //   ππρροοττρροοππήή   ππρροοςς   τταα   μμέέλληη   μμααςς   όόππωωςς   σσυυννδδρράάμμοουυνν   ττιιςς   ππρροοσσππάάθθεειιεεςς   ττωωνν   ααρρχχώώνν   γγιιαα  
σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  ρροουυχχιισσμμοούύ,,  ττρροοφφίίμμωωνν,,  ννεερροούύ  πποουυ  θθαα  μμοοιιρραασσττοούύνν  μμεε  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα  ττοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ..  

                    ΕΕππίίσσηηςς  ααπποοφφαασσίίσσττηηκκεε  όόππωωςς  οοιι  σσηημμααίίεεςς   ττοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  νναα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσεε  μμεεσσίίσσττιιαα  θθέέσσηη  σσεε  
έέννδδεειιξξηη  ππέέννθθοουυςς..      

ΠΠεειιρρααιιάάςς  1166//1111//22001177                                                                                                                  ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Π. 
(Με την παράκληση να δημοσιευθεί)  
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ββ))  ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  

ΑΑννττιιππρροοσσωωππεείίαα  ττοουυ  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  μμεε    εεππιικκεεφφααλλήήςς  ττοονν  
ΠΠρρόόεεδδρροο  κκ..  ΓΓεεώώρργγιιοο  ΜΜππεεννέέττοο,,  εεππιισσκκέέφφθθηηκκεε  ττηηνν    2211//1111//22001177  ττοο  ΔΔ..ΚΚ..  ΝΝέέααςς  ΠΠεερράάμμοουυ  
ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΜΜεεγγααρρέέωωνν  κκααιι  ττηηνν  γγύύρρωω  ππεερριιοοχχήή,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  εεννηημμεερρωωθθοούύνν  ααππόό  
κκοοννττάά  γγιιαα  τταα  ππρροοββλλήήμμαατταα    πποουυ  ααννττιιμμεεττωωππίίζζοουυνν  οοιι  εεππααγγγγεελλμμααττίίεεςς  κκααιι  οοιι  κκάάττοοιικκοοιι  ττηηςς  
εευυρρύύττεερρηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  ττηηςς  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς,,  μμεεττάά  ττηηνν  ππρρόόσσφφααττηη  κκαατταασσττρροοφφιικκήή  
ππλληημμμμύύρραα..                                                                                                                                                                                                                                                                       
ΣΣεε  σσυυννέέχχεειιαα  ττηηςς  σσύύσσκκεεψψηηςς  πποουυ  ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  μμεε  ττοονν  ΑΑννττιιδδήήμμααρρχχοο  ΝΝέέααςς  
ΠΠεερράάμμοουυ  κκ..  ΕΕ..  ΚΚοοσσμμόόπποουυλλοο  κκααιι  φφοορρεείίςς  ττηηςς  ππόόλληηςς,,  ααπποοφφαασσίίσσττηηκκεε  ααππόό  ττοο  
ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ηη  σσυυμμββοολλιικκήή  σσυυμμββοολλήή  σσττηηνν  αανναακκοούύφφιισσηη  ττωωνν  ππλληηγγέέννττωωνν,,  μμεε  ττηηνν  
ππααρροοχχήή  ππρροοςς  ααυυττοούύςς  δδιιααφφόόρρωωνν  εειιδδώώνν  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  κκααιι  ττρροοφφίίμμωωνν..                                                                                    
                                    

                                                                                                                                                                                            ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  

ΠΠεειιρρααιιάάςς  2233//1111//22001177  
((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))                                                                                 

  

  
                                                      66..    

                                                                                                                                                                                                                  ΠΠεειιρρααιιάάςς      0011//1122//22001177      

                                                                                                                                                                                                                  ΑΑρρ..  ππρρωωττ..::          1155222211  

                                                                                                                                                                                    ΠΠΡΡΟΟΣΣ::                      κκ..  ΔΔ..  ΛΛοουυκκάά                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                    ΔΔήήμμααρρχχοο  ΛΛααυυρρεεωωττιικκήήςς  

                                                                                                                                                                                                                                              ΚΚοοιινν::    ΕΕ..ΕΕ..ΒΒ..  ΣΣύύλλλλοογγοο  ΛΛααυυρρίίοουυ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ««ΟΟ  ΕΕΡΡΜΜΗΗΣΣ»»  

κκύύρριιεε  ΔΔήήμμααρρχχεε,,  

ΣΣααςς   δδιιααββιιββάάζζοουυμμεε   σσυυννηημμμμέένναα      ««εεππιισσττοολλήή   δδιιααμμααρρττυυρρίίααςς»»   ττοουυ  

ΕΕμμπποορροοΕΕππααγγγγεελλμμααττοοΒΒιιοοττεεχχννιικκοούύ   ΣΣυυλλλλόόγγοουυ   ΛΛααυυρρίίοουυ   ««ΟΟ   ΕΕΡΡΜΜΗΗΣΣ»»   ((ααρρ..   ππρρωωττ..   5599ΑΑ//2288‐‐1111‐‐

22001177)),,      μμεε   ττηηνν   κκοοιιννοοπποοίίηησσηη   ττηηςς   οοπποοίίααςς,,   μμααςς   γγννωωσσττοοπποοιιεείίττααιι   θθέέμμαα   πποουυ   έέχχεειι   αανναακκύύψψεειι   ααππόό  

ττηηνν    ««σσφφρράάγγιισσηη»»  κκαατταασσττήήμμααττοοςς  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  σσααςς..  

  ΠΠααρραακκααλλοούύμμεε  γγιιαα  ττηηνν  εεξξέέτταασσηη  ττωωνν  ιισσχχυυρριισσμμώώνν    πποουυ  δδιιααττυυππώώννοοννττααιι  σσττηηνν  ωωςς  άάννωω  εεππιισσττοολλήή,,  

ππρροοςς  ππιιθθααννήή  εεξξεεύύρρεεσσηη  κκάάθθεε  δδυυννααττήήςς  ννόόμμιιμμηηςς  λλύύσσηηςς..      

                                                                                                                                                                              ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  

                                                                                                                                                                              ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                                                                                                                                ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ      

ΣΣυυνν::  ΦΦύύλλλλοο  ((0011))  έένναα  
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                                          77..        
                                                                                                                                                                                                                          ΠΠεειιρρααιιάάςς      0066//0033//22001177  
                                                                                                                                                                                      ΑΑρρ..  ΠΠρρωωττ..::    33229933                                                                                        

                                                                                                                                                            ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ::  κκ..  ΔΔηημμήήττρριιοο  ΑΑ..  ΣΣυυξξέέρρηη    
                                                                                                                                              ΠΠρρόόεεδδρροο  ΕΕμμπποορριικκοούύ    --  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ                                                                              

ΣΣυυλλλλόόγγοουυ    ΠΠόόρροουυ                                                         

           κύριε Πρόεδρε,          

           Σε συνέχεια σχετικής ενημερωτικής επιστολής σας για την διοργάνωση της 
εκδήλωσης «ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΡΟΣ» (27& 28/03/ 2017), σας εκφράζουμε 
την θετική σκέψη μας για την ανάληψη της συγκεκριμένης προσπάθειας και σας 
πληροφορούμε ότι η Διοίκηση του Επιμελητηρίου, αποφάσισε την υποστήριξη της εν 
λόγω εκδήλωσης. 

          Ευχόμενοι πλήρη επιτυχία της συγκεκριμένης δράσης, η οποία αποσκοπεί όπως 
ορθά αναφέρετε και εσείς στην ενίσχυση των γνώσεων & ικανοτήτων των ανθρώπων που 
ασχολούνται με τον τουρισμό στην ευρύτερη περιοχή ευθύνης σας, η οποία και αποτελεί 
μέρος της περιφέρειας του Επιμελητηρίου.   

                                                                                    Με εκτίμηση,  
                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ 

                                                                                                                                                                  

                         8. 
                                                                                                                                                                                                                        ΠΠεειιρρααιιάάςς            2244//0055//22001177  

                                                                                                                                                                                                                        ΑΑρρ..  ππρρωωττ..::                77333399  

                                                                                                                                                                        ΠΠΡΡΟΟΣΣ::            κκ..  ΙΙ..  ΜΜώώρρααλληη  

                                                                                                                                                                                                                                                                            ΔΔήήμμααρρχχοο  ΠΠεειιρρααιιάά  

κκύύρριιεε  ΔΔήήμμααρρχχεε,,  
                    ΤΤοο   ττεελλεευυττααίίοο   χχρροοννιικκόό   δδιιάάσσττηημμαα   ββιιώώννοουυμμεε   οοιι   κκάάττοοιικκοοιι   κκααιι   οοιι   εεππααγγγγεελλμμααττιικκάά   δδρραασσττηηρριιοοπποοιιοούύμμεεννοοιι  

σσττοονν  ΠΠεειιρρααιιάά,,  μμιιαα  ττρρααγγιικκήή  κκααττάάσστταασσηη  φφόόρρττοουυ  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς,,  ηη  οοπποοίίαα  ααννααμμέέννεεττααιι  νναα  εεππιιδδεειιννωωθθεείί  αακκόόμμηη  

ππεερριισσσσόόττεερροο  ττηηνν  κκααλλοοκκααιιρριιννήή  ππεερρίίοοδδοο..  

                      ΟΟιι   γγεεννεεσσιιοουυρργγέέςς   ααιιττίίεεςς   πποολλλλέέςς,,   μμεε   τταα   έέρργγαα   ττοουυ   ΤΤρρααμμ   κκααιι   ττιιςς   μμοοννοοδδρροομμήήσσεειιςς   ττωωνν   κκεεννττρριικκώώνν   οοδδώώνν  

εειισσόόδδοουυ  κκααιι  εεξξόόδδοουυ  ττηηςς  ΠΠόόλληηςς  νναα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττοο  εεππίίκκεεννττρροο..  

                      ΕΕππεειιδδήή   όόμμωωςς   σσεε   ααυυττήή   ττηηνν   ππρρααγγμμααττιικκόόττηητταα   δδεενν   μμπποορροούύμμεε   νναα   μμέέννοουυμμεε   ααππααθθεείίςς   ππααρρααττηηρρηηττέέςς,,  

ππρροοττεείίννοουυμμεε  ττηηνν  σσύύγγκκλληησσηη  σσύύσσκκεεψψηηςς  υυππόό  ττηηνν  ππρροοεεδδρρίίαα  σσααςς  γγιιαα  ττοο  θθέέμμαα,,  μμεε  ττηηνν  σσυυμμμμεεττοοχχήή  εεκκππρροοσσώώππωωνν  

ττωωνν  ππααρρααγγωωγγιικκώώνν  φφοορρέέωωνν,,  ττηηςς  ΤΤρροοχχααίίααςς,,  ττηηςς  ΟΟ..ΣΣ..ΥΥ..  ΑΑ..ΕΕ..,,  ττηηςς  ΣΣΤΤΑΑ..ΣΣΥΥ..  ΑΑ..ΕΕ..,,  ττωωνν  εεκκμμεεττααλλλλεευυττώώνν  &&  οοδδηηγγώώνν  

ττααξξίί  κκααιι  ττωωνν  εεκκμμεεττααλλλλεευυττώώνν  &&  οοδδηηγγώώνν  φφοορρττηηγγώώνν  μμεεττααφφοορράάςς  ππρροοϊϊόόννττωωνν..  

                      ΠΠααρρααμμέέννοοννττεεςς  σσττηη  δδιιάάθθεεσσήή  σσααςς  γγιιαα  ππεερρααιιττέέρρωω  σσυυννεερργγαασσίίαα,,  

                                                                                                                                                                                            ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  

                                                                                                                                                                                            ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                                                                                                                                              ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ                                                                                                                                                                                                
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           9. 
                                                                                                                                                                                                                        ΠΠεειιρρααιιάάςς      2277//1111//22001177      
                                                                                                                                                                                                                        ΑΑρρ..  ππρρωωττ..::          1144998800    

                                                                                                                                                                          ΠΠΡΡΟΟΣΣ::          κκ..  ΔΔ..  ΠΠααππααδδηημμηηττρρίίοουυ    
                                                                                                                                                                                                                              ΥΥπποουυρργγόό  ΟΟιικκοοννοομμίίααςς  κκααιι  ΑΑννάάππττυυξξηηςς    
                                                                                                                                                                                                        ΚΚΟΟΙΙΝΝ::      ‐‐  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ  κκααιι  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα  ‐‐    μμέέλληη  ττηηςς  
                                                                                                                                                                                                                                    ‐‐  ΓΓ..ΣΣ..ΕΕ..ΒΒ..ΕΕ..ΕΕ..    
                                                                                                                                                                                                                                    ‐‐  ΠΠ..ΟΟ..ΚΚ..ΚΚ..  

κκύύρριιεε  υυπποουυρργγέέ,,  
ΣΣααςς   δδιιααββιιββάάζζοουυμμεε   σσυυννηημμμμέένναα   εεννηημμεερρωωττιικκήή   εεππιισσττοολλήή   ττηηςς   ΠΠααννεελλλλήήννιιααςς   ΟΟμμοοσσπποοννδδίίααςς  
ΚΚαατταασσττηημμααττααρρχχώώνν  ΚΚρρεεοοππωωλλώώνν   ((ααρρ..  ππρρωωττ..  22225555//2222‐‐1111‐‐22001177)),,  μμεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  μμααςς  γγννωωσσττοοπποοιιεείίττααιι  
ηη   ««υυπποοχχρρέέωωσσηη   ττοουυ   κκαατταασσττηημμααττάάρρχχηη   ––   κκρρεεοοππώώλληη   νναα   ααννααγγρράάφφεειι   ττηηνν   ππρροοέέλλεευυσσηη   ττοουυ  
ππωωλλοούύμμεεννοουυ  κκρρέέααττοοςς  σστταα  εεκκδδιιδδόόμμεενναα  ππααρραασσττααττιικκάά  ττηηςς  ττααμμεειιαακκήήςς  μμηηχχααννήήςς  ήή  ττοουυ  φφοορροολλοογγιικκοούύ  
μμηηχχααννιισσμμοούύ  πποουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιεείί»»,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  ααρρ..  99  ττοουυ  νν..44449922//22001177..  

ΠΠααρραακκααλλοούύμμεε   γγιιαα   ττηηνν   εεξξέέτταασσηη   ‐‐   ιικκααννοοπποοίίηησσηη   ττοουυ   ααιιττήήμμααττοοςς   πποουυ   δδιιααττυυππώώννεεττααιι   σσττηηνν   ωωςς   άάννωω  
εεππιισσττοολλήή,,  λλααμμββάάννοοννττααςς  υυππόόψψηη  κκααιι  ττηηνν  θθεεττιικκήή  εειισσήήγγηησσηη  ττοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  μμααςς..      

          ΣΣυυνν::  ΦΦύύλλλλαα  ((0055))                                                                                                          ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  
                                                                                                                                                                              ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                                                                                                                              ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ          
                                                                                                                                                                                                                                                            

                                         10. 
                                                                                                                                                                                                                            ΠΠεειιρρααιιάάςς            0066//0033//22001177  
                                                                                                                                                                                                                            ΑΑρρ..  ππρρωωττ..::                33229922  

                                                                                                                                                                                                ΠΠΡΡΟΟΣΣ::    κκ..  ΓΓ..  ΣΣττααθθάάκκηη  
                                                                                                                                                                                                  ΥΥπποουυρργγόό  ΠΠεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  &&  ΕΕννέέρργγεειιααςς    
                                                                                                                                                                  ΚΚοοιινν::  ‐‐  ΚΚεεννττρριικκήή  ΈΈννωωσσηη  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς  
                                                                                                                                                                                                                                          ((ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..))  
                                                                                                                                                                                      ‐‐  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα,,  μμέέλληη  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..  

κκύύρριιεε  ΥΥπποουυρργγέέ,,  

ΤΤοο  ττεελλεευυττααίίοο  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  έέχχεειι  ππρροοκκύύψψεειι  ααρρκκεεττήή  αανναασσττάάττωωσσηη  σστταα  μμέέλληη  ττοουυ  

ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ,,  γγιιαα  ττοο  εεάάνν  εείίννααιι  υυππόόχχρρεεοοιι  εεγγγγρρααφφήήςς  κκααιι  κκααττααχχώώρριισσηηςς  σσττοο  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκόό  

ΜΜηηττρρώώοο  ΑΑπποοββλλήήττωωνν  ((ΗΗ..ΜΜ..ΑΑ..))..  

ΕΕππεειιδδήή   ηη   οορριιοοθθέέττηησσηη   ττωωνν   υυππααγγόόμμεεννωωνν   δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν   ((ΑΑππόόφφ..   ΥΥππ..   ΠΠεερριιββ..  &&   ΕΕννέέρργγ..   ΔΔΙΙΠΠΑΑ//οοιικκ..  

3377667744//2277‐‐0077‐‐22001166   ––   ΦΦ..ΕΕ..ΚΚ..   22447711//ττ..ΒΒ//1100‐‐0088‐‐22001166)),,   εείίννααιι   ««γγεεννιικκοούύ   ππεερριιεεχχοομμέέννοουυ,,   ππρροοττεείίννοουυμμεε  

ππρροοςς   άάρρσσηη   κκάάθθεε   ααμμφφιισσββήήττηησσηηςς,,   ττοονν   εεππααννααππρροοσσδδιιοορριισσμμόό   ττωωνν   υυππααγγόόμμεεννωωνν   εεππααγγγγεελλμμάάττωωνν,,  

ααννααφφέέρροοννττααςς  κκααιι  ττοονν  υυππάάρρχχοονντταα  ΚΚωωδδιικκόό  ΑΑρριιθθμμόό  ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  ((ΚΚ..ΑΑ..ΔΔ..))..,,  δδίίννοοννττααςς  ππααρράάλλλληηλλαα  

κκααιι  ιικκααννοοπποοιιηηττιικκήή  ππααρράάτταασσηη  ττωωνν  ππρροοςς  σσυυμμμμόόρρφφωωσσηη  ττωωνν  υυππόόχχρρεεωωνν  σσχχεεττιικκώώνν  ππρροοθθεεσσμμιιώώνν..        

                                                                                                                                                                ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,                                                                                                                                                                  

ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ      

                                                                                                                                                  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ  
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 11.  

                                                                                                                                                                                                            ΠΠεειιρρααιιάάςς            0099//0066//22001177  

                                                                                                                                                                                                            ΑΑρρ..  ππρρωωττ..::                77998800  

                                                                                                                                                                          ΠΠΡΡΟΟΣΣ::        κκ..  ΙΙ..  ΡΡοούύσσσσοο  
                                                                                                                                                                              ΠΠρρόόεεδδρροο  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ΚΚυυκκλλάάδδωωνν      

  

κκύύρριιεε  σσυυννάάδδεελλφφεε,,  

ΣΣεε  σσυυννέέχχεειιαα  σσχχεεττιικκοούύ  ee‐‐mmaaiill  σσααςς  ττηηςς  0077//0066//22001177,,  μμεε  θθέέμμαα  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  ππρροοττάάσσεεωωνν  γγιιαα  ττηηνν  

ααννααδδιιάάρρθθρρωωσσηη  ττοουυ  θθεεσσμμιικκοούύ  ππλλααιισσίίοουυ  ττωωνν  αακκττοοππλλοοϊϊκκώώνν  σσυυγγκκοοιιννωωννιιώώνν,,  σσααςς  γγννωωρρίίζζοουυμμεε  ττιιςς  

ππααρραακκάάττωω  ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς  μμααςς::  

••  Τήρηση με συνέπεια του ωραρίου των δρομολογίων των πλοίων. Τήρηση με συνέπεια του ωραρίου των δρομολογίων των πλοίων. 
••  Λήψη διαρκούς μέριμνας για την εφαρμογή πρακτικών που αποσκοπούν στην ένδειξη 

σεβασμού στον επιβάτη. 
Λήψη διαρκούς μέριμνας για την εφαρμογή πρακτικών που αποσκοπούν στην ένδειξη 
σεβασμού στον επιβάτη. 

••  Εφαρμογή του «μεταφορικού ισοδύναμου» για τον ορθολογική  κοστολόγηση του 
ναύλου. 
Εφαρμογή του «μεταφορικού ισοδύναμου» για τον ορθολογική  κοστολόγηση του 
ναύλου. 

••  Προσπάθεια για την κατά το δυνατόν ευθυγράμμιση /συσχέτιση της ώρας άφιξης ή 
αναχώρησης του πλοίου στο / από το νησί, με την ώρα «παραλαβής / παράδοσης» του 
δωματίου από / στα τουριστικά καταλύματα. 

Προσπάθεια για την κατά το δυνατόν ευθυγράμμιση /συσχέτιση της ώρας άφιξης ή 
αναχώρησης του πλοίου στο / από το νησί, με την ώρα «παραλαβής / παράδοσης» του 
δωματίου από / στα τουριστικά καταλύματα. 

ΠΠααρρααμμέέννοοννττεεςς  σσττηη  δδιιάάθθεεσσήή  σσααςς  γγιιαα  ππεερρααιιττέέρρωω  σσυυννεερργγαασσίίαα,,  

                                                                                                                                                                            ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη..  

                                                                                                                                                                            ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                                                                                                                              ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ                                                                                                                                                                    

            

             1122..      
ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ          

                                  ΤΤοο  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκόό  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ΠΠεειιρρααιιάά,,  εεννηημμεερρώώννεειι  τταα  μμέέλληη  ττοουυ  όόττιι  κκααττάά  ττηηνν  
ππεερρίίοοδδοο  ττωωνν  εεοορρττώώνν  ττωωνν  ΧΧρριισσττοουυγγέέννννωωνν  κκααιι  ττοουυ  ΝΝέέοουυ  ΈΈττοουυςς,,  τταα  κκαατταασσττήήμμαατταα    
σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  ιισσχχύύοουυσσαα  ννοομμοοθθεεσσίίαα  μμπποορροούύνν  νναα  λλεειιττοουυρργγήήσσοουυνν  33  ΚΚυυρριιαακκέέςς..  

                ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  22  ππρριινν  ττηηνν  ηημμέέρραα  ττωωνν  ΧΧρριισσττοουυγγέέννννωωνν  1177    κκααιι  2244    ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  κκααιι  11  
ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  ττοουυ  έέττοουυςς    3311  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ,,  μμεε  ωωρράάρριιοο  1111::0000  έέωωςς  2200::0000..  

                ΕΕππίίσσηηςς  υυππεεννθθυυμμίίζζεεττααιι  όόττιι  ππααρρααδδοοσσιιαακκάά  ββάάσσεειι  εεθθίίμμοουυ,,  τταα  κκαατταασσττήήμμαατταα  ππααρρααμμέέννοουυνν  
κκλλεειισσττάά  ττηηνν  22  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  ττοουυ  ΝΝέέοουυ  ΈΈττοουυςς..    

                      ΠΠεειιρρααιιάάςς  0077//1122//22001177                                                                    ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Π. 
(Με την παράκληση να δημοσιευθεί)            
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1133..                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ΠΠεειιρρααιιάάςς            2233//0066//22001177  

                                                                                                                                                                                                            ΑΑρρ..  ππρρωωττ..::                  88660000  

                                                                                                                                                                    ΠΠΡΡΟΟΣΣ::        ‐‐    κκ..  ΓΓ..  ΣΣττααμμααττοογγιιάάννννηη  
    ΠΠρρόόεεδδρροο  ΚΚΕΕ..ΔΔΙΙ..ΠΠ..  &&    ΔΔ..ΣΣ..ΠΠ..  

                                                                                                                                                                                                                            ΚΚοοιινν::        ‐‐    κκ..  ΣΣττ..  ΜΜααννοουυσσάάκκηη  

                                                                                                                                                                                                          ΑΑννααππλλ..  ΠΠρροοέέδδρροουυ  &&  ΔΔιιεευυθθυυννττήή                    

ΚΚΕΕ..ΔΔΙΙ..ΠΠ..  

κκύύρριιεε  ΠΠρρόόεεδδρρεε,,  

ΣΣααςς   ααπποοσσττέέλλλλοουυμμεε   σσυυννηημμμμέένναα   δδηημμοοσσίίεευυμμαα   ττηηςς   εεφφηημμεερρίίδδααςς   ««ΗΗ   ΝΝααυυττεεμμπποορριικκήή»»   ττηηςς  

2288//0044//22001177,,   σσύύμμφφωωνναα   μμεε   ττοο   οοπποοίίοο   ηη   ««ΚΚοομμιισσιιόόνν»»   ππρροοσσέέφφυυγγεε   σσττοο   ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόό   ΔΔιικκαασσττήήρριιοο  

εεννααννττίίοονν   ττηηςς   ΕΕλλλλάάδδοοςς,,   γγιιαα   ππααρρααββίίαασσηη   ττηηςς   κκοοιιννοοττιικκήήςς   ννοομμοοθθεεσσίίααςς,,   σσεε   σσχχέέσσηη   μμεε   ττοουυςς   ππααρρόόχχοουυςς  

υυππηηρρεεσσιιώώνν  κκααττάάρρττιισσηηςς  υυπποοψψηηφφίίωωνν  δδιιααμμεεσσοολλααββηηττώώνν..  

ΠΠααρραακκααλλοούύμμεε   γγιιαα   ττηηνν   ννοομμιικκήή   εεξξέέτταασσηη   ττοουυ  θθέέμμααττοοςς   κκααιι   ττηηνν   εεννηημμέέρρωωσσήή  μμααςς   γγιιαα   ττοο  εεννδδεεχχόόμμεεννοο  

ππρροοββλλήήμμααττοοςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς,,  ττηηςς  αασσττιικκήήςς  μμααςς  εεττααιιρρεείίααςς  ««ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΣΣΟΟΛΛΑΑΒΒΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΙΙΑΑ»»..  

  ΣΣυυνν::  ΦΦύύλλλλαα  ((22))  δδύύοο                                                                                                          ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  

                                                                                                                                                                                  ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                                                                                                                                  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ      

                      
                                          1144..                                                                                                                                                                ΠΠεειιρρααιιάάςς      1155//1122//22001177  

                                                                                                                                                                                                                              ΑΑρρ..  ππρρωωττ..::        1155779944  

                                                                                                                                                             ΠΠΡΡΟΟΣΣ::  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΟΟιικκοοννοομμίίααςς  &&      
                                                                                                                                                                                                                                                ΑΑννάάππττυυξξηηςς  
                                                                                                                                                                                                                    ΓΓεενν..  ΓΓρρααμμμμααττέέαα  ΒΒιιοομμηηχχααννίίααςς  
                                                                                                                                                                                                              ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη  ΠΠοολλιιττιικκήήςς  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  

                                                                                                                                                                                                          ΚΚΟΟΙΙΝΝ::  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΟΟιικκοοννοομμίίααςς  &&  
                   ΑΑννάάππττυυξξηηςς  
                                                                                                                                                                                                                            ΓΓεεννιικκήή  ΓΓρρααμμμμ..  ΕΕμμπποορρίίοουυ..  &&                                                  
                                                                                                                                                                                                                              ΠΠρροοσστταασσίίααςς  ΚΚααττααννααλλωωττήή  
                                                                                                                                                                                                                 ΔΔ//ννσσηη  ΘΘεεσσμμιικκώώνν  ΡΡυυθθμμίίσσεεωωνν          
                          

                      ΣΣεε  σσυυννέέχχεειιαα  ττοουυ  μμεε  ααρρ..  ππρρωωττ..  113311221177//2299‐‐1111‐‐22001177  εεγγγγρράάφφοουυ  σσααςς  μμεε  θθέέμμαα  ««ΠΠρροοββλλήήμμαατταα  πποουυ  

ααννέέκκυυψψαανν   κκααττάά   ττοουυςς   δδιιεεννεερργγοούύμμεεννοουυςς   εελλέέγγχχοουυςς   σσεε   κκοοσσμμήήμμαατταα   ααππόό   πποολλύύττιιμμαα   μμέέττααλλλλαα‐‐  

ΠΠρρόότταασσηη   γγιιαα   σσυυννάάννττηησσηη»»,,   σσααςς   γγννωωρρίίζζοουυμμεε   όόττιι   υυππάάρρχχεειι   εεννδδιιααφφέέρροονν   γγιιαα   σσυυμμμμεεττοοχχήή   εεκκππρροοσσώώπποουυ  

ττηηςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  ττοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  σσττηηνν  ωωςς  άάννωω  σσυυννάάννττηησσηη..                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                                                                                                                                                                ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ        

((ΣΣηημμεείίωωσσηη::  ΕΕλλήήφφθθηη  ππρρόόσσκκλληησσηη  γγιιαα  σσυυμμμμεεττοοχχήή  κκααιι  ττοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  σσεε  σσχχεεττιικκήή  σσυυννάάννττηησσηη  ηη  
οοπποοίίαα  θθαα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί  μμεεττάά  ττηηνν  σσύύννττααξξηη  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  κκααττααγγρρααφφήήςς))..  



                                     4. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ   
( Σημειώνεται ότι τα βασικά σημεία των παρακάτω τοποθετήσεων, με α/α 1,2,4 & 7 είναι δυνατό να 
επικαλύπτονται λόγω συγγένειας της θεματολογίας, παρατίθενται όμως αυτούσιες για την πληρότητα του 
κειμένου ). 

                                              11..    
                                   1o ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΡΟΥ 
                                                         Πόρος  27 & 28/03/2017                       
                                       ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΥ 
                                ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ε.Ε.Π.)   
                   & ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (INSULEUR) 
         

αγαπητοί συνάδελφοι, 
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να χαιρετίσω την παρούσα διήμερη 
«εκπαιδευτική» εκδήλωσή σας,  στην πρώτη της εφαρμογή. Εύχομαι να εξελιχθεί σε θεσμό και 
να επαναλαμβάνεται τακτικά, γιατί ο τουρισμός και η ολοκληρωμένη προσφορά υπηρεσιών στον 
κλάδο, είναι θέμα ύψιστης σημασίας για την χώρα μας και ιδιαίτερα για τα νησιά μας.  

 
Η τουριστική ανάπτυξη των νησιών της επιμελητηριακής μας περιφέρειας, αποτελεί πρωτεύον 
ζήτημα για το Επιμελητήριό μας, γι΄ αυτό άλλωστε και στηρίζουμε την εν λόγω εκδήλωση,    
αλλά και για τον άλλο φορέα στον οποίο έχω την τιμή να προεδρεύω, το Insuleur. Και επειδή το 
Επιμελητήριό μας όλοι το γνωρίζετε, επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω το Insuleur, έναν 
επιμελητηριακό φορέα ο οποίος αποτελεί την μετεξέλιξη σε επίπεδο Ε.Ε. του Επιμελητηριακού 
Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών, δηλαδή του Ε.Ο.Α.Ε.Ν.     
    
Η ισχύς εν τη ενώσει ήταν η κύρια σκέψη που μας οδήγησε στην ίδρυση του INSULEUR, το 
οποίο καλύπτει όλη την ελληνική και ευρωπαϊκή γεωγραφική νησιωτική επιφάνεια, από τις 
πρώτες μέρες ίδρυσής του το έτος 2000, συνειδητοποιώντας την ανάγκη εξεύρεσης προτάσεων 
και λύσεων για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των νησιών μας και ιδιαίτερα της 
Μεσογείου, η οποία είναι η θάλασσα που συγκεντρώνει την πλειονότητα των νησιών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Το Δίκτυο INSULEUR γεννήθηκε από τη βούληση των ελληνικών εμπορικών Επιμελητηρίων να 
συνεργαστούν, για να εισακουστεί η φωνή των νησιωτικών επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
και εργάζεται πάνω από 10 χρόνια στην κατεύθυνση προτροπής των ευρωπαϊκών οργάνων και 
γενικώς των λαμβανόντων τις αποφάσεις στο δημόσιο τομέα  (σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο), ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι νησιωτικές ιδιαιτερότητες, με 
στόχο την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στις νησιωτικές περιφέρειες, με 
προεξέχον εργαλείο επίτευξης τον τουρισμό. 
 
Τα Ελληνικά νησιά και τα νησιά των λοιπών κρατών της Ε.Ε. δεν θεωρούνται αντίπαλες περιοχές 
στην διεκδίκηση ποσοστού του τουριστικού προϊόντος. Θεωρούνται μέλη μιας οντότητας που 
παρουσιάζει ίδια ή παρόμοια χαρακτηριστικά προς βελτίωση και κατόπιν η κάθε περιοχή, μπορεί 
μόνη της σε ένα αναβαθμισμένο γενικό κοινωνικοοικονομικό τοπίο να αναδείξει και να 
αναπτύξει το ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό συγκριτικό της πλεονέκτημα. 
 
Άλλωστε μέσα από τις συναντήσεις με συναδέλφους λοιπών νησιωτικών περιοχών της Ε.Ε. 
δίνεται η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών και προώθησης του τουριστικού μας προϊόντος 
σε μια πιο «φιλική» μας αγορά.   
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Οι άξονες των δράσεων, οι πράξεις και η προστιθέμενη αξία του INSULEUR έχουν πολλές 
πτυχές, όπως : 

• Επιτρέπουν την ανταλλαγή κοινών προβληματισμών μεταξύ των νησιωτικών     
εμπορικών  Επιμελητηρίων όλης της Ευρώπης. 

• Συνεισφέρουν στην ενδυνάμωση της θέσης και των μεμονωμένων δράσεων των 
Εμπορικών Επιμελητηρίων στο εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

• Επιτρέπουν κοινές δράσεις, διευκολύνουν την αναζήτηση εταίρων για ευρωπαϊκά έργα. 
• Εκπροσωπούν τα συμφέροντα των νησιωτικών επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
• Αναζητούν συμμαχίες συμφερόντων στις Βρυξέλλες : ομάδα 174, Ευρωεπιμελητήριο. 

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

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

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

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

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

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

Επί του προκειμένου δηλαδή και εφόσον ο τουρισμός είναι η βασική πηγή εισοδήματος για 
πολλές περιοχές της χώρας μας,  θα μπορούσε κάθε τοπική κοινότητα να αναδείξει ένα «τοπικό» 
προϊόν, το οποίο αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημά της με τις άλλες νησιωτικές περιοχές ή της 
ηπειρωτικής χώρας, να το αναπτύξει, μέσα από τις σύγχρονες μεθόδους ποιοτικής ανάλυσης και 
τεκμηρίωσης, εκμεταλλευόμενη στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει η ανάπτυξη της 
τεχνολογίας και ιδιαίτερα της πληροφορικής και γύρω από αυτό το προϊόν να περιστραφεί όλη η 
οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα της περιοχής. 
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Πρακτικά, μία περιοχή θα μπορούσε να είναι κέντρο θρησκευτικού τουρισμού, μία άλλη 
περιπατητικού κ.ο.κ. τουρισμού γευσιγνωσίας, γεωλογικού, ιστορικού, ιαματικού, αγροτικού και 
λοιπών μορφών εναλλακτικού τουρισμού, χωρίς να παραλείψει να αναπτύξει τη βασική έκφανση 
του τουριστικού προϊόντος που είναι η ξεκούραση, η αναψυχή και η διασκέδαση. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

το οικοσύστημα. 

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 Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά, αλλά και 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 δραστηριότητα 
και ιδιαίτερα του τουριστικού τομέα. 
 
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    
 
 
 

37 
 



πραγματοποίησης τουριστικών εκθέσεων ή Β2Β συναντήσεων κατά την διάρκεια των συνεδρίων 
ή συνεδριάσεων της Γ.Σ. του Insuleur.  
 
Στο σημείο αυτό σας παρακαλώ να σημειώσετε την κεντρική ιδέα του όλου εγχειρήματος που 
είναι οι συνέργειες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη του 
στόχου. 
Του δημόσιου τομέα όπως αυτός οριοθετείται από την κεντρική διοίκηση, την αποκεντρωμένη 
διοίκηση και τα επιμελητήρια και του ιδιωτικού που είναι οι κλαδικές επαγγελματικές 
οργανώσεις και οι κατ΄ιδίαν επιχειρήσεις. 
 
Οι επιχειρήσεις και οι φορείς τους θα πρέπει να «πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους», χωρίς 
να περιμένουν τα πάντα από τους άλλους και μάλιστα τις κυβερνήσεις, τη δημόσια διοίκηση και 
την παραγωγή προγραμμάτων. 
Τα προγράμματα ας τα δημιουργήσουμε ή ας τα συμπληρώσουμε μόνοι μας, μέσα από τις εν 
λόγω συνεργασιακές διαδικασίες και κυρίως αυτές με επενδυτές του εξωτερικού. 
Δεν είναι δυνατόν μια οικονομία να περιμένει τα πάντα από προγράμματα. 
Τα προγράμματα θα ενισχύσουν την δράση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και δεν θα την 
δημιουργήσουν. 

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

Ας αναλάβουμε την ευθύνη της δράσης μας, ωθώντας την εθνική και ευρωπαϊκή εξουσία να μας 
ακολουθήσει με τις αναγκαίες πολιτικές παρεμβάσεις. 
 
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)       

 

  
                                                                                                                        

           2. 
                                 α) 
                  9ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 
                                                06-08/10/2017 –  ΟΘΩΝΟΙ 
                                 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΥ 
                    ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ε.Ε.Π.)   
       & ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (INSULEUR) 
         

κυρίες & κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, 

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον έλαβα την πρόσκλησή σας να απευθύνω χαιρετισμό στη σημερινή 
γενική συνέλευση του Δικτύου σας, όμως λόγοι ανεξάρτητοι από την θέλησή μου δεν μου 
επιτρέπουν να βρίσκομαι σήμερα κοντά σας. 
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Ως Insuleur, σε συνεργασία  με τον Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών, αλλά 
και με το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, έχουμε αναπτύξει τα τελευταία 
χρόνια σημαντική δράση όσον αφορά τα προβλήματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στα 
νησιά και κυρίως στα μικρά και πολύ μικρά, ιδίως μέσω των εργαλείων της μειωμένης 
φορολογίας και των συντελεστών Φ.Π.Α., των κινήτρων ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων, 
αλλά και της ανάπτυξης των συνεργασιών αυτών. 
 
Μιλώντας πιο συγκεκριμένα, μπορώ να σας πω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, δηλαδή το 
πρώτο εξάμηνο του 2017 κατά το οποίο η Μάλτα είχε την προεδρεία της Ε.Ε., προωθήθηκαν στα 
ευρωπαϊκά όργανα λήψης αποφάσεων αρκετά θέματα, όπως η αναγνώριση της ανάγκης για 
επιβολή μειωμένου ποσοστού Φ.Π.Α. στα νησιά, η προώθηση του μοντέλου των ενεργειακά 
καθαρών νησιών (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αφαλάτωση, κλπ.) και η επανεξέταση του 
καθεστώτος της ακτοπλοϊας, με τον σχεδιασμό μητροπολιτικών νησιών και νησιών δορυφόρων, 
με στόχο την οικονομικότερη και ταχύτερη σύνδεση με την ηπειρωτική χώρα, αλλά και μεταξύ 
τους.  
 
Σε όλες αυτές τις συζητήσεις, διαβουλεύσεις και διαδικασίες λήψης αποφάσεων το Insuleur ήταν 
παρόν και με τεκμηριωμένες παρεμβάσεις.   
 
Βρισκόμαστε πιστεύω σε καλό δρόμο, αν και έχουμε ακόμη πολύ αγώνα μπροστά μας για την 
εφαρμογή των παραπάνω σε εθνικό επίπεδο, αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς δεν πτοούμαστε και 
συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. 
 
Παράλληλα, δεν θα πρέπει με τίποτα να ολιγορίσουμε στο πεδίο του τουρισμού, της βασικής ή σε 
πολλές περιπτώσεις της μοναδικής πηγής εσόδων για τα μικρά νησιά. 

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

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

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. 

Ήδη έχουμε καταλάβει ότι οι κυβερνήσεις θέλουν συνεχή ενόχληση, με μεθοδικότητα 
διατύπωσης προτάσεων και λύσεων, μη παραβλέποντας όμως και τις παραμέτρους λειτουργίας 
του συνόλου της οικονομίας.  
 
Ας μην περιμένουμε τα πάντα από τους άλλους και μάλιστα την πολιτική εξουσία, 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. 
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Ας αναλάβουμε την ευθύνη της δράσης μας, ωθώντας την εθνική και ευρωπαϊκή εξουσία να μας 
ακολουθήσει με τις αναγκαίες πολιτικές παρεμβάσεις. 
 
Σε δύο μήνες περίπου θα κληθούν οι φορείς των επιχειρήσεων της χώρας να εκλέξουν τις νέες 
διοικήσεις των Επιμελητηρίων, τα οποία αποτελούν τους δημοσίου δικαίου εκπροσώπους των 
επιχειρήσεων της χώρας μας και θεσμοθετημένους συμβούλους της Πολιτείας σε θέματα 
επιχειρηματικότητας. 
 
Ας φροντίσουμε όλοι μας να συμμετάσχουμε στην εκλογική διαδικασία, διεξάγοντας μια 
πολιτική αλλά γνήσια υπερκομματική διαδρομή ως την ημέρα της ψηφοφορίας, προτρέποντας 
μεν άξιους συναδέλφους να θέσουν υποψηφιότητα, στηρίζοντας δε με την ψήφο μας τους πλέον 
ικανούς από αυτούς. 
 
Ευχόμενος να βγούν χρήσιμα συμπεράσματα από την σημερινή εκδήλωση, σας δηλώνω την 
αμέριστη στήριξή μου στις δραστηριότητες του Δικτύου σας. 
                                                                                              Με εκτίμηση, 
                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
                                                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ   
                             β)  

                  Ανάλογου περιεχομένου τοποθέτηση αναπτύχθηκε και στην 42η  Γ. Σ. 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ       

   (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.), η οποία πραγματοποιήθηκε 06-08/10/2017 στις Οινούσσες (Χίος).  
 
 

                     3. 

                    CPMR - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΕΤΗΣΙΑ   Γ.Σ. 09/03/2017      GOZO - 
MALTA 

Τοποθέτηση κ. Γ. Μπενέτου,  
   Προέδρου  Insuleur  &  Eπαγγελματικού  Επιμελητηρίου  Πειραιά  (E.Ε.Π.), 

   με θέμα: «Η φορολογική πολιτική και ο Φ.Π.Α. ως παράγοντες ανάπτυξης της 
επιχειρηματικότητας στα νησιά της Ε.Ε.».       

      κύριε Πρόεδρε,  

      Με ιδιαίτερη χαρά ξαναβρίσκομαι ανάμεσα σε φίλους και συνεργάτες της επιτροπής των 
νησιών της CPMR, όπου πράγματι γίνεται ουσιαστική δουλειά στο τομέα της προώθησης 
πολιτικών οικονομικής & κοινωνικής ενίσχυσης και ανασυγκρότησης των νησιών της Ε.Ε.  

      Η φορολογική πολιτική και ειδικά ο Φ.Π.Α., αποτελούν βασικούς παράγοντες ενίσχυσης 
και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στις νησιωτικές περιοχές, λόγω των γνωστών σε 
όλους μας  δυσκολιών που παρατηρούνται στην άσκηση οποιασδήποτε οικονομικής 
δραστηριότητας στα νησιά μας. 

      Οι νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσιάζουν εγγενείς 
δυσκολίες στην ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας τους, εξαιτίας της απόστασης από 
την ηπειρωτική χώρα, με αποτέλεσμα την εκ των πραγμάτων θέση τους σε καθεστώς άνισου 
συναγωνισμού-ανταγωνισμού. 
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           Η ανάγκη αντιμετώπισης αυτής της πραγματικότητας, μας οδήγησε ως Ελληνικά 
Επιμελητήρια να ιδρύσουμε τον Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών 
(Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) το έτος 1994 και την ευρωπαϊκή του διάσταση το Δίκτυο Νησιωτικών 
Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης (INSULEUR) το έτος 2000. 

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

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

      Η προστασία της νησιωτικότητας αποτελεί σημαντικό μέλημα τόσο της Ε.Ε., όσο και της 
Ελλάδος, προσπαθώντας με διάφορους τρόπους και μέσα, να αντισταθμίσουν, τους 
αρνητικούς παράγοντες ανάπτυξης της οικονομικής και κοινωνικής ζωής αυτών των 
περιοχών. Ένα θεσμικό εργαλείο μεταξύ άλλων, είναι και ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α., 
ανεξάρτητα ή παράλληλα με ίσως μειωμένους γενικούς φορολογικούς συντελεστές. 

          Για τα νησιά, το ειδικό αυτό καθεστώς  αποτελεί αντιστάθμισμα για τις ιδιαιτερότητες και 
τα προβλήματα που απορρέουν από τη νησιωτικότητα. 

          Αρκετές  χώρες  της Ε.Ε. έχουν καθιερώσει μειωμένους συντελεστές Φ.Π.Α.,    διότι :  
α) Αποτελεί ένα σημαντικό αντισταθμιστικό μέτρο απέναντι στα μειονεκτήματα που 
δημιουργεί η εδαφική ασυνέχεια, όπως η ύπαρξη μικρών και ευαίσθητων οικονομιών 
κλίμακας και το αυξημένο κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων και παροχής υπηρεσιών. 
β) Ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του νησιωτικού τουριστικού προϊόντος. 
γ) Συνιστά λόγο μείζονος εθνικής σημασίας και παράγοντα εθνικής κυριαρχίας, διότι αποτελεί 
κρίσιμο εργαλείο τόσο για την οικονομική ανάπτυξη των νησιών, όσο και για την παραμονή 
των κατοίκων στα νησιά. 
δ) Είναι μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης (οι νησιώτες δεν απολαμβάνουν ισοδύναμα την 
ωφέλεια από τα βασικά κοινωνικά αγαθά του κράτους). 
ε) Συνιστά στην πράξη την εφαρμογή του άρθρου 174 της συνθήκης της Λισαβόνας  
(εξειδικευμένη νησιωτική πολιτική). 

          Στον αντίποδα ενδεχόμενη κατάργηση του εν λόγω ειδικού (μειωμένου) καθεστώτος 
Φ.Π.Α. θα οδηγήσει: 
α) Στη σημαντική αύξηση του κόστους ζωής των κατοίκων των νησιών (αύξηση κόστους 
μεταφοράς εμπορευμάτων και πρώτων υλών, αύξηση κόστους παρεχομένων υπηρεσιών). 
β) Στη μείωση της ανταγωνιστικότητας των παραγομένων στα νησιά προϊόντων. 
γ) Στη μείωση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων. 

     δ) Στην αύξηση της ύφεσης με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των τοπικών οικονομιών.  
ε) Στο κλείσιμο χιλιάδων μικρομεσαίων αλλά και μεγαλύτερων επιχειρήσεων, στην αύξηση 
της ανεργίας και στην ερήμωση των νησιών. 

     στ) Στην ταμειακή επιβάρυνση (cash flow ) των κατοίκων, η οποία θα επηρεάσει ακόμη 
περισσότερο την αρνητική ψυχολογία που ήδη  υπάρχει και ως πιθανό αποτέλεσμα θα είναι να 
αυξηθεί ο τζίρος της μαύρης οικονομίας και να εκτιναχθεί στα ύψη η φοροδιαφυγή ( μη 
έκδοση αποδείξεων για αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών). Επίσης επισημαίνεται ότι οι 
τουρίστες θα γίνουν ακόμα πιο διστακτικοί στην επιλογή των νησιών ως τουριστικού 
προορισμού, βλέποντας την μείωση της αγοραστικής τους ικανότητας 
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 λόγω υψηλών συντελεστών Φ.Π.Α. (κατά κύριο λόγο για αγορές αγαθών που πραγματοποιούν 
στους τόπους διακοπών τους). 

     Όλα τα παραπάνω φαίνεται να απασχολούν τα κέντρα λήψης  αποφάσεων της Ε.Ε. και 
μάλιστα μπορώ να αναφέρω τρείς πρόσφατες εκδηλώσεις με ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

     Συγκεκριμένα: α) πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2016 στις Βρυξέλλες στην έδρα της 
Ε.Ο.Κ.Ε. δημόσια ακρόαση με θέμα «Σχέδιο δράσης της Ε.Ε. για τον Φ.Π.Α.», όπου μεταξύ 
άλλων αναφέρθηκε ότι το καθεστώς του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά εξακολουθεί 
και πρέπει να συνεχίσει να υφίσταται, εφόσον υφίστανται και οι λόγοι που το επιβάλλουν. β) 
Την 4η Φεβρουαρίου 2016 εκδόθηκε ψήφισμα του Ε.Κ. σχετικά με την ειδική κατάσταση των 
νησιών της Ε.Ε. και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την εξακολούθηση της αναγνώρισης 
των μόνιμων μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν τα νησιά της Ε.Ε., στα οποία έρχεται να 
προστεθεί την τρέχουσα χρονική περίοδο και η αυξημένη μεταναστευτική ροή στις νότιες 
περιοχές της και ιδιαίτερα στην Ελλάδα και γ) την 07/02/2017 έλαβε χώρα στο Επιμελητήριο 
της Μάλτας, δημόσια ακρόαση της Ε.Ο.Κ.Ε. με θέμα: «Ποιό το μέλλον των νησιών», όπου 
μεταξύ άλλων συζητήθηκε για άλλη μια φορά η ανάγκη διατήρησης του μειωμένου 
συντελεστή Φ.Π.Α. στα νησιά.  

     Συνοψίζοντας τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η νησιωτική 
επιχειρηματικότητα χρειάζεται ουσιαστικά την ειδική φορολογική αντιμετώπιση της και 
ιδιαίτερα αυτήν στον τομέα του Φ.Π.Α., αν θέλουμε να συνεχίσουν τα νησιά να παράγουν, να 
κατοικούνται, να μας υποδέχονται για ξεκούραση και αναψυχή. 

     Εμείς θα συνεχίσουμε να προασπιζόμαστε το δικαίωμα των νησιωτών να κατοικούν τους 
και να βιοπορίζονται επιχειρηματικά στον τόπο τους, επαναλαμβάνοντας στο διηνεκές όλα 
όσα σας ανέφερα προηγουμένως . 

          Το χρωστάμε  σ΄ αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μας στηρίζουν με το υστέρημα τους, 
προκειμένου να μπορούμε να τους εκπροσωπούμε στα διάφορα Ευρωπαϊκά κέντρα 
διαμόρφωσης και λήψης αποφάσεων. 

                                                                                     Σας ευχαριστώ.  
             Γεώργιος Μπενέτος  

          Πρόεδρος  Insuleur & E.E.Π. 

 

                                 

            4. 
               M.I.T.E. – ATHENS 2017 - Διεθνής Έκθεση Τουρισμού 
                                       M.E.C. Παιανία 19-22/10/2017 
                  «Γαλάζια Ανάπτυξη – Διαχείριση Προορισμού Κρουαζιέρας»   
                       ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΥ 
          ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ε.Ε.Π.)   
& ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (INSULEUR)  

κυρίες και κύριοι, 
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποδέχθηκα την πρόσκληση να συμμετάσχω στην συμβουλευτική 
επιτροπή για την διοργάνωση της Mediterranean International Tourism Exhibition, κορυφαίας 
παγκόσμιας εκδήλωσης για τον τουρισμό.  
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          Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η εκδήλωση αυτή εστιάζεται στο ότι και οι δύο 
φορείς που εκπροσωπώ, δηλαδή το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά, αλλά και το Δίκτυο 
Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης (Insuleur), έχουν αρμοδιότητα για περιοχές 
που περικλείονται ή βρέχονται από θάλασσα, δηλαδή είναι νησιωτικές ή «οιονεί νησιωτικές», 
δηλαδή περιοχές που ζουν σχεδόν αποκλειστικά από τον Τουρισμό, ή ο Τουρισμός αποτελεί 
σημαντική πηγή του τοπικού εισοδήματος.  
          Και επειδή η έκθεση είναι Διεθνούς χαρακτήρα, θα μου επιτρέψετε να σας παρουσιάσω το 
Insuleur, έναν ευρωπαϊκό νησιωτικό επιμελητηριακό φορέα. 
    
          Η ισχύς εν τη ενώσει ήταν η κύρια σκέψη που μας οδήγησε το έτος 2000 στην ίδρυση του 
INSULEUR, το οποίο καλύπτει όλη την ελληνική και ευρωπαϊκή γεωγραφική νησιωτική 
επικράτεια. Από τις πρώτες μέρες ίδρυσής του, 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 17 χρόνια στην κατεύθυνση προτροπής των 
Κυβερνήσεων της Ε.Ε.  (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 τους, με προεξέχον βέβαια κοινό εργαλείο επίτευξης τον Τουρισμό. 
         Ως  Insuleur με την συνεργασία των Επιμελητηρίων – μελών μας έχουμε αναπτύξει τα 
τελευταία χρόνια σημαντική δράση όσον αφορά τα προβλήματα ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας στα νησιά, ιδίως μέσω των εργαλείων της μειωμένης φορολογίας και των 
συντελεστών Φ.Π.Α., των κινήτρων ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων, αλλά και της 
ανάπτυξης της εξωστρέφειας αυτών. 
        Μιλώντας πιο συγκεκριμένα, μπορώ να σας πω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, δηλαδή 
το πρώτο εξάμηνο του 2017 κατά το οποίο η Μάλτα είχε την προεδρεία της Ε.Ε., προωθήθηκαν 
στα ευρωπαϊκά όργανα λήψης αποφάσεων αρκετά θέματα, όπως η αναγνώριση της ανάγκης για 
επιβολή μειωμένου ποσοστού Φ.Π.Α. στα νησιά, η προώθηση του μοντέλου των ενεργειακά 
καθαρών νησιών (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αφαλάτωση, κλπ.) και η επανεξέταση του 
καθεστώτος της ακτοπλοϊας, με τον σχεδιασμό μητροπολιτικών νησιών και νησιών δορυφόρων, 
με στόχο την οικονομικότερη και ταχύτερη σύνδεση με την ηπειρωτική χώρα, αλλά και μεταξύ 
τους.  
        Σε όλες αυτές τις συζητήσεις, διαβουλεύσεις και διαδικασίες λήψης αποφάσεων το Insuleur 
ήταν παρόν και με τεκμηριωμένες παρεμβάσεις.  
 
        Η βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών και η ανάπτυξη τους χωρίς αποκλεισμούς, θεωρώ ότι είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένες με την έξυπνη ανάπτυξη των νησιών, αποτελώντας  
αλληλοτροφοδοτούμενες ενότητες του ίδιου στόχου. 

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

 Επί του προκειμένου δηλαδή και εφόσον ο τουρισμός είναι η βασική νησιωτική πηγή 
εισοδήματος,  αποτελεί «δεσμευτική επιλογή»  κάθε τοπικής νησιωτικής κοινότητας να αναδείξει 
ένα «τοπικό» προϊόν, το οποίο αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημά της με τις άλλες νησιωτικές 
περιοχές ή της ηπειρωτικής χώρας, να το αναπτύξει, μέσα από τις σύγχρονες μεθόδους ποιοτικής 
ανάλυσης και τεκμηρίωσης, εκμεταλλευόμενη στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει η 
ανάπτυξη της τεχνολογίας και ιδιαίτερα της πληροφορικής και γύρω από αυτό το προϊόν να 
περιστραφεί όλη η οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα της περιοχής. 
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          Πιο συγκεκριμένα θα μπορούσε η κρουαζιέρα ως Τουριστικός κλάδος 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». 
          Ο κλάδος της κρουαζιέρας θεωρείται ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος οικονομικής 
δραστηριότητας με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 6,55%  από τις αρχές τις δεκαετίας του 1990, ενώ 
προβλέπεται ότι ο ρυθμός αυτός θα διατηρηθεί μέχρι και το 2019 (CruiseMarketWatch, 2015). Ο 
κλάδος  παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τάσεις οι οποίες καθορίζονται από το διεθνές 
οικονομικό περιβάλλον, το επίπεδο του ανταγωνισμού της αγοράς αλλά και τις στρατηγικές των 
εταιρειών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της G.P. WildInternational εκτιμάται ότι ο αριθμός των 
επιβατών για το έτος 2020 θα ξεπεράσει τα 26 εκατομμύρια. 
 
          Τα οφέλη του κλάδου για τους προορισμούς τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο ερμηνεύονται στη βάση των προκαλούμενων οικονομικών επιπτώσεων. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κρουαζιέρας,  ο κάθε επιβάτης δαπανά 100 ευρώ 
στον αφετήριο λιμένα και αντίστοιχα 50 ευρώ σε κάθε λιμένα προσέγγισης.  
  
           Η ανερχόμενη αντίληψη ότι η κρουαζιέρα είναι πηγή δημιουργίας εισοδήματος, έχει ως 
αποτέλεσμα ολοένα και περισσότεροι προορισμοί να προσπαθούν να αναπτύξουν δραστηριότητες 
προώθησης με σκοπό να ενταχθούν στα προγράμματα των εταιρειών κρουαζιέρας, προκειμένου 
να  προσεγγίσουν ή και να αυξήσουν τον αριθμό των προσεγγίσεων των κρουαζιερόπλοιων. 
Κάποια λιμάνια έχουν προχωρήσει περισσότερο, αποσκοπώντας στην προσέλκυση 
κρουαζιερόπλοιων τα οποία θα χρησιμοποιούν το λιμάνι ως αφετηρία ή τελικό προορισμό μίας 
κρουαζιέρας, καθώς με αυτόν τον τρόπο η οικονομική συμβολή στον τόπο αυξάνει σημαντικά και 
το αποτέλεσμα έχει διαχρονικά μεγαλύτερη σταθερότητα. 
 
          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. 

          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 μονάδες, 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 κρουαζιέρας.  
          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. 
 
          Αποτελούν   σημαντικές πηγές πλούτου για τις οικονομίες των νησιών  και μπορούν να 
δώσουν ενέργεια  σε άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας, όπως αυτές της μεταποίησης, 
του εμπορίου και των λοιπών υποστηρικτικών τουριστικών υπηρεσιών.  
 
          Ακρογωνιαίος λίθος για την επιτυχή ανάπτυξη ιδίως των μικρών μεταποιητικών μονάδων 
στα νησιά, αποτελεί η εκμετάλλευση και αξιοποίηση των πράσινων – οικολογικά 
ευαισθητοποιημένων πρακτικών και καινοτομικών λύσεων.  
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          Η συνύπαρξη επομένως σε μια περιοχή, ιδιαίτερα σε μια νησιωτική, επιχειρήσεων και 
τουρισμού είναι αναγκαία μορφή ορθολογικής οικονομικής διαχείρισης των τοπικών 
οικονομικών πόρων και προωθείται από τα σύγχρονα μοντέλα σχεδιασμού οικονομικής 
ανάπτυξης. Ο συνδετικός κρίκος της ομαλής και αειφόρου συνύπαρξής τους είναι η οικολογική 
διάσταση του εγχειρήματος. 

          Πρώτιστα εμείς όλοι οι επιχειρηματίες, ας πιστέψουμε ότι δεν έχουν καμία θέση στη 
σύγχρονη επιχειρηματική δράση οι μύθοι του ότι η επιχείρησή μου είναι μικρή και δεν ευθύνομαι 
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 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 προτρέψουν και άλλους να επισκεφθούν τον τόπο και πολύ πιθανό να 
καταστήσουν 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 επιχειρηματική 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 των Γενικών Συνελεύσεων 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 και η ιδιωτική επιχειρηματική 
πρωτοβουλία μπορούν να είναι κοιτίδες γνώσης και  καινοτόμου δράσης.  

          Έχουμε τη γνώση, έχουμε τη διάθεση, έχουμε τους τρόπους να το πραγματοποιήσουμε. 

                                                                          Σας ευχαριστώ. 
                                                                      Γεώργιος Μπενέτος 

• Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς 
• Πρόεδρος Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Insuleur)                                                                               
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                          55..        
ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ    ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  

                                                      

Η Ένωση Financial PlannersΕλλάδος (HFPA) και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά στην 
προσπάθεια ενημέρωσης των επαγγελματιών του χρηματοασφαλιστικού χώρου,  διοργανώνει 
ομιλία με θέμα: 

Γιατί Financial Planning? 
Τα οφέλη της μεθοδολογίας για τον πελάτη αλλά και τον επαγγελματία ασφαλιστικό 

σύμβουλο από έναν Certified Financial Planner τον κo Michael Morrow CFP, Author, Keynote 
Speaker 

την  Δευτέρα  18  Σεπτεμβρίου  2017  στις  18.00μ.μ,  στο  κτήριο  του  Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Πειραιά  (  Αγίου Κωνσταντίνου 3, 18531,  Πειραιάς).  Η  είσοδος  είναι  ελεύθερη  
και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. 

 

H εκδήλωση  τελεί υπό την αιγίδα και την στήριξη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά. 

Η  εκδήλωση  απευθύνεται  σε  επαγγελματίες  χρηματο‐ασφαλιστικούς  συμβούλους  που 
ενδιαφέρονται  για  την  ανέλιξη  του  επαγγέλματός  τους.  Οι  ενδιαφερόμενοι  θα  πρέπει  να 
επικοινωνήσουν  άμεσα  με  την  ένωση  για  την  έγκαιρη  δήλωση  συμμετοχής  τους  (Τηλ.211 
8006623 Εmail: info@hfpa.gr).  

Τα μέλη του ΔΣ της HFPAπιστεύουν και επενδύουν στην επιμόρφωση και ενημέρωση όχι μόνο 
των  μελών  της  αλλά  και  όλων  των  χρηματο‐ασφαλιστικών  συμβούλων,  αποσκοπώντας  στην 
εμψύχωση  και  θωράκιση  των  επαγγελματιών,  ιδιαίτερα  σήμερα  που  η  χώρα    μας  διανύει 
δύσκολες στιγμές σε πολλά επίπεδα. 

Ένας Financial Planner μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σύμβουλο για τον Έλληνα καταναλωτή 
και μπορεί να τον βοηθήσει ουσιαστικά στην κάλυψη των χρηματο‐ασφαλιστικών του αναγκών, 
μέσω εγκεκριμένης διαδικασίας και μεθοδολογίας. 

Μέλη  της  Ένωσης Financial Planners  Ελλάδος  (Hellenic Financial Planners Association – HFPA) 
μπορούν να γίνουν όσοι επαγγελματίες ανήκουν στον ασφαλιστικό, επενδυτικό ή και τραπεζικό 
χώρο και ενδιαφέρονται για την επαγγελματική τους ανέλιξη. 

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ένωσης (www.hfpa.gr).   

Στοιχεία επικοινωνίας: Τ.Θ. 67265, 151 02 Μελίσσια, Τ 211 8006623 Εinfo@hfpa.gr 

                                                                                                                                                                                            ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..                                                                                                                                                                                    

            ΠΠεειιρρααιιάάςς  1122//0099//1177  

            ((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί)) 
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               6. 
                             ΚΟΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ                  

Ε.Β.Ε.Π. – Ε.Ε.Π.  – Β.Ε.Π. 
                                                         (Ε.Β.Ε.Π. 09/01/2017)  
                         ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Ε.Π. κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΥ 

                 κύριοι (επίσημοι), 
                 αγαπητοί συνάδελφοι, 

           Με ιδιαίτερη χαρά οργανώσαμε τα τρία Επιμελητήρια του Πειραιά, την σημερινή 
εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας για το 2017. 

                  Είναι μια εκδήλωση η οποία θα έπρεπε να γίνεται εδώ και αρκετά χρόνια, ως 
αποτέλεσμα  της κοινής πορείας  που έχουμε ουσιαστικά στην προάσπιση της 
επιχειρηματικότητας, στην γεωγραφική περιφέρεια που καλύπτουμε. 
           Οι δράσεις και οι αγώνες μας έχουν τις ίδιες γενεσιουργές αιτίες, παρόμοια τακτική, 
παραπλήσια στρατηγική και επικοινωνούσα μεθοδολογία. 
 
           Απλά παραμένουμε τυπικά τρείς ανεξάρτητες νομικές οντότητες, βασιζόμενοι σε 
θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο του παρελθόντος και σε ξεπερασμένες από τον χρόνο και 
τα  γεγονότα απόψεις, για την κατακερματισμένη Επιμελητηριακή λειτουργία σε Αθήνα, 
Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Ροδόπη. 

           Εμείς οι Πειραιώτες διοικούντες τα Επιμελητήρια της πόλης μας, ξεκινάμε πρώτοι 
την προσπάθεια ενοποίησης των Επιμελητηρίων του Πειραιά και δίνουμε στην σημερινή 
κοινή μας εκδήλωση, χαρακτήρα επίσημης έναρξης των σχετικών προσπαθειών μας. 
 
           Τα θέματα της επιχειρηματικότητας είναι κοινά. Δεν χωρίζονται σε επαγγελματικά, 
βιοτεχνικά, βιομηχανικά  και εμπορικά. 

                  Αλλά και σε συγκεκριμένα ελάχιστα προβλήματα και δράσεις, που μπορεί να  
άπτονται μιας κατηγορίας, αυτά θα αντιμετωπισθούν καλύτερα από έναν φορέα που 
εκπροσωπεί πολλαπλάσια μέλη και διαθέτει αυξημένη δυναμική. 

                  Η οικονομική κατάσταση της  χώρας  είναι γνωστή σε όλους μας . Ας την δεχθούμε  
δυναμικά και ας προσπαθήσουμε να την αλλάξουμε προς το καλύτερο. Η λογική απόδοσης 
ευθυνών σε πρώην και νυν, δεν ταιριάζει στον χώρο των επιχειρήσεων, όπου ο οικονομικός 
φορέας ως ζωντανός οργανισμός τρέφεται έστω και από την «στάχτη» του  και αναγεννιέται 
εξελισσόμενος . 

           Αυτό το μήνυμα θα ήθελα να δώσουμε και στους πολιτικούς ηγέτες μας, 
 σε κυβέρνηση, αντιπολίτευση και πολιτικά κόμματα. Έλεος πια με την διαμάχη σας για την 
εξουσία, συμμαζευθείτε, συμμορφωθείτε και αποφασίστε από κοινού να  δράσετε για τον 
απεγκλωβισμό της  χώρας  από τα μνημόνια και τα καταστροφικά επακόλουθα τους.  

                 Δεν μπορούμε να σας παρακολουθήσουμε άλλο με τις βίαιες φορολογικές και 
ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις σας, οι οποίες μόνο στο μυαλό των κατά καιρούς αρμοδίων 
υπουργών είναι αναπτυξιακές, ενώ άμεσα στην πράξη εφαρμογής τους προκαλούν 
περισσότερη φτώχεια, μιζέρια και κοινωνική αδικία. 

         Αλήθεια πώς είναι δυνατόν η Κύπρος και η Ιρλανδία να έχουν τελειώσει πια με τη 
βάσανο των μνημονίων και εμείς ακόμα να συζητάμε εάν το τέταρτο είναι προ των πυλών; 
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         Μήπως να αναθέσουμε σε Κύπριους ή Ιρλανδούς τεχνοκράτες ή πολιτικούς, με 
σύμβαση «ανάθεσης έργου», την διακυβέρνηση της  χώρας για την έξοδο από την κρίση και 
τα μνημόνια; 

                Δηλαδή το παραπάνω σχέδιο είναι το μόνο που λείπει για να μας γυρίσετε  
       ολοκληρωτικά στην εποχή του  Όθωνα. 

         Αρκετά όμως με την διακωμώδηση της πολιτικής μας κατάστασης, αν και δεν είμαι 
σίγουρος ότι το πολιτικό προσωπικό έχει αντιληφθεί το μέγεθος της αποτυχίας τους. 

                Αγαπητοί συνάδελφοι,  

         Εμείς οι άνθρωποι του καθημερινού επιχειρηματικού μόχθου, της αγωνίας πως θα 
συνεχίσει να λειτουργεί η επιχείρηση μας και δεν θα οδηγήσουμε στην ανεργία τους 
υπαλλήλους μας και τον εαυτό μας, ας ατενίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία και ας ενώσουμε 
τις δυνάμεις μας μέσα από συνεργασιακές διαδικασίες, για να συνεχίσουμε να κρατάμε ψηλά 
την σημαία της οικονομικής μας επιβίωσης. 

                Μπορούμε να ανταγωνισθούμε τις παγκοσμιοποιημένες αγορές, μπορούμε να 
ανταγωνισθούμε τις υπεραγορές και τα μεγάλα εμπορικά κέντρα τύπου Mall, μπορούμε να 
επιβιώσουμε επιχειρηματικά, ΕΑΝ μας άφηναν οι πολιτικοί να δουλέψουμε και όχι να 
μαζεύουμε φόρους, ΕΑΝ αποφάσιζαν οι πολιτικοί να πατάξουν την διαφθορά, το μαύρο 
χρήμα, το παρεμπόριο και τη φοροδιαφυγή. 

                Εμείς οι μικρομεσαίοι δεν είμαστε φοροφυγάδες, δεν είμαστε διεφθαρμένοι,  δεν  
είμαστε απατεώνες. 

 
                Τους όποιους παραβατικούς του χώρου μας, εμείς οι ίδιοι θέλουμε πρώτοι να τους 

εντοπίσουμε και να τους επαναφέρουμε στην τάξη, εμείς οι ίδιοι θέλουμε και προσπαθούμε 
να τους συνετίσουμε, γιατί για κάθε έναν που διαφεύγει των φορολογικών και ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων του, κάποιος άλλος θα πρέπει να πληρώσει και πιστέψτε με, βαρεθήκαμε πια 
να πληρώνουμε και να γελάνε σε βάρος μας κάποιοι τύποι που στρογγυλοκάθονται σε λίστες 
υπόπτων φοροδιαφυγής, που κάποια στιγμή τα αδικήματα τους περιέργως πώς εύχομαι        
να μην παραγραφούν. 

  ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ                                                                
Γεώργιος Μπενέτος  

                                                                            Πρόεδρος Ε.Ε.Π.         

    

           7. 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

   ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Jean Monnet 
Ημερίδα με θέμα: 

  «Ανάπτυξη από τη θάλασσα. 
Μια Ευρωπαϊκή Θαλάσσια Πολιτική για την Ελλάδα» 

Παρέμβαση Προέδρου Ε.Ε.Π. & Insuleur κ. Γεωργίου Μπενέτου με θέμα: 
«Νησιωτικότητα και Ανάπτυξη» 

   07 Ιουνίου 2017 
         κυρίες & κύριοι, 

         Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σας να παραστώ ως ομιλητής στην αξιόλογη αυτή  
εκδήλωση.    
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         Το θέμα της ημερίδας είναι διαχρονικά επίκαιρο για μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου 
το υγρό στοιχείο συναντάται σε τόσο μεγάλη γεωγραφική έκταση. 

 
Η σημερινή εκδήλωση μου φέρνει στη μνήμη πολλές σχετικές εκδηλώσεις που έχουμε 
πραγματοποιήσει ως Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά (Ε.Ε.Π.) και ως Δίκτυο 
Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης (Insuleur) και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που  
ο φορέας σας και το Πανεπιστήμιο Αθηνών αγγίζουν ένα τόσο σημαντικό θέμα. 
 
Ως κατεξοχήν νησιωτική χώρα  που είμαστε, το όλο εγχείρημα που καλούμαστε να 
αναπτύξουμε θα μπορούσε να αποτυπωθεί στην φράση «ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ 
ΕΞΥΠΝΑ ΝΗΣΙΑ», ελπίζοντας βέβαια να μην μετατραπεί σε κενό περιεχομένου 
προσδιορισμό λογοπαιγνίου, αλλά να αποτελέσει το έναυσμα για μια άλλου είδους 
ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας των νησιών.  

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

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

          Χρόνια τώρα, τα νησιά λόγω της γεωφυσικής τους κατάστασης έχουν επενδύσει στην 
θάλασσα σαν βασικό παράγοντα ανάπτυξης τους, ιδίως 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. 

          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 
Ελλάδας 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 περιοχές αυτές. 

Από τη σχετική εμπειρία που έχει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο του Πειραιά στην 
Ελλάδα και το Insuleur στα νησιά της Ε.Ε.  η ανάπτυξη  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. 

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

Η κρουαζιέρα επόσης 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. 

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. 

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στα νησιά είναι βασικός οικονομικός παράγοντας 
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.  
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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. 

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. 

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.  

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. 
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         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 ύδατος 
πόσιμου και άλλων χρήσεων.  

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

Με την εφαρμογή των παραπάνω προσδοκούμε ότι  οι νησιωτικές επιχειρήσεις θα 
καταστούν «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, ύδατος 
και  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 της οικονομικής ανάπτυξης. 

         Πρώτιστα εμείς όλοι οι επιχειρηματίες, πρέπει να 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, αξίζει 
και συμφέρει να ασχοληθούν με την πράσινη – οικολογική και συνεπώς «έξυπνη» 
επιχειρηματικότητα.  

         Οφείλουν, γιατί ευθύνονται για την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.  
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Μπορούν, γιατί τα περιβαλλοντικά ζητήματα δεν είναι τόσο περίπλοκα όσο φαίνονται και 
δεν απαιτούν  πάντα τόσο  μεγάλες δαπάνες.  

Αξίζει γιατί οφείλουμε στα παιδιά μας μια καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Συμφέρει γιατί με το σωστό σχεδιασμό και την ανάλογη στρατηγική μπορούμε να 
εξασφαλίσουμε οικονομικά οφέλη και να συμβάλλουμε στη βελτίωση της ανταγωνιστικής  
θέσης της επιχείρησής μας. 

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                                                                 

                      

            8.     

                                    
     ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 

Αμφιθέατρο ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ  
Δήμου Αργυρούπολης – Ελληνικού  

12/03/2017 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (Επίτιμου Αντιπροέδρου) 

                       ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
κ. Κωνσταντίνου Αδαμόπουλου 

κυρίες & κύριοι, 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά, θεώρησε καθήκον του προς την επιχειρηματική 
κοινότητα να συνδράμει  με το μέτρο των δυνατοτήτων του, στην προσπάθεια επιτυχίας του 
Φεστιβάλ Επτανησιακής Γαστρονομίας, μέσα στα πλαίσια προώθησης του Γαστρονομικού 
Τουρισμού των νησιών του Ιονίου Πελάγους. 

Ελάχιστη απόδειξη αυτού του γεγονότος είναι και η σημερινή παρουσία μας στην εκδήλωση, 
όπου και εκπροσωπείται και η γαστρονομία των Κυθήρων, νησιού που ανήκει στην 
επιμελητηριακή μας περιφέρεια.  

Το Φεστιβάλ αυτό θεωρείται ότι συμβάλλει στην προβολή των προϊόντων διατροφής της 
Επτανήσου και της χώρας μας και αποτελεί  ένα  «ραντεβού» των δραστηριοποιούμενων στον 
κλάδο, όπου συναντώνται  και ενημερώνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι στην γαστρονομία  και 
ιδιαίτερα οι ξενοδόχοι, οι εκμεταλλευτές καταλυμάτων, οι εστιάτορες, οι επαγγελματίες μάγειρες 
και ζαχαροπλάστες και οι πωλητές των 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 και καταναλωτές.   

 

53 
 



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 αποτελούν λοιπόν  σημαντικά προϊόντα, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν θετικά 
στην  προστιθέμενη αξία της οικονομίας μας. 

Ελπίζοντας και επιδιώκοντας, ότι εκτός από συμπατριώτες μας,    επισκέπτες από άλλες χώρες, 
πιθανόν να βρεθούν σήμερα 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 στο παρελθόν.  

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 ανάπτυξη. 

Εύχομαι εγώ προσωπικά, αλλά και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γεώργιος Μπενέτος, 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,                                                                   
Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος         

   Εκπρόσωπος (επίτιμος αντιπρόεδρος)                                                                 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά                              
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2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 
           1. 

Γ.Σ. ΚΕΕΕ  Δράμα 12-14/05/2017 
Θέματα συζήτησης από Πρόεδρο Ε.Ε.Π. κ. Γ. Μπενέτο. 

                       1. Προσεχείς επιμελητηριακές εκλογές.  
α)  Σύσταση εκλογικών επιτροπών 
β)  Εκλογικός κατάλογος (Μητρώο Επιμελητηρίου ή Γ.Ε.ΜΗ.). 
γ)  Έτος ταμειακής ενημερότητας.  

                       2. Λειτουργικό μοντέλο Επιμελητηρίων – Κ.Ε.Ε.Ε. 
                     α) Κατοχύρωση στη συνείδηση των μελών της είσπραξης της επιμελητηριακής             

συνδρομής βάσει  του ν. 4314/2014, αφού τις έμμεσες ανταποδοτικές υπηρεσίες 
της λαμβάνουν όλα τα μέλη.  
Όσον αφορά δε τις άμεσες, αυτές αναφέρονται ειδικά τιμολογημένες, τα δε              
Επιμελητήρια που δύνανται να προσφέρουν και άλλες, μπορούν να τις 
τιμολογούν και ανάλογα.                         

                        β) Έκδοση νομοθετικού κειμένου για προμήθειες – οδοιπορικά- έξοδα     
                             παράστασης, κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων για το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.                            
                        γ) Αρμοδιότητες των Επιμελητηρίων θα πρέπει να θεωρούνται η τήρηση του       
                             μητρώου Εμπορικότητας (Γ.Ε.ΜΗ.), οι εισηγητικές παρεμβάσεις προς την             
                             πολιτεία για θέματα επιχειρηματικότητας και η παροχή επιχειρηματικών    
                             συμβουλών στα μέλη.                           
                        δ) Τίθεται υπό εξαντλητική διερεύνηση η δυνατότητα των Επιμελητηρίων                
                             ζητούν ελεγκτικές αρμοδιότητες ( αδειοδότηση, συντονισμός διαδικασιών),     
                             όσον αφορά την νομιμοποιητική βάση «σύγκρουσης συμφερόντων», αλλά                
                             και του διοικητικού (ποιοτικού & ποσοτικού) κόστους για παροχή αυτών       
                             των υπηρεσιών.  
                        ε) Προληπτικός έλεγχος δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, από κλιμάκιο    
                            που θα εδρεύει στην Κ.Ε.Ε.Ε. 

                                                                                                      Σας ευχαριστώ. 
                                                                                                   Γεώργιος Μπενέτος  
                                                                                                      Πρόεδρος Ε.Ε.Π. 
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                                    22..  

                                                                                                                                                                                                                              ΠΠεειιρρααιιάάςς    0044  //0055  //22001177  
                                                                                                                                                                                                                              ΑΑρρ..  ππρρωωττ..::          66447777  

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

                                                                                                                                                                             
ΚΚΟΟΙΙΝΝ::  11))  κκ..  ΑΑννττ..    ΠΠααππααδδεερράάκκηη  

                        ΓΓεενν..  ΓΓρρααμμμμααττέέαα  ΕΕμμπποορρίίοουυ                                      
                                                                                                                                                                                                                    &&  ΠΠρροοσστταασσίίααςς  ΚΚααττααννααλλωωττήή                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                  22))   ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα,,  μμέέλληη                                

ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                  33))  ΟΟ..ΣΣ..ΥΥ..ΕΕ..  

          κκύύρριιεε  ΠΠρρόόεεδδρρεε,,  

                    ΤΤοο  ττεελλεευυττααίίοο  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  εείίμμαασσττεε  δδέέκκττεεςς  δδιιααφφόόρρωωνν  εεγγγγρράάφφωωνν  ττηηςς  εεππιιμμεελληηττηηρριιαακκήήςς  
κκοοιιννόόττηηττααςς,,  μμεε  τταα  οοπποοίίαα  δδηηλλώώννεεττααιι  ηη  ππρρόόθθεεσσηη  ττωωνν  ΔΔιιοοιικκοούύννττωωνν  τταα  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα,,  νναα  ααννααλλάάββοουυνν  
ααυυττάά  ννέέοουυςς  ρρόόλλοουυςς  όόσσοονν  ααφφοορράά  ττοονν  σσυυννττοοννιισσττιικκόό  ττοομμέέαα  ττοουυ  εεξξωωδδιικκαασσττιικκοούύ  σσυυμμββιιββαασσμμοούύ  
εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν,,  ττηηνν  εείίσσππρρααξξηη  ττωωνν  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  ππννεευυμμααττιικκήήςς  ιιδδιιοοκκττηησσίίααςς  κκααιι  ττηηνν  ππααρροοχχήή  
σσυυμμββοουυλλεευυττιικκήήςς,,  οοιικκοοννοομμοοττεεχχννιικκήήςς  &&  ψψυυχχοολλοογγιικκήήςς  υυπποοσσττήήρριιξξηηςς  δδααννεειιοολληηππττώώνν  εεππιιχχεειιρρηημμααττιιώώνν..    

                    ΣΣτταα  ππααρρααππάάννωω,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοσσττεεθθεείί  κκααιι  ηη  ήήδδηη  υυππάάρρχχοουυσσαα  σσυυμμμμεεττοοχχήή  σσττηηνν  ααδδεειιοοδδόόττηησσηη    
μμεεττααπποοιιηηττιικκώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν..  

                    ΌΌλλαα  τταα  ππρροοααννααφφεερρθθέένντταα  αανν  τταα  δδεείί  κκάάπποοιιοοςς  ααππόό  μμιιαα  γγρρήήγγοορρηη  μμααττιιάά  θθαα  μμπποορροούύσσαανν  νναα  
θθεεωωρρηηθθοούύνν  ωωςς  κκααλλέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ππρροοσσφφεερρόόμμεεννεεςς  σστταα  μμέέλληη  μμααςς..  

                    ΣΣεε  μμιιαα  ππιιοο  εεμμππεερριισσττααττωωμμέέννηη  όόμμωωςς  μμεελλέέττηη,,  θθεεωωρροούύμμεε  όόττιι  όόλλαα  ααυυττάά  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ττεεθθοούύνν  σσττηηνν  
ββάάσσααννοο,,  ααφφεεννόόςς  μμεενν  ττηηςς  ««σσύύγγκκρροουυσσηηςς  σσυυμμφφεερρόόννττωωνν»»,,  ααφφοούύ  εεμμππλλεεκκόόμμαασσττεε  σσττηηνν  ααδδεειιοοδδόόττηησσηη  ττωωνν  
μμεελλώώνν  μμααςς,,  ααφφεεττέέρροουυ  δδεε  ττοουυ  οοιικκοοννοομμιικκοούύ  σσχχεεδδιιαασσμμοούύ  ππααρροοχχήήςς  ττωωνν  υυπποολλοοίίππωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ααππόό  
ππλλεευυρράάςς  κκόόσσττοουυςς,,  μμιιααςς  κκααιι    τταα  ππεερριισσσσόόττεερραα  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα  δδεενν  δδιιααθθέέττοουυνν  εεππααρρκκήή  ααπποοθθεεμμααττιικκάά  γγιιαα  
ττηηνν  υυπποοσσττήήρριιξξηη  ττέέττοοιιωωνν  δδρράάσσεεωωνν..  

                    ΠΠρρόότταασσηη  μμααςς  εείίννααιι  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ιισσχχυυρροοπποοιιηηθθεείί  κκααιι  ηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  κκεεννττρριικκοούύ//  
σσυυννττοοννιισσττιικκοούύ  μμααςς  οορργγάάννοουυ,,  ττηηςς  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..  δδηηλλααδδήή,,  νναα  ααννααλλάάββεειι  ηη  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..  ττηηνν  σσύύσστταασσηη  ΑΑσσττιικκήήςς  
ΕΕττααιιρρεείίααςς,,  έέρργγοο  ττηηςς  οοπποοίίααςς  θθαα  εείίννααιι  ηη  ππααρροοχχήή  ααυυττώώνν  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  σστταα  μμέέλληη  μμααςς  κκααιι  ττοο  κκάάθθεε  
ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  νναα  ππααρρααχχωωρρήήσσεειι  χχώώρροο,,  όόπποουυ  κκααιι  θθαα  σσττεεγγαασσθθοούύνν  τταα  εεππιιμμέέρροουυςς  ααννάά  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  
ππααρρααρρττήήμμαατταα//γγρρααφφεείίαα  ττηηςς  εενν  λλόόγγωω  εεττααιιρρεείίααςς..    

                    ΕΕππιιππρρόόσσθθεετταα  δδεε,,  εεάάνν  εεξξεετταασσθθεείί  ααππόό  ττηηνν  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..  ηη  δδυυννααττόόττηητταα  νναα  ττιιμμοολλοογγεείί  ηη  εενν  λλόόγγωω    αασσττιικκήή  
εεττααιιρρεείίαα  ττιιςς  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  κκααιι  νναα    εειισσππρράάττττεειι  τταα  πποοσσάά  ααππόό  ττοουυςς  χχρρήήσσττεεςς  ααυυττώώνν,,  ττόόττεε  ττοο  
εεγγχχεείίρρηημμαα  κκααθθίίσσττααττααιι  εευυκκοολλόόττεερροο,,  ααφφοούύ  θθαα  εείίννααιι  δδυυννααττήή  ηη  ααππαασσχχόόλληησσηη  κκααιι  ππεερριισσσσόόττεερρωωνν  
εεξξεειιδδιικκεευυμμέέννωωνν    εεππιισσττηημμόόννωωνν..  

                    ΌΌσσοονν  ααφφοορράά  ττώώρραα  ττιιςς  ««ππααρρααδδοοσσιιαακκέέςς»»  μμοοννάάδδεεςς  ττωωνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν,,    μμεε  ττοο  υυππάάρρχχοονν  
ππρροοσσωωππιικκόό  ττοουυςς,,  ττοο  οοπποοίίοονν  σσηημμεειιωωττέέοονν  φφθθίίννεειι  δδιιααχχρροοννιικκάά  λλόόγγωω  ααπποοχχωωρρήήσσεεωωνν,,  ααςς  ππρροοσσππααθθήήσσοουυνν  νναα  
υυλλοοπποοιιοούύνν  μμεε  σσύύννεεσσηη  κκααιι  υυππεευυθθυυννόόττηητταα  ((όόππωωςς  άάλλλλωωσσττεε  κκάάννοουυνν  έέωωςς  σσήήμμεερραα)),,  ττηηνν  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττηηςς  
ππααρροοχχήήςς  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ΓΓ..ΕΕ..ΜΜΗΗ..,,  ΥΥ..ΜΜ..ΣΣ..,,  εειισσηηγγηηττιικκώώνν  ππααρρεεμμββάάσσεεωωνν  ππρροοςς  
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ττηηνν  πποολλιιττεείίαα  κκααιι  ππααρροοχχήήςς  ππρρώώττοουυ  ββααθθμμοούύ  ππλληηρροοφφοορριιώώνν  σστταα  μμέέλληη  ττοουυςς,,  μμεερριιμμννώώννττααςς   ττααυυττόόχχρροονναα  γγιιαα  
ττηηνν  εείίσσππρρααξξηη  ττοουυ  σσυυννόόλλοουυ  ττωωνν  σσυυννδδρροομμώώνν  ωωςς  ππρροοσσφφέέρροονντταα  έέμμμμεεσσαα  ααννττααπποοδδοοττιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς..  

                    ΌΌλλαα  τταα  ππααρρααππάάννωω,,  θθεεωωρρεείίσσττεε  όόττιι  τταα  δδιιααττυυππώώννοουυμμεε  σστταα  ππλλααίίσσιιαα,,  ττηηςς  άάσσκκηησσηηςς  
εεπποοιικκοοδδοομμηηττιικκήήςς    κκρριιττιικκήήςς  γγιιαα  ττοονν  θθεεσσμμόό  πποουυ  υυππηηρρεεττοούύμμεε,,  ππρροοσσθθέέττοοννττααςς  ττααυυττόόχχρροονναα  κκααιι  κκάάπποοιιαα  
σσττάάσσηη  ααυυττοοσσυυγγκκρράάττηησσηηςς,,  γγιιαα  νναα  μμηηνν  κκιιννδδυυννεεύύσσοουυμμεε  νναα  μμααςς  ααπποοκκααλλέέσσοουυνν  ««λλααϊϊκκιισσττέέςς»»,,  ααφφοούύ  μμεε  ττηηνν  
φφόόρραα  πποουυ  έέχχοουυμμεε  ππάάρρεειι,,  δδεενν  ααπποοκκλλεείίεεττααιι  σσεε  λλίίγγοο  νναα  ζζηηττήήσσοουυμμεε  κκααιι  ηη  κκαατταασσκκεευυήή  κκααιι  σσυυννττήήρρηησσηη  ττοουυ  
οοδδιικκοούύ  δδιικκττύύοουυ  ττηηςς  χχώώρρααςς,,  νναα  ααννήήκκεειι  σσττηηνν  ααρρμμοοδδιιόόττηητταα  ττωωνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν,,  ωωςς  έέχχοουυσσαα  σσχχέέσσηη  μμεε  ττιιςς  
εεμμπποορρεευυμμααττιικκέέςς  μμεεττααφφοορρέέςς  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  μμεελλώώνν  μμααςς..                    

    ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  
                                                                                                                                                                                                          ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                                                                                                                                                ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ  

                               

                      33..  

                                                                                                                                                                                                                        ΠΠεειιρρααιιάάςς      2200//0044//22001177                                                                                         
  ΑΑρρ..  ππρρωωττ..              55883388                                                                                                  

  ΠΠρροοςς  ::  κκ..  ΑΑννττώώννιιοο  ΠΠααππααδδεερράάκκηη    
                                                                                                                                                                                                                  ΓΓεενν..  ΓΓρρααμμμμααττέέαα  ΕΕμμπποορρίίοουυ    
                                                                                                                                                                                                              &&  ΠΠρροοσστταασσίίααςς  ΚΚααττααννααλλωωττήή                                         

                                                                                            Κοιν : Κ.Ε.Ε.Ε.                                                  

        κύριε Γενικέ Γραμματέα,                                           
                            ΚΚααττόόππιινν  σσχχεεττιικκώώνν  εερρωωττηημμάάττωωνν  σσττηηνν  υυππηηρρεεσσίίαα  σσααςς  γγιιαα  ττιιςς  εεφφααρρμμοοσσττέέςς  δδιιααττάάξξεειιςς  όόσσοονν  
ααφφοορράά  τταα  οοδδοοιιπποορριικκάά  έέξξοοδδαα  σστταα  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα,,  μμααςς  εεσσττάάλλεειι  ττοο  έέγγγγρρααφφόό  σσααςς  μμεε  ααρρ..  ππρρωωττ..  
1199775544//ΚΚΙΙ--111100//1166--0022--22001177..  
                            ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  ωωςς  άάννωω  έέγγγγρρααφφοο,,  σστταα  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα  εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  οο  νν..  22008811//11999922  ωωςς  
ιισσχχύύεειι  ((εεννώώ  ττοο  ΓΓεεννιικκόό  ΛΛοογγιισσττήήρριιοο  ττοουυ  ΚΚρράάττοουυςς  υυπποοσσττηηρρίίζζεειι  όόττιι  εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  οο  νν..  44333366//22001155))  κκααιι  
σσεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ααυυθθεεννττιικκήή  εερρμμηηννεείίαα  ννόόμμωωνν  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  ααππόό  ττοο  ΝΝοομμιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττοουυ  
ΚΚρράάττοουυςς,,  ττοο  οοπποοίίοο  κκααττόόππιινν  εερρωωττηημμάάττωωνν  ττωωνν  ααρρμμοοδδίίωωνν  ΥΥπποουυρργγώώνν  γγννωωμμοοδδοοττεείί  σσχχεεττιικκάά..  
                            ΚΚααττόόππιινν  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω,,  ππααρραακκααλλοούύμμεε  όόππωωςς   ππρροοωωθθήήσσεεττεε  ααρρμμοοδδίίωωςς  εερρώώττηημμαα  ππρροοςς  ττοο  
ΝΝοομμιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττοουυ  ΚΚρράάττοουυςς  γγιιαα  νναα  ααρρθθεείί  ηη  ωωςς  άάννωω  δδιιχχοογγννωωμμίίαα,,  λλααμμββααννοομμέέννωωνν  υυππόόψψηη  ττωωνν  
δδυυσσλλεειιττοουυρργγιιώώνν  πποουυ  ππρροοξξεεννεείί  ηη  εεφφααρρμμοογγήή  ττοουυ  νν..  44333366//22001155  σστταα  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα..  
                            ΈΈωωςς  ττηηνν  οορριισσττιικκήή  δδεε  δδιιεευυθθέέττηησσηη  ττοουυ  θθέέμμααττοοςς,,  οο  υυπποογγρράάφφωωνν  ττοο  ππααρρόόνν  θθαα  εεξξεεττάάζζεειι  κκααττάά  
ππεερρίίππττωωσσηη  ττηηνν  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυ  σσττιιςς  ΓΓ..ΣΣ..  ττωωνν  σσχχεεττιικκώώνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρριιαακκώώνν  οορργγάάννωωνν,,  κκααθθώώςς  κκααιι  σσεε  
οοπποοιιααδδήήπποοττεε  άάλλλληη  εεκκττόόςς  έέδδρρααςς  εεκκππρροοσσώώππηησσηη,,  ααρρχχήήςς  γγεεννοομμέέννηηςς  ααππόό  ττηηνν  μμηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  μμοουυ  σσττηηνν    
ΓΓ..ΣΣ..  ττηηςς  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..  ((ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ΔΔρράάμμααςς  1122--1144//55//22001177))..    
  
        ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  
                                                                                                                                                                                      ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  
  

                                                                                                    ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ 
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Σχέδιο  Νόμου για την αναθεώρηση  της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας 
                                                     (ενδεικτική παράθεση άρθρων) 

      Α. Παρατηρήσεις 

• Αρ. 5 παρ. 2 εδ. β: Μήπως έτσι καταργείται το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου ή η Δ.Ε
Εισάγεται χρονοβόρα διαδικασία έκφρασης γνώμης του Επιμελητηρίου. 

• Αρ. 5 παρ.  2 εδ. η: Πόροι λειτουργίας των Κ.Υ. ΕΠΙΧ; Αμφιβολία εάν οι συνδρομέ
των επιχειρήσεων που θα ζητούν τις υπηρεσίες του είναι αρκετές για την βιώσιμη 
λειτουργία του. Θεωρείται επισφαλής η χρηματοδότηση από τον κρατικό 
προϋπολογισμό. 

• Αρ. 9 : Δεν προβλέπεται η αναπλήρωση του Οικ. Επόπτη
•  Αρ. 13 παρ. 5: Γιατί στην περίπτωση ενός συνδυασμού να μην εκφράζεται ελεύθερα η

προτίμηση  των  εκλογέων; 
• Αρ. 15 παρ.1εδ.α & παρ.6: Επαρκούν για την βιωσιμότητα των Επιμελητηρίων οι

ανταποδοτικές εισφορές; Κατά  πόσο θα είναι δυνατή η πλήρης επιχορήγηση για την 
λειτουργία των Κ.Υ.ΕΠΙΧ. 

• Αρ. 15 παρ. 2: Εφόσον πια οι συνδρομές θα είναι προαιρετικές και ανταποδοτικές, 
κατά π
δικαιολογείται θεσμικά η διάθεση ποσών για επαγγελματικές οργανώσεις; 

• Αρ. 15 παρ. 4: Να προβλέπεται και η ενίσχυση των πρωτοβάθμιων Συλλόγων των 
Υπαλλήλων των      
Επιμελητηρίων. 

• Αρ.17 παρ.10: Οι δαπάνες των Επιμελητηρίων να υπόκειται στον προληπτικό έλεγχο 
του Ελεγκτικού Συνεδρί

              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..

ν 

ότητα 
.    

  
• Αρ.  17 παρ.  11: Οι συμβάσεις προμηθειών αγαθών γενικών υπηρεσιών και ανάθεση 

εκπόνησης  μελετών  και εκτέλεσης έργων των Επιμελητηρίων να πραγματοποιούνται 
με Π.Δ. που θα θεσπιστεί    
ειδικά για τα Επιμελητήρια  

• Αρ. 18: Να απαλειφθεί η πρόβλεψη καθώς μέσα από τον Οικονομικό απολογισμό που 
συντάσσεται  μπορούν να εξαχθούν πληροφορίες για τις σχετικές δράσεις.    

• Αρ.25-28: Ποιά η χρησιμότητα λειτουργίας Περιφερειακών  Επιμελητηριακώ
Συμβουλίων;                                               
Σε περίπτωση ύπαρξης τους τελικά ποιος θα καλύπτει την διοικητική και οικονομική  
δαπάνη λειτουργίας τους; Θεωρείται ότι μέσα στην Κ.Ε.Ε.Ε. θα μπορούσαν να 
λειτουργούν  «περιφερειακές επιτροπές» για τυχόν  περιφερειακά στοχευμένες ειδικές 
προτάσεις. 

• Αρ.38: Να παραμείνει η παρ. 3 αρ. 1 Υ.Α. 78030/2014(ΦΕΚ Β΄/3586/2014), ούτως 
ώστε η λειτουργία  υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η.  να περιλαμβάνεται στις ανταποδοτικές 
υπηρεσίες των Επιμελητηρίων, κατοχυρώνοντας επιπρόσθετα την υποχρεωτικ
της επιμελητηριακής  συνδρομής

                                                   Β. Σημεία άξια προσοχής 

• Αρ.5 παρ.6 εδ.ι:  Αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.  
. 

 
Πρόεδροι. 

• Αρ.8:  Αριθμός μελών Δ.Σ. (21 – 25), ανάλογα με τα εγγεγραμμένα μέλη
• Αρ.8 παρ. 9:  Δεν προβλέπεται ο  θεσμός των «Επίτιμων». Μετέχουν οι τέως
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• Αρ.9: 7μελής ή 9 μελής Δ.Ε., ανάλογα με τον αριθμό των μελών του Δ.Σ. 
ώματος υπογραφής.  • Αρ.10: Δυνατότητα Προέδρου για μεταβίβαση δικαι

ης μέλους Δ.Ε. που κενώθηκε• Αρ.11 παρ.4: Συμπλήρωση θέσ  από τον συνδυασμό του. 
.Μ.Η. 

ν 

ς Επιμελητηρίου θα προβλέπει οργανική μονάδα τμήματος 
Κ.Υ. ΕΠΙΧ. θα διαρθρωθεί ως Δ/νση με 3 

 της Κ.Ε.Ε. από τα Επιμελητήρια,  θα 
καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση. 

 
λικό συμπέρασμα

• Αρ.12 παρ.2: Ταμειακή ενημερότητα βάσει Γ.Ε
• Αρ.12 παρ.2: Ποσόστωση (1/3). 
• Αρ.13 παρ.7: Επανεκλογή Προέδρου μία φορά. 
• Αρ.14 παρ.2-3: Περιορισμοί στην κατάληψη θέσεων Β΄& Γ΄ αντιπροέδρου. 
• Αρ.14 παρ.4: Εκλογή αξιωμάτων Δ.Ε. από την ίδια. 
• Αρ.16 παρ.1&2: Οδοιπορικά – ημερήσια αποζημίωση βάσει πρόβλεψης για το 

Δημόσιο. Καθορισμός εξόδων παράστασης Δ.Ε. 
• Αρ.19 παρ.5: Μοριοδότηση για την πρόσληψη ουσιαστικά των υπαλλήλων τω

αστικών εταιρειών των Επιμελητηρίων. 
• Αρ.20 παρ.2: Ο Οργανισμό

για Γ.Ε.Μ.Η. & Υ.Μ.Σ.  Εάν λειτουργεί 
υποκείμενα αντίστοιχα      
των παρεχομένων υπηρεσιών τμήματα. 

• Αρ.24 παρ.1: Το ποσοστό επιχορήγησης

Γ. Τε  

θεσίας να αναβληθεί για μετά τις 
ικείμενες Επιμελητηριακές εκλογές και αφού προηγηθεί διάλογος με τις νέες 

                                                   

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                    

 

 
 

                                    

 Δ.Ε. 

 
 θα ζητούν τις υπηρεσίες του είναι αρκετές για την βιώσιμη 

 & 6: Επαρκούν για την βιωσιμότητα των Επιμελητηρίων οι 

Σε περίπτωση μη συμφωνίας των εκπροσώπων των Επιμελητηρίων με την ηγεσία του 
αρμόδιου Υπουργείου, προτείνεται: 

• Άμεση τροποποίηση του Π.Δ. 372/1992,  για την συγκρότηση της εκλογικής επιτροπής 
(4 μήνες). 

• Η Τροποποίηση της Επιμελητηριακής νομο
επ
διοικήσεις των Επιμελητηρίων, της Κ.Ε.Ε.Ε. και της Ο.Σ.Υ.Ε. 
 
Ιούλιος 2017                                                                                   
                                                                   Γεώργιος  Μπενέτος  
                                                                      Πρόεδρος Ε.Ε.Π.      
  
   

  

   5.         

             Σχέδιο  Νόμου για τον εκσυγχρονισμό  της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας
Α. Παρατηρήσεις 

• Αρ. 65 παρ. 2 εδ. β: Μήπως έτσι καταργείται το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου ή η
Εισάγεται χρονοβόρα διαδικασία έκφρασης γνώμης του Επιμελητηρίου. 

• Αρ. 66: Πόροι λειτουργίας των Κ.Υ. ΕΠΙΧ; Αμφιβολία εάν οι συνδρομές των
επιχειρήσεων που
λειτουργία του. Θεωρείται επισφαλής η χρηματοδότηση από τον κρατικό 
προϋπολογισμό. 

•  Αρ. 73 παρ. 6: Γιατί στην περίπτωση ενός συνδυασμού να μην εκφράζεται ελεύθερα η 
προτίμηση    των  εκλογέων; 

• Αρ. 75 παρ.1
ανταποδοτικές εισφορές; Κατά  πόσο θα είναι δυνατή η πλήρης επιχορήγηση για την 
λειτουργία των Κ.Υ.ΕΠΙΧ. 
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• Αρ. 75 παρ. 2: Εφόσον πια οι συνδρομές θα είναι προαιρετικές και ανταποδοτικές, 
κατά πόσο δικαιολογείται θεσμικά η διάθεση ποσών για επαγγελματικές οργανώσεις; 

        

• Αρ. 77 παρ.9: Οι δαπάνες των Επιμελητηρίων να υπόκειται στον προληπτικό έλεγχο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

      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  
έέλεγχο  των  ενταλμάτων  δαπανών  των  Επιμελητηρίων,  τα  οποία  θα  υποβάλλονται  προς  
έλεγχο  με  ηλεκτρονικό  τρόπο.  

• Αρ. 78 παρ.1: Οι συμβάσεις προμηθειών αγαθών γε

λεγχο των ενταλμάτων δαπανών των Επιμελητηρίων, τα οποία θα υποβάλλονται προς
ρονικό τρόποέλεγχο με ηλεκτ .

νικών υπηρεσιών και ανάθεση 

ορίες για τις σχετικές δράσεις.    

       
τουργίας τους; Θεωρείται ότι μέσα στην Κ.Ε.Ε.Ε. θα μπορούσαν να 

 Γ.Ε.Μ.Η.  να περιλαμβάνεται στις ανταποδοτικές 
ηρεσίες των Επιμελητηρίων, κατοχυρώνοντας επιπρόσθετα την υποχρεωτικότητα 

της επιμελητηριακής  συνδρομής
         

εκπόνησης  μελετών  και εκτέλεσης έργων των Επιμελητηρίων να πραγματοποιούνται 
με Π.Δ. που θα θεσπιστεί  ειδικά για τα Επιμελητήρια  

• Αρ. 79: Να απαλειφθεί η πρόβλεψη καθώς μέσα από τον Οικονομικό απολογισμό που 
συντάσσεται  μπορούν να εξαχθούν πληροφ

• Αρ. 86-89: Ποιά η χρησιμότητα λειτουργίας Περιφερειακών Επιμελητηριακών 
Συμβουλίων;                                               
Σε περίπτωση ύπαρξης τους τελικά ποιος θα καλύπτει την διοικητική και  οικονομική  
δαπάνη λει
λειτουργούν «περιφερειακές επιτροπές» για τυχόν  περιφερειακά στοχευμένες ειδικές 
προτάσεις. 

• Αρ. 99 εδ. δ: Να παραμείνει η παρ. 3 αρ. 1 Υ.Α. 78030/2014(ΦΕΚ Β΄/3586/2014), 
ούτως ώστε η λειτουργία  υπηρεσίας
υπ

.   

Β. Τελικό συμπέρασμα 

Εφόσον έχει ήδη ξεκινήσει η εκλογική διαδικασία κρίνεται συνετό η τροποποίηση της  
επιμελητηριακής νομοθεσίας να αναβληθεί για μετά τις επικείμεν

  
ες επιμελητηριακές 

                                                            
                                                   

                                                                             Πρόεδρος Ε.Ε.Π.  
                                                                                                                                                                                       

εκλογές, προκειμένου να προηγηθεί διάλογος με τις νέες διοικήσεις των 
Επιμελητηρίων, τη Κ.Ε.Ε.Ε., με την συμμετοχή και της Ο.Σ.Υ.Ε. ς 

Σεπτέμβριος 2017                                                                          
                                                                          Γεώργιος  Μπενέτος                
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                                                                                                                                                                                                                      Α

                               66..                                                                                                                                                                                  ΠΠεειιρρααιιάάςς      2211//0088//22001177  
Αρρ..  ππρρωωττ..::        1100886688

                                                                                                                                                                                                                                    ΠΠΡΡ
                

    ΟΟΣΣ::        κκ..  ΚΚ..  ΜΜίίχχααλλοο
            ΠΠρρόόεεδδρροο  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..                                                                              

    
  

κκύύρριιεε  ΠΠρρόόεεδδρρεε,,  
                    ΣΣεε  σσυυννέέχχεειιαα τ  τοουυ  μμεε  ααρρ,,  ππρρωωττ..  22330022//0044--0088--22001177  εεγγγγρράάφφοουυ  σσααςς  μμεε  θθέέμμαα  ««  ΑΑννάάππττυυξξηη  κκααιι  

.λλεειιττοουυρργγίίαα  ααππόό  ττηηνν  ΚΚ..ΕΕ.Ε.Ε.  ΚΚεεννττρριικκήήςς  λΠΠλααττφφόόρρμμααςς  ΔΔιιααχχεείίρριισσηηςς  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  
ΑΑπποοδδεελλττίίωωσσηηςς»»,,  σσααςς  γγννωωρρίίζζοουυμμεε  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  σσκκέέψψεειιςς  μμααςς..                           
                    ΚΚάάθθεε  ππααρροοχχήή  υυππηηρρεεσσίίααςς  ααππόό  ττηηνν  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..  ππρροοςς  τταα  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα  ––  μμέέλληη  ττηηςς  εείίννααιι  
καλοδεχούμενη, αμβαν μένης πάντοτε υπόψη της σχέσης του κόκαλοδεχούμενη, λλαμβανοομένης πάντοτε υπόψη της σχέσης του κόσσττοουυςς  κκττήήσσηηςς  ττηηςς  ααππόό  ττηηνν  
ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..    κκααιι  ττηηςς  ππααρρεεχχόόμμεεννηηςς  ωωφφέέλλεειιααςς  σστταα  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα..                      
                    ΘΘεεωωρροούύμμεε  δδεε  όόττιι  εεφφόόσσοονν  ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  δδηημμοοσσιιεεύύμμαατταα  ΜΜΜΜΕΕ,,  δδηηλλααδδήή  γγιιαα  κκεείίμμεενναα  ήήδδηη  
γγννωωσσττοοπποοιιηημμέένναα  κκααιι  δδηημμοοσσιιοοπποοιιηημμέένναα  σσεε  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  έέννττυυπποο  ήή  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  μμέέσσοο,,  πποοιιοοςς  οο  
λλόόγγοοςς  ττηηςς  ττόόσσοο  ααππόόρρρρηηττηηςς  κκααιι  γγρρααφφεειιοοκκρρααττιικκήήςς  ππρρόόσσββαασσηηςς  σσττηηνν  ππλληηρροοφφοορρίίαα  γγιιαα  ττοο  κκάάθθεε  
Επιμελητήριο και γιατί μόνο σε αυτά που το αφορούν και όχι γενικά  σΕπιμελητήριο και γιατί μόνο σε αυτά που το αφορούν και όχι γενικά στταα  δδηημμοοσσιιεεύύμμαατταα  γγιιαα  
οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  κκααιι  ααππόό  οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοο..                      
                    ΠΠρροοττεείίννοουυμμεε  λλοοιιππόόνν  όόππωωςς  ηη  ππααρροοχχήή  ααυυττήήςς  ττηηςς  ααννέέξξοοδδηηςς  γγιιαα  τταα  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα  ––  μμέέλληη  ττηηςς  
ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..  υυππηηρρεεσσίίααςς,,  νναα  δδίίννεεττααιι  μμεε  εελλεεύύθθεερρηη  ππρρόόσσββαασσηη  μμέέσσωω  εεννόόςς  σσχχεεττιικκοούύ  bbaannnneerr  πποουυ  θθαα  
υπάρχει στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.Ε.Ε.           
                    Α
υπάρχει στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.Ε.Ε.           

Αννααμμέέννοοννττααςς  ττηη  θθεεττιικκήή    ααννττααππόόκκρριισσηη  σσααςς                              

                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ 

,,                                          
                                                                                                Με εκτίμηση, 
                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                              

            7. 

                                                                                                      Πειραιάς    12/07/2017                                                                                                      Πειραιάς    12/07/2017  
                                                                                                                                                                                                            ΑΑρρ..  ππρρωωττ..::              99447722

                        
  

                                                                                                                                                                                                          ΠΡΟΣ:   κ. Κ. Μίχαλο 
                                                                                                                                                                                                                              Π

ΠΡΟΣ:   κ. Κ. Μίχαλο 
Πρρόόεεδδρροο  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..

                                                                                                                                                                              ΚΚοοιινν::  --  
  

ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα,,  μμέέλληη  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..  
              --    ΓΓ..ΣΣ..ΕΕ..ΒΒ..ΕΕ..ΕΕ..  
              --    ΕΕ..ΣΣ..ΕΕ..ΕΕ..  
              --    ΟΟ..ΣΣ..ΥΥ..ΕΕ..  

κκύύρριιεε  ΠΠρρόόεεδδρρεε..  
                    ΣΣεε  σσυυννέέχχεειιαα  ττοουυ  μμεε  ααρρ..  ππρρωωττ..  11777711//1199--0066--22001177  εεγγγγρράάφφοουυ  σσααςς,,  μμεε  θθέέμμαα  ««ΔΔιιααδδιικκαασσίίεεςς  κκααιι  
ττρρόόπποοιι  εεφφααρρμμοογγήήςς  ττηηςς  ΣΣυυμμφωφωννίίααςς  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..  ––  ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ»»,,  σσααςς  γγννωωρρίίζζοουυμμεε  ττιιςς  
ππααρραακκάάττωω  ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς  μμααςς..  
                    ΚΚααττααρρχχήήνν  θθεεωωρρεείίττααιι  θθεεττιικκήή  ηη  εεππίίττεευυξξηη  σσυυμμφφωωννίίααςς  ττηηςς  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..  μμεε  ττοονν  εενν  λλόόγγωω  φφοορρέέαα,,  
εεφφόόσσοονν  μμεεττααφφρράάζζεεττααιι  σσεε  εευυμμεεννέέσσττεερροο  ««ααμμοοιιββοολλόόγγιιοο»»  γγιιαα  τταα  μμέέλληη  ττωωνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν,,  
εευυεελλππιισσττώώννττααςς  όόττιι  γγιιαα  ττηηνν  οορρθθήή  οουυσσιιαασσττιικκήή  κκααιι  ττυυππιικκήή  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττοουυ  θθέέμμααττοοςς  θθαα  εεππιιττεευυχχθθεείί  
σσύύννττοομμαα    ααννάάλλοογγηη  σσυυμμφφωωννίίαα  κκααιι  μμεε  ττοουυςς  λλοοιιπποούύςς  σσχχεεττιικκοούύςς  φφοορρεείίςς,,  σσεε  κκάάθθεε  δδεε  ππεερρίίππττωωσσηη  μμεε  ττηηνν  
σσυυννεερργγαασσίίαα  κκααιι  ττωωνν  εεππααγγγγεελλμμααττιικκώώνν  οορργγααννώώσσεεωωνν  ττωωνν  μμεελλώώνν  μμααςς..  
                    ΠΠααρραακκάάττωω  όόμμωωςς  κκααιι  σσττοο  σσηημμεείίοο  πποουυ  ππρροοββλλέέππεεττααιι  σσττηηνν  σσυυμμφφωωννίίαα  όόττιι  τταα  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα  θθαα  
λλεειιττοουυρργγοούύνν  ωωςς ««υυππάάλλλληηλλοοιι»»  ττοουυ  φφοορρέέαα  ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗ,,  δδιιααττυυππώώννοουυμμεε  ττιιςς  έέννττοοννεεςς    
εεππιιφφυυλλάάξξεειιςς  μμααςς..  
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                    ΘΘεεωωρροούύμμεε  όόττιι  μμιιαα  δδιιααδδιικκαασσίίαα,,  πποουυ  θθαα  ππρροοέέββλλεεππεε  ττηηνν  ππλλήήρρηη  εεννηημμέέρρωωσσηη  ααππόό  ππλλεευυρράάςς  
ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ττοουυ  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοουυ  μμέέλλοουυςς  ττοουυ,,  γγιιαα  ττηηνν  ύύππααρρξξηη  κκααιι  ττοο  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο   ττηηςς  
σσυυμμφφωωννίίααςς  κκααιι  ττηηνν  γγννωωσσττοοπποοίίηησσηη  σσεε  ααυυττόό  ττοουυ  ττρρόόπποουυ  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς  μμεε  ττοο  ααρρμμόόδδιιοο  ττμμήήμμαα  ττηηςς  
ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ  ((κκααιι  ααρργγόόττεερραα  μμεεττάά  ττιιςς  ααννάάλλοογγεεςς  σσυυμμφφωωννίίεεςς    κκααιι  μμεε  ττοουυςς  λλοοιιπποούύςς  φφοορρεείίςς  
ττοουυ  χχώώρροουυ  ττωωνν  ππννεευυμμααττιικκώώνν  κκααιι  σσυυγγγγεεννιικκώώνν  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν)),,  θθαα  ααππάάλλλλαασσσσεε  ττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ααππόό  
ττηηνν  ««γγρρααφφεειιοοκκρρααττίίαα  ττοουυ  μμεεσσάάζζοονντταα»»  κκααιι  δδεενν  θθαα  εεππιιββάάρρυυννεε  ττιιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττωωνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν,,  οοιι  
οοπποοίίεεςς  σστταα  ππεερριισσσσόόττεερραα  ααππόό  ααυυττάά  λλεειιττοουυρργγοούύνν  εεδδώώ  κκααιι  ααρρκκεεττόό  κκααιιρρόό  μμεε  έέλλλλεειιψψηη  ππρροοσσωωππιικκοούύ..    
                      ΌΌσσοονν  ααφφοορράά  δδεε  ττηηνν  εεννηημμέέρρωωσσηη  ττηηςς   ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ  ήή  οοπποοιιοουυδδήήπποοττεε  άάλλλλοουυ  φφοορρέέαα  
γγιιαα  ττηηνν  ττααμμεειιαακκήή  εεννηημμεερρόόττηητταα  ττοουυ  μμέέλλοουυςς  ττοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ,,  μμπποορρεείί  νναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί  μμεε  ττηηνν  
κκααττάάθθεεσσηη    ααππόό  ττοονν  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοο,,    φφωωττοοττυυππίίααςς  ττηηςς  ααππόόδδεειιξξηηςς  ππλληηρρωωμμήήςς  ττοουυ  ττρρέέχχοοννττοοςς  έέττοουυςς  ήή  
σσχχεεττιικκοούύ  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκοούύ//ππααρραασσττααττιικκοούύ,,  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  μμπποορροούύσσεε  νναα  χχοορρηηγγεείίττααιι    ηηλλεεκκττρροοννιικκάά  κκααιι  
ααυυττοομμααττοοπποοιιηημμέένναα..  
                    ΠΠρροοςς  ααυυττήή  δδεε  ττηηνν  κκααττεεύύθθυυννσσηη  εεφφααρρμμοογγήήςς  ττηηςς  εενν  λλόόγγωω  σσυυμμφφωωννίίααςς  θθεεωωρροούύμμεε  όόττιι  οοφφεείίλλοουυμμεε  
νναα    κκιιννηηθθοούύμμεε  ωωςς  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο,,  κκααθθόόττιι  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  άάλλλληη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  θθαα  ππρροοκκααλλοούύσσεε  
δδυυσσλλεειιττοουυρργγίίαα  θθεεσσμμιικκήή  κκααιι  οουυσσιιαασσττιικκήή  σσττοο  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιόό  μμααςς..  
                    ΠΠααρραακκααλλοούύμμεε   λλοοιιππόόνν  γγιιαα  ττιιςς  δδιικκέέςς  σσααςς  εεννέέρργγεειιεεςς  όόσσοονν  ααφφοορράά  ττηηνν  λλεειιττοουυρργγιικκήή  κκααιι  
εεππιικκοοιιννωωννιιαακκήή  εεφφααρρμμοογγήή  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω,,  μμεε  ττεελλιικκόό  σσττόόχχοο  ττηηνν ππρρααγγμμααττιικκήή  ααννααββάάθθμμιισσηη  ττοουυ    
εεππιιμμεελληηττηηρριιαακκοούύ  θθεεσσμμοούύ       

ση: Σε συνέχεια του ως άνω ς Κ.Ε.Ε.Ε. 

 του κόστους απόκτησης  

Πληρωμής

πρέπει να τοποθετήσετε στην 
 σας, συνδεμένο με το URL:  

usicroyaltiespayments.uhc.gr».) 

..                                                                            

                                                                                      Με εκτίμηση. 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ  

(Σημείω  εγγράφου, ακολούθησε σχετική αλληλογραφία τη
όπου αναφέρονται μεταξύ άλλων: 

• έγγραφο (αρ. πρωτ. 3082/30-10-2017):  
«Η όλη διαδικασία θα γίνεται διαδικτυακά, με αυτόματο έλεγχο ταμειακής ενημερότητας της 
επιχείρησης-μέλους του Επιμελητηρίου, με διαδικτυακή κατάθεση ενυπόγραφης αίτησης, 
αυτόματο υπολογισμό  άδειας χρήσης μουσικών δικαιωμάτων, πληρωμή
του κόστους μέσα από το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ και με την χρήση Ηλεκτρονικών Κωδικών 

». 
• Οδηγίες υλοποίησης  της ως άνω διαδικασίας(e-mail της 08/11/2017): 

«Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 3082/30-10-2017 επιστολής μας που αφορά στο ως άνω θέμα, 
σας επισυνάπτουμε το σχετικό εικονίδιο (banner), το οποίο θα 
ιστοσελίδα (site) του Επιμελητηρίου
m

 
Τελική  γενική  παρατήρησηΤελική γενική παρατήρηση::  ΕΕκκττόόςς  ττωωνν  θθεεμμάάττωωνν  πποουυ  ππεερριιέέχχοοννττααιι  σσττηη  ππααρροούύσσαα  εερργγαασσίίαα,,  
ααρρκκεεττάά  άάλλλλαα  θθέέμμαατταα  κκααθθηημμεερριιννήήςς  ρροοήήςς  πποουυ  άάππττοοννττααιι  ττηηςς  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  ττωωνν  
μμεελλώώνν  μμααςς,,  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  ωωςς  εεννηημμεερρωωττιικκήή  ππλληηρροοφφόόρρηησσηη  σσττηηνν  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  ττοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ,,  
wwwwww..eeeepp..ggoovv..ggrr..  

  

  
  
  
  
  
  
  



                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ                                      
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ  

1.   ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ                                                         
., σελ. 

. ΑΛΛΗΛ. – σχετική η ΠΟΛ 1177/17‐11‐2017 για τη  παράταση  προθεσμιών  

ν 
επιχ προς ΥΠΟΙΑΝ‐ κοιν. ΚΕΕΕ,Επιμελ., σελ. 03). 

ΝΑΠΤΥΞΗ 

 18). 

ιά, 

ύ 

τικού Δ.Τ., σελ. 15).  

(έκδοση 

ροσώπων επιχειρηματικής τάξης  Ελλάδος & 
η ενημερωτικού Δ.Τ., σελ. 17). 

• 
      

μουσικών δικαιωμάτων. 

                                              

         ΕΤΟΥΣ 2017 

1.      ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ 

• Παραγραφή  Φορολογικών  Αξιώσεων του Δημοσίου (έκδοση ενημερωτικού Δ.Τ
01). 

• Καταστροφές σε περιοχές της Δυτικής Αττικής από έντονα καιρικά φαινόμενα ( 
επίσκεψη στην περιοχή και αποστολή εγγράφων προς ΥΠΟΙΑΝ‐ ΥΠ. ΕΡΓ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ. & 
ΚΟΙΝ
υποβολής  φορολογικών  δηλώσεων & αναστολής καταβολής οφειλών, σελ. 01‐03, 28‐
29). 

• Δημόσια  διαβούλευση  σχ. νόμου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης  οφειλώ
ειρήσεων ( έγγραφο προτάσεων 

• Ρύθμιση οφειλών προς Δήμους & Ν. Π. αυτών (έκδοση ενημερωτικού Δ.Τ., σελ. 04). 

2.  Α
• Αναπτυξιακός  σχεδιασμός Δήμου Πειραιά μέσω Ο.Χ.Ε. (αποστολή προτάσεων στο Δ. 

Πειραιά, σελ.

• Επέκταση γραμμής ΜΕΤΡΟ & ΤΡΑΜ στον Πειραιά (αποστολή εγγράφου στο Δ. Πειρα
σελ. 05, 30). 

• Στρατηγική Γαλάζιας Ανάπτυξης Δήμου Πειραιά(συμπλήρωση ερωτηματολογίου Δ. 
Πειραιά, σελ. 10). 

• Προτάσεις για ΜμεΕ & επιχειρηματικότητα – Ανάπτυξη Πειραιά (σύνταξη σχετικο
υπομνήματος, σελ. 06). 

• Πρόγραμμα  Ενίσχυσης ίδρυσης & λειτουργίας νέων τουριστικών  μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (έκδοση ενημερω

• Πρόγραμμα Ενίσχυσης  αυτοαπασχόλησης   πτυχιούχων τριτοβάθμιας  εκπ/σης 
ενημερωτικού Δ.Τ., σελ. 16). 

• Ανεπίσημη Συνάντηση μεταξύ εκπ
Δομηνικανής  Δημοκρατίας (έκδοσ

Προσφορά υπηρεσιών στα μέλη: 
 α)σε συνεργασία με την  Κ.Ε.Ε.Ε.: 
‐ Απόκτηση ψηφιακής υπογραφής. 
‐ Εύρεση επενδυτικών προγραμμάτων. 
‐ Ηλεκτρονική(εξ αποστάσεως) εκπ/ση. 
‐ Απόκτηση άδειας χρήσεως 
‐ Διαπιστευμένης πιστοποίησης προσώπων για συγκεκριμένες κατά περίπτωση 
κατηγορίες επαγγελμάτων.  
β)σε συνεργασία με το ΚΕ.ΔΙ.Π. ενημέρωση  για την « Διαμεσολάβηση»              
(καθοδήγηση/ενημέρωση ενδιαφερομένων, σελ. 20). 
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στηριότητας (αναφορά  μέσω της ιστοσελίδας του 
Επιμελ

ση 
. 20).  

ων πληρωμής με «κάρτα» και υποχρέωση 

σίας με εκπαιδευτικά κέντρα 

(αποστολή εγγράφου στο Δ. Λαυρεωτικής – 

 πωλούμενου κρέατος (αποστολή εγγράφου στο 

το Η.Μ.Α. (υποβολή πρότασης στο ΥΠΠΕΕ – 

τοπλοϊκών συγκοινωνιών (κατάθεση πρότασης 

ους 

 –  
Ελήφ οχή μας, σελ.33). 

γραφό 

Α. στα νησιά, την 

μού των νησιών και κοινή 

σωπο 
λητηρίου, σελ. 30, 34, 38, 40, 42, 47, 48, 53). 

cial Planning» στο χώρο της ασφαλιστικής 

••  Αναθεώρηση & εκσυγχρονισμός επιμελητηριακής νομοθεσίας – αποτελεσματικότερη 
λειτουργία επιμελητηρίων (κατάθεση σχετικών προτάσεων στη Κ.Ε.Ε.Ε. και  το Γ.Γ. 
Εμπορίου & προστασίας καταναλωτή – υλοποίηση μέρους αυτών, σελ. 55‐62).       

• Προσφορά υπηρεσιών ενημερωτικής πληροφόρησης στα μέλη για θέματα της 
επαγγελματικής τους δρα

ητηρίου, σελ. 62).  

• Αίτηση καταλόγων επιχειρηματικής  συνεργασίας από το γρ. Ο.Ε.Υ. Χάγης (διαβίβα
στον αιτούντα, σελ

3. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 
• Παροχή προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση (αποστολή εγγράφου στη  

Κ.Ε.Ε.Ε., σελ. 21). 

• Υποχρέωση αναγραφής  αποδοχής μέσ
εγκατάστασης τερματικών μηχανών POS (έκδοση ενημερωτικών Δ.Τ., σελ. 22‐27). 

• Διοργάνωση σεμιναρίων ΟΑΕΔ‐ΛΑΕΚ μέσω συνεργα
(έκδοση ενημερωτικού Δ.Τ., σελ. 28). 

• Σφράγιση κατ/τος στη περιοχή Λαυρίου 
κοιν. ΕΕΒ Σύλλογο Λαυρίου «Ο ΕΡΜΗΣ», σελ. 29).  

• Υποχρέωση αναγραφής προέλευσης
ΥΠΟΙΑΝ – κοιν. ΠΟΚΚ, ΓΣΕΒΕΕ, σελ. 31). 

•  Υποχρέωση εγγραφής & καταχώρισης σ
κοιν. ΚΕΕΕ, Επιμελητήρια, σελ. 31).  

• Αναδιάρθρωση  θεσμικού πλαισίου ακ
στο Επιμελητήριο Κυκλάδων, σελ. 32). 

• Λειτουργία κατ/των 3 Κυριακές την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων & Νέου Έτ
(έκδοση ενημερωτικού Δ.Τ., σελ. 32). 

• Διενεργούμενοι έλεγχοι σε κοσμήματα από πολύτιμα μέταλλα – Πρόταση για 
συνάντηση (απαντητικό έγγραφό μας προς ΥΠΟΙΑΝ‐ΓΓΒ, κοιν. ΥΠΟΙΑΝ‐ΓΓΕ&ΠΚ

θη πρόσκληση για συμμετ

• Λειτουργικό θέμα αστικής εταιρείας «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ» (έγ
μας προς Πρόεδρο ΚΕΔΙΠ & ΔΣΠ – κοιν. Αν. Πρόεδρο & Δ/ντή ΚΕΔΙΠ, σελ. 33). 

4. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
• Συμμετοχή σε θεματολογικές εκδηλώσεις για το τουρισμό, την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας στα νησιά, την φορολογική πολιτική & το Φ.Π.
ανάπτυξη από τη θάλασσα (γαλάζια ανάπτυξη) & τη διαχείριση προορισμών 
κρουαζιέρας, τη προώθηση του γαστρονομικού προορισ
εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας Επιμελητηρίων Πειραιά  
(ανάγνωση/εκφώνηση χαιρετισμών/τοποθετήσεων από τον Πρόεδρο ή τον εκπρό
του Επιμε

• Διοργάνωση εκδήλωσης για  το «Finan
διαμεσολάβησης (ενημερωτική εκδήλωση για κατηγορία μελών Επιμελητηρίου, 
σελ.46). 

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 


	
	(εξώφυλλο)
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