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ΑΓΟΡΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ 
Πινακίδα που οριοθετούσε το χώρο της 
αρχαίας αγοράς του Πειραιά. Εκτίθεται 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης. 

ΑΤΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 
5ος π.χ. ΑΙΩΝΑΣ 
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    1. ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ 
 
                    1. ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – Ο.Τ.Α.  

 
          11..                                                                                                                                                                                        ΠΠεειιρρααιιάάςς          3300//0055//22001133  
                                                                                                                                                                                                              ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::        1122446600  
  
                                                                                                                                                              ΠΠρροοςς  ::    κκοο  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΕΕΙΙΔΔΗΗ  ΒΒΙΙΤΤΣΣΙΙΟΟ  
                                                                                                                                                          ΠΠρρόόεεδδρροο  &&  ΔΔ//νντταα  ΣΣύύμμββοουυλλοο  ΟΟ..ΛΛ..ΛΛ..  ΑΑ..ΕΕ..      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                  ΚΚοοιινν  ::    --  κκοο  ΚΚΩΩΝΝ//ΝΝΟΟ  ΛΛΕΕΒΒΑΑΝΝΤΤΗΗ  
                                                                                                                                                                                                          ΔΔήήμμααρρχχοο  ΛΛααυυρρεεωωττιικκήήςς      
                                                                                                                                              --    ΕΕΜΜΠΠ//ΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΛΛ//ΓΓΟΟ  ΛΛΑΑΥΥΡΡΙΙΟΟΥΥ  ««ΟΟ  ΕΕΡΡΜΜΗΗΣΣ»»    
  

κκύύρριιεε  ΠΠρρόόεεδδρρεε  &&  ΔΔ//νντταα  ΣΣύύμμββοουυλλεε,,  
  
ΜΜέέλληη  ττοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ,,  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιοούύμμεενναα  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  

ΛΛααυυρρίίοουυ  μμααςς  ππλληηρροοφφόόρρηησσαανν    γγιιαα  ττηηνν  εεκκδδοοθθεείίσσαα  ««ππρρόόσσκκλληησσηη  
εεννδδιιααφφέέρροοννττοοςς»»  ααππόό  ττοονν  ΟΟρργγααννιισσμμόό  σσααςς,,  γγιιαα  ππααρρααχχώώρρηησσηη  ααδδεειιώώνν  
άάσσκκηησσηηςς  υυππααίίθθρριιοουυ  εεμμπποορρίίοουυ  σσττοο  χχώώρροο  εευυθθύύννηηςς  σσααςς..  
  

                      ΤΤοο  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  έέχχεειι  ππάάγγιιαα    θέση τον περιορισμό σε πρώτη φάση 
του φαινομένου άσκησης κάθε μορφής υπαίθριου εμπορίου, το οποίο 
λειτουργεί ανταγωνιστικά και πολλές φορές εις βάρος της τοπικής αγοράς, 
έως την ολική εξάλειψή του, όσο αυτό είναι δυνατόν, λαμβανομένων υπόψη 
και των αναγκών της τοπικής κοινωνίας. 

 
    Προς την κατεύθυνση αυτή, τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 

2323/1995 ως ισχύει, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η τοπική αγορά 
και η γνώμη των εκπροσώπων της, ούτως ώστε να μην διαταράσσεται ο 
οικονομικός και κοινωνικός ιστός και η απασχόληση σε μια περιοχή όπου 
δραστηριοποιείται ικανός αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδίως τη 
σημερινή εποχή που η οικονομική κρίση έχει διαλύσει συθέμελα τη 
στεγασμένη επιχειρηματική δραστηριότητα. 

                              
Σε κάθε δε περίπτωση, θεωρούμε σημαντική προϋπόθεση την 

τήρηση των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού και των κείμενων 
διατάξεων. 

 
 Με εκτίμηση, 

                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΕΝΕΤΟΣ  



        22..                                                                                                                                                                            ΠΠεειιρρααιιάάςς        1133//0055//22001133  
                                                                                                                                                                                                              ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::        1111005544  
  
  
                                                                                                    ΠΠΡΡΟΟΣΣ::    κκοο    ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΕΕΙΙΟΟ    ΜΜΙΙΧΧΑΑΛΛΟΟΛΛΙΙΑΑΚΚΟΟ    
                                                                                                                                                                      ΔΔήήμμααρρχχοο  ΠΠεειιρρααιιάά  
  
  
  
κύριε Δήμαρχε , 
 
 
              Αρκετοί επαγγελματίες – μέλη του Επιμελητηρίου, 
αντιμετωπίζουν ταμειακό πρόβλημα όσον αφορά την υποχρέωσή τους για 
καταβολή οφειλόμενων ποσών στο Δήμο Πειραιά . 
 
              Η κατάσταση την οποία βιώνουν οι επιχειρήσεις της πόλης μας , 
είναι πρωτόγνωρη για τα οικονομικά δρώμενα στον Πειραιά και μάλιστα 
στην αρχή  της Τουριστικής περιόδου , δεν φαίνεται να σταθεροποιείται 
σε ικανοποιητικά επίπεδα ο «τζίρος» ούτε των επιχειρήσεων που 
ασχολούνται με τον Τουρισμό. 
  
              Παρακαλούμε λοιπόν όπως στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, 
εξετάσετε την πραγματοποίηση των  απαραίτητων κινήσεων για την 
ρύθμιση των οφειλών των επιχειρήσεων προς τον Δήμο και την 
διευκόλυνση καταβολής αυτών, σε τουλάχιστον 12 μηνιαίες ή 6 
διμηνιαίες δόσεις. 
 
              Πιστεύουμε ότι θα τύχει ευνοϊκής αντιμετώπισης η πρότασή μας , 
προκειμένου να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα στην πόλη μας .                
 
 

  
                                                                                   Με  εκτίμηση, 
                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
                                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΕΝΕΤΟΣ 
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3.  
                                                                                                                                                                                                              ΠΠεειιρρααιιάάςς  2288//0022//22001133  
                                                                                                                                                                                                              ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::  55116666  
  
  
                                                                                                                                                          ΠΠρροοςς  ::  κκ..  ΠΠΑΑΝΝΑΑΓΓΙΙΩΩΤΤΗΗ    ΣΣΚΚΛΛΑΑΒΒΟΟΥΥΝΝΟΟ  
                                                                                                                                                                                ΓΓεενν..ΓΓρρααμμμμααττέέαα  ΔΔήήμμοουυ  ΜΜεεγγααρρέέωωνν  
  
  

κκύύρριιεε  ΓΓεεννιικκέέ,,  
  
  

ΣΣεε  σσυυννέέχχεειιαα  ττοουυ  μμεε  ααρρ..ππρρωωττ..  44009999//2255--0022--22001133  εεγγγγρράάφφοουυ  σσααςς,,  μμεε  
θθέέμμαα  ττηηνν  ««ΊΊδδρρυυσσηη  κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίαα  ΚΚυυρριιαακκάάττιικκηηςς  ααγγοορράάςς  σσττηηνν  ΚΚιιννέέτττταα»»,,  
σσααςς  γγννωωρρίίζζοουυμμεε  όόττιι  έέχχοουυμμεε  ήήδδηη  εεκκφφρράάσσεειι  ττηηνν  άάπποοψψηη  μμααςς  μμεε  ττοο  μμεε  ααρρ..ππρρωωττ..  
22229988//2299--0011--22001133  έέγγγγρρααφφόό  μμααςς  ππρροοςς  ττοονν  κκ..  ΔΔήήμμααρρχχοο  ΜΜεεγγααρρέέωωνν..  

                      ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  κκααττααρρχχήήνν  θέση μας είναι ο περιορισμός σε πρώτη 
φάση του φαινομένου άσκησης κάθε μορφής υπαίθριου εμπορίου – και επί 
του προκειμένου και κυριακάτικης αγοράς - το οποίο λειτουργεί 
ανταγωνιστικά και πολλές φορές εις βάρος της τοπικής αγοράς, έως την 
ολική εξάλειψή του, όσο αυτό είναι δυνατόν, λαμβανομένων υπόψη και των 
αναγκών της τοπικής κοινωνίας. 

    Προς την κατεύθυνση αυτή, τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 
2323/1995 ως ισχύει, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η τοπική αγορά 
και η γνώμη των εκπροσώπων της, ούτως ώστε να μην διαταράσσεται ο 
οικονομικός και κοινωνικός ιστός και η απασχόληση σε μια περιοχή όπου 
δραστηριοποιείται ικανός αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδίως τη 
σημερινή εποχή που η οικονομική κρίση έχει διαλύσει συθέμελα τη 
στεγασμένη επιχειρηματική δραστηριότητα.                              

Σε κάθε δε περίπτωση, θεωρούμε σημαντική προϋπόθεση την 
τήρηση των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού και των κείμενων 
διατάξεων. 

 
 Με εκτίμηση, 

                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΕΝΕΤΟΣ 
 
 
  



44..                                                                                                                                                                                                  ΠΠεειιρρααιιάάςς    ::    2255//0099//22001133  
                                                                                                                                                                                                              ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::          1199778844  
  
                                                                                                                                                                                  ΠΠρροοςς  ::        ΔΔήήμμοο  ΑΑγγκκιισσττρρίίοουυ  
                                                                    ((υυππόόψψηη  κκοουυ  ΔΔηημμάάρρχχοουυ))    

    
  
  
    κκύύρριιεε  ΔΔήήμμααρρχχεε,,  
  

  ΣΣεε  ααππάάννττηησσηη  ττοουυ  μμεε  ααρρ..  ππρρωωττ..  33554411//2200..0099..22001133  εεγγγγρράάφφοουυ  σσααςς,,  μμεε  
θθέέμμαα  ««γγννωωμμοοδδόόττηησσηη  γγιιαα  υυππααίίθθρριιοο  σσττάάσσιιμμοο  εεμμππόόρριιοο  σσττοο  ΔΔήήμμοο  
ΑΑγγκκιισσττρρίίοουυ»»,,  σσααςς  γγννωωρρίίζζοουυμμεε  όόττιι  κκααττααρρχχήήνν  θέση μας είναι ο 
περιορισμός του φαινομένου άσκησης υπαίθριου εμπορίου, το οποίο 
λειτουργεί ανταγωνιστικά και πολλές φορές εις βάρος της τοπικής 
αγοράς, έως την κατά το δυνατόν ολική εξάλειψή του,  λαμβανομένων 
υπόψη και των αναγκών της τοπικής κοινωνίας. 

 
Προς την κατεύθυνση αυτή, τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 

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

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

                                                  ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  
                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ 
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1. ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
                                                                                                                                                                                                      

11..                                                                                                                                                                    ΠΠεειιρρααιιάάςς            1177//0099//22001133  
                                                                                                                                                                                                              ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::            1199228833  
  
  
                                                                                                                      ΠΠΡΡΟΟΣΣ::    κκαα..  ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΥΥΛΛΑΑ    ΔΔΗΗΜΜΟΟΥΥ  
                                                                                                                                            ΑΑννττιιππεερριιφφεερρεειιάάρρχχηη    ΔΔυυττ..  ΑΑττττιικκήήςς  
  
κκαα..  ΑΑννττιιππεερριιφφεερρεειιάάρρχχηη,,  
  
  
ΣΣεε  σσυυννέέχχεειιαα  ττοουυ  ααππόό  0099//0099//22001133  σσχχεεττιικκοούύ  εεγγγγρράάφφοουυ    σσααςς  μμεε  θθέέμμαα::  
««ΠΠρρόόσσκκλληησσηη  σσεε  σσυυννάάννττηησσηη  γγιιαα  ττηηνν  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  κκαατταασσττηημμάάττωωνν  ττιιςς  
ΚΚυυρριιαακκέέςς»»,,  σσααςς  γγννωωρρίίζζοουυμμεε  ττιιςς    ππααρραακκάάττωω  ττοοπποοθθεεττήήσσεειιςς  μμααςς..  
  
ΠΠάάγγιιαα  θθέέσσηη  ττοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  εείίννααιι  ηη  μμηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  κκααττ//ττωωνν  ττιιςς  
ΚΚυυρριιαακκέέςς..  
  
ΕΕφφόόσσοονν  όόμμωωςς  υυππάάρρχχεειι  ήήδδηη  σσεε  ιισσχχύύ  οο  νν..  44117777//22001133  ααρρ..  1166  πποουυ  ρρυυθθμμίίζζεειι  ττηηνν          
ππρροοααιιρρεεττιικκήή  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  κκααττ//ττωωνν  ττιιςς  ΚΚυυρριιαακκέέςς,,  ππρροοττεείίννοουυμμεε::  

  
--  ττοο  γγεεννιικκόό  ««άάννοοιιγγμμαα»»  ττωωνν  κκααττ//ττωωνν  μμόόννοο  ττιιςς  77  ΚΚυυρριιαακκέέςς  πποουυ  ααννααφφέέρρεειι  οο  
ωωςς  άάννωω    ννόόμμοοςς..  

--  σσττιιςς  ττοουυρριισσττιικκέέςς  ππεερριιοοχχέέςς  ττηηςς  ππεερριιφφέέρρεειιααςς,,  ττοο  ««άάννοοιιγγμμαα  ττωωνν  κκααττ//ττωωνν  ττιιςς  
ΚΚυυρριιαακκέέςς  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ,,  σσεε  σσυυννάάρρττηησσηη  μμεε  
ττιιςς  εεκκφφρραασσμμέέννεεςς  ααννάάγγκκεεςς  ττηηςς  ττοοππιικκήήςς  κκοοιιννωωννίίααςς..  

  
    ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  οοιι  κκααννόόννεεςς  ττηηςς  ««ααγγοορράάςς»»  κκααιι  ιιδδίίωωςς  ηη  ««ζζήήττηησσηη»»  --  ηη  οοπποοίίαα  
εείίννααιι  σσεε  άάμμεεσσηη  σσυυννάάρρττηησσηη  μμεε  ττοο  δδιιααθθέέσσιιμμοο  εειισσόόδδηημμαα  ττωωνν  κκααττααννααλλωωττώώνν  κκααιι  
όόχχιι  μμεε  ττιιςς  δδιιεευυρρυυμμέέννεεςς  ώώρρεεςς  ««ααννοοίίγγμμααττοοςς»»  ττωωνν  κκαατταασσττηημμάάττωωνν  --  κκααθθοορρίίζζοουυνν  
ττοο  γγεεννιικκόό  ππλλααίίσσιιοο  κκααιι  ττοο  ωωρράάρριιοο  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττωωνν  κκαατταασσττηημμάάττωωνν..    

  
ΠΠααρρααμμέέννοοννττεεςς  σσττηη  δδιιάάθθεεσσήή  σσααςς  γγιιαα  ππεερρααιιττέέρρωω  σσυυννεερργγαασσίίαα..  

  
                                                                                                                                            ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  
                                                                                                                                          ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  
  
                                                                                                                            ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ  
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22..  

                                                                                                                                                                                                              ΠΠεειιρρααιιάάςς            1100//0099//22001133  
                                                                                                                                                                                                              ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::          1188777700  
  
  
                                                                                                                                ΠΠΡΡΟΟΣΣ::    κκ..  ΣΣΤΤΕΕΦΦΑΑΝΝΟΟ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΤΤΟΟΥΥ  
                                                                                                                                          ΑΑννττιιππεερριιφφεερρεειιάάρρχχηη  ((ΠΠ..ΕΕ..ΠΠεειιρρααιιάά))  
  
  
κκ..  ΑΑννττιιππεερριιφφεερρεειιάάρρχχηη,,  
  
  
ΣΣεε  ααππάάννττηησσηη  ττοουυ  μμεε  ααρρ..  ππρρωωττ..  οοιικκ..  117733332233//0066..0099..22001133  εεγγγγρράάφφοουυ  σσααςς,,  σσααςς  
γγννωωρρίίζζοουυμμεε  ττιιςς  ππρροοττάάσσεειιςς  μμααςς  γγιιαα  τταα  εενν  λλόόγγωω  θθέέμμαατταα::  
  
ΑΑ..  ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  εεμμπποορριικκώώνν    κκααττ//ττωωνν  ττιιςς  ΚΚυυρριιαακκέέςς..  
  
        ΘΘέέσσηη  ττοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  εείίννααιι  ηη  μμηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  κκααττ//ττωωνν  ττιιςς  ΚΚυυρριιαακκέέςς..  
ΕΕφφόόσσοονν  όόμμωωςς  υυππάάρρχχεειι  ήήδδηη  σσεε  ιισσχχύύ  οο  νν..  44117777//22001133  ααρρ..  1166  πποουυ  ρρυυθθμμίίζζεειι  ττηηνν          
ππρροοααιιρρεεττιικκήή  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  κκααττ//ττωωνν  ττιιςς  ΚΚυυρριιαακκέέςς,,  ππρροοττεείίννοουυμμεε::  
  
--  ττοο  γγεεννιικκόό  ««άάννοοιιγγμμαα»»  ττωωνν  κκααττ//ττωωνν  μμόόννοο  ττιιςς  77  ΚΚυυρριιαακκέέςς  πποουυ  ααννααφφέέρρεειι  οο  
ωωςς  άάννωω    ννόόμμοοςς..  

--  σσττιιςς  ττοουυρριισσττιικκέέςς  ππεερριιοοχχέέςς  ττηηςς  ππεερριιφφέέρρεειιάάςς  μμααςς  κκααιι  σσεε  όόλλαα  τταα  ννηησσιιάά,,  ττοο  
««άάννοοιιγγμμαα  ττωωνν  κκααττ//ττωωνν  ττιιςς  ΚΚυυρριιαακκέέςς  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ττοουυρριισσττιικκήήςς  
ππεερριιόόδδοουυ,,  σσεε  σσυυννάάρρττηησσηη  μμεε  ττιιςς  εεκκφφρραασσμμέέννεεςς  ααννάάγγκκεεςς  ττηηςς  ττοοππιικκήήςς  
κκοοιιννωωννίίααςς..  

  
  

ΒΒ..  ΈΈλλεεγγχχοοςς  ππααρρεεμμπποορρίίοουυ  ––  λλεειιττοουυρργγίίαα  μμεειικκττώώνν  κκλλιιμμαακκίίωωνν  εελλέέγγχχοουυ..    
  
          ΌΌσσοονν  ααφφοορράά  ττοο  ππααρρεεμμππόόρριιοο,,  σσυυννεεχχίίζζοουυμμεε  νναα  δδιιεεκκδδιικκοούύμμεε::  

      
 -αυστηρά περιορισμένο αριθμό αδειών υπαίθριου εμπορίου για 
συγκεκριμένα    προΪόντα. 

 -χωροθέτηση των αδειών υπαίθριου εμπορίου σε σημεία που δεν θα 
παρεμποδίζουν την λειτουργία των καταστημάτων και θα είναι εύκολα 
ελέγξιμοι χώροι.                                                          
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 -εντατικοποίηση και αυστηροποίηση των ελέγχων για τον εντοπισμό των 
χωρίς άδεια δραστηριοποιούμενων, σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττηηνν  ΕΕΛΛ..ΑΑΣΣ..  κκααιι  ττοο  
ΛΛιιμμεεννιικκόό        ΣΣώώμμαα..   

 -περιορισμένη λειτουργία των κυριακάτικων παζαριών έως την οριστική 
κατάργησή τους και έως τότε η λειτουργία τους να αφορά μόνο προϊόντα 
παλαιά ή β΄διαλογής, πάντοτε με γνώμονα τις ανάγκες της τοπικής 
κοινωνίας. 

 -σε κάθε δε περίπτωση αυστηρή εφαρμογή του ν.2323/1995, όπως ισχύει. 
  
  

  ΓΓ..  ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  εεππιιττρροοππήήςς  δδιιαακκααννοοννιισσμμοούύ  εεμμπποορριικκώώνν  μμιισσθθώώσσεεωωνν..  
  
    ΓΓιιαα  ττηηνν  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκόόττεερρηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς  εεππιιττρροοππήήςς  ,,σσττοο  φφλλέέγγοονν  θθέέμμαα  
ττηηςς  ααννααππρροοσσααρρμμοογγήήςς  ττοουυ  μμιισσθθώώμμααττοοςς,,  ππρροοττεείίννοουυμμεε  ττηηνν  ιισσχχυυρροοπποοίίηησσηη  
ττηηςς  θθέέσσηηςς  ττηηςς  σσττηη  σσυυννεείίδδηησσηη  ττωωνν  σσυυμμπποολλιιττώώνν  μμααςς,,  ιιδδιιοοκκττηηττώώνν  αακκιιννήήττωωνν  
κκααιι  εεππααγγγγεελλμμααττιιώώνν  &&  εεμμππόόρρωωνν,,  ωωςς  έένναα  ααππλλοούύσσττεερροο  ττηηςς  δδιικκαασσττηηρριιαακκήήςς  
ππρροοσσφφυυγγήήςς  μμέέσσοο  εεππίίλλυυσσηηςς  δδιιααφφοορρώώνν,,  όόσσοονν  ααφφοορράά  ττηηνν  δδιιααδδιικκαασσίίαα,,  ττοο  
κκόόσσττοοςς  κκααιι  ττοονν  ααππααιιττοούύμμεεννοο  χχρρόόννοο..      

  
ΠΠααρρααμμέέννοοννττεεςς  σσττηη  δδιιάάθθεεσσήή  σσααςς  γγιιαα  ππεερρααιιττέέρρωω  σσυυννεερργγαασσίίαα..  

  
                                                                                                                                                            ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  
                                                                                                                                                          ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  
  
                                                                                                                                          ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ  
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    33..                                                                                                                                                                  ΠΠεειιρρααιιάάςς        1111//0077//22001133  
                                                                                                                                                                                                              ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::      1155779988  
  
                                                                                                                                    ΠΠΡΡΟΟΣΣ::    --  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΑΑττττιικκήήςς  
                                                                                                                                                    ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήή  ΕΕννόόττηητταα  ΝΝήήσσωωνν  

--    ΔΔήήμμοο  ΣΣααλλααμμίίννααςς  
--    ΑΑσσττυυννοομμιικκόό  ΤΤμμήήμμαα  
ΣΣααλλααμμίίννααςς  

                                                                                                                          
ΚΚΟΟΙΙΝΝ::          ΕΕμμπποορρ//κκόόςς  ΣΣύύλλλλοογγοοςς--              
ΈΈννωωσσηη                    ΕΕππααγγγγ//ττιιώώνν  κκααιι  
ΒΒιιοοττεεχχννώώνν  ΝΝ..  ΣΣααλλααμμίίννααςς  

  
  

ΣΣεε  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ττέέθθηηκκεε  ττοο  θθέέμμαα  ττοουυ  ωωρρααρρίίοουυ  
λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττωωνν  κκαατταασσττηημμάάττωωνν  σσττηη  ΣΣααλλααμμίίνναα..  
  
ΠΠααρραακκααλλοούύμμεε  γγιιαα  ττοονν  έέλλεεγγχχοο  ττηηςς  εεφφααρρμμοογγήήςς  ττωωνν  ιισσχχυυόόννττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν,,  
ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  γγιιαα  ττηηνν  οορρθθήή  εεφφααρρμμοογγήή  ττωωνν  κκααννόόννωωνν  ττοουυ  ααννττααγγωωννιισσμμοούύ,,  νναα  
ααρρθθοούύνν  οοιι  ττυυχχόόνν  υυππάάρρχχοουυσσεεςς  ααπποοκκλλίίσσεειιςς  --  υυππεερρββάάσσεειιςς..    
  
ΣΣττηη  δδιιάάθθεεσσηη  σσααςς  γγιιαα  ππεερρααιιττέέρρωω  σσυυννεερργγαασσίίαα..  
  
  
                                                                                                                                              ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  
  
                                                                                                                              ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ    ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                  33..    ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΗΗ  
  
  
11..  

                                                                                                                                                                                                        ΠΠεειιρρααιιάάςς        0011//0022//22001133  
                                                                                                                                                                            ΑΑρρ..  ππρρωωττ..::      22665577  
  

                                                                                                                                                                      ΠΠρροοςς  ::  κα Γ. Κωτίδου 
                                                                                       Διοικητή  Ο.Α.Ε.Ε.   

  
  
  
  
  
κυρία  Διοικητή, 
 
 
Αρκετά μέλη του Επιμελητηρίου και ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε., έχουν 
επιλέξει την κατάταξή τους σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία 
βάσει του ν.4075/2012, παρ.5 αρ.32. 
 
Σε κάποιες δε περιπτώσεις που ο υπόχρεος για κάποιο λόγο,  καθυστέρησε 
έστω και ελάχιστα (1 ή 2 ημέρες) την καταβολή της τρέχουσας εισφοράς 
ή δόσης τυχόν ρύθμισης, εξέπεσε του ως άνω δικαιώματος, με 
αποτέλεσμα την επαναφορά του στο προηγούμενο καθεστώς. 
 
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, ούτως ώστε να 
«δικαιολογείται» μια ολιγοήμερη καθυστέρηση στην πληρωμή της 
τρέχουσας υποχρέωσης (εισφοράς ή δόσης), προκειμένου να διατηρείται 
σε ισχύ η εν λόγω θετική ρύθμιση. 
 
 
                                                                                    Με εκτίμηση,                                        
                                                                                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΕΝΕΤΟΣ         
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22..    
                                                                                                                                                                  ΠΠεειιρρααιιάάςς    ::    1100//0099//22001133  
                                                                                                                                                                          ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::          1188887744  

  

                                                                                                                                      
          
                                ΠΠρροοςς  ::  κκαα  ΓΓεεωωρργγίίαα  ΚΚωωττίίδδοουυ  

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

                                                                                                                                                    

                                                                                                          KKοοιινν::  ●●  ΚΚεεννττρριικκήή  ΈΈννωωσσηη  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν            
                                                                                                                                                                              ΕΕλλλλάάδδοοςς  

                  ●●  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα  ττηηςς  χχώώρρααςς  

  
    κκυυρρίίαα  ΔΔιιοοιικκηηττήή,,  
  
    ΜΜεε  λλύύππηη  δδιιααππιισσττώώννοουυμμεε  όόττιι  κκααιι  ηη  ννέέαα  ρρύύθθμμιισσηη  γγιιαα  ττιιςς  

λληηξξιιππρρόόθθεεσσμμεεςς  οοφφεειιλλέέςς  σσττοονν  ΟΟ..ΑΑ..ΕΕ..ΕΕ..  δδεενν  θθαα  εεππιιττύύχχεειι  ττοουυςς  σσκκοοπποούύςς  ττηηςς,,  

ααφφοούύ  εεκκττιιμμοούύμμεε  όόττιι  εελλάάχχιισσττοοιι  αασσφφααλλιισσμμέέννοοιι  θθαα  εεννττααχχθθοούύνν  κκααιι  κκααττ’’    

εεππέέκκτταασσηη  εελλάάχχιισστταα  θθαα  εεξξυυππηηρρεεττηηθθοούύνν  κκααιι  τταα  έέσσοοδδαα  ττοουυ  ΟΟρργγααννιισσμμοούύ..  

    ΚΚααιι  ααυυττόό  δδιιόόττιι  κκααιι  ππάάλλιι  λλόόγγωω  έέλλλλεειιψψηηςς  ρρεευυσσττόόττηηττααςς,,  ηη  ππλλεειιοοψψηηφφίίαα  

ττωωνν  οοφφεειιλλεεττώώνν  δδεενν  θθαα  μμπποορρέέσσεειι  νναα  ααννττααπποοκκρριιθθεείί  σσττοονν  εελλάάχχιισσττοο  ααρριιθθμμόό  ττωωνν  

δδόόσσεεωωνν..  

    ΓΓιιαα  ττοονν  μμεεγγάάλλοο  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόό  φφοορρέέαα  ττοουυ  ΟΟ..ΑΑ..ΕΕ..ΕΕ..,,  θθεεωωρροούύμμεε  

όόττιι  γγιιαα  νναα  κκρριιθθεείί  θθεεττιικκάά  μμιιαα  ρρύύθθμμιισσηη,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχεειι  τταα  ππααρραακκάάττωω  

σσττοοιιχχεείίαα  ::  
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••  Διαχωρισμός  παλαιών  οφειλών  και  τρέχουσας  εισφοράς  Διαχωρισμός παλαιών οφειλών και τρέχουσας εισφοράς

••  Πρόβλεψη  στις  παλαιές  οφειλές  για  κατάθεση  ποσών  που  

επιθυμεί  κάθε  φορά  ο  οφειλέτης,  έως  ολικής  εξάλειψης  της  

οφειλής  ή  τον  συμψηφισμό  με  τη  σύνταξη  σε  περίπτωση  

συνταξιοδότησης,  με        παράλληλη  καταβολή  της  τρέχουσας  

εισφοράς.  

Πρόβλεψη στις παλαιές οφειλές για κατάθεση ποσών που

επιθυμεί κάθε φορά ο οφειλέτης, έως ολικής εξάλειψης της

οφειλής ή τον συμψηφισμό με τη σύνταξη σε περίπτωση

συνταξιοδότησης, με παράλληλη καταβολή της τρέχουσας

εισφοράς.

••  Ελεύθερη  επιλογή  ασφαλιστικής  κατηγορίας  ως  προς  τον  

κλάδο  σύνταξης    

Ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας ως προς τον

κλάδο σύνταξης

••  Διαγραφή  οφειλών  κλάδου  υγείας  –  περίθαλψης  στις  παλαιές  

οφειλές,  για  την  περίοδο  που  ο  ασφαλισμένος  δεν  

απολάμβανε  τις  εν  λόγω  υπηρεσίες  .  

Διαγραφή οφειλών κλάδου υγείας – περίθαλψης στις παλαιές

οφειλές, για την περίοδο που ο ασφαλισμένος δεν

απολάμβανε τις εν λόγω υπηρεσίες .

••  Αποποινικοποίηση  των  οφειλών.  Αποποινικοποίηση των οφειλών.

••  Ιατροφαρμακευτική  κάλυψη  και  περίθαλψη  σε  όλους  τους  

ασφαλισμένους    ανεξαρτήτως  χρέους  ,  εφόσον  ρυθμίσουν  τις  

οφειλές  τους.  

Ιατροφαρμακευτική κάλυψη και περίθαλψη σε όλους τους

ασφαλισμένους ανεξαρτήτως χρέους , εφόσον ρυθμίσουν τις

οφειλές τους.

••  Να  σταματήσει  η  διαδικασία  αποστολής  ειδοποιητηρίων  για  

αναγκαστική  είσπραξη  ασφαλιστικών  εισφορών  και  να  γίνει  

αποστολή  ενημερωτικού  εγγράφου  για  την  δυνατότητα  

ρύθμισης  των  οφειλών.  

Να σταματήσει η διαδικασία αποστολής ειδοποιητηρίων για

αναγκαστική είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών και να γίνει

αποστολή ενημερωτικού εγγράφου για την δυνατότητα

ρύθμισης των οφειλών.

••  Να  δοθεί  “Bonus”  μείωσης  ασφαλιστικής  εισφοράς,  για  

όσους  πληρώνουν  τακτικά  και  ανελλιπώς.  

Να δοθεί “Bonus” μείωσης ασφαλιστικής εισφοράς, για

όσους πληρώνουν τακτικά και ανελλιπώς.

  

ΠΠααρρααμμέέννοοννττεεςς  σσττηη  δδιιάάθθεεσσήή  σσααςς  γγιιαα  ππεερρααιιττέέρρωω  σσυυννεερργγαασσίίαα..  

  

  Με εκτίμηση, 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           

                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΕΝΕΤΟΣ 
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                                                                            44..    ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗ  

11..  

                                                                                                                                                                                  ΠΠεειιρρααιιάάςς  0088//0033//22001133  
                                                                                                                                                                                  ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::  55889900  
  
                                                                                                  ΠΠΡΡΟΟΣΣ::    κκ..ΚΚωωσσττήή    ΧΧααττζζηηδδάάκκηη  

                                        ΥΥπποουυρργγόό  ΑΑννάάππττυυξξηηςς,,  
ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττααςς,,                      
ΥΥπποοδδοομμώώνν,,  ΜΜεεττααφφοορρώώνν  &&  
ΔΔιικκττύύωωνν  

      ΚΚΟΟΙΙΝΝ::        --ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..  
        --ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα  ττηηςς  χχώώρρααςς    

  
κκύύρριιεε  υυπποουυρργγέέ,,  
  
ΣΣττοο  σσχχέέδδιιοο  ννόόμμοουυ  γγιιαα  ττηηνν  ΔΔιιααμμόόρρφφωωσσηη  ΦΦιιλλιικκοούύ  ΕΕππιιχχεειιρρηημμααττιικκοούύ  
ΠΠεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  κκααιι  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  σσττοο  άάρρθθρροο  2211  ΒΒεελλττίίωωσσηη  ττοουυ  ΘΘεεσσμμιικκοούύ  
ΠΠλλααιισσίίοουυ,,  ππααρρ..44,,  ππρροοββλλέέππεεττααιι  ηη  κκααττάάρργγηησσηη  ττηηςς  ππααρρ..1133  ττοουυ  άάρρ..55  ττοουυ  
νν..33990088//22001111,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  τταα  ννηησσιιάά  κκααιι  οοιι  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκέέςς  
εεννόόττηηττεεςς  ννήήσσωωνν  πποουυ  ααννήήκκοουυνν  δδιιοοιικκηηττιικκάά  σσττηηνν  ηηππεειιρρωωττιικκήή  χχώώρραα,,  
υυππάάγγοοννττααιι  σσεε  κκααθθεεσσττώώςς  ααυυξξηημμέέννωωνν  εεννιισσχχύύσσεεωωνν..  
  
ΗΗ  ππααρρααππάάννωω  ππρροοςς  κκααττάάρργγηησσηη  δδιιάάττααξξηη  εείίχχεε  ππρροοββλλεεφφθθεείί,,  σσαανν  ααννααγγννώώρριισσηη  
ττοουυ  ααυυξξηημμέέννοουυ  κκόόσσττοουυςς  πποουυ  ππααρρααττηηρρεείίττααιι  σσεε  μμιιαα  εεππέέννδδυυσσηη  σσ’’ααυυττέέςς  ττιιςς  
ππεερριιοοχχέέςς,,  μμεεττάά  ααππόό  ααγγώώννεεςς  ττωωνν  εεππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν,,  ττωωνν  εεππααγγγγεελλμμααττιικκώώνν  
οορργγααννώώσσεεωωνν  κκααιι  ττηηςς  ττοοππιικκήήςς  ααυυττοοδδιιοοίίκκηησσηηςς..  
  
ΠΠρροοκκεειιμμέέννοουυ  λλοοιιππόόνν,,  νναα  μμηηνν  έέχχοουυμμεε  ««οοππιισσθθοοχχώώρρηησσηη»»  ωωςς  ππρροοςς  ττηηνν  
ππααρροοχχήή  κκιιννήήττρρωωνν  γγιιαα  ττηηνν  ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσηη  εεππεεννδδύύσσεεωωνν  σσττιιςς  ππααρρααππάάννωω  
ππεερριιοοχχέέςς,,  σσεε  μμιιαα  εεπποοχχήή  πποουυ  εείίννααιι  εεππιιτταακκττιικκάά  ζζηηττοούύμμεεννηη  ηη  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  
οοιικκοοννοομμίίααςς,,  ιιδδίίωωςς  σσεε  ππεερριιοοχχέέςς  εεκκττόόςς  ττωωνν  σσττεεννώώνν  γγεεωωγγρρααφφιικκώώνν  οορρίίωωνν  ττηηςς  
ΑΑττττιικκήήςς,,  ππααρραακκααλλοούύμμεε  γγιιαα  εεππααννεεξξέέτταασσηη  ττοουυ  θθέέμμααττοοςς  κκααιι  ττηηνν  ππααρρααμμοοννήή  
ττηηςς  σσχχεεττιικκήήςς  δδιιάάττααξξηηςς  ττοουυ  νν..33990088//22001111..                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                            ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  
                                                                                                                                                                        ΟΟ    ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  
  
                                                                                                                                                        ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ    ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ    
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22..  
                                        ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΙΙΑΑ  
                                                                ΣΣΥΥΣΣΚΚΕΕΨΨΗΗ  ΦΦΟΟΡΡΕΕΩΩΝΝ  
                                                                              0099//1122//22001133  
ΘΘΕΕΜΜΑΑ::  ««ΟΟιι  σσυυζζηηττοούύμμεεννεεςς  εεξξεελλίίξξεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  ιιδδιιωωττιικκοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ΟΟ..ΛΛ..ΠΠ..  
κκααιι  οοιι  εεππιιππττώώσσεειιςς  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  μμααςς»»..  
  
                            ΣΣΥΥΝΝΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΜΜΝΝΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΟΟ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΗΗΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ      
  

1.1.  Τα  λιμάνια  αποτελούν  δημόσια  περιουσία  και  με  αυτή  την  παραδοχή  
θα  συζητείται  κάθε  περίπτωση  αναδιοργάνωσής  τους.  Συνεπώς  και  
στους  οργανισμούς    που  τα  διαχειρίζονται  -  Ο.Λ.Π.-  το  Δημόσιο  
πρέπει  να  έχει  την  πλειοψηφία  του  μετοχικού  πακέτου.  

Τα λιμάνια αποτελούν δημόσια περιουσία και με αυτή την παραδοχή
θα συζητείται κάθε περίπτωση αναδιοργάνωσής τους. Συνεπώς και
στους οργανισμούς που τα διαχειρίζονται - Ο.Λ.Π.- το Δημόσιο
πρέπει να έχει την πλειοψηφία του μετοχικού πακέτου.

  
2.2.    Μπορεί    να  ανατίθεται  σε  ιδιώτες,  με  παραχώρηση  έναντι  

διασφαλισμένου  τιμήματος  και  κατόπιν  δημόσιου  διαγωνισμού,  η  
εκμετάλλευση  χώρων  του  λιμανιού,  για  την  ανάπτυξη  της  ιδιωτικής  
επιχειρηματικής  πρωτοβουλίας.  

Μπορεί να ανατίθεται σε ιδιώτες, με παραχώρηση έναντι
διασφαλισμένου τιμήματος και κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού, η
εκμετάλλευση χώρων του λιμανιού, για την ανάπτυξη της ιδιωτικής
επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

  
3.3.    Η  τοπική  κοινωνία  και  οι  φορείς  εκπροσώπησής  της  (τοπική  

αυτοδιοίκηση,  επιμελητήρια,    οργανώσεις  εργοδοτών-εργαζομένων-
κατοίκων),  θα  πρέπει  να  έχουν  σημαντικό  λόγο  στην  διοίκηση  του  
Ο.Λ.Π.,  ο  οποίος  λόγος  καλό  είναι  να  διατυπώνεται  με  βάση  τα  
σύγχρονα  οικονομικά  και  κοινωνικά  κριτήρια,  μακριά  από  τις  
αδιέξοδες  συνδικαλιστικές/συντεχνιακές  εμμονές  του  παρελθόντος.  

Η τοπική κοινωνία και οι φορείς εκπροσώπησής της (τοπική
αυτοδιοίκηση, επιμελητήρια, οργανώσεις εργοδοτών-εργαζομένων-
κατοίκων), θα πρέπει να έχουν σημαντικό λόγο στην διοίκηση του
Ο.Λ.Π., ο οποίος λόγος καλό είναι να διατυπώνεται με βάση τα
σύγχρονα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, μακριά από τις
αδιέξοδες συνδικαλιστικές/συντεχνιακές εμμονές του παρελθόντος.

  
4.4.    Θα  πρέπει  να  υπάρχει  οριοθέτηση  του  χαρακτήρα  του  λιμανιού,  όσον  

αφορά  την  εμπορική,  ακτοπλοϊκή  λειτουργία  του,  εντάσσοντας  
οπωσδήποτε  την  παροχή  υπηρεσιών  κρουαζιέρας,    πλήρως  
ανταγωνιστικά  στα  λοιπά  λιμάνια  της  Μεσογείου.  

Θα πρέπει να υπάρχει οριοθέτηση του χαρακτήρα του λιμανιού, όσον
αφορά την εμπορική, ακτοπλοϊκή λειτουργία του, εντάσσοντας
οπωσδήποτε την παροχή υπηρεσιών κρουαζιέρας, πλήρως
ανταγωνιστικά στα λοιπά λιμάνια της Μεσογείου.

  
5.5.    Το  λιμάνι  θα  πρέπει  να  αντιμετωπίζεται  ως  βασική  μηχανή  ανάπτυξης  

για  τον  Πειραιά  και  την  ευρύτερη  περιοχή  του,  συμβάλλοντας  
ανταποδοτικά  στην  οικονομική  και  κοινωνική  ευμάρεια  της  τοπικής    
κοινωνίας.  Και  βάσει  αυτής  της  παραδοχής  θα  πρέπει  να  καθορίζεται  η  
διοικητική  λειτουργία  του  Ο.Λ.Π.,  με  την  εκλογή  του  Προέδρου  και  
Διευθύνοντα  Συμβούλου  από  την  γενική  συνέλευση  των  μετόχων.                  

Το λιμάνι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως βασική μηχανή ανάπτυξης
για τον Πειραιά και την ευρύτερη περιοχή του, συμβάλλοντας
ανταποδοτικά στην οικονομική και κοινωνική ευμάρεια της τοπικής
κοινωνίας. Και βάσει αυτής της παραδοχής θα πρέπει να καθορίζεται η
διοικητική λειτουργία του Ο.Λ.Π., με την εκλογή του Προέδρου και
Διευθύνοντα Συμβούλου από την γενική συνέλευση των μετόχων.

  
            ΔΔεεκκέέμμββρριιοοςς  22001133                                                                                                                  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  
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2.2.                                                                                                                                                                                      Πειραιάς    09/05/2013  Πειραιάς 09/05/2013
                                                                                                                                                                                                              ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::    1100992233  
  
                                                                                                                        ΠΠΡΡΟΟΣΣ::    κκοο    ΚΚΩΩΣΣΤΤΗΗ    ΧΧΑΑΤΤΖΖΗΗΔΔΑΑΚΚΗΗ  

                              ΥΥπποουυρργγόό                                                                                          
ΑΑννάάππττυυξξηηςς,,  
ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττααςς,,                                                   
ΥΥπποοδδοομμώώνν,,  
ΜΜεεττααφφοορρώώνν    &&  
ΔΔιικκττύύωωνν  

  
  
κκύύρριιεε  υυπποουυρργγέέ,,  
  
  
                  ΤΤηηνν  1100//0055//22001133,,  λλήήγγεειι  ηη  ππρροοθθεεσσμμίίαα  υυπποοββοολλήήςς  ππρροοττάάσσεεωωνν  γγιιαα  ττοο  
ππρρόόγγρρααμμμμαα  εεννίίσσχχυυσσηηςς  μμιικκρροομμεεσσααίίωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  σσττοουυςς  ττοομμεείίςς  ττηηςς  
μμεεττααπποοίίηησσηηςς,,  ττοουυ  εεμμπποορρίίοουυ,,  ττοουυ  ττοουυρριισσμμοούύ  κκααιι  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ((ΕΕΣΣΠΠΑΑ))..  
  
                  ΤΤοο  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκόό  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ΠΠεειιρρααιιώώςς,,  εεππααννέέρρχχεεττααιι  σσεε  σσυυννέέχχεειιαα  
σσχχεεττιικκοούύ  ΔΔ..ΤΤ..((2299//0044//22001133))  κκααιι    υυπποοββάάλλλλεειι  εεκκ  ννέέοουυ    ααίίττηημμαα  ,,  γγιιαα  ττηηνν  
ππααρράάτταασσηη  ττηηςς  ππρροοθθεεσσμμίίααςς  γγιιαα  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  έένναα  μμήήνναα,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  
δδιιεευυκκοολλυυννθθοούύνν  οοιι  εεππιιθθυυμμοούύννττεεςς  νναα  οολλοοκκλληηρρώώσσοουυνν  ττοονν  σσχχεεδδιιαασσμμόό  κκααιι  ττηηνν  
υυπποοββοολλήή  ττωωνν  ππρροοττάάσσεεώώνν  ττοουυςς,,  λλααμμββααννοομμέέννοουυ  υυππόόψψηη  όόττιι  ηη  κκααττααλληηκκττιικκήή  
ηημμεερροομμηηννίίαα  σσυυννέέππιιππττεε  μμεε  ττιιςς  ηημμέέρρεεςς  κκααιι  ττιιςς  ααρργγίίεεςς  ττοουυ  ΠΠάάσσχχαα,,  μμεε  σσυυννέέππεειιαα  
ττηηνν  ττωωρριιννήή  υυππεερρφφόόρρττωωσσηη  ττοουυ  ««σσυυσσττήήμμααττοοςς»»  κκααιι  ττηηνν  ααδδυυννααμμίίαα  
εεξξυυππηηρρέέττηησσηηςς  ττωωνν  εεννδδιιααφφεερροομμέέννωωνν..  
  
                    ΕΕππίίσσηηςς,,  εεππιισσηημμααίίννεεττααιι  ηη  ααννάάγγκκηη  δδιιεεύύρρυυννσσηηςς  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς,,  οούύττωωςς  
ώώσσττεε  νναα  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  όόλλεεςς  ττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ττωωνν  ωωςς  άάννωω  εεππααγγγγεελλμμααττιικκώώνν  
κκλλάάδδωωνν  κκααιι  όόχχιι  μμόόννοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοουυςς  ΚΚ..ΑΑ..ΔΔ..  
  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,                                                            
                                                                                                                                                              ΟΟ    ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  
  
                                                                                                                                              ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ    ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ  
  
  
  
  
  
  



44..  
  
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΦΟΡΕΩΝ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ 

«ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ» 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΠΕΙΡΑΙΑ  ( 24/04/2013) 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟ  ΤΟΝ κο  ΓΕΩΡΓΙΟ  ΜΠΕΝΕΤΟ 

ΠΡΟΕΔΡΟ  ΤΟΥ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

                                                   ---------------------------------------- 
1. Ίδρυση σύγχρονης κεντρικής αγοράς τροφίμων  «Ιπποδάμειος 

Αγορά» στον Πειραιά. 
2. Η αξιοποίηση λειτουργίας λιμανιού, ιδίως στον τομέα της 

κρουαζιέρας, της ναυπηγοεπισκευής και της ναυτιλιακής 
συγκέντρωσης επιχειρήσεων και φορέων.  

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

4. Η αξιοποίηση προς την πλευρά της πλήρους λειτουργίας του ως     
πνευματικού-πολιτιστικού κέντρου (μετά την ολοκλήρωση των 
έργων αποκατάστασης), του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. 

5.     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. 

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

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

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

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

 
                                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ                        

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ε.Ε.Π. 
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5. 
                                                                                                                                                                                                              ΠΠεειιρρααιιάάςς                0022//1122//22001133  
                                                                                                                                                                                                              ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::              2233994444  
  
  

                                                                                                                                    ΠΠΡΡΟΟΣΣ::    ΟΟΜΜΙΙΛΛΟΟ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  UUNNEESSCCOO  
                                                                                                                                                                        ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΙΙΩΩΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΝΝΗΗΣΣΩΩΝΝ    
  

  
  

κκύύρριιεε  ΠΠρρόόεεδδρρεε,,  
  
ΣΣεε  ααππάάννττηησσηη  ττοουυ  μμεε  ααρρ..  ππρρωωττ..  66228877//2288--1111--22001133  εεγγγγρράάφφοουυ  σσααςς,,  σσααςς  
γγννωωρρίίζζοουυμμεε  όόττιι  εεκκππρρόόσσωωππόόςς  μμααςς  σσττηηνν  ααννααππττυυξξιιαακκήή  σσύύμμππρρααξξηη  
ΠΠΡΡΟΟΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΗΗ  εείίννααιι  οο  κκ..  ΙΙωωάάννννηηςς  ΧΧααλλοουυλλάάκκοοςς,,  μμέέλλοοςς  ΔΔ..ΣΣ..  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  ,,  μμεε  
ααννααππλληηρρωωμμααττιικκόό  ττοονν  κκ..  ΆΆγγγγεελλοο  ΜΜαακκρρυυγγιιάάννννηη,,  μμέέλλοοςς  ΔΔ..ΣΣ  κκααιι  ΒΒ΄́  
ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροο  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..    
  
                                                                                                                                                          ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  
                                                                                                                                                        ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  
  

                                                                                                                                            ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ  
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                                                        55..  ΕΕΝΝΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΣΣΗΗ  
  

11..  
                                                                            ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ    ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  
  
ΤΤοο  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκόό  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ΠΠεειιρρααιιάά  ππλληηρροοφφοορρεείί  κκάάθθεε  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοο  
όόττιι  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  εεξξέέλλιιξξηη  υυπποοββοολλήήςς  ααιιττήήσσεεωωνν  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ««  ΝΝηησσιιωωττιικκήή  
ΤΤοουυρριισσττιικκήή  ΕΕππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηητταα  »»,,  ττοουυ  ΤΤ..ΕΕΠΠΙΙΧΧ..  ––  ΕΕ..ΤΤ..ΕΕ..ΑΑΝΝ..  
  
ΠΠρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  ππααρροοχχήή  δδααννεείίωωνν  σσεε  πποολλύύ  μμιικκρρέέςς  κκααιι  μμιικκρρέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  
ννηησσιιώώνν,,  γγιιαα  εεππεεννδδύύσσεειιςς  ήή  κκααιι  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκήή  ααννάάππττυυξξηη  κκααιι  κκααλλύύππττεεττααιι  ττοο  
7700%%  ττηηςς  ππρρόότταασσηηςς,,  εεννώώ  ττοο  υυππόόλλοοιιπποο  3300%%  θθαα  ττοο  εειισσφφέέρρεειι  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  ηη  
εεππιιχχεείίρρηησσηη  ππρριινν  ττηηνν  εεκκττααμμίίεευυσσηη..  
  
ΤΤοο  εεππιιττόόκκιιοο  ττοουυ  δδααννεείίοουυ  εείίννααιι  22,,88%%  κκααιι  γγιιαα  ττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  μμεε  έέδδρραα  ννηησσιιάά  μμεε  
ππλληηθθυυσσμμόό  κκάάττωω  ττωωνν  33..110000  κκααττοοίίκκωωνν  μμηηδδεεννιικκόό..  
  
ΤΤοο  ύύψψοοςς  ττοουυ  δδααννεείίοουυ  κκυυμμααίίννεεττααιι  ααππόό  1100..000000  ––  3300..000000  εευυρρώώ  κκααιι  ηη  δδιιάάρρκκεειιάά  
ττοουυ  44  έέττηη..  
  
ΟΟιι  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννεεςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  πποουυ  δδααννεειιοοδδοοττοούύννττααιι  ((  ΚΚ..ΑΑ..ΔΔ..  )),,  
ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοουυςς  κκλλάάδδοουυςς  ττηηςς  ππααρρααγγωωγγήήςς,,  ττοουυ  λλιιααννιικκοούύ  εεμμπποορρίίοουυ  κκααιι  ττηηςς  
ππααρροοχχήήςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν..  
  
ΟΟιι  ααιιττήήσσεειιςς  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  σστταα  κκαατταασσττήήμμαατταα  ττωωνν  σσυυννεερργγααζζόόμμεεννωωνν  μμεε  ττοο  
ΕΕ..ΤΤ..ΕΕ..ΑΑΝΝ..  ττρρααππεεζζώώνν,,  έέωωςς  ττηηνν  εεξξάάννττλληησσηη  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  ττηηςς  ΔΔρράάσσηηςς..  
  
ΠΠεερριισσσσόόττεερρεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  μμπποορροούύνν  νναα  λλααμμββάάννοουυνν  οοιι  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοιι  ααππόό  
ττιιςς  ιισσττοοσσεελλίίδδεεςς  www.eep.gov.grwww.eep.gov.gr  ––  www.etean.com.grwww.etean.com.gr  κκααιι  σστταα  κκαατταασσττήήμμαατταα  
ττωωνν  σσυυννεερργγααζζόόμμεεννωωνν  ττρρααππεεζζώώνν..                          
  
  
ΠΠεειιρρααιιάάςς    2266//0066//22001133                                                                                                                  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  
((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.eep.gov.gr/
http://www.etean.com.gr/
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22..  
                                                                              ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ    ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  
  
  
ΤΤοο  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκόό  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ΠΠεειιρρααιιάά  ππλληηρροοφφοορρεείί  κκάάθθεε  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοο  
όόττιι  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  εεξξέέλλιιξξηη  εεννεερργγοοπποοίίηησσηηςς,,  ττοο  ΤΤααμμεείίοο  ΕΕγγγγυυοοδδοοσσίίααςς  
((ΕΕ..ΤΤ..ΕΕ..ΑΑ..ΝΝ..)),,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ππααρρέέχχοοννττααιι  εεγγγγυυήήσσεειιςς  σσεε  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκάά  
δδάάννεειιαα  ββιιώώσσιιμμωωνν  εεππεεννδδυυττιικκώώνν  σσχχεεδδίίωωνν  ααννάάππττυυξξηηςς,,  σστταα  οοπποοίίαα  
ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  κκεεφφάάλλααιιαα  κκίίννηησσηηςς  κκααιι  ππρροοκκααττααββοολλήήςς  έέννααννττιι  εεππιιχχοορρήήγγηησσηηςς  
εεγγκκεεκκρριιμμέέννωωνν  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  ΕΕΣΣΠΠΑΑ..  
  
ΤΤαα  δδάάννεειιαα  ππααρρέέχχοοννττααιι  σσεε  πποολλύύ  μμιικκρρέέςς,,  μμιικκρρέέςς  κκααιι  μμεεσσααίίεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  γγιιαα::  
αα..    χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηη  εεππεεννδδυυττιικκώώνν  σσχχεεδδίίωωνν,,      
ββ..  έέννααννττιι  ττηηςς  εεππιιχχοορρήήγγηησσηηςς  εεγγκκεεκκρριιμμέέννοουυ  εεππεεννδδυυττιικκοούύ  σσχχεεδδίίοουυ  

ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν        κκρρααττιικκώώνν  εεννιισσχχύύσσεεωωνν  ((  ΕΕΣΣΠΠΑΑ--ΕΕππεεννδδυυττιικκόόςς  ΝΝόόμμοοςς  )),,  
γγ..      χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηη  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκήήςς  ααννάάππττυυξξηηςς  κκααιι  ώώρριιμμωωνν  εεππεεννδδυυττιικκώώνν  
σσχχεεδδίίωωνν..  
  
ΑΑννάάλλοογγαα  μμεε  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη,,  ττοο  ύύψψοοςς  ττοουυ  δδααννεείίοουυ  κκυυμμααίίννεεττααιι  ααππόό  1100..000000--
880000..000000  εευυρρώώ,,  ηη  δδιιάάρρκκεειιαα  εεγγγγύύηησσηηςς  ααππόό  22--1100  έέττηη,,  ηη  ππεερρίίοοδδοοςς  χχάάρριιττοοςς  ααππόό  66  
μμήήννεεςς  έέωωςς  22  έέττηη  κκααιι  ττοο  πποοσσοοσσττόό  εεγγγγύύηησσηηςς  ααππόό  7700--8800%%..  
  
ΤΤοο  εεππιιττόόκκιιοο  ττοουυ  δδααννεείίοουυ  εείίννααιι  σσττααθθεερρόό  ήή  κκυυμμααιιννόόμμεεννοο,,  σσυυμμφφωωννεείίττααιι  σσττηηνν  
δδααννεειικκήή  σσύύμμββαασσηη  ((  εεππιιχχεείίρρηησσηη--ΤΤρράάππεεζζαα  ))  κκααιι  εεππιιββααρρύύννεεττααιι  μμεε  ττηηνν  εειισσφφοορράά  
ττοουυ  νν..112288//7755  ((6600%%))..  
                                                                                                                                                                                                                                                                            
ΗΗ  ππρροομμήήθθεειιαα  ττηηςς  εεγγγγύύηησσηηςς  εείίννααιι  00,,8800%%..                                                                                                                                                                          
  
ΟΟιι  ααιιττήήσσεειιςς  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  σστταα  κκαατταασσττήήμμαατταα  ττωωνν  σσυυννεερργγααζζόόμμεεννωωνν  μμεε  ττοο  
ΕΕ..ΤΤ..ΕΕ..ΑΑΝΝ..  ττρρααππεεζζώώνν..  
  
ΠΠεερριισσσσόόττεερρεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  μμπποορροούύνν  νναα  λλααμμββάάννοουυνν  οοιι  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοιι  ααππόό  
ττιιςς  ιισσττοοσσεελλίίδδεεςς  www.eep.gov.grwww.eep.gov.gr  ––  www.etean.com.grwww.etean.com.gr    κκααιι  σστταα  κκαατταασσττήήμμαατταα  
ττωωνν  σσυυννεερργγααζζόόμμεεννωωνν  ττρρααππεεζζώώνν..                          
  
  
ΠΠεειιρρααιιάάςς    3300//0077//22001133                                                                                                                  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  
((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))  
  
  
  
  

  

http://www.eep.gov.gr/
http://www.etean.com.gr/
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33..  
                                                                                ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  
  
ΤΤοο  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκόό  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ΠΠεειιρρααιιάά,,  εεννηημμεερρώώννεειι  τταα  εεννδδιιααφφεερρόόμμεενναα  
μμέέλληη  ττοουυ,,  γγιιαα  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  ρρυυθθμμίίσσεειιςς  χχρρεεώώνν  ππρροοςς  ττοο  ΔΔηημμόόσσιιοο  κκααιι  ττοουυςς  
ΦΦοορρεείίςς  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΑΑσσφφάάλλιισσηηςς::  
  
ΑΑ..  ΡΡΥΥΘΘΜΜΙΙΣΣΗΗ  ΟΟΦΦΕΕΙΙΛΛΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΤΤΟΟ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΟΟ  ((  ΔΔ..ΟΟ..ΥΥ..--ΤΤΕΕΛΛΩΩΝΝΕΕΙΙΑΑ))    
  

11..  ΒΒεεββααιιωωμμέέννεεςς--λληηξξιιππρρόόθθεεσσμμεεςς  οοφφεειιλλέέςς  έέωωςς  ττηηνν  3311//1122//22001122  
((ΥΥππ..ΟΟιικκ..ΠΠΟΟΛΛ..11111111//2211..0055..22001133))  

ΡΡυυθθμμίίζζοοννττααιι  σσεε  έέωωςς  4488  δδόόσσεειιςς  κκααιι  όόχχιι  ππέέρραανν  ττηηςς  3300//0066//22001177..  ΚΚααττάά    
ππεερρίίππττωωσσηη  σσττααδδιιαακκήήςς            κκααττααββοολλήήςς  ααππααλλλλάάσσσσεεττααιι  ηη  ππλληηρρωωμμήή  ττωωνν  
ππρροοσσααυυξξήήσσεεωωνν  εεκκππρρόόθθεεσσμμηηςς  κκααττααββοολλήήςς  ααππόό    2255%%  έέωωςς  5500%%..  

22..  ΠΠάάγγιιαα  ρρύύθθμμιισσηη  λληηξξιιππρρόόθθεεσσμμωωνν  οοφφεειιλλώώνν  ((ΥΥππ..ΟΟιικκ..ΠΠΟΟΛΛ..11111122//2211..0055..22001133))  
        ΥΥππάάγγοοννττααιι  οοφφεειιλλέέςς  ααππόό  0011//0011//22001133  κκααιι  μμεεττάά,,  μμεε  ττιιςς  ννόόμμιιμμεεςς  ππρροοσσααυυξξήήσσεειιςς..        
ΚΚααττααββάάλλλλοοννττααιι  σσεε  22  έέωωςς  1122  ιισσόόπποοσσεεςς  μμηηννιιααίίεεςς  δδόόσσεειιςς  κκααιι  κκααττ’’  εεξξααίίρρεεσσηη  έέωωςς  
2244,,  εεφφόόσσοονν  ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  οοφφεειιλλέέςς  ααππόό  έέκκτταακκττηη  ααιιττίίαα  κκααιι  εεππιιββααρρύύννοοννττααιι  μμεε  
ππρροοσσααύύξξηησσηη  εεκκππρρόόθθεεσσμμηηςς  κκααττααββοολλήήςς..  

  
ΒΒ..  ΡΡΥΥΘΘΜΜΙΙΣΣΗΗ  ΟΟΦΦΕΕΙΙΛΛΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΦΦΟΟΡΡΕΕΙΙΣΣ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΗΗΣΣ  

  11..  ΚΚααθθυυσσττεερροούύμμεεννεεςς  έέωωςς  3311//1122//22001122  οοφφεειιλλέέςς  ((ΑΑππ..ΥΥππ..ΕΕρργγ..,,ΚΚοοιινν..ΑΑσσφφ..&&ΠΠρρόόνν..  ααρρ  ππρρ..          
ΒΒ//77//1155887788//22991155//2233..0055..22001133))        

        ΡΡυυθθμμίίζζοοννττααιι  σσεε  έέωωςς  4488  ιισσόόπποοσσεεςς  μμηηννιιααίίεεςς  δδόόσσεειιςς  κκααιι  όόχχιι  ππέέρραανν  ττηηςς  
3300//0066//22001177..  ΚΚααττάά  ππεερρίίππττωωσσηη  σσττααδδιιαακκήήςς  κκααττααββοολλήήςς  ππααρρέέχχοοννττααιι  εεκκππττώώσσεειιςς  
ππρροοσσααυυξξήήσσεεωωνν,,  ττεελλώώνν,,  εεππιιββααρρύύννσσεεωωνν  ααππόό  2255%%--5500%%..  

  22..  ΠΠάάγγιιαα  ρρύύθθμμιισσηη  οοφφεειιλλόόμμεεννωωνν  εειισσφφοορρώώνν  ((ΑΑππ..ΥΥππ..ΕΕρργγ..,,ΚΚοοιινν..ΑΑσσφφ..&&ΠΠρρόόνν..  ααρρ..ππρρ..  
ΒΒ//77//1155887777//22991144//2233..0055..22001133))  

        ΥΥππάάγγοοννττααιι  οοφφεειιλλέέςς  ααππόό  0011//0011//22001133  κκααιι  μμεεττάά  κκααιι  ρρυυθθμμίίζζοοννττααιι  σσεε  1122  ιισσόόπποοσσεεςς        
μμηηννιιααίίεεςς  δδόόσσεειιςς  ,,  εεππιιββααρρυυννόόμμεεννεεςς  μμεε  ττιιςς  ννόόμμιιμμεεςς  ππρροοσσααυυξξήήσσεειιςς..  

  
ΓΓιιαα  όόλλεεςς  ττιιςς  ππααρρααππάάννωω  ππεερριιππττώώσσεειιςς,,  οοιι  ααιιττήήσσεειιςς  υυππααγγωωγγήήςς  υυπποοββάάλλλλοοννττααιι  εείίττεε  
ηηλλεεκκττρροοννιικκάά,,  εείίττεε  σσττιιςς  κκααττάά  ππεερρίίππττωωσσηη  ααρρμμόόδδιιεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς..  
  
                                                                                                                                                                                ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  
  
                    ΠΠεειιρρααιιάάςς  1188//0066//22001133  
((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))  
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44..  
                                                                                                ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ    ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  
  
ΤΤοο  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκόό  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ΠΠεειιρρααιιάά,,  γγννωωσσττοοπποοιιεείί  σσεε  κκάάθθεε  
εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοο  όόττιι  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  εεξξέέλλιιξξηη  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  
««ΕΕΚΚΣΣΥΥΓΓΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΠΠΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΙΙΩΩΝΝ  ΥΥΓΓΡΡΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΥΥΣΣΙΙΜΜΩΩΝΝ»»,,  πποουυ  
υυλλοοπποοιιεείίττααιι  ααππόό  ττηηνν  ««ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΑΑ..ΕΕ..»»..  
  
ΤΤοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα,,  ααπποοσσκκοοππεείί  σσττηηνν  εεννίίσσχχυυσσηη  ττωωνν  ππρρααττηηρρίίωωνν  υυγγρρώώνν  κκααυυσσίίμμωωνν  
γγιιαα  ττηηνν  εεγγκκααττάάσστταασσηη  ΟΟλλοοκκλληηρρωωμμέέννοουυ  ΣΣυυσσττήήμμααττοοςς  ΕΕιισσρροοώώνν--ΕΕκκρροοώώνν,,  ττοο  
οοπποοίίοο  θθαα  εείίννααιι  σσυυννδδεεδδεεμμέέννοο  μμεε  ππλληηρροοφφοορριιαακκόό  σσύύσσττηημμαα  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  
ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν,,  γγιιαα  ττηηνν  κκααττααγγρρααφφήή  ττωωνν  πποοσσοοττήήττωωνν  κκααιι  ττιιμμώώνν  ππώώλληησσηηςς..  
  
ΔΔιικκααιιοούύχχοοιι  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  εείίννααιι  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  μμοοννάάδδεεςς,,  ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  
ττηηνν  ννοομμιικκήή  ττοουυςς  μμοορρφφήή  ((όόχχιι  εεννώώσσεειιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν)),,  πποουυ  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιοούύννττααιι  
σσττοονν  ττοομμέέαα  ττωωνν  ππρρααττηηρρίίωωνν  υυγγρρώώνν  κκααυυσσίίμμωωνν..  
  
ΟΟιι  δδυυννηηττιικκοοίί  δδιικκααιιοούύχχοοιι  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΑΑττττιικκήήςς,,  πποουυ  εεππιιθθυυμμοούύνν  νναα  
εεννττααχχθθοούύνν  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα,,  θθαα  ππρρέέππεειι  έέωωςς  ττηηνν  2222//0088//22001133  ((ώώρραα  2244::0000)),,  νναα  
υυπποοββάάλλλλοουυνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  ααίίττηησσηη  σσττηηνν  δδ//ννσσηη::  http://e-gas-station.ktpae.grhttp://e-gas-station.ktpae.gr  
  
ΓΓιιαα  εεννηημμέέρρωωσσηη  γγιιαα  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  ττοουυ  σσχχεεττιικκοούύ  φφαακκέέλλοουυ,,  κκααθθώώςς  κκααιι  γγιιαα  
ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  εεφφααρρμμοογγήήςς  κκααιι  γγιιαα  ττοονν  ΟΟδδηηγγόό  ΔΔρράάσσηηςς,,  οοιι  
εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοιι  μμπποορροούύνν  νναα  εεππιισσκκέέππττοοννττααιι  ττηηνν  ωωςς  άάννωω  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  ττηηςς  
ΚΚ..ττ..ΠΠ..  ΑΑ..ΕΕ..  
  
                                                                                                                                                                                            ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  
                                                                                                                                                                                      
ΠΠεειιρρααιιάάςς  0022//0088//22001133                                                                                                                                
((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))  
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://e-gas-station.ktpae.gr/
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55..  
                                                                                  ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ    ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  
  
  
                  ΣΣεε  λλίίγγεεςς  ηημμέέρρεεςς  κκααιι  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  ττηηνν  1100//0055//22001133,,  λλήήγγεειι  ηη  ππρροοθθεεσσμμίίαα  
υυπποοββοολλήήςς  ππρροοττάάσσεεωωνν  γγιιαα  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  εεννίίσσχχυυσσηηςς  μμιικκρροομμεεσσααίίωωνν  
εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  σσττοουυςς  ττοομμεείίςς  ττηηςς  μμεεττααπποοίίηησσηηςς,,  ττοουυ  εεμμπποορρίίοουυ,,  ττοουυ  
ττοουυρριισσμμοούύ  κκααιι  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ((ΕΕΣΣΠΠΑΑ))..  
  
                  ΤΤοο  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκόό  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ΠΠεειιρρααιιώώςς,,  δδιιαα  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ  ττοουυ  κκοουυ  
ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΜΜππεεννέέττοουυ,,  υυπποοββάάλλλλεειι  μμεε  ττοο  ππααρρόόνν  ααίίττηημμαα  ππρροοςς  ττηηνν  ηηγγεεσσίίαα  ττοουυ  
ααρρμμόόδδιιοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΑΑννάάππττυυξξηηςς,,  γγιιαα  ττηηνν  ππααρράάτταασσηη  ττηηςς  ππρροοθθεεσσμμίίααςς  γγιιαα  
ττοουυλλάάχχιισσττοονν  έένναα  μμήήνναα,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  δδιιεευυκκοολλυυννθθοούύνν  οοιι  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοιι  νναα  
οολλοοκκλληηρρώώσσοουυνν  ττοονν  σσχχεεδδιιαασσμμόό  κκααιι  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  ττωωνν  ππρροοττάάσσεεώώνν  ττοουυςς,,  
λλααμμββααννοομμέέννοουυ  υυππόόψψηη  όόττιι  ηη  κκααττααλληηκκττιικκήή  ηημμεερροομμηηννίίαα  σσυυμμππίίππττεειι  μμεε  ττιιςς  
ηημμέέρρεεςς  κκααιι  ττιιςς  ααρργγίίεεςς  ττοουυ  ΠΠάάσσχχαα..  
  
                    ΕΕππίίσσηηςς,,  εεππιισσηημμααίίννεεττααιι  ηη  ααννάάγγκκηη  δδιιεεύύρρυυννσσηηςς  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς,,  οούύττωωςς  
ώώσσττεε  νναα  ππεερριιλλααμμββάάννεειι  όόλλεεςς  ττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ττωωνν  ωωςς  άάννωω  εεππααγγγγεελλμμααττιικκώώνν  
κκλλάάδδωωνν  κκααιι  όόχχιι  μμόόννοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοουυςς  ΚΚ..ΑΑ..ΔΔ..  
  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                          ΠΠεειιρρααιιάάςς    2299//0044//22001133  
  
((  ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί  ))                                                                                                    ΑΑΠΠΟΟ    ΤΤΟΟ    ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..          
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. 

   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

                                                    « e – Επιμελητήριο - 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

  ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ» 

                        
 
            Η  εφαρμογή e-επιμελητήριο  που  προσφέρει το Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο Πειραιά στα μέλη του και πολύ σύντομα θα βρίσκεται σε 
πλήρη εφαρμογή,  έρχεται να βάλει τέλος στην αναμονή στο γκισέ για 
πληρωμή συνδρομών, έκδοση πιστοποιητικών, κλπ. εργασιών. 
 
             Συγκεκριμένα το μέλος του Επιμελητηρίου θα μπορεί από το 
γραφείο του, μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή του: 
              - να εξοφλεί τη συνδρομή του μέσω πιστωτικής κάρτας. 

                - να προμηθεύεται οποιοδήποτε πιστοποιητικό της επιχείρησής          
του.   

              - να πληροφορείται για τα τηρούμενα στο επιμελητήριο στοιχεία                            
                της επιχείρησής του, ούτως  ώστε να ενημερώνει ηλεκτρονικά 
                για τις τυχόν γενόμενες αλλαγές σε αυτά.  

  - να αναζητά πιθανούς συνεργάτες του, μέσω καταστάσεων  
επαγγελμάτων   επιχειρήσεων μελών του επιμελητηρίου. 

 
Καλούμε πρωτίστως τα μέλη μας να γίνουν κοινωνοί των παραπάνω 

υπηρεσιών μας, αλλά ακόμη και τους τυχόν επιθυμούντες 
συναλλασσόμενους  με ειδικές κατηγορίες επαγγελματιών να 
διαπιστώνουν άμεσα εάν ο αντισυμβαλλόμενός τους είναι μέλος του 
επιμελητηρίου, πιστεύοντας ότι έτσι θα στηρίξουμε την υγιή 
επιχειρηματικότητα και θα προσφέρουμε σημαντική υπηρεσία στην 
καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. 

 
 
                                                                            Για την Διοίκηση του Ε.Ε.Π. 
                                                                                    Ο  Πρόεδρος 
                                                                               Γεώργιος  Μπενέτος 
 
         Πειραιάς  18/01/2013 
( Με την παράκληση να δημοσιευθεί ) 
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77..  
                                                                                ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ    ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  
  
ΤΤοο  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκόό  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ΠΠεειιρρααιιώώςς  γγννωωσσττοοπποοιιεείί  σσεε  κκάάθθεε  
εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοο,,  όόττιι  έέχχεειι  εεννεερργγοοπποοιιηηθθεείί  ηη  δδρράάσσηη  ττοουυ  ΕΕ..ΤΤ..ΕΕ..ΑΑΝΝ..  ««ΤΤΕΕΠΠΙΙΧΧ  --  
ΕΕππιιχχεειιρρηημμααττιικκήή  ΕΕππααννεεκκκκίίννηησσηη»»,,  ηη  οοπποοίίαα  σσττοοχχεεύύεειι  σσττηηνν  ππρροοώώθθηησσηη  ττηηςς  
εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηηττααςς  κκααιι  ττωωνν  εεππεεννδδύύσσεεωωνν,,  μμέέσσωω  ττηηςς  ππααρροοχχήήςς  δδααννεείίωωνν  μμεε  
εευυννοοϊϊκκοούύςς  όόρροουυςς..  
  
ΗΗ  εεππιιββάάρρυυννσσηη  ττοουυ  εεππιιττοοκκίίοουυ  γγιιαα  ττιιςς  εενντταασσσσόόμμεεννεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  ππεερριιοορρίίζζεεττααιι  
σσττοο  5500%%  ττοουυ  κκααττάά  ππεερρίίππττωωσσηη  ιισσχχύύοοννττοοςς  εεππιιττοοκκίίοουυ  ττρρααππεεζζιικκοούύ  δδααννεειισσμμοούύ..  
  
ΕΕππιιλλέέξξιιμμεεςς  γγιιαα  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηη  εείίννααιι  οοιι  υυφφιισσττάάμμεεννεεςς  κκααιι  υυππόό  ίίδδρρυυσσηη  μμ..μμ..εε..  
πποουυ  ααννααππττύύσσσσοουυνν  ββιιώώσσιιμμηη  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκήή  δδρράάσσηη  σσττηη  εελλλληηννιικκήή  εεππιικκρράάττεειιαα..  
  
ΤΤαα  δδάάννεειιαα  ααφφοορροούύνν::  
αα))  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκήή  ααννάάππττυυξξηη  εειιδδιικκοούύ  σσκκοοπποούύ  ((κκεεφφάάλλααιιαα  κκίίννηησσηηςς)),,  μμεε  εεύύρροοςς  
ααππόό  1100..000000  έέωωςς  330000..000000  εευυρρώώ,,  μμεε  δδιιάάρρκκεειιαα  ααπποοππλληηρρωωμμήήςς  πποουυ  δδεενν  θθαα  
υυππεερρββααίίννεειι  ττοουυςς  4488  μμήήννεεςς..  
ββ))  εεππεεννδδυυττιικκάά  σσχχέέδδιιαα  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν,,  μμεε  εεύύρροοςς  ααππόό  1100..000000  έέωωςς  880000..000000  εευυρρώώ,,  
μμεε  δδιιάάρρκκεειιαα  55--1122  έέττηη  κκααιι  δδυυννααττόόττηητταα  ππεερριιόόδδοουυ  χχάάρριιττοοςς  ααππόό  66  μμήήννεεςς  έέωωςς  22  
έέττηη,,  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττοο  χχρρόόννοο  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  ττηηςς  εεππέέννδδυυσσηηςς..  
  
ΓΓιιαα  ττιιςς  σσυυννεερργγααζζόόμμεεννεεςς  ττρράάππεεζζεεςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  γγιιαα  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  
οοιι  εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοιι  μμπποορροούύνν  νναα  ααππεευυθθύύννοοννττααιι  σσττηηνν  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  ττοουυ  
εεππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  www.eep.gov.grwww.eep.gov.gr,,  κκααθθώώςς  κκααιι  σσττηηνν  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  ττοουυ  ΕΕ..ΤΤ..ΕΕ..ΑΑΝΝ..  
www.etean.grwww.etean.gr..  
                                                                  
                                                                                                                                                                                        ΑΑΠΠΟΟ    ΤΤΟΟ    ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  
                                              
  ΠΠεειιρρααιιάάςς    1144//0055//22001133  
((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.eep.gov.gr/
http://www.etean.gr/
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88..  
                                                                                                                                                                                                    ΠΠεειιρρααιιάάςς    ::    1177//0077//22001133  
                                                                                                                                                                                                              ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  1166221111  
  
                                                                                                                                                                  ΠΠρροοςς  ::  ΔΔήήμμααρρχχοο  ΠΠεειιρρααιιάά  
                                                                                                                                                                                            κκοο  ΜΜιιχχααλλοολλιιάάκκοο  ΒΒαασσίίλλεειιοο  
  
                                                                                                                          ΚΚΟΟΙΙΝΝ::  ΠΠρρόόεεδδρροο  ΔΔΗΗΡΡΑΑΠΠ  κκοο  ΚΚυυρριιάάκκοο  ΜΜααννωωλλάάκκοο  
  
  
ΚΚύύρριιεε  ΔΔήήμμααρρχχεε  ,,  ΚΚεε  ΠΠρρόόεεδδρρεε  ΔΔΗΗΡΡΑΑΠΠ,,  
  
θθαα  θθέέλλααμμεε  νναα  σσααςς  ππλληηρροοφφοορρήήσσοουυμμεε  όόττιι  ππρρόόσσφφαατταα  οο  ΣΣύύννδδεεσσμμοοςς  
ΑΑσσφφααλλιισσττιικκώώνν  ΔΔιιααμμεεσσοολλααββοούύννττωωνν  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττοο  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκόό  
ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ΠΠεειιρρααιιάά  έέφφττιιααξξεε  έένναα  δδιιααφφηημμιισσττιικκόό  σσπποοττάάκκιι  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττοονν  
ρρόόλλοο  ττοουυ  ΠΠρροοσσωωππιικκοούύ  ΑΑσσφφααλλιισσττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοούύλλοουυ  ..  
                    ΓΓιιαα  ττοονν  λλόόγγοο  ααυυττόό  ζζηηττοούύμμεε  ττηηνν  ααρρωωγγήή  σσααςς  γγιιαα  ττηηνν  δδωωρρεεάάνν  
ααννααππααρρααγγωωγγήή    κκααττάά  τταακκττάά  χχρροοννιικκάά  δδιιαασσττήήμμαατταα  ττηηςς  ηημμέέρρααςς  ααππόό  ττοονν  
ρρααδδιιοοφφωωννιικκόό  σσττααθθμμόό  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  ((ΚΚααννάάλλιι  11))..  
                    ΗΗ  κκίίννηησσηη  σσααςς  ααυυττήή  θθαα  ββοοηηθθήήσσεειι  ττοοππιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  κκααιι  
εεππααγγγγεελλμμααττίίεεςς  ττοουυ  εείίδδοουυςς  ααλλλλάά  κκααιι  ττοουυςς  ίίδδιιοουυςς  ττοουυςς  κκααττααννααλλωωττέέςς,,    πποουυ  
ξξέέρροουυμμεε  ττηηνν  ιιδδιιααίίττεερρηη  εευυααιισσθθηησσίίαα  σσααςς    σστταα  θθέέμμαατταα    πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττοουυςς  
εεππααγγγγεελλμμααττίίεεςς  ααλλλλάά  κκααιι  ττηηνν  ππόόλληη  ττοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  ..  
                    ΑΑννααμμέέννοουυμμεε  ττηηνν  θθεεττιικκήή  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττοουυ  θθέέμμααττοοςς..  
  
                                                                                                                                                              ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  
                                                                                                                                                            ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ   

 
                                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                       6. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 

11..  
                                                                                      ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  
  
Θέμα: ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ - ΔΙΑΛΟΓΟΣ 
ΕΦ΄ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 
 
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013, 
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών η ημερίδα «ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ & 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ - ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΦ΄ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ». 
  
Την πρωτοβουλία της συνάντησης και του ανοικτού διαλόγου δυο 
συνεργαζόμενων κλάδων, των ασφαλιστικών εταιρειών και των 
διαμεσολαβούντων, που δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά, είχαν  το 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Ε.Α.), το 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ε.Ε.Π.) και το 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Ε.Θ.) σε 
συνεργασία με την ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Α.Δ.Ε.).  
 
Σκοπός της ημερίδας ήταν μέσα από έναν ειλικρινή και άμεσο δημόσιο 
διάλογο, να αναδειχτούν τα προβλήματα της ασφαλιστικής αγοράς και τα 
ζητήματα συνεργασίας των δύο κλάδων. 
 
Περισσότεροι από 1200  διαμεσολαβούντες και στελέχη της ασφαλιστικής 
αγοράς παρακολούθησαν ένα πολύωρο «debate» με «δύσκολες» 
ερωτήσεις και απαντήσεις γύρω από την κατάσταση που βρίσκεται ο 
κλάδος, ποιες αλλαγές έρχονται στην ασφαλιστική αγορά, αλλά και πως 
θα διαρθρωθούν από εδώ και πέρα οι σχέσεις διαμεσολαβητών και 
ασφαλιστικών εταιρειών, δεδομένου ότι υπάρχουν αρκετές αντιθέσεις και 
«γκρίζα τοπία» στις μεταξύ τους επαγγελματικές σχέσεις. 
 
Ο διάλογος ήταν ανοικτός και σχεδόν κανένα θέμα δεν έμεινε εκτός 
ατζέντας. Το τμήμα της ημερίδας με τις ερωτήσεις των διαμεσολαβητών 
και τις απαντήσεις των εκπροσώπων των ασφαλιστικών εταιρειών ήταν 
αυτό που συγκέντρωσε και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. 
 
Οι εργασίες άνοιξαν από τον Γ.Γ. του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου 
και χαιρέτισαν ο κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος της  Κ.Ε.Ε.Ε. και 
του Ε.Β.Ε.Α., ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος Ε.Α.Ε.Ε., και 
οι κ.κ. Γάννης Ρεκλείτης, Πρόεδρος Ε.Ε. Αθηνών, Γιώργος Μπενέτος, 
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Πρόεδρος Ε.Ε. Πειραιώς και Μιχάλης Ζορπίδης, Πρόεδρος Ε.Ε. 
Θεσσαλονίκης. 
 
Στο διάλογο που ακολούθησε για τα θέματα που απασχολούν την 
Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση και την Ασφαλιστική Αγορά, πήραν μέρος 
από πλευράς ασφαλιστικών εταιρειών οι κ.κ. Bertrand Woirhaye - Γεν. 
Δ/ντής «Groupama», Χρήστος Γεωργακόπουλος - Δ/νων Σύμβουλος 
«Ευρωπαϊκής Πίστης», Δημήτριος Ζορμπάς - Γεν. Δ/ντής 
«Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής» / Πρόεδρος Επικουρικού Κεφαλαίου, 
Θεόδωρος Κοκκάλας - CEO «Ergo», Γεώργιος Κώτσαλος - Δ/νων 
Σύμβουλος «Interamerican», Δημήτρης Μαζαράκης - Αντιπρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος «Metlife Alico» και Κάρολος Σαϊας - Δ/νων 
Σύμβουλος «Interasco». 
 
Από πλευράς εκπροσώπων της διαμεσολάβησης έλαβαν μέρος και 
υπέβαλαν ερωτήσεις οι κ.κ. Δημήτρης Γαβαλάκης - Πρόεδρος Π.Σ.Σ.Α.Σ., 
Ελένη Γρυπάρη - Πρόεδρος Π.Σ.Α.Σ., Γιώργος Καραβίας - Πρόεδρος 
Σ.Ε.Μ.Α., Δήμητρα Λύχρου - Πρόεδρος Ε.Ε.Α.Ε., Όλγα Νικολαϊδη - Γεν. 
Γραμματέας Π.Ο.Α.Δ., και Αλέξανδρος Ραφαηλίδης - Πρόεδρος Ε.Α.Δ.Ε. 
και Π.Ο.Α.Δ. 
 
Η συγκέντρωση μεταδόθηκε σε ζωντανή μετάδοση (live streaming) στο 
internet.από όπου παρακολούθησαν άλλοι περισσότεροι από 1500 
διαμεσολαβητές από όλη την Ελλάδα. 
 

  
  
  
  
  
ΠΠεειιρρααιιάάςς    0077//1111//22001133                                                                                                                                  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  
((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))    
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22..  
                                                                                                                                                                                              ΠΠεειιρρααιιάάςς    ::  1144//0022//22001133                                                                              
                                                
  

ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  
  
  

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά πληροφορεί κάθε 
ενδιαφερόμενο (επιχείρηση μέλος του ή εργαζόμενο), ότι πρόκειται να 
υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια για εργαζόμενους σε μικρές 
επιχειρήσεις, μέσω του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης – 
Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ μικρών επιχειρήσεων 1-25 εργαζομένων) του 
Ο.Α.Ε.Δ., με την συνεργασία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πειραιά. 

 
Τα σεμινάρια θα είναι διάρκειας 40 ωρών, σε θέματα υποβοήθησης 

της επαγγελματικής δραστηριότητας των ενδιαφερομένων, όπως λειτουργία 
επιχείρησης, προώθηση προϊόντων, χρήση Η/Υ κ.λπ. 

 
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι 

ενδιαφερόμενοι από το Επιμελητήριο (τηλ. 210 4121503*18) και από τα 
παρακάτω συνεργαζόμενα με το Επιμελητήριο Κέντρα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) όπου και θα δηλώσουν τη συμμετοχή τους :   

 
  «Academy skills» τηλ. 210 5561671 

                «ΑΠΟΨΗ» τηλ. 210 4629300 
                «CONSUL» τηλ. 210 4919360 
                «Εταιρεία Έρευνας & Επικοινωνίας» τηλ. 210 4932705 

 
 

    
  ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Π. 

 
 
 
(Με την παράκληση να δημοσιευθεί.) 
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3. 
   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟΥ 
Ε.Ε.Π. 15/05/2013 

Χαιρετισμός/τοποθέτηση κ. Γεωργίου Μπενέτου – Προέδρου 
Ε.Ε.Π. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Σας καλωσορίζω στο χώρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά 
και εύχομαι καλή συνέχεια στις εργασίες της επιτροπής. 
 
Δυστυχώς το θέμα του παρεμπορίου παραμένει ακόμη επίκαιρο αν και 
κατά καιρούς έχουμε ασχοληθεί διεξοδικά με αυτό και συνεχίζουμε να 
ασχολούμαστε. 
 
Είναι όντως παράδοξο, η πολιτεία, η τοπική αυτοδιοίκηση, το πρόσφατα 
συσταθέν «συντονιστικό κέντρο», να συμφωνούν μαζί μας ότι πρέπει να 
παταχθεί το παρεμπόριο, αλλά στην πράξη να βλέπουμε καθημερινά 
στους δρόμους, στα πεζοδρόμια και στις πλατείες, να συνωστίζονται κάθε 
λογής εμπορευόμενοι και προϊόντα, καθ’ υπέρβαση των αδειών που 
κατέχουν ή παντελώς στερούμενοι αδειών.  
 
Τα προβλήματα που προξενεί το παρεμπόριο είναι γνωστά. 
 
Απώλεια φορολογικών εσόδων, απώλεια ασφαλιστικών εσόδων, αθέμιτος 
ανταγωνισμός στις επιχειρήσεις του στεγασμένου εμπορίου, αλλά και στις 
νόμιμες του υπαίθριου εμπορίου, αμφιβολία ως προς την ασφάλεια και 
την υγεία των καταναλωτών, διόγκωση της λαθρομετανάστευσης και 
αισθητική αλλοίωση τμημάτων της πόλης, θεωρούνται τα σημαντικότερα. 
 
Όσον αφορά δε, την περιοχή αρμοδιότητας του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Πειραιά, θεωρείται ότι το φαινόμενο καλά κρατεί, αφού οι 
κεντρικοί δρόμοι του Πειραιά, αλλά και των όμορων δήμων είναι αρκετά 
γεμάτοι από μικροπωλητές, οι οποίοι απλώνοντας μια κουβέρτα ή ένα 
χαρτόκουτο προσπαθούν να πουλήσουν ό τι μπορεί να φανταστεί κάποιος. 
 
Επίσης τα κυριακάτικα παζάρια του Πειραιά, του Σχιστού, αλλά και του 
υπό ίδρυση της Κινέττας, όπου και είναι σχετικά πιο εύκολο να 
παρεισφρήσουν στερούμενοι άδειας πωλητές,  αποτελούν μια πιο 
οργανωμένη μεν μορφή του φαινομένου, αλλά το ίδιο επιζήμια για τα 
μέλη που εκπροσωπούμε. 
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Εμείς ως επιμελητήρια θεωρώ ότι έχουμε καθήκον να στηρίζουμε την 
δραστηριότητα των μελών μας, επιχειρήσεων του στεγασμένου εμπορίου 
και να συνεχίζουμε να διεκδικούμε: 
- αυστηρά περιορισμένο αριθμό αδειών υπαίθριου εμπορίου για 
συγκεκριμένα    προΪόντα 
- χωροθέτηση των αδειών υπαίθριου εμπορίου σε σημεία που δεν θα 
παρεμποδίζουν την λειτουργία των καταστημάτων και θα είναι εύκολα 
ελέγξιμοι χώροι  
- αυστηροποίηση των ελέγχων για τον εντοπισμό των χωρίς άδεια 
δραστηριοποιούμενων 
- περιορισμένη λειτουργία των κυριακάτικων παζαριών έως την οριστική 
κατάργησή τους και έως τότε η λειτουργία τους να αφορά μόνο προΪόντα 
παλαιά ή β΄διαλογής, πάντοτε με γνώμονα τις ανάγκες της τοπικής 
κοινωνίας 
- σε κάθε δε περίπτωση αυστηρή εφαρμογή του ν.2323/1995, όπως ισχύει. 
 
Δεν είμαστε οπαδοί της πλήρους εξαφάνισης του υπαίθριου εμπορίου, 
όπου νόμιμα θα μπορούν να απασχολούνται βιοποριστικά συνάνθρωποί 
μας ειδικών κατηγοριών κοινωνικών κριτηρίων. 
 
Είμαστε αντίθετοι στην υπερπληθώρα τέτοιων αδειών, γιατί τότε 
οδηγούμαστε σε μια μορφή νόμιμου μεν υπαίθριου εμπορίου, αλλά 
ουσιαστικά με την ευρεία έννοια της λέξης παρεμπορίου, αφού αυτή η 
κατάσταση συρρικνώνει δραματικά τον κύκλο εργασιών των 
επιχειρήσεων του στεγασμένου εμπορίου. 
 
Τέλος, άλλη μια μορφή παρεμπορίου, θεωρώ και την στρεβλή άσκηση 
επιχειρηματικότητας από «κακούς» συναδέλφους μας του στεγασμένου 
εμπορίου, οι οποίοι με πράξεις φοροδιαφυγής, λειτουργούν 
«παρεμπορικά» , έναντι όλων μας. 
 
Δεν θα σας κουράσω άλλο, προσθέτοντας λεπτομέρειες που είμαι βέβαιος 
ότι γνωρίζετε. 
 
Κατά την γνώμη μου τα πράγματα είναι πιο απλά απ΄ότι φαίνονται, αλλά 
χρειάζεται βούληση εφαρμογής των νόμων. 
 
Και για να διακωμωδίσουμε  λίγο την κατάσταση, αναρωτιέμαι μήπως να 
σταματήσουμε να ασχολούμαστε με το πρόβλημα μπας και λυθεί, αφού 
όσο ασχολούμαστε με αυτό, αντί να συρρικνώνεται, μεγαλώνει; 

        Σας ευχαριστώ.                                                                      
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΕΝΕΤΟΣ  

                      ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ε.Ε.Π. 
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44..                                                                                                                                                                                                  ΠΠεειιρρααιιάάςς    1122//0033//22001133  
                                                                                                                                                                                                              ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::  66112277  
  
                                                                                                                                                                          ΠΠρροοςς  ::    κκ..  ΝΝιικκόόλλααοο    ΗΗλλιιόόπποουυλλοο    

                                                                                                                                                                                                                  ΠΠρρόόεεδδρροο  ΕΕρργγααττοοϋϋππααλλλληηλλιικκοούύ  ΚΚέέννττρροουυ  
ΕΕλλεευυσσίίννααςς      ΔΔυυττιικκήήςς      ΑΑττττιικκήήςς  

  
κκύύρριιεε  ΠΠρρόόεεδδρρεε,,  
ΣΣααςς  γγννωωρρίίζζοουυμμεε  όόττιι  ττοο  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ππρροοττίίθθεεττααιι  νναα  υυλλοοπποοιιήήσσεειι  
ππρροογγρράάμμμμαατταα  κκααττάάρρττιισσηηςς  ΟΟ..ΑΑ..ΕΕ..ΔΔ..  ((ΛΛ..ΑΑ..ΕΕ..ΚΚ..  11--2255)),,  γγιιαα  εερργγααζζόόμμεεννοουυςς  
σσεε  μμιικκρρέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς..  
  
ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  σσχχεεττιικκήή  εεγγκκύύκκλλιιοο  ττοουυ  ΟΟ..ΑΑ..ΕΕ..ΔΔ..  ((ααρρ..ππρρωωττ..112299880000//2233--0088--
22001122))  σστταα  εενν  λλόόγγωω  ππρροογγρράάμμμμαατταα  δδίίννεεττααιι  ηη  δδυυννααττόόττηητταα  νναα  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  κκααιι  
ααννεεξξάάρρττηηττοοιι  εερργγααζζόόμμεεννοοιι::  

--ττωωνν  οοπποοίίωωνν  οοιι  εερργγοοδδόόττεεςς  δδεενν  κκααλλύύππττοοννττααιι  ααππόό  φφοορρεείίςς  εεκκππρροοσσώώππηησσηηςς  
εερργγοοδδοοττώώνν  ήή        
--ττωωνν  οοπποοίίωωνν  οοιι  εερργγοοδδόόττεεςς  δδεενν  εεππιιθθυυμμοούύνν  ττηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυςς  σσεε  
ππρρόόγγρρααμμμμαα                  κκααττάάρρττιισσηηςς  μμέέσσωω  ττοουυ  φφοορρέέαα  εεκκππρροοσσώώππηησσηηςς  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  
ττοουυςς  ήή  

--ττοο  ααννττιικκεείίμμεεννοο  ααππαασσχχόόλληησσήήςς  ττοουυςς  δδεενν  ττοουυςς  εεππιιττρρέέππεειι  νναα  έέχχοουυνν  σσττααθθεερρόό  
εερργγοοδδόόττηη,,  

υυππόό  ττοονν  όόρροο  όόττιι  κκααττααββάάλλλλεεττααιι  γγιι’’  ααυυττοούύςς  ηη  εερργγοοδδοοττιικκήή  εειισσφφοορράά  ΛΛΑΑΕΕΚΚ  
((00,,4455%%))..  
  
ΟΟιι  εερργγααζζόόμμεεννοοιι  πποουυ  υυππάάγγοοννττααιι  σσττιιςς  ωωςς  άάννωω  ππεερριιππττώώσσεειιςς  μμπποορροούύνν  νναα  
ααππεευυθθύύννοοννττααιι  σσττοο  εερργγααττιικκόό  κκέέννττρροο  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  ττοουυςς,,  ττοο  οοπποοίίοο  κκααιι  
ββεεββααιιώώννεειι  ττηηνν  εειιδδιικκόόττηητταα  ααππαασσχχόόλληησσήήςς  ττοουυςς,,  σσυυννεερργγααζζόόμμεεννοο  μμεε  φφοορρέέαα  
εεκκππρροοσσώώππηησσηηςς  εερργγοοδδοοττώώνν  πποουυ  σσττηηνν  ππρροοκκεείίμμεεννηη  ππεερρίίππττωωσσηη  θθαα  εείίννααιι  ττοο  
ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο..  
  
ΠΠρροοττεείίννοουυμμεε  λλοοιιππόόνν  ττηηνν  ααπποοδδοοχχήή  ααππόό  εεσσάάςς  ττηηςς  μμεε  ττοο  ππααρρόόνν  υυπποοββααλλλλόόμμεεννηηςς  
ππρρόότταασσηηςς  σσυυννεερργγαασσίίααςς  μμααςς..  
  
ΣΣηημμεειιώώννεεττααιι  όόττιι  σσ’’  ααυυττήή  ττηη  ππεερρίίππττωωσσηη  οο  φφοορρέέααςς  σσααςς  θθαα  λλάάββεειι  ααπποοζζηημμίίωωσσηη  
11,,55  εευυρρώώ  ααννάά  ώώρραα  κκααιι  κκααττααρρττιιζζόόμμεεννοο,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  σσττηηνν  
ππρροοααννααφφεερρθθεείίσσαα  εεγγκκύύκκλλιιοο  ΟΟ..ΑΑ..ΕΕ..ΔΔ..    
  
ΑΑννααμμέέννοοννττααςς  ττηηνν  άάμμεεσσηη  ααππάάννττηησσήή--ααννττααππόόκκρριισσήή  σσααςς..  
  
                                                                                                                                                                                                ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  
                                                                                                                                                                                          ΟΟ      ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ                                                                                                            
  
                                                                                                                                                                            ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ    ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ          



31 
 

55..  
                                                                                                                                                                                                    ΠΠεειιρρααιιάάςς    0044//0022//22001133  
                                                                                                                                                                                                              ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::  22990055  
  
                                                                                                                                                                                            ΠΠρροοςς  ::    κκ..  ΝΝιικκόόλλααοο    ΞΞοουυρράάφφηη    

                                                                                                                                                                                                                                                ΠΠρρόόεεδδρροο  ΕΕρργγααττοοϋϋππααλλλληηλλιικκοούύ  
ΚΚέέννττρροουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  

κκύύρριιεε  ΠΠρρόόεεδδρρεε,,  
ΣΣααςς  γγννωωρρίίζζοουυμμεε  όόττιι  ττοο  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ππρροοττίίθθεεττααιι  νναα  υυλλοοπποοιιήήσσεειι  
ππρροογγρράάμμμμαατταα  κκααττάάρρττιισσηηςς  ΟΟ..ΑΑ..ΕΕ..ΔΔ..  ((ΛΛ..ΑΑ..ΕΕ..ΚΚ..  11--2255)),,  γγιιαα  εερργγααζζόόμμεεννοουυςς  
σσεε  μμιικκρρέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς..  
  
ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  σσχχεεττιικκήή  εεγγκκύύκκλλιιοο  ττοουυ  ΟΟ..ΑΑ..ΕΕ..ΔΔ..  ((ααρρ..ππρρωωττ..112299880000//2233--0088--
22001122))  σστταα  εενν  λλόόγγωω  ππρροογγρράάμμμμαατταα  δδίίννεεττααιι  ηη  δδυυννααττόόττηητταα  νναα  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  κκααιι  
ααννεεξξάάρρττηηττοοιι  εερργγααζζόόμμεεννοοιι::  

--ττωωνν  οοπποοίίωωνν  οοιι  εερργγοοδδόόττεεςς  δδεενν  κκααλλύύππττοοννττααιι  ααππόό  φφοορρεείίςς  εεκκππρροοσσώώππηησσηηςς  
εερργγοοδδοοττώώνν  ήή        
--ττωωνν  οοπποοίίωωνν  οοιι  εερργγοοδδόόττεεςς  δδεενν  εεππιιθθυυμμοούύνν  ττηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυςς  σσεε  
ππρρόόγγρρααμμμμαα                  κκααττάάρρττιισσηηςς  μμέέσσωω  ττοουυ  φφοορρέέαα  εεκκππρροοσσώώππηησσηηςς  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  
ττοουυςς  ήή  

--ττοο  ααννττιικκεείίμμεεννοο  ααππαασσχχόόλληησσήήςς  ττοουυςς  δδεενν  ττοουυςς  εεππιιττρρέέππεειι  νναα  έέχχοουυνν  σσττααθθεερρόό  
εερργγοοδδόόττηη,,  

υυππόό  ττοονν  όόρροο  όόττιι  κκααττααββάάλλλλεεττααιι  γγιι’’  ααυυττοούύςς  ηη  εερργγοοδδοοττιικκήή  εειισσφφοορράά  ΛΛΑΑΕΕΚΚ  
((00,,4455%%))..  
  
ΟΟιι  εερργγααζζόόμμεεννοοιι  πποουυ  υυππάάγγοοννττααιι  σσττιιςς  ωωςς  άάννωω  ππεερριιππττώώσσεειιςς  μμπποορροούύνν  νναα  
ααππεευυθθύύννοοννττααιι  σσττοο  εερργγααττιικκόό  κκέέννττρροο  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  ττοουυςς,,  ττοο  οοπποοίίοο  κκααιι  
ββεεββααιιώώννεειι  ττηηνν  εειιδδιικκόόττηητταα  ααππαασσχχόόλληησσήήςς  ττοουυςς,,  σσυυννεερργγααζζόόμμεεννοο  μμεε  φφοορρέέαα  
εεκκππρροοσσώώππηησσηηςς  εερργγοοδδοοττώώνν  πποουυ  σσττηηνν  ππρροοκκεείίμμεεννηη  ππεερρίίππττωωσσηη  θθαα  εείίννααιι  ττοο  
ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο..  
  
ΠΠρροοττεείίννοουυμμεε  λλοοιιππόόνν  ττηηνν  ααπποοδδοοχχήή  ααππόό  εεσσάάςς  ττηηςς  μμεε  ττοο  ππααρρόόνν  υυπποοββααλλλλόόμμεεννηηςς  
ππρρόότταασσηηςς  σσυυννεερργγαασσίίααςς  μμααςς..  
  
ΣΣηημμεειιώώννεεττααιι  όόττιι  σσ’’  ααυυττήή  ττηη  ππεερρίίππττωωσσηη  οο  φφοορρέέααςς  σσααςς  θθαα  λλάάββεειι  ααπποοζζηημμίίωωσσηη  
11,,55  εευυρρώώ  ααννάά  ώώρραα  κκααιι  κκααττααρρττιιζζόόμμεεννοο,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ππρροοββλλεεππόόμμεενναα  σσττηηνν  
ππρροοααννααφφεερρθθεείίσσαα  εεγγκκύύκκλλιιοο  ΟΟ..ΑΑ..ΕΕ..ΔΔ..    
  
ΑΑννααμμέέννοοννττααςς  ττηηνν  ααππάάννττηησσήή  σσααςς..  
  
                                                                                                                                                                                                ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  
                                                                                                                                                                                          ΟΟ      ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ                                                                                                            
  
                                                                                                                                                                            ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ    ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ                  
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66..  
                                                                    ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ    ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  
  
ΠΠρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  ττηηνν  0044//0033//22001133  εεκκδδήήλλωωσσηη  ττοουυ  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  
ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ΑΑθθηηννώώνν  μμεε  θθέέμμαα  ««ΟΟιι  μμιικκρροομμεεσσααίίεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  εεμμππρρόόςς  
σσττηηνν  κκρρίίσσηη  ::  εευυκκααιιρρίίεεςς  κκααιι  ππρροοοοππττιικκέέςς»»,,  όόπποουυ  μμεεττααξξύύ  άάλλλλωωνν  εεππίίσσηημμωωνν  
ππρροοσσκκεεκκλληημμέέννωωνν  ήήτταανν  κκααιι  οο  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  
ΠΠεειιρρααιιώώςς  κκοοςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΜΜππεεννέέττοοςς..  
  
ΌΌσσοονν  ααφφοορράά  ττιιςς  εεππιιμμέέρροουυςς  εεννόόττηηττεεςς  ττηηςς  εεκκδδήήλλωωσσηηςς,,  ααξξίίζζεειι  νναα  εεππααιιννεεθθεείί  ττοο  
γγεεγγοοννόόςς  ττηηςς  ππρροοββοολλήήςς  ττηηςς  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηηττααςς  ωωςς  ββαασσιικκοούύ  ααννααππττυυξξιιαακκοούύ  
ππααρράάγγοονντταα  ττηηςς  οοιικκοοννοομμίίααςς  μμααςς  κκααιι  ηη  εεννθθάάρρρρυυννσσηη  ττωωνν  ννέέωωνν  γγιιαα  εενναασσχχόόλληησσηη  
μμεε  ααυυττήή  ,,  ιιδδίίωωςς  ττηηνν  ππααρροούύσσαα  χχρροοννιικκήή  ππεερρίίοοδδοο,,  κκααθθόόσσοονν  ηη  υυγγιιήήςς  ααννάάππττυυξξήή  
ττηηςς  ,,  θθαα  σσυυννττεελλέέσσεειι  σσεε  μμεεγγάάλλοο  ββααθθμμόό  σσττηηνν  ππρροοσσππάάθθεειιάά  μμααςς  γγιιαα  έέξξοοδδοο  ααππόό  
ττηηνν  κκρρίίσσηη..  
  
ΗΗ  ββρράάββεευυσσηη  ττοουυ  κκοουυ  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΚΚαασσιιμμάάττηη,,  ΠΠρροοέέδδρροουυ  ττοουυ  ΕΕμμπποορριικκοούύ  &&  
ΒΒιιοομμηηχχααννιικκοούύ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ΠΠεειιρρααιιώώςς    κκααιι  ττέέωωςς  ΠΠρροοέέδδρροουυ  ττηηςς  ΚΚεεννττρριικκήήςς  
ΈΈννωωσσηηςς  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς,,  σσεε  σσυυννδδυυαασσμμόό  μμεε  ττηηνν  ββρράάββεευυσσηη  ττωωνν  
ννιικκηηττώώνν  ττοουυ  οομμόόττιιττλλοουυ  εεκκθθεεσσιιαακκοούύ  μμααθθηηττιικκοούύ  δδιιααγγωωννιισσμμοούύ,,  ααπποοττέέλλεεσσεε  ττηηνν  
κκααλλύύττεερρηη  δδυυννααττήή  σσυυμμββοολλιικκήή  ππααρράάδδοοσσηη  ττηηςς  σσκκυυττάάλληηςς  ττοουυ  ««εεππιιττυυχχώώςς  
εεππιιχχεειιρρεείίνν»»,,  ααππόό  ττηηνν  ααππεερρχχόόμμεεννηη,,  σσττηηνν  ννέέαα  γγεεννιιάά..  
  
ΕΕυυχχήή  όόλλωωνν  μμααςς,,  εείίννααιι  οοιι  ««σσππόόρροοιι»»  πποουυ  φφυυττεεύύττηηκκαανν  σσττηηνν  
εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηητταα,,  νναα  ααπποοδδώώσσοουυνν  γγρρήήγγοορραα  κκααρρπποούύςς,,  γγιιααττίί  όόσσοο  κκααιι  αανν  
αακκοούύγγεεττααιι  κκοοιιννόόττυυπποο,,  μμεε  ττηηνν  σσωωσσττήή  κκααιι  μμεεθθοοδδιικκήή  δδοουυλλεειιάά,,  οοιι  εευυκκααιιρρίίεεςς  
ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  αακκόόμμηη  κκααιι  σσττηηνν  κκρρίίσσηη..  
  
  
                                                                                                                                                                                        ΑΑππόό  ττοο  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ  
  
ΠΠεειιρρααιιάάςς  0055//0033//22001133  
((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))            
                                                                      
    
  
  
  
  
  
  
  
  



    77..  
                                                                                            ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ    ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  
  
  
ΚΚύύρριιοο  θθέέμμαα  σσυυζζήήττηησσηηςς  σσττηηνν  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττοουυ      
ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  ττηηςς  1100ηηςς  ΙΙοουυλλίίοουυ  22001133,,  ήήτταανν  ηη    
πραγματοποιηθείσα την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013, στις Βρυξέλλες, στην 
έδρα της Επιτροπής Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημόσια 
ακρόαση με θέμα την επιχειρηματικότητα στις νησιωτικές περιοχές 
της ΕΕ.Η εκδήλωση οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Δικτύου 
Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ε.Ε. (INSULEUR). 
 
 Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔ 
«Επιχειρήσεων» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Calleja Krespo, η κα Anna 
Maria Darmanin, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής  Οικονομικής  και 
Κοινωνικής Επιτροπής και αξιωματούχοι άλλων χωρών. 
 
Η νησιωτική περιφέρεια του Πειραιά εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο 
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά και Γ.Γ. του Insuleur κ. 
Γεώργιο Μπενέτο, ο οποίος και συνέβαλλε στην διαμόρφωση των θέσεων 
του Insuleur,  οι οποίες και γνωστοποιήθηκαν  στην εν λόγω επιτροπή. 
Τα λοιπά μέλη της ελληνικής  αντιπροσωπείας απετέλεσαν ο Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Κυκλάδων κ. Γ.Ρούσσος, ο Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Χανίων κ. Μαργαρώνης, ο Αντιπρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Λέσβου και Οικονομικός Επόπτης του INSULEUR κ. 
Μυρσινιάς, καθώς και ο μοναδικός εκπρόσωπος  νησιωτικής 
περιφερειακής αυτοδιοίκησης, Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων της 
Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου κ. Γ.Πουσσαίος. 
 
Παρουσιάζοντας τις θέσεις του Insuleur ο εκπρόσωπος του, τόνισε  ότι το 
Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν λαμβάνει υπόψη του τις 
εδαφικές ιδιαιτερότητες των νησιών και ζήτησε την υποχρεωτική 
εισαγωγή του μαθήματος του «Επιχειρείν» σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης, την βελτίωση της προσβασιμότητας στην χρηματοδότηση, 
την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της ανάπτυξης 
της ποιότητας ζωής, την προώθηση νέων επιχειρηματιών, την επιστροφή 
του ανθρώπινου κεφαλαίου, την ενθάρρυνση τηςγυναικείας 
επιχειρηματικότητας, την «ενδο-επιχειρηματικότητα», την ψηφιακή 
σύγκλιση και την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δοθεί στον τουρισμό. 
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Οι ως άνω θέσεις απέσπασαν τα θετικά σχόλια των κοινοτικών αρμοδίων, 
οι οποίοι και δεσμεύθηκαν ότι θα ληφθούν υπόψη κατά την υλοποίηση 
του χρηματοδοτικού εργαλείου COSME (2014-2020). 
 
Αναμένονται τα τελικά θετικά αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας ,για 
να μην μένουν μόνο οι ελπιδοφόρες εντυπώσεις, αλλά πρακτικά να 
ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα στα νησιά μας.  
  
 
Πειραιάς 11/07/2013                                                 ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Π. 
(Με τη παράκληση να δημοσιευθεί)  
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88..  

ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ 
           
           O Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ. 
Γεώργιος Μπενέτος, αναφορικά με την συμμετοχή του στο «Οικονομικό 
Φόρουμ Ευρωεπιμελητηρίων» θέλει να τονίσει την σημαντικότητα της 
διοργάνωσης αυτής, η οποία έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη και 
συζητήθηκαν μεταξύ άλλων τα καυτά προβλήματα της οικονομικής 
κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, 
οι καινοτόμες δράσεις, οι αλληλεπιδράσεις των οικονομιών, ο 
προσανατολισμός και ο γενικότερος σχεδιασμός προς αντιμετώπιση της 
κρίσης τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Εθνικό επίπεδο. 
 
Η ανάδειξη του κου Μίχαλου  στην θέση του Αντιπροέδρου των 
Ευρωεπιμελητηρίων , που  την επιδιώξαμε από κοινού , ευελπιστούμε να 
ταυτιστεί με την  με την ανάδειξη των προβλημάτων πρώτα της χώρας και 
των μελών μας και κατά δεύτερο λόγο να δημιουργηθεί το περιβάλλον 
εκείνο που θέλει την αναβάθμιση του ρόλου των επιμελητηρίων ως 
συμβούλου του κράτους αλλά και την μέριμνα της βιωσιμότητας του 
θεσμού με οποιονδήποτε δυνατό τρόπο προκειμένου να υπάρξουν οι 
προϋποθέσεις για ένα υγιές επιχειρηματικό πεδίο στην χώρα. 
 
Η εφαρμογή του Γενικού Εμπορικού Μητρώου που στέφθηκε με πλήρη 
επιτυχία αλλά και οι λοιπές υπηρεσίες που αφορούν τα μέλη των 
επιμελητηρίων πρέπει  να αποτελέσουν διεκδικητικό μοχλό πίεσης προς 
την πολιτεία . 
          Στα πλαίσια του Φόρουμ υπήρξε συνάντηση του Προέδρου με τον 
Πατριάρχη Βαρθολομαίο διάρκειας μίας και πλέον ώρας όπου 
συζητήθηκαν πλείστα όσα θέματα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος . 
 
          Στο κρίσιμο μονοπάτι που έχει περιέλθει η χώρα μας και μαζί και 
όλοι οι κλάδοι της οικονομικής δραστηριότητας, χρειάζεται 
προσανατολισμένη και στοχευμένη πολιτική για να βγούμε συντομότερα 
και με όσο το δυνατό  λιγότερες απώλειες από την κρίση που βιώνουμε τα 
τελευταία χρόνια . 
 
Τα Επιμελητήρια αρωγοί και σύμβουλοι της πολιτείας διεκδικούν τον 
σεβασμό  και την αποδοχή του έργου τους ειδικά σε περιόδους που 
ταλανίζουν ολόκληρη την χώρα . 
 
 Πειραιάς 22/10/2013                                ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Π. 
(Με την παράκληση να δημοσιευθεί.)                                                                                                                               
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9. 
                     

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Από 6 έως 8 Δεκεμβρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί στο Στάδιο Ειρήνης 
και Φιλίας το 5ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας. 
Η εν λόγω εκδήλωση οργανώνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Στρατηγικού Σχεδιασμού (Ε.Ο.Σ.Σ.) και υποστηρίζεται ηθικά από το 
Επιμελητήριό μας. 

 Όπως επισημαίνει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γεώργιος 
Μπενέτος, το εν λόγω Φεστιβάλ αποτελεί έναν σημαντικό θεσμό, ένα 
μεγάλο ραντεβού για τα προϊόντα της μελισσοκομίας μας, αναδεικνύει τις 
επιχειρήσεις σε όλη την αλυσίδα παραγωγής έως την τελική κατανάλωση και 
φέρνει σε επικοινωνία, ενημέρωση, επιμόρφωση όλους τους εμπλεκόμενους 
στον κλάδο, προς επίτευξη εμπορικών συνεργασιών. 

Προτρέπονται λοιπόν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφθούν την ως 
άνω έκθεση προς γενικότερη ενημέρωσή τους.  

Περισσότερες πληροφορίες για το Φεστιβάλ / Έκθεση μπορούν να 
λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τις ιστοσελίδες του Επιμελητηρίου 
www.eep.gov.gr και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Στρατηγικού Σχεδιασμού 
www.edpa.gr .   

 
 
Πειραιάς 25/11/2013                                                     ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Π. 
(Με την παράκληση να δημοσιευθεί.)                                                                                
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      1100..                  
                                                                                                                                                                          ΠΠεειιρρααιιάάςς      2299//0044//22001133      
                                                                                                                                                                                                              ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::    1100440011  
  
  
                                                                                                                                        ΠΠΡΡΟΟΣΣ::  κκ..  ΙΙωωάάννννηη    ΡΡεεκκλλεείίττηη  
                                                                                                                                                                            ΠΠρρόόεεδδρροο  ΕΕ..ΕΕ..ΑΑ..    
  
ΑΑγγααππηηττέέ  ππρρόόεεδδρρεε,,  
  
ΤΤηηνν  2266//0044//22001133  μμααςς  δδιιααββιιββάάσσθθηηκκεε  ττοο  μμεε  ααρρ..  ππρρωωττ..  55003355//2266..0033..22001133  έέγγγγρρααφφόό  
σσααςς,,  πποουυ  ααφφοορράά  ππρρόόθθεεσσηη  σσυυννεερργγαασσίίααςς,,  γγιιαα  υυπποοββοολλήή  ππρρόότταασσηηςς    γγιιαα  δδρράάσσηη  
σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  ««ΑΑννάάππττυυξξηη  ΑΑννθθρρώώππιιννοουυ  ΔΔυυννααμμιικκοούύ»»..  
ΠΠρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  εειισσάάγγοουυμμεε  ττηηνν  εενν  λλόόγγωω  ππρρόότταασσηη    ππρροοςς  έέγγκκρριισσηη  σστταα  όόρργγαανναα  
δδιιοοίίκκηησσηηςς  ττοουυ  εεππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ((ΔΔ..ΕΕ..--ΔΔ..ΣΣ..)),,  ππααρραακκααλλοούύμμεε  νναα  μμααςς  γγννωωρρίίσσεεττεε  
ττιιςς  ππααρρααμμέέττρροουυςς  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  ττηηςς  δδρράάσσηηςς,,  ιιδδίίωωςς  όόσσοονν  ααφφοορράά::  
  
--ττοουυςς  εεππααγγγγεελλμμααττιικκοούύςς  κκλλάάδδοουυςς  μμεελλώώνν  μμααςς  πποουυ  θθαα  ππεερριιλλααμμββάάννεειι,,  
--ττιιςς  δδοομμέέςς  πποουυ  θθαα  ααννααππττυυχχθθοούύνν  γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  δδρράάσσηηςς,,  
--τταα  οοφφέέλληη  πποουυ  θθαα  ππρροοκκύύψψοουυνν  γγιιαα  τταα  μμέέλληη  μμααςς,,  
--ττιιςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ττοουυ  εεππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ,,  
--ττοο  κκεεννόό  σσττηηνν  ππιισσττοοπποοίίηησσηη,,    όόσσοονν  ααφφοορράά  ττηηνν  ««εεππααγγγγεελλμμααττιικκήή    ιικκααννόόττηητταα»»    
σσττηηνν  δδρραασσττηηρριιοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  μμεελλώώνν  μμααςς  ,,ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  κκααλλύύψψεειι  ηη  δδρράάσσηη..  
    
ΠΠααρρααμμέέννοοννττεεςς  σσττηη  δδιιάάθθεεσσήή  σσααςς  γγιιαα  ππεερρααιιττέέρρωω  σσυυννεερργγαασσίίαα,,  
  
                                                                                                                                                                    ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  
                                                                                                                                                                ΟΟ    ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ                                                                                        

                              

                                                                                                                          ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ    ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ  
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                                                                      77..  ΔΔΙΙΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  

11..    
                                                                                                                                                                  ΠΠεειιρρααιιάάςς                2288//1111//22001133  
                                                                                                                                                                                              ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::                2233779922  
      
  

                                                                                                                                    ΠΠΡΡΟΟΣΣ::      κκ..  ΚΚ..  ΑΑΡΡΒΒΑΑΝΝΙΙΤΤΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟ  
                                                                                                                                                                                        ΥΥπποουυρργγόό  ΠΠααιιδδεείίααςς  &&  ΘΘρρηησσκκεευυμμάάττωωνν  
  
  
    

κκύύρριιεε  ΥΥπποουυρργγέέ,,  
  
ΣΣααςς  δδιιααββιιββάάζζοουυμμεε  σσυυννηημμμμέένναα  ««ααίίττηησσηη  ––  υυπποοββοολλήή  ππρρόότταασσηηςς»»  ττηηςς    
κκααςς    ΕΕυυσσττρρ..  ΡΡοούύσσσσοουυ,,  μμεε  θθέέμμαα  ««ααίίττηημμαα  γγιιαα  ττηηνν  έέννττααξξηη  ττηηςς  εειιδδιικκόόττηηττααςς  
ααρργγυυρροοχχρρυυσσοοχχοοίίααςς  σσττοο  ΣΣΕΕΚΚ--  ΙΙΕΕΚΚ  ΚΚοορρυυδδααλλλλοούύ»»..  
  
ΕΕππεειιδδήή  θθεεωωρροούύμμεε  όόττιι  ηη  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  εειιδδιικκόόττηητταα,,  μμπποορρεείί  νναα  ππρροοσσφφέέρρεειι  
σσττηηνν  εεννίίσσχχυυσσηη  ττηηςς  οοιικκοοννοομμίίααςς  ττηηςς  εευυρρύύττεερρηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  ττοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά,,  
ππααρραακκααλλοούύμμεε  γγιιαα  ττιιςς  εεννέέρργγεειιέέςς  σσααςς  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  υυλλοοπποοιιηηθθεείί  ηη  ωωςς  άάννωω  
ππρρόότταασσηη..  
  
                                                                                                                                                            ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  
                                                                                                                                                          ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  
  
                                                                                                                                            ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ  
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22..  
                                                                                    ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  
  
ΤΤοο  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκόό  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ΠΠεειιρρααιιάά,,  μμεε  ααφφοορρμμήή  δδηημμοοσσιιεεύύμμαατταα  γγιιαα    
εεππιικκεείίμμεεννηη  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττηηνν  
εεππααγγγγεελλμμααττιικκήή  σσττέέγγηη,,  ττοοπποοθθεεττεείίττααιι  δδιιαα  ττοουυ  ππρροοέέδδρροουυ  ττοουυ  κκ..  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  
ΜΜππεεννέέττοουυ  ωωςς  εεξξήήςς::  
  
««ΘΘεεωωρρεείίττααιι  άάκκααιιρρηη  ηη  σσυυζζήήττηησσηη  γγιιαα  ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηη  ττωωνν  εεμμπποορριικκώώνν  
μμιισσθθώώσσεεωωνν..  
  
    ΤΤηηνν  ώώρραα  πποουυ  οοιι  εεππααγγγγεελλμμααττίίεεςς  κκααιι  οοιι  έέμμπποορροοιι  ππρροοσσππααθθοούύνν  νναα  δδιιααττηηρρήήσσοουυνν  
ττηηνν        εεππιιχχεείίρρηησσήή  ττοουυςς,,  εενν  μμέέσσωω  κκααττααιιγγιισσμμώώνν  φφόόρρωωνν,,  έέκκτταακκττωωνν  εειισσφφοορρώώνν,,  
αασσφφααλλιισσττιικκώώνν  ρρυυθθμμίίσσεεωωνν  κκααιι  δδόόσσεεωωνν,,  ττοο  ττεελλεευυττααίίοο  πποουυ  θθαα  ππεερρίίμμεενναανν  εείίννααιι  
κκααιι  ηη  ««ααπποομμάάκκρρυυννσσήή»»  ααππόό  ττοο  κκααττάάσσττηημμάά  ττοουυςς..  

  
ΣΣττοονν  ααννττίίπποοδδαα,,  ααυυττόό  πποουυ  θθαα  ππρροοσσδδοοκκοούύσσαανν  εείίννααιι  ηη  ππλλήήρρηηςς  εεννεερργγοοπποοίίηησσηη  
δδιιααττάάξξεεωωνν  μμεείίωωσσηηςς  ττοουυ  κκααττααββλληηττέέοουυ  μμιισσθθώώμμααττοοςς  ((εείίττεε  μμεε  ννοομμοοθθεεττιικκήή  
ππααρρέέμμββαασσηη  εείίττεε  μμεε  σσυυμμββααττιικκήή  λλύύσσηη  μμέέσσωω  κκααιι  ττωωνν  εεππιιττρροοππώώνν  
δδιιαακκααννοοννιισσμμοούύ  εεμμπποορριικκώώνν  μμιισσθθώώσσεεωωνν)),,  ιιδδίίωωςς  σσττιιςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  πποουυ  οοιι  
ιιδδιιοοκκττήήττεεςς  ττωωνν  αακκιιννήήττωωνν  δδεενν  εεππιιδδεειικκννύύοουυνν  ττηηνν  ααρρμμόόζζοουυσσαα  σσττηηνν  οοιικκοοννοομμιικκήή  
σσυυγγκκυυρρίίαα  ττωωνν  ττεεσσσσάάρρωωνν  ττεελλεευυττααίίωωνν  εεττώώνν,,  δδιιααππρρααγγμμααττεευυττιικκήή  ππρραακκττιικκήή..  

  
ΕΕππιιττέέλλοουυςς,,  ααςς  σσττααμμααττήήσσεειι  ηη  δδιιαα  ττηηςς  σσυυννεεχχοούύςς  μμεεττρροολλοογγίίααςς  ααπποοδδυυννάάμμωωσσηη  
ττηηςς  ααγγοορράάςς  κκααιι  όόσσωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ππρροοσσππααθθοούύνν  νναα  μμεείίννοουυνν  ζζωωννττααννέέςς,,  σσεε  
ππεείίσσμμαα  ττηηςς  ττρροοφφοοδδόόττηησσηηςς  ττοουυ  ττέέρρααττοοςς  ττηηςς  ααννεερργγίίααςς..  

  
ΕΕυυεελλππιισσττοούύμμεε  όόττιι    ηη  ηηγγεεσσίίαα  ττοουυ  οουυσσιιαασσττιικκάά  ααρρμμόόδδιιοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  
ΑΑννάάππττυυξξηηςς,,  θθαα  δδώώσσεειι  ττηηνν  ππρρέέπποουυσσαα  λλύύσσηη  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  
εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηηττααςς»»..  

    
  
  
  
  
ΠΠεειιρρααιιάάςς    2277//0088//22001133                                                                                                                                  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  
((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))    
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33..  
                                                                                                                                                                                                        ΠΠεειιρρααιιάάςς          1111//0077//22001133  
                                                                                                                                                                                                              ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::        1155884477  
  
                                                                                                                                    ΠΠΡΡΟΟΣΣ::      κκ..  ΧΧάάρρηη  ΘΘεεοοχχάάρρηη  
                                                                                                                                                              ΓΓ..  ΓΓρρααμμμμααττέέαα  ΔΔηημμ..ΕΕσσόόδδωωνν  
  

                                                                                                                  ΚΚΟΟΙΙΝΝ::  ΔΔ//ννσσηη  ΜΜεεττααφφοορρώώνν--
ΕΕππιικκοοιιννωωννιιώώνν                              
ΠΠ..ΕΕ..  ΠΠεειιρρααιιάά  &&  
ΝΝήήσσωωνν    

  
  
κκύύρριιεε  ΓΓ..  ΓΓρρααμμμμααττέέαα,,  
  
  

ΜΜέέλληη  ττοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ,,  εεκκππααιιδδεευυττέέςς  οοδδηηγγώώνν  ααυυττοοκκιιννήήττωωνν,,  μμααςς  
ππλληηρροοφφόόρρηησσαανν  γγιιαα  ττηηνν  έέλλλλεειιψψηη  κκλλιιμμαακκίίοουυ  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  
ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  σσττηηνν  ΔΔ//ννσσηη  ΜΜεεττααφφοορρώώνν  &&  ΕΕππιικκοοιιννωωννιιώώνν  ττωωνν  
ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκώώνν  ΕΕννοοττήήττωωνν  ΠΠεειιρρααιιώώςς  &&  ΝΝήήσσωωνν,,  ααρρμμόόδδιιοουυ  γγιιαα  ττηηνν  
έέκκδδοοσσηη  ππααρρααββόόλλωωνν  ΥΥ..ΜΜ..ΕΕ..  
  
ΕΕππεειιδδήή  κκααττάά  ττιιςς  ωωςς  άάννωω  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς,,  οοιι  εενν  λλόόγγωω  ΔΔ//ννσσεειιςς  ττωωνν  λλοοιιππώώνν  
ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκώώνν  ΕΕννοοττήήττωωνν  ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςς,,  δδιιααθθέέττοουυνν  ααρρμμόόδδιιοο  κκλλιιμμάάκκιιοο,,  
ππααρραακκααλλοούύμμεε  γγιιαα  ττηηνν  δδιιεευυθθέέττηησσηη  ττοουυ  θθέέμμααττοοςς  κκααιι  σσττιιςς  ΠΠ..ΕΕ..  ΠΠεειιρρααιιάά  &&  
ΝΝήήσσωωνν..  
  
  
                                                                                                                                                                ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  
                                                                                                                                                              ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  
  
                                                                                                                                              ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ    ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ    
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44..      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  
                                                                                                ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  
  
  
ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ΠΠεειιρρααιιώώςς  κκ..  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  
ΜΜππεεννέέττοοςς,,  σσυυμμμμεεττεείίχχεε  ττηηνν  0011//1111//22001133  σσεε  σσυυννάάννττηησσηη  εερργγαασσίίααςς  πποουυ  εείίχχαανν    οοιι  
ΠΠρρόόεεδδρροοιι  ττωωνν  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκώώνν  &&  ΒΒιιοοττεεχχννιικκώώνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν  ΑΑθθήήννααςς  &&  
ΠΠεειιρρααιιάά,,  κκ..κκ..  ΙΙ..  ΡΡεεκκλλεείίττηηςς,,  ΓΓ..  ΜΜππεεννέέττοοςς,,  ΠΠ..  ΡΡααββάάννηηςς,,  ΑΑ..  ΜΜιιχχάάλλααρροοςς  
ααννττίίσσττοοιιχχαα,,  μμεε  ττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο  ττοουυ  ΕΕ..ΦΦ..ΕΕ..ΤΤ..  κκ..  ΙΙωωάάννννηη  ΤΤσσιιάάλλτταα..  
  
ΘΘέέμμαα  σσυυζζήήττηησσηηςς  ήήτταανν  ηη    ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττωωνν  όόρρωωνν  κκααιι  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεεωωνν,,  γγιιαα  
ττηηνν  εεκκππόόννηησσηη  κκααιι  έέγγκκρριισσηη  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  υυπποοχχρρεεωωττιικκήήςς  κκααττάάρρττιισσηηςς  
ττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν,,  ααρρμμοοδδιιόόττηηττααςς  ττοουυ  ΕΕ..ΦΦ..ΕΕ..ΤΤ..  
  
ΚΚααττάά  ττηηνν  εενν  λλόόγγωω  σσυυννάάννττηησσηη,,  σσττηηνν  οοπποοίίαα  ππααρρίίσσττααννττοο  οο  ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  
ΕΕ..ΦΦ..ΕΕ..ΤΤ..  κκααιι  ααρρμμόόδδιιοοιι  γγιιαα  ττοο  θθέέμμαα  ππααρράάγγοοννττεεςς  ττωωνν  ωωςς  άάννωω  φφοορρέέωωνν,,  κκααθθώώςς  
κκααιι  εεκκππρρόόσσωωπποοςς  ττοουυ  ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά,,  έέγγιιννεε  κκααττααννοοηηττήή  ααππόό  ττοονν  
εεππιικκεεφφααλλήήςς  ττοουυ  ΕΕ..ΦΦ..ΕΕ..ΤΤ..,,  ηη  ππρρόότταασσηη  ττωωνν  ΠΠρροοέέδδρρωωνν  ττωωνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν  γγιιαα  
ααππλλοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  δδιιααδδιικκαασσιιώώνν  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  ττωωνν  ππρροοααννααφφεερρθθέέννττωωνν  
ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  κκααιι  υυιιοοθθέέττηησσηη  ττηηςς  εεξξ  ααπποοσσττάάσσεεωωςς  κκααττάάρρττιισσηηςς,,  μμεε  
δδιιαασσφφάάλλιισσηη  ττηηςς  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκόόττηηττααςς  κκααιι  ττηηςς  δδιιααφφάάννεειιααςς..  
  
ΤΤέέλλοοςς  δδεεσσμμεεύύθθηηκκεε  νναα  ππάάρρεειι  άάμμεεσσαα  ττιιςς  ααννάάλλοογγεεςς  ππρρωωττοοββοουυλλίίεεςς,,  
εειισσηηγγοούύμμεεννοοςς  ττηηνν  θθεεσσμμοοθθέέττηησσηη  ττωωνν  ααννααγγκκααίίωωνν  ρρυυθθμμίίσσεεωωνν,,  σσττηηνν  πποολλιιττιικκήή  
ηηγγεεσσίίαα  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΑΑγγρροοττιικκήήςς  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  &&ΤΤρροοφφίίμμωωνν..  
  
                                                                                                                                                                              ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΕΕ..ΕΕ..ΠΠ..  
ΠΠεειιρρααιιάάςς          0088//1111//22001133  
((ΜΜεε  ττηηνν  ππααρράάκκλληησσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί))    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



55..  
                                                                                                                                                                                                      ΠΠεειιρρααιιάάςς    ::    0011--1111--22001133                                                                        
  ΑΑρρ..  ππρρωωττ..            2222118844  
                                                                                                                                                      
  
  ΠΠρροοςς  ::  κκ..  ΙΙωωάάννννηη  ΜΜιιχχεελλάάκκηη    
                                                                                                                                                                                                              ΥΥπποουυρργγόό  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν    
                                                                                                                                                                                                  

                                              
                     Κοιν : Κ.Ε.Ε. 
                                Επιμελητήρια της Χώρας 
            
                                                   
 
         Στη σημερινή εποχή που η παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργήσει νέα 
δεδομένα στο οικονομικό επίπεδο κάθε αναπτυγμένου και οργανωμένου 
κράτους, θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη η ενίσχυση και η άνοδος του 
Επιμελητηριακού θεσμού επίσημου εκφραστή των φορέων της 
παραγωγικής διαδικασίας και επίσημου συμβούλου της Πολιτείας (ν. 
2081/92-ν.3419/05). 
          Η αναβάθμιση και η στήριξη του Επιμελητηριακού θεσμού δεν 
μπορεί να είναι μόνο ουσιαστική, αλλά και τυπική που θα προσδίδει 
το κύρος που αρμόζει στο θεσμό αυτό . 
          Με την Υπουργική Απόφαση 75101/1976 (ως ισχύει) του 
Υπουργού Εσωτερικών στο πρωτόκολλο εθιμοτυπίας όπως περιγράφεται, 
οι εκάστοτε εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων καλούνται να λάβουν θέσεις 
μακριά από αυτό που αρμόζει στο θεσμό που υπηρετούν, δηλ. μετά από 
Συλλόγους Σωματεία και άλλα . 
           
 Κύριε Υπουργέ , 
            Είναι επιβεβλημένη η διόρθωση της Υπουργικής απόφασης με 
ανάλογη τροποποίηση του πρωτοκόλλου εθιμοτυπίας, η οποία να συνάδει 
με το κύρος και την βαρύτητα των εκπροσώπων των Διοικήσεων των 
Επιμελητηριακών οργάνων, ως εκπροσώπων της ραχοκοκαλιάς της 
οικονομίας της χώρας μας . 
            Πιστεύουμε ότι θα σας βρούμε συμπαραστάτη και θα έχουμε 
άμεση ικανοποίηση του αιτήματός μας .      
 
 
  
                                                                                   Με  εκτίμηση, 
                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ 
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6.  
                                                                                                                                                                            ΠΠεειιρρααιιάάςς            2288//0055//22001133  
                                                                                                                                                                                                              ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::            1122118822  
  
                                                                                                                            ΠΠΡΡΟΟΣΣ::    --  κκοο..  ΚΚωωνν//ννοο  ΜΜοουυσσοουυρροούύλληη  
                                                                                                                                                                ΥΥπποουυρργγόό  ΝΝααυυττιιλλίίααςς  &&  ΑΑιιγγααίίοουυ  
                                                                                                                                                          --  κκοο..  ΓΓεεώώρργγιιοο  ΑΑννωωμμεερρίίττηη  
                                                                                                                                                                          ΠΠρρόόεεδδρροο  &&  ΔΔ//νντταα  ΣΣύύμμββοουυλλοο  ΟΟ..ΛΛ..ΠΠ..    
  
  
κκύύρριιεε  ΥΥπποουυρργγέέ  ,,  ΔΔ//νντταα  ΣΣύύμμββοουυλλεε,,  
  
  
ΣΣεε  σσυυννέέχχεειιαα  ππρροογγεεννέέσσττεερρωωνν  εεγγγγρράάφφωωνν  μμααςς,,  εεππααννααφφέέρροουυμμεε  ττοο  θθέέμμαα  ττηηςς  
εεκκππρροοσσώώππηησσηηςς  ττωωνν  ππααρρααγγωωγγιικκώώνν  ττάάξξεεωωνν  κκααιι  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  
εεκκππρροοσσώώππωωνν  ττοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  μμααςς,,  σσττοο  δδιιοοιικκηηττιικκόό  σσυυμμββοούύλλιιοο  ττοουυ  
ΟΟ..ΛΛ..ΠΠ..  
  
ΗΗ  ππααρρααππάάννωω  σσυυμμμμεεττοοχχήή  εεκκππρροοσσώώππωωνν  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν--χχρρηησσττώώνν  ττωωνν  
λλιιμμεεννιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν,,  εεκκττιιμμοούύμμεε  όόττιι  θθαα  σσυυννεειισσφφέέρρεειι  θθεεττιικκάά  σσττηηνν  
ααπποοδδοοττιικκόόττεερρηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  λλιιμμααννιιοούύ,,  ιιδδίίωωςς  ττηηνν  σσηημμεερριιννήή  εεπποοχχήή,,  κκααττάά  ττηηνν  
οοπποοίίαα  οουυσσιιαασσττιικκάά  ααννααδδιιααρρθθρρώώννοοννττααιι  κκααιι  εεκκσσυυγγχχρροοννίίζζοοννττααιι  οοιι  ππααρρεεχχόόμμεεννεεςς  
ααππόό  ττοονν  οορργγααννιισσμμόό  υυππηηρρεεσσίίεεςς,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  ααπποοδδώώσσοουυνν  τταα  μμέέγγιισστταα,,  σσττηηνν  
ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  κκρροουυααζζιιέέρρααςς  κκααιι  ττηηνν  εεννίίσσχχυυσσηη  ττοουυ  δδιιααμμεετταακκοομμιισσττιικκοούύ  ρρόόλλοουυ  
ττοουυ,,  σσττηηνν  ππααγγκκόόσσμμιιαα  ννααυυττιιλλιιαακκήή  ααγγοορράά..  
  
ΠΠααρρααμμέέννοοννττααςς  σσττηη  δδιιάάθθεεσσήή  σσααςς  γγιιαα  ππεερρααιιττέέρρωω  σσυυννεερργγαασσίίαα,,  
  
  
                                                                                                                                                                    ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  
                                                                                                                                                                  ΟΟ    ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  
  
                                                                                                                                                  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ    ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ  
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77..  
                                                                                                                                                                                                        ΠΠεειιρρααιιάάςς      1133//0088//22001133        
                                                                                                                                                                                                              ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::      1177778899  
  
    

ΠΠΡΡΟΟΣΣ::            ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΑΑ  
ΟΟΜΜΟΟΣΣΠΠΟΟΝΝΔΔΙΙΑΑ            
ΠΠΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥΧΧΩΩΝΝ  ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΩΩΝΝ    
ΚΚΑΑΥΥΣΣΙΙΜΜΩΩΝΝ  ((ΠΠ..ΟΟ..ΠΠ..ΕΕ..ΚΚ..))  

  
  

κκύύρριιοοιι  σσυυννάάδδεελλφφοοιι,,  
  
ΣΣεε  σσυυννέέχχεειιαα  ee--mmaaiill  σσααςς,,  ααννααφφοορριικκάά  μμεε  ττηηνν  μμεείίωωσσηη  ττοουυ  ΕΕ..ΦΦ..ΚΚ..  σσττηηνν  
ννηησσιιωωττιικκήή  ΕΕλλλλάάδδαα  κκααιι  ττοουυ  μμεε  ααρρ..  ππρρωωττ..  11000088//1188--0066--22001133  εεγγγγρράάφφοουυ  
σσααςς  ππρροοςς  ττοονν  κκ..  ΥΥππ..  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν,,  εεππιιθθυυμμοούύμμεε  νναα  σσααςς  γγννωωρρίίσσοουυμμεε  τταα  
ππααρραακκάάττωω::  
  
ΤΤοο  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιόό  μμααςς  θθέέλλοοννττααςς  νναα  σσυυμμββάάλλλλεειι  σσττηηνν  εεξξάάλλεειιψψηη  ήή  άάμμββλλυυννσσηη  
ττωωνν  δδυυσσμμεεννώώνν  σσυυννθθηηκκώώνν  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκήήςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  σστταα  ννηησσιιάά  
μμααςς,,  σσυυμμμμεεττέέχχεειι  ωωςς  ιιδδρρυυττιικκόό  μμέέλλοοςς  σσττοονν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρριιαακκόό    ΌΌμμιιλλοο  
ΑΑννάάππττυυξξηηςς  ΕΕλλλληηννιικκώώνν  ΝΝηησσιιώώνν  ((ΕΕ..ΟΟ..ΑΑ..ΕΕ..ΝΝ..))  κκααιι  σσττοο  ΔΔίίκκττυυοο  
ΝΝηησσιιωωττιικκώώνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς    ΈΈννωωσσηηςς    ((  IINNSSUULLEEUURR)),,  όόπποουυ  
οο  υυπποογγρράάφφωωνν  ττοο  ππααρρόόνν  έέχχεειι  ττηηνν  ιιδδιιόόττηητταα  ττοουυ  ΓΓεενν..  ΓΓρρααμμμμααττέέαα..  
  
  ΟΟιι  φφοορρεείίςς  ααυυττοοίί    έέχχοουυνν  σσκκοοππόό  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  ννηησσιιωωττιικκήήςς  
εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηηττααςς,,  μμέέσσαα  ααππόό  σσυυννεεχχεείίςς  εεππααφφέέςς  μμεε  ΈΈλλλληηννεεςς  κκααιι  
ΚΚοοιιννοοττιικκοούύςς  ααξξιιωωμμααττοούύχχοουυςς  κκααιι  υυπποοββοολλήή  σσχχεεττιικκώώνν  ππρροοττάάσσεεωωνν,,  σσττιιςς  
οοπποοίίεεςς  ππεερριιλλααμμββάάννεεττααιι  κκααιι  ηη  μμεείίωωσσηη  ττηηςς  φφοορροολλοογγιικκήήςς  εεππιιββάάρρυυννσσηηςς  γγιιαα  
ττιιςς  ννηησσιιωωττιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς..    
  
ΣΣυυννεεππώώςς  μμόόννοο  θθεεττιικκάά  σσχχόόλλιιαα  μμπποορρεείί  νναα  ααπποοσσππάάσσεειι  ττοο  ωωςς  άάννωω  έέγγγγρρααφφόό  
σσααςς..  
  
ΠΠρροοςς  γγεεννιικκόόττεερρηη  εεννηημμέέρρωωσσήή  σσααςς,,  σσααςς  γγννωωσσττοοπποοιιοούύμμεε  ττιιςς  θθέέσσεειιςς  μμααςς  γγιιαα  
ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ττωωνν  ννηησσιιώώνν::  

    

  

  

  



Α. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

α) Σύνδεση με την ηπειρωτική χώρα (ακτοπλοϊκή σύνδεση  - 
συνδυασμένες μεταφορές – άγονες γραμμές – διακίνηση εμπορευμάτων 
και πρώτων υλών) 
β) Οδικό Δίκτυο των νησιών 
 
     Β. ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

α) Δημιουργία, ανάπτυξη και τελειοποίηση των υποδομών που αφορούν 
τα λιμάνια (προκειμένου να εξυπηρετούν και νέου τύπου πλοία και 
κρουαζιερόπλοια) και  τα αεροδρόμια – υδατοδρόμια των νησιών 
β) Υποδομές που αφορούν ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες, τραπεζικές – 
ταχυδρομικές συναλλαγές, δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικός 
καθαρισμός. 
γ) Βελτίωση υποδομών υγείας με έμφαση στην αύξηση των γιατρών και 
του νοσηλευτικού προσωπικού – Δημιουργία Κέντρων Υγείας και 
Περιφερειακών Πολυϊατρείων όπου δεν υπάρχουν – Εντατικοποίηση της 
δράσης από πλευράς Ο.Τ.Α. που αφορά τη «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 
δ) Ανάπτυξη εναλλακτικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
αφαλάτωσης ύδατος  
ε) Ανάδειξη τουριστικών – ιστορικών – αρχαιολογικών τόπων και 
μνημείων 
 

Γ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

α) Εκπαίδευση – επαγγελματική κατάρτιση – τηλεματική (εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.) για αναστροφή της εξόδου του ανθρώπινου δυναμικού 
– ιδιαίτερα των νέων – από τα νησιά στα αστικά κέντρα 
β) Ανάπτυξη και άλλων μορφών δραστηριοτήτων πλην του Τουρισμού 
που αφορούν τομείς, όπως Γεωργία – Αλιεία – Κτηνοτροφία – 
Μεταποίηση – Εμπόριο με την παροχή κινήτρων – επιχορηγήσεων 

 
Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

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

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

 
ΣΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

α) Διατήρηση του παραθαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος με 
έμφαση τοπικά στη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα 
β) Περιορισμός της υπεραλίευσης – παράνομης αλιείας 
γ) Ελεύθερες, προσβάσιμες, καθαρές θάλασσες και ακτές. 
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία και μέσω των 
εν λόγω επιμελητηριακών φορέων. 
 
                                                                  Με εκτίμηση, 
                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΕΝΕΤΟΣ 
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88..  
                                                                                                                                                                                                      ΠΠεειιρρααιιάάςς    ::    88--33--22001133                                                            
  ΑΑρρ..  ππρρωωττ..    55771188      
                                                                                                                                                      
  
  ΠΠρροοςς  ::  κκ..  ΜΜιιχχάάλληη  ΚΚιιοούύσσηη    
                                                                                                                                                                        ΠΠρρόόεεδδρροο  ΟΟμμοοσσπποοννδδίίααςς  
                                                                                                                                                                        ΒΒεεννζζιιννοοππωωλλώώνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς                            

                                                                                                               
Κύριε Πρόεδρε , 

 
                  Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να 
παραστώ στην σημερινή σας ημερίδα . Συγχωρέστε με που δεν θα 
μπορέσω να παρευρεθώ λόγω άλλης ήδη ανειλημμένης υποχρέωσης. 
 
                  Η εγκατάσταση των συστημάτων εισροών εκροών στα 
πρατήρια Υγρών Καυσίμων είναι θέμα πολυσυζητημένο τα τελευταία 
χρόνια, αλλά παραδόξως πως, η λήξη της προθεσμίας τοποθέτησης του 
συστήματος στα πρατήρια καυσίμων της Αττικής (έως 27/3/2013) πήρε 
δημοσιότητα τον τελευταίο μήνα . Σημειωτέον ότι από πληροφόρηση που 
έχουμε από την περιοχή της Τροιζήνας, η οποία υπάγεται Διοικητικά 
στην Αττική, υπάρχει πρόβλημα στην εγκατάσταση εκεί του συστήματος, 
διότι ο ΟΤΕ δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομή. Θα παρακαλούσα 
λοιπόν να συμπεριλάβετε και αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη της 
ημερίδας σας. 
 
                 Σημαντικό είναι βέβαια και το κόστος εγκατάστασης του 
συγκεκριμένου συστήματος, το οποίο πρέπει να επωμιστεί την 
συγκεκριμένη χρονική συγκυρία ο μικρομεσαίος επαγγελματίας . 
 
                  Τα παραπάνω είναι φλέγοντα θέματα για τον κλάδο σας και 
χρήζουν άμεσης επίλυσης . 
 
                   Εύχομαι από  τα διαλαμβανόμενα στην σημερινή ημερίδα να 
διαφωτισθούν και να πληροφορηθούν επαρκώς οι συνάδελφοι του χώρου, 
ούτως ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα στην δουλειά τους. Σε κάθε 
δε περίπτωση, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά και εγώ 
προσωπικά θα είμαστε συμπαραστάτες στις διεκδικήσεις σας .       
         
                                                                                   Με  εκτίμηση, 
                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ  
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      99..  
                                                                                                                                                                              ΠΠεειιρρααιιάάςς          1100//0055//22001133  
                                                                                                                                                                                                              ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::          1100995533  
    
  
                                                                                                              ΠΠΡΡΟΟΣΣ::    κκοο    ΚΚΩΩΣΣΤΤΗΗ    ΧΧΑΑΤΤΖΖΗΗΔΔΑΑΚΚΗΗ  

ΥΥπποουυρργγόό                                                                                                                        
ΑΑννάάππττυυξξηηςς,,  
ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττααςς,,                                                                                
ΥΥπποοδδοομμώώνν,,  ΜΜεεττααφφοορρώώνν    &&  
ΔΔιικκττύύωωνν  

  
                                                                                                                                      κκοοιινν::  κκοο    ΓΓεεώώρργγιιοο  ΠΠρροοββόόπποουυλλοο  
                                                                                                                                          ΔΔιιοοιικκηηττήή  ΤΤρράάππεεζζααςς  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς  
  
  
  
κκύύρριιεε  υυπποουυρργγέέ,,  
  
  
ΜΜέέλληη  ττοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ    ιιδδιιοοκκττήήττεεςς  σσχχοολλώώνν  οοδδηηγγώώνν,,  μμααςς  ππλληηρροοφφόόρρηησσαανν  
γγιιαα  ττηηνν  έέλλλλεειιψψηη  πποουυ  ππααρρααττηηρρεείίττααιι  ττοο  ττεελλεευυττααίίοο  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  σσεε  
««ππααρράάββοολλαα  ––  ΥΥ..ΜΜ..ΕΕ..»»,,  τταα  οοπποοίίαα  δδιιααττίίθθεεννττααιι    ααππόό    κκαατταασσττήήμμαατταα  ττηηςς  
ΕΕθθννιικκήήςς  ΤΤρράάππεεζζααςς..  
  
ΠΠααρραακκααλλοούύμμεε  γγιιαα  ττηηνν  δδιιεερρεεύύννηησσηη  ττοουυ  θθέέμμααττοοςς  ππρροοςς  ττηηνν  κκααττεεύύθθυυννσσηη  ττηηςς  
εεππίίλλυυσσηηςς  ττοουυ,,  οούύττωωςς  ώώσσττεε  νναα  μμηηνν  ττααλλααιιππωωρροούύννττααιι  οοιι  σσυυννααλλλλαασσσσόόμμεεννοοιι    
εεππααγγγγεελλμμααττίίεεςς  κκααιι  πποολλίίττεεςς,,  εεξξεεττααζζόόμμεεννηηςς  αακκοολλοούύθθωωςς  κκααιι  ττηηςς  δδυυννααττόόττηηττααςς  
δδιιάάθθεεσσηηςς  ττωωνν  εενν  λλόόγγωω  ππααρρααββόόλλωωνν  κκααιι  ααππόό  κκαατταασσττήήμμαατταα  όόλλωωνν  ττωωνν  
εεννδδιιααφφεερροομμέέννωωνν  ττρρααππεεζζώώνν..  
  
  
                                                                                                                                                                ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  
                                                                                                                                                            ΟΟ    ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  
  
                                                                                                                                            ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ    ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ  
  
  
  
  
  
  



1100..  
                                                                                                                                                                                                          ΠΠεειιρρααιιάάςς  3311//1100//22001133                                                                              

ΑΑρρ..ΠΠρρωωττ..::2222111100      
                                                                                                            

ΠΠΡΡΟΟΣΣ::  --  κκ..  ΑΑθθααννάάσσιιοο  ΣΣκκοορρδδάά                                                                                                                     
ΥΥφφυυπποουυρργγόό  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  &&                                                                                                     
ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττααςς  

  
      ΚΚΟΟΙΙΝΝ::    --    ΓΓεενν..  ΓΓρρααμμμμααττέέαα  ΕΕμμπποορρίίοουυ  κκ..  ΣΣττ..  ΚΚοομμννηηννόό                                                                          

--    ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..  
--    Επιμελητήρια  της  Χώρας  Επιμελητήρια της Χώρας

 
 
 
     Κύριε Υπουργέ, 
 
Με την υπ' αρ. Α2-861/14.08.2013 (ΦΕΚ 2044/τ.Β722,08.2013) απόφαση 
σας, προβλέπεται μεταξύ άλλων στο άρ. 2 η αναγραφή στα πωλούμενα 
προϊόντα τιμής προ και μετά Φ.Π.Α., επισύροντας σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης και διοικητικό πρόστιμο 500 € ανά κωδικό προϊόντος (παρ. 10 
& 14).  
 
Οι παραπάνω διατάξεις θα επιφέρουν πρόσθετη γραφειοκρατική εργασία 
στις ήδη υπολειτουργούσες επιχειρήσεις, σύγχυση για την τελική τιμή του 
προϊόντος στο καταναλωτικό κοινό και στρέβλωση των κανόνων του υγιούς 
ανταγωνισμού, πιθανολογώντας την τυχόν επικράτηση στρεβλών πρακτικών 
πωλήσεων και έκδοσης παραστατικών στοιχείων. 
Επιπρόσθετα οι «παραβάτες» θα επιβαρύνονται και με το βαρύ πρόστιμο των 
500 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος, σε μια εποχή που πλήττονται από τόσες 
άλλες επιβαρύνσεις. 

Παρακαλούμε λοιπόν για την άμεση κατάργηση των παραπάνω διατάξεων, οι 
οποίες ουσιαστικά δεν προσθέτουν κάτι επί της ουσίας στην ορθή 
διακίνηση προϊόντων. 

 
 

 Με εκτίμηση, 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             

 
                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ  
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1111..  
  
  

                                                                                                                                                                          ΠΠεειιρρααιιάάςς  1199//0022//22001133  
                                                                                                                                                                                  ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::  44444455  
                                                                                                                                                                  
  
                                                                                                                                    ΠΠρροοςς  ::  κκ..  ΣΣΤΤΕΕΦΦΑΑΝΝΟΟ  ΚΚΟΟΜΜΝΝΗΗΝΝΟΟ  
                                                                                                                                                            ΓΓεενν..  ΓΓρρααμμμμααττέέαα  ΕΕμμπποορρίίοουυ                                                         
                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                        
ΚΚοοιινν::  κκ..  ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΗΗ  ΣΣΓΓΟΟΥΥΡΡΟΟ                                                  
ΠΠεερριιφφεερρεειιάάρρχχηη  ΑΑττττιικκήήςς  

  
  
  
κκύύρριιεε  ΓΓεεννιικκέέ,,  
  
ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε    ττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  ΚΚ..ΥΥ..ΑΑ  ΠΠΟΟΛΛ  11000099//0044--0011--22001122  &&  ΠΠΟΟΛΛ  11220033//0022--
1111--22001122,,  οοιι  ιιδδιιοοκκττήήττεεςς  ππρρααττηηρρίίωωνν  υυγγρρώώνν  κκααυυσσίίμμωωνν  ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςς,,  
υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  έέωωςς  2277  ΜΜααρρττίίοουυ  22001133  νναα  εεγγκκαατταασσττήήσσοουυνν  οολλοοκκλληηρρωωμμέέννοο  
σσύύσσττηημμαα  εελλέέγγχχοουυ  εειισσρροοώώνν  κκααιι  εεκκρροοώώνν  κκααυυσσίίμμωωνν,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  
κκεείίμμεεννηη  ννοομμοοθθεεσσίίαα..  
  
ΟΟιι  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  πποουυ  έέρρχχοοννττααιι  σσττοο  εεππιιμμεελληηττήήρριιοο  ααππόό  ττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττηηςς  
ΤΤρροοιιζζηηννίίααςς,,  ααννααφφέέρροουυνν  όόττιι  σσττηηνν  εενν  λλόόγγωω  ππεερριιοοχχήή  δδεενν  υυππάάρρχχεειι  κκάάλλυυψψηη  ααππόό  
ττοονν  ΟΟ..ΤΤ..ΕΕ..  γγιιαα  σσύύννδδεεσσηη  ττωωνν  ππρρααττηηρρίίωωνν  μμεε  ττοο  ΙΙΝΝΤΤΕΕΡΡΝΝΕΕΤΤ  ,,  
ππρροοααππααιιττοούύμμεεννοουυ  γγιιαα  ττηηνν  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς..  
  
ΠΠρροοττεείίννοουυμμεε  λλοοιιππόόνν,,  νναα  ιισσχχύύσσεειι  κκααιι  γγιιαα  ααυυττήή  ττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοο  
χχρροοννοοδδιιάάγγρρααμμμμαα  πποουυ  ππρροοββλλέέππεεττααιι  γγιιαα  ττηηνν  ««λλοοιιππήή  εελλλληηννιικκήή  εεππιικκρράάττεειιαα»»,,  
δδηηλλααδδήή  έέωωςς  2277  ΜΜααρρττίίοουυ  22001144,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  έέωωςς  ττόόττεε  κκααιι  μμεε  μμέέρριιμμνναα  ττωωνν  
ππααρρόόχχωωνν  ττηηλλεεππιικκοοιιννωωννιιαακκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν,,  νναα  κκααλλυυφφθθεείί  ππλλήήρρωωςς  ααππόό  ττεεχχννιικκήήςς  
δδιιααδδιικκττυυαακκήήςς  ααππόόψψεεωωςς  ηη  ππρροοααννααφφεερρθθεείίσσαα  ππεερριιοοχχήή..                  
  
  
                                                                                                                                                                  ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  
                                                                                                                                                                ΟΟ    ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  
  
                                                                                                                                                ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ    ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ  
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              2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ. 

1. 
                                                                                                                                                                                                ΠΠεειιρρααιιάάςς  0011//0033//22001133  

                                                                                                                                                                                                              ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::  55334400  
  
                                                                                                                                                            ΠΠΡΡΟΟΣΣ::    κκ..  ΚΚΩΩΝΝ//ΝΝΟΟ    ΜΜΙΙΧΧΑΑΛΛΟΟ  
                                                                                                                                                                                                ΠΠρρόόεεδδρροο    ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..  
                                                                                                                              ΚΚΟΟΙΙΝΝ::  κκ..κκ..ΠΠρροοέέδδρροουυςς  εεππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν--μμεελλώώνν  ΚΚΕΕΕΕΕΕ                  
κκύύρριιεε  ΠΠρρόόεεδδρρεε,,  
  
ΛΛααμμββάάννοοννττααςς  ααφφοορρμμήή  ααππόό  ττοο  μμεε  ααρρ..ππρρωωττ..  550033//2288--0022--22001133  έέγγγγρρααφφόό  σσααςς  
((κκοοιινν//σσηη  κκααιι  σσεε  εεμμάάςς)),,  εεππιιθθυυμμοούύμμεε  νναα  σσααςς  εεννηημμεερρώώσσοουυμμεε  γγιιαα  ττηηνν  άάπποοψψήή  μμααςς  
γγιιαα  ττοο  θθέέμμαα  πποουυ  ααννααφφέέρρεεσσθθεε..  
  
ΚΚααττααρρχχήήνν  θθέέλλοουυμμεε  νναα  δδιιεευυκκρριιννίίσσοουυμμεε  όόττιι  δδεενν  θθαα  αασσχχοολληηθθοούύμμεε  μμεε  ττοο  ππεεδδίίοο  
ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  ττηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  εεννόόςς  εεππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  νναα  δδιιοορργγααννώώσσεειι  μμιιαα  
θθεεμμααττιικκήή  εεκκδδήήλλωωσσηη  κκααιι  μμεε  ττοονν  κκααττάάλλοογγοο  ττωωνν  οομμιιλληηττώώνν  σσεε  ααυυττήή,,  γγιιααττίί  
θθεεωωρροούύμμεε  όόττιι  ττοο  θθέέμμαα  ααυυττόό  άάππττεεττααιι  ττηηςς  λλεειιττοουυρργγιικκήήςς  ααυυττοοττέέλλεειιααςς  πποουυ  
ααπποολλααμμββάάννοουυνν  όόλλεεςς  οοιι  εεππιιμμεελληηττηηρριιαακκέέςς  δδοομμέέςς..            
  
ΌΌσσοονν  ααφφοορράά  όόμμωωςς  ττοο  σσκκέέλλοοςς  ττηηςς  εεππιισσήήμμααννσσηηςς  ττοουυ  χχρρέέοουυςς  γγιιαα  ««δδααππάάννεεςς  
κκττιιρριιαακκώώνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν»»,,  αανν  εεννννοοεείίττεε  ττηηνν  ««έέκκτταακκττηη  εειισσφφοορράά»»  γγιιαα  ττηηνν  
ααγγοορράά  κκττηηρρίίοουυ  ττηηςς  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..,,    εεππεειιδδήή  κκααιι  ττοο  δδιικκόό  μμααςς  εεππιιμμεελληηττήήρριιοο  δδεενν  έέχχεειι  
κκααττααββάάλλλλεειι  ττοο  εενν  λλόόγγωω  πποοσσόό,,  θθεεωωρροούύμμεε  κκααθθήήκκοονν  μμααςς  μμέέσσαα  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  
σσυυννεερργγαασσίίααςς  μμααςς  γγιιαα  ττηηνν  δδιιάάσσωωσσηη  κκααιι  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυ  εεππιιμμεελληηττηηρριιαακκοούύ  
θθεεσσμμοούύ    νναα  σσααςς  εεκκθθέέσσοουυμμεε  εεκκ  ννέέοουυ  ττηηνν  θθέέσσηη  μμααςς  εεππίί  ττοουυ  θθέέμμααττοοςς..        
  
ΣΣττοο  ααρρ..55  ππααρρ..66  ττοουυ  ΝΝ..22008811//9922  ωωςς  ιισσχχύύεειι,,  ππρροοββλλέέππεεττααιι  μμεεττααξξύύ  άάλλλλωωνν  όόττιι  μμεε  
ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγοούύ  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  μμεεττάά  ααππόό  ππρρόότταασσηη  ττηηςς  ΓΓ..ΣΣ..  ττηηςς  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ,,  
κκααθθοορρίίζζεεττααιι  ττοο  πποοσσοοσσττόό  εεππίί  ττωωνν  σσυυννδδρροομμώώνν  ττωωνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν,,  ττοο  οοπποοίίοο  
ππεερριιέέρρχχεεττααιι  σσττηη  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..  
  
ΣΣεε  εεφφααρρμμοογγήή  ττηηςς  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηηςς  δδιιάάττααξξηηςς  έέχχεειι  εεκκδδοοθθεείί  κκααιι  ηη  ιισσχχύύοουυσσαα  
ααππόόφφαασσηη  μμεε  ααρρ..  ΚΚ11--        114411//22000099  ((ΦΦΕΕΚΚ  119988//ββ//22000099)),,  μμεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  οορρίίζζεεττααιι  
ττοο  πποοσσοοσσττόό  ττηηςς  τταακκττιικκήήςς  εεππιιχχοορρήήγγηησσηηςς  ττηηςς  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..  ααππόό  τταα  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα..  
  
ΕΕππίί  ττοουυ  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ,,  εεππεειιδδήή  θθεεωωρροούύμμεε  όόττιι  ηη  ίίδδιιαα  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ππρρέέππεειι  νναα  
ττηηρρηηθθεείί  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  ««έέκκτταακκττηη  εειισσφφοορράά»»,,  ππααρραακκααλλοούύμμεε  νναα  μμααςς  δδιιααββιιββάάσσεεττεε  
ττηηνν  σσχχεεττιικκήή  υυπποουυρργγιικκήή  ααππόόφφαασσηη..  
                                                                                                                                                                            ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  
                                                                                                                                                                        ΟΟ    ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  
  
                                                                                                                                                        ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ    ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ  
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2. 

                                
  
                                                                                                                                                                                                        ΠΠεειιρρααιιάάςς    1100//0077//22001133  
                                                                                                                                                                                                              ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::    1155774488  
  
                                                                                                                                    ΠΠΡΡΟΟΣΣ::            --        κκ..  ΚΚ..  ΜΜίίχχααλλοο  
                                                                                                                                                                                    ΠΠρρόόεεδδρροο  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..  

--  κ.κ.  Προέδρους      
Επιμελητηρίων-  
μελών  Κ.Ε.Ε.Ε.  

κ.κ. Προέδρους
Επιμελητηρίων-
μελών Κ.Ε.Ε.Ε.

  
                                                                                                                                      ΚΚΟΟΙΙΝΝ::            --          κκ..  ΣΣττ..  ΚΚοομμννηηννόό  
                                                                                                                                                                                      ΓΓ..ΓΓ..  ΕΕμμπποορρίίοουυ  
                                                                                                                                                                          --          ΟΟ..ΣΣ..ΥΥ..ΕΕ..  
  
κκύύρριιοοιι  ΠΠρρόόεεδδρροοιι,,  
  
ΣΣεε  σσυυννέέχχεειιαα  ττοουυ  ΔΔ..ΤΤ..  ττηηςς  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ  ττηηςς  0088//0077//22001133,,  μμεε  θθέέμμαα  ττηηνν  ππρρόόσσφφααττηη  
ΓΓ..ΣΣ..  ττηηςς  κκααιι  ττοο  μμεε  ααρρ..  ππρρωωττ..  11660022//0088..0077..22001133  έέγγγγρρααφφοο  ττοουυ  ΓΓ..ΓΓ..  ΕΕμμπποορρίίοουυ,,  
εεππιιθθυυμμοούύμμεε  νναα  ααππεευυθθύύννοουυμμεε  έέκκκκλληησσηη  ππρροοςς  όόλλοουυςς  ττοουυςς  εεππιιμμεελληηττηηρριιαακκοούύςς  
σσυυννααδδέέλλφφοουυςς  μμααςς,,  γγιιαα  ααυυττοοσσυυγγκκρράάττηησσηη,,  αανναασσυυγγκκρρόόττηησσηη  κκααιι  
ααυυττοοκκρριιττιικκήή..  
  
ΘΘεεωωρροούύμμεε  όόττιι  εείίννααιι  ππεερριιττττήή  πποολλυυττέέλλεειιαα  ττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  πποουυ  δδιιααννύύοουυμμεε  οοιι  
ααιιχχμμηηρρέέςς  ττοοπποοθθεεττήήσσεειιςς,,  οοιι  ααννττεεγγκκλλήήσσεειιςς  κκααιι  οοιι  ααββάάσσιιμμεεςς  ααννττιιδδρράάσσεειιςς..    
  
ΌΌλλοοιι  μμααςς  εεππιιθθυυμμοούύμμεε  ττηη  ββιιωωσσιιμμόόττηητταα  ττοουυ  εεππιιμμεελληηττηηρριιαακκοούύ  θθεεσσμμοούύ,,  
ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  σσττηηρριιχχθθεείί  ηη  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηητταα  σσττηη  χχώώρραα  μμααςς..  
  
ΕΕμμεείίςς,,  ωωςς  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκόό  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ΠΠεειιρρααιιάά,,  θθαα  εεππιιθθυυμμοούύσσααμμεε  ((σσχχεεττιικκόό  
ττοο  μμεε  ααρρ..  ππρρωωττ..  1155006611//0033..0077..22001133  έέγγγγρρααφφόό  μμααςς  ππρροοςς  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..  ––  
ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα))  ττηηνν  δδιιααττήήρρηησσηη  εεννόόςς  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ααννάά  ππρρώώηηνν  ννοομμόό,,  μμεε  
εεξξααίίρρεεσσηη  ττηηνν  ΑΑθθήήνναα  κκααιι  ΠΠεειιρρααιιάά  πποουυ  ππρροοττεείίννοουυμμεε  ααππόό  έένναα  μμεειικκττόό..  
  
ΣΣττηη  λλοογγιικκήή  όόμμωωςς  ττηηςς  δδιιααττήήρρηησσηηςς  ττοουυ  θθεεσσμμοούύ  κκααιι  ττηηςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  
ααυυττοοδδυυννααμμίίααςς  ττωωνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν,,  μμεε  ββαασσιικκόό  σσκκοοππόό  ττηηνν  ππρροοσστταασσίίαα  ττωωνν  
μμεελλώώνν  πποουυ  εεκκππρροοσσωωπποούύμμεε  κκααιι  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηηττααςς,,  
κκρρίίννοουυμμεε  ωωςς  ππεεδδίίοο  ααννττιιδδιικκίίααςς  κκααιι  ππρροοσσωωππιικκώώνν  εεππιιθθέέσσεεωωνν,,  ττιιςς  σσυυζζηηττήήσσεειιςς  γγιιαα  
δδεευυττεερρεεύύοουυσσεεςς  ππααρρααμμέέττρροουυςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυςς,,  όόππωωςς  οο  σσυυννοολλιικκόόςς  ααρριιθθμμόόςς  
ττοουυςς,,  ηη  ααρριιθθμμηηττιικκήή  σσύύννθθεεσσηη  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττοουυςς  ήή  ηη  γγεεωωγγρρααφφιικκήή  ααρρμμοοδδιιόόττηητταα  
κκάάθθεε  φφοορρέέαα..  
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ΜΜααςς  εεννδδιιααφφέέρρεειι  ηη  δδιιααττήήρρηησσήή  ττοουυςς  κκααιι  ηη  ααννααββάάθθμμιισσηη  ττοουυ  ρρόόλλοουυ  ττοουυςς  κκααιι  ττωωνν  
υυππηηρρεεσσιιώώνν  πποουυ  ππρροοσσφφέέρροουυνν  σστταα  μμέέλληη  ττοουυςς,,  μμέέσσωω  ττηηςς  σσυυννεερργγαασσίίααςς  ττοουυ  
ππρροοσσωωππιικκοούύ  μμεε  ττιιςς  δδιιοοιικκήήσσεειιςς  ττοουυςς..  
  
ΠΠααρραακκααλλοούύμμεε  λλοοιιππόόνν  θθεερρμμάά  γγιιαα  ττηηνν  εεππιικκρράάττηησσηη  ήήρρεεμμωωνν  ααππόόψψεεωωνν  κκααιι  ττηη  
σσττεεννήή  σσυυννεερργγαασσίίαα  όόλλωωνν  μμααςς  κκααιι  ππρρωωττίίσσττωωςς  ττηηςς  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..  μμεε  ττηηνν  ααρρμμόόδδιιαα  
ηηγγεεσσίίαα  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  κκααιι  ιιδδιιααίίττεερραα  ττοονν  ΓΓεεννιικκόό  ΓΓρρααμμμμααττέέαα  
ΕΕμμπποορρίίοουυ  κκ..  ΣΣττέέφφααννοο  ΚΚοομμννηηννόό,,  ττηη  σσυυμμββοολλήή  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  σσττιιςς  δδιιεεκκδδιικκήήσσεειιςς  
μμααςς,,  κκρρίίννοουυμμεε  έέωωςς  ττώώρραα  θθεεττιικκήή..  
  
ΣΣττηη  δδιιάάθθεεσσήή  σσααςς  γγιιαα  ππεερρααιιττέέρρωω  σσυυννεερργγαασσίίαα..  
  
  
                  ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  

ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  
  

            ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ  
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33.. 
                                                                                                                                                                    ΠΠεειιρρααιιάάςς      0033//0077//22001133              
                                                                                                                                                                                                                          ΑΑρρ..  ππρρωωττ..          1155006611  
  
                                                                                                                                                                      ΠΠΡΡΟΟΣΣ::  κκ..  ΚΚ..  ΜΜΙΙΧΧΑΑΛΛΟΟ                                                        

ΠΠρρόόεεδδρροο  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..    
                                                                                                                                                                          ΚΚΟΟΙΙΝΝ::  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα  
                                                                                                                                                                                              ((μμέέλληη  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..))    
  
κκύύρριιεε  ΠΠρρόόεεδδρρεε,,    
ΣΣεε  σσυυννέέχχεειιαα  ττοουυ  μμεε  ααρρ..  ππρρωωττ..  11554477//2200..0066..22001133  εεγγγγρράάφφοουυ  σσααςς,,  κκααττααθθέέττοουυμμεε  
ττοο        ππααρραακκάάττωω  υυππόόμμννηημμαα  ττωωνν    ββαασσιικκώώνν  σσηημμεείίωωνν  εεππεεξξεερργγαασσίίααςς,,  γγιιαα  ττηηνν  
ααννααββάάθθμμιισσηη  ττωωνν  εεππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν    κκααιι  ττοονν  εεκκσσυυγγχχρροοννιισσμμόό  ττοουυ  
εεππιιμμεελληηττηηρριιαακκοούύ  θθεεσσμμοούύ::                                    
1.1.  Διατήρηση  νομοθετικού  πλαισίου  λειτουργίας  τους  ως  Ν.Π.Δ.Δ.    Διατήρηση νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας τους ως Ν.Π.Δ.Δ.
2.2.  Ισχυροποίηση  του  ρόλου  τους  ως  συμβούλου  της  Πολιτείας  και  των  
μελών  τους.  
Ισχυροποίηση του ρόλου τους ως συμβούλου της Πολιτείας και των
μελών τους.

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

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

5.5.  Λειτουργία σε κάθε νομό ενός μόνο Επιμελητηρίου (μεικτό).                    
Στην Αττική κατ’  εξαίρεση να λειτουργούν δύο μεικτά Επιμελητήρια με 
έδρα την Αθήνα και τον Πειραιά και Περιφέρεια αυτή των τέως 
νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων Αθήνας και Ανατολικής Αττικής 
(Επιμελητήριο Αθήνας) και Πειραιά και Δυτικής Αττικής (Επιμελητήριο 
Πειραιά).                                                                                               
Αξιοποίηση  του  υπάρχοντος  προσωπικού,  με  την  ανάδειξη  του  
καταλληλότερου  για  κάθε  συγκεκριμένη  θέση.  
Αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού, με την ανάδειξη του
καταλληλότερου για κάθε συγκεκριμένη θέση.

6.6.  Προληπτικός  έλεγχος  δαπανών  από  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο.  Προληπτικός έλεγχος δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
ΚΚααττόόππιινν  κκααιι  εεφφόόσσοονν  δδιιεευυθθεεττηηθθοούύνν  τταα  ωωςς  άάννωω  σσηημμεείίαα,,  ππρροοττεείίννεεττααιι  νναα      
αακκοολλοουυθθήήσσεειι  σσυυζζήήττηησσηη  μμεε  κκααττάάθθεεσσηη  ππρροοττάάσσεεωωνν,,  γγιιαα  ττιιςς  εεππίί  μμέέρροουυςς  
δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  εεππιιμμεελληηττηηρριιαακκήήςς  ννοομμοοθθεεσσίίααςς  πποουυ  χχρρεειιάάζζοοννττααιι  ττρροοπποοπποοίίηησσηη,,  
όόππωωςς  εεκκλλοογγιικκήή  δδιιααδδιικκαασσίίαα,,  κκααννοοννιισσμμόόςς  ππρροομμηηθθεειιώώνν,,  έέξξοοδδαα  ππααρράάσστταασσηηςς,,  
έέξξοοδδαα  μμεετταακκίίννηησσηηςς,,  κκλλππ..  λλεειιττοουυρργγιικκάά  σσηημμεείίαα,,  τταα  οοπποοίίαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  
εεφφααρρμμόόζζοοννττααιι  σσεε  εεννιιααίίαα  ββάάσσηη  γγιιαα  όόλλαα  τταα  εεππιιμμεελληηττήήρριιαα..  

            
        ΣΣττηη  δδιιάάθθεεσσήή  σσααςς  γγιιαα  ππεερρααιιττέέρρωω  σσυυννεερργγαασσίίαα..  
                                                                                                                                                  ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  
                                                                                                                                                ΟΟ    ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  
  
                                                                                                                                  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ    ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ  

 



 
44..  
  
                                                                                                                                                                                                      ΠΠεειιρρααιιάάςς    ::      0044//1111//22001133                                                                  
  ΑΑρρ..  ππρρωωττ..                2222225555  
                                                                                                                                                      
  
  ΠΠρροοςς  ::    --  κκ..  ΣΣττ..  ΚΚοομμννηηννόό    
                                                                                                                                                                  ΓΓεενν..  ΓΓρρααμμμμααττέέαα  ΕΕμμπποορρίίοουυ  
                                                                                                                                                                                --  κκ..  ΚΚωωνν..  ΜΜίίχχααλλοο  
                                                                                                                                                                                    ΠΠρρόόεεδδρροο  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ  
  
                                                                                                                                    ΚΚοοιινν..::  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα--μμέέλληη  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..                           

                     
 
                                
    κύριε Γεν. Γραμματέα / κύριε Πρόεδρε,                                              
 
 
       Λαμβάνοντας αφορμή από το με αρ. πρωτ. 2374/30-10-2013 έγγραφο 
του κ. Γεν. Γραμματέα Εμπορίου προς τον κ. Πρόεδρο Κ.Ε.Ε.Ε., θα 
επιθυμούσαμε να τοποθετηθούμε ακολούθως . 
 
       Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη και κρίσιμη περίοδο για το 
μέλλον των Επιμελητηρίων και του θεσμού γενικότερα. 
 
       Τα Επιμελητήρια, ανέλαβαν πριν από τρία περίπου χρόνια την 
λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ.  και της Υπηρεσίας μιας Στάσης, μνημονιακές 
υποχρεώσεις της χώρας μας, για την απλούστευση της διαδικασίας 
ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων. 
 
        Θεωρούμε ότι έως σήμερα (παρά τις όποιες μικρές δυσλειτουργίες), 
έχουν ανταποκριθεί αρκετά ικανοποιητικά οι υπηρεσίες των 
Επιμελητηρίων στο έργο τους, απορροφώντας  τον φόρτο εργασίας που 
προστέθηκε, με το προσωπικό που είχαν, χωρίς νέες προσλήψεις. 
 
        Επί της ουσίας δε, η τήρηση και λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. αποσκοπεί 
στην ύπαρξη ενός έγκυρου και ασφαλούς δικτυακού τόπου, όπου και θα 
είναι αποθηκευμένα τα στοιχεία των επιχειρήσεων, διαθέσιμα για 
«χρήση» στις εμπορικές συναλλαγές. 
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        Στην επίτευξη αυτού του στόχου θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις 
προσπάθειές μας, χωρίς αντιπαραθέσεις, αφού όλοι πασχίζουμε για την 
διατήρηση των Επιμελητηρίων ως Ν.Π.Δ.Δ., που θα λειτουργούν ως 
θεματοφύλακες του Γ.Ε.ΜΗ. και θα αποτελούν θύλακες και κέντρα 
ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. 
 
        Για να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω, θα πρέπει να δουλέψουμε 
όλοι, πολιτική ηγεσία αρμόδιων υπουργείων, Κ.Ε.Ε.Ε. και Επιμελητήρια, 
ως μία ομάδα, αποφεύγοντας την δημοσιοποίηση όποιων διαφορετικών 
«απόψεων» υπάρχουν, προσπαθώντας  να λύνουμε  εσωτερικά τα  
ανακύπτοντα  θέματα, μέσα σε κλίμα συνεργασίας, μακριά από πρακτικές 
προσωπικών αντιπαραθέσεων. 
 
         Τέλος, ιδιαίτερης σημασίας για το μέλλον της βιωσιμότητας των 
Επιμελητηρίων, θεωρούμε την κατοχύρωση των εσόδων τους (ιδίως μετά 
την 01/01/2015),  μέσω  της  καθιέρωσης   ενός «τέλους παραμονής στο 
Γ.Ε.ΜΗ.», για όσο διάστημα οι επιχειρήσεις βρίσκονται εγγεγραμμένες σ΄ 
αυτό. 
  
          Παραμένοντας στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία,                            
 
 
  
                                                                          Με  εκτίμηση, 
                                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ  
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55..  
                                                                                                                                                                                                        ΠΠεειιρρααιιάάςς        2288//0088//22001133  
                                                                                                                                                                                                              ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::        1188117711  
  
                                                                                                      ΠΠΡΡΟΟΣΣ::      κκ..  ΚΚΩΩΣΣΤΤΗΗ  ΧΧΑΑΤΤΖΖΗΗΔΔΑΑΚΚΗΗ  
                                                                                                                                      ΥΥπποουυρργγόό  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  &&ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττααςς  
                                                                                                                        ΚΚΟΟΙΙΝΝ::        --      κκ..  ΓΓεεννιικκόό  ΓΓρρααμμμμααττέέαα  ΕΕμμπποορρίίοουυ  

                                                                                                                            --      ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..  
                                                                                                                            --      ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα--μμέέλληη  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..  
  

κκύύρριιεε  υυπποουυρργγέέ,,  
  
ΜΜεε  ττοο  άάρρ..2211  ππααρρ..22  ττοουυ  νν..44117799//22001133,,  δδίίννεεττααιι  ηη  δδυυννααττόόττηητταα  νναα  γγίίννοοννττααιι  
μμέέλληη  ττοουυ  ΞΞεεννοοδδοοχχεειιαακκοούύ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ    εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  πποουυ  
δδρραασσττηηρριιοοπποοιιοούύννττααιι  σσττοονν  ττοουυρριισσμμόό,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  έέωωςς  σσήήμμεερραα  εεγγγγρράάφφοοννττααιι  
σστταα  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιαα  ττοουυ  νν..22008811//11999922  &&  νν..33441199//22000055  ωωςς  ιισσχχύύεειι  
((εεμμπποορροοββιιοομμηηχχααννιικκάά--ββιιοοττεεχχννιικκάά--εεππααγγγγεελλμμααττιικκάά--μμεειικκττάά))..  
  
ΕΕππααννήήλλθθεε  δδηηλλααδδήή  κκααιι  μμάάλλιισστταα  σσεε  εεππίίππεεδδοο  ιισσχχύύοοννττοοςς  ννόόμμοουυ,,  ττοο  ππααρρααππλλήήσσιιοο  
θθέέμμαα  ττηηςς  ίίδδρρυυσσηηςς  ΤΤοουυρριισσττιικκοούύ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ,,  ττοο  οοπποοίίοο  ααννέέκκυυψψεε  ττοο  έέττοοςς  
22000099  κκααιι  ττοο  οοπποοίίοο  ααννττιιμμεεττωωππίίσσθθηηκκεε  εεππιιττυυχχώώςς  ττόόττεε,,  μμεε  ττηηνν  μμηη  ττεελλιικκάά  ψψήήφφιισσηη  
ττηηςς  σσχχεεττιικκήήςς  δδιιάάττααξξηηςς,,  κκααττόόππιινν  σσυυννττοοννιισσμμέέννωωνν  εεννεερργγεειιώώνν  ττοουυ  
ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  μμααςς  κκααιι  ττηηςς  ΚΚεεννττρριικκήήςς  ΈΈννωωσσηηςς  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν..  
  
ΕΕππίί  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς,,  μμεε  ττηηνν  ωωςς  άάννωω  δδιιάάττααξξηη  εεππιιχχεειιρρεείίττααιι  μμιιαα  ««ββίίααιιηη»»  
αανναακκααττααννοομμήή  μμεελλώώνν  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν  μμααςς    κκααιι  ττοουυ  
ΞΞεεννοοδδοοχχεειιαακκοούύ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ..  
  
ΟΟιι  ττοουυρριισσττιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ααπποοττεελλοούύνν  σσηημμααννττιικκόό  μμέέρροοςς  ττωωνν  μμεελλώώνν  μμααςς,,  
ιιδδίίωωςς  ττωωνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν  ττωωνν  ννηησσιιωωττιικκώώνν  ππεερριιοοχχώώνν,,  όόπποουυ  κκααιι  υυππάάρρχχοουυνν  
ααυυττόόννοομμαα  ττμμήήμμαατταα  σσττοο  ΔΔ..ΣΣ..  ττοουυςς..  
ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  δδεε  ααππώώλλεειιααςς  ααυυττώώνν  ττωωνν  μμεελλώώνν,,  σσεε  σσυυννδδυυαασσμμόό  μμάάλλιισστταα  μμεε  ττηηνν  
κκααττάάρργγηησσηη  ττηηςς  ««υυπποοχχρρεεωωττιικκόόττηηττααςς  εεγγγγρρααφφήήςς»»  ααππόό  ττοο  22001155,,  θθαα  οοδδηηγγηηθθοούύνν  
μμεε  μμααθθηημμααττιικκήή  αακκρρίίββεειιαα  τταα  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιάά  μμααςς  κκααιι  οο  θθεεσσμμόόςς  πποουυ  υυππηηρρεεττοούύμμεε  
σσεε  οοιικκοοννοομμιικκόό  μμααρραασσμμόό,,  μμεε  ππιιθθααννοολλοογγοούύμμεεννεεςς  ααρρννηηττιικκέέςς  ππρροοεεκκττάάσσεειιςς  σσττηηνν  
λλεειιττοουυρργγιικκήή  κκάάλλυυψψηη  ττωωνν  ααννααγγκκώώνν  ττοουυ    ΓΓ..ΕΕ..ΜΜΗΗ..,,  ττηηςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  μμιιααςς  
ΣΣττάάσσηηςς  κκααιι  ττωωνν  λλοοιιππώώνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρριιαακκώώνν  ααρρμμοοδδιιοοττήήττωωνν..      
  
ΠΠρροοττεείίννοουυμμεε  λλοοιιππόόνν  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττωωνν  ααρρμμοοδδιιοοττήήττωωνν  σσααςς  ττηηνν  ααννάάλληηψψηη  
ππρρωωττοοββοουυλλιιώώνν  γγιιαα  κκααττάάρργγηησσηη  κκααιι  μμηη  εεφφααρρμμοογγήή  ττηηςς  εενν  λλόόγγωω  δδιιάάττααξξηηςς..  
                                                                                                                                                ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  
                                                                                                                                              ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  
  
                                                                                                                                ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ    
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66..  
  
                                                                                                                                                                                                      ΠΠεειιρρααιιάάςς              1177//0099//22001133      
                                                                                                                                                                                                              ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::            1199228800  
  
                                                                                                                                ΠΠΡΡΟΟΣΣ::      κκ..  ΕΕκκρρέέμμ  ΝΝττεεμμιιρρττάάςς                
                                                                                                                    ΠΠρρόόεεδδρροο  ΔΔ..ΣΣ..  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ΣΣμμύύρρννηηςς  

  
  
                                                                                                                                                        ΚΚΟΟΙΙΝΝ::        --      ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..  

                                                                                                                                                            --      ΕΕ..ΟΟ..ΑΑ..ΕΕ..ΝΝ..  
  

ΑΑγγααππηηττέέ  φφίίλλεε  ΠΠρρόόεεδδρρεε,,  
  
                  ΠΠεερριισσσσόόττεερρηη  λλύύππηη  κκααιι  ααπποογγοοήήττεευυσσηη  ααππόό  εεσσάάςς,,  ααιισσθθάάννθθηηκκαα  όότταανν  
δδιιάάββαασσαα  ττηηνν  μμεε  ααρρ..  ππρρωωττ..    ((ββ--1177//11))  3311330088--9999  //  1100..0099..22001133  εεππιισσττοολλήή  σσααςς  ..  
                  ΗΗ  εεππιιμμεελληηττηηρριιαακκήή  κκοοιιννόόττηητταα  ΕΕλλλλάάδδααςς  &&  ΤΤοουυρρκκίίααςς  έέχχεειι  ααννααππττύύξξεειι  τταα  
ττεελλεευυττααίίαα  χχρρόόννιιαα  ιιδδιιααίίττεερροουυςς  δδεεσσμμοούύςς  σσυυννεερργγαασσιιαακκήήςς  δδιικκττύύωωσσηηςς  ,,  ααλλλλάά  κκααιι  
φφιιλλιικκώώνν  σσχχέέσσεεωωνν  κκααιι  οοφφεείίλλοουυμμεε  όόλλοοιι  νναα  ααννααγγννωωρρίίσσοουυμμεε  ττηηνν  δδιικκήή  σσααςς  
σσηημμααννττιικκήή  σσυυμμββοολλήή  ..  
                  ΟΟιι  λλααοοίί    μμααςς  δδιιααχχρροοννιικκάά  αανν  κκααιι  δδεενν  έέχχοουυνν  ττίίπποοτταα  νναα  χχωωρρίίσσοουυνν  ,,  
ββρρίίσσκκοοννττααιι  κκααττάά  κκααιιρροούύςς  σσεε  ττεεχχννηηττήή  κκρρίίσσηη  δδυυσσππιισσττίίααςς  ,,  οοφφεειιλλόόμμεεννηη  σσεε  
άάσσττοοχχοουυςς    χχεειιρριισσμμοούύςς  ττωωνν  πποολλιιττιικκώώνν    εεκκααττέέρρωωθθεενν,,  ππααρράά  τταα  γγεεννννααίίαα  ββήήμμαατταα  
πποουυ  έέχχοουυνν  γγίίννεειι  τταα  ττεελλεευυττααίίαα  χχρρόόννιιαα  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  πποολλιιττιικκήήςς  κκααλλήήςς  
γγεειιττννίίαασσηηςς..  
                  ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ττοο  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκόό  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ΠΠεειιρρααιιώώςς  κκααιι  εεγγώώ  
ππρροοσσωωππιικκάά,,    σσττηηρρίίζζοουυμμεε  ττοο  δδίίκκααιιοο  ααίίττηημμάά  σσααςς  γγιιαα  δδιιοορργγάάννωωσσηη  ττηηςς  έέκκθθεεσσηηςς  
EEXXPPOO  22002200  σσττηηνν  ΣΣμμύύρρννηη..  
                    ΕΕξξαακκοολλοουυθθώώ  νναα  ππιισσττεεύύωω  όόττιι  θθαα  εεππιικκρρααττήήσσοουυνν  δδεεύύττεερρεεςς  σσκκέέψψεειιςς  σσττοουυςς  
φφίίλλοουυςς  κκααττοοίίκκοουυςς  &&  σσυυννααδδέέλλφφοουυςς  εεππιιχχεειιρρηημμααττίίεεςς  ττηηςς  ΣΣμμύύρρννηηςς  κκααιι  ττεελλιικκάά  θθαα  
ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί  ττοο  ΕΕλλλληηννοοττοουυρρκκιικκόό  ΕΕππιιχχεειιρρηημμααττιικκόό  ΦΦόόρροουυμμ  ττοονν  ΟΟκκττώώββρριιοο  
22001133..  
                                                                                                                                      
                                                                                                                                                ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  
                                                                                                                                              ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  

                                                                                                                                ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ    
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77..  
  
                                                                                                                                                                                                      ΠΠεειιρρααιιάάςς  1155//0022//22001133  
                                                                                                                                                                                                              ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::  44112288  
  
                                                                                                                                                                                                              ΠΠρροοςς  ::    ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..  
                                                                                                                                                                                                ((υυππόόψψηη  ΔΔ..ΕΕ..))  
  
  
  
  
κκύύρριιοοιι  σσυυννάάδδεελλφφοοιι,,                      
                                                                                                                                                                                                                                        
  
  
ΑΑππόό  σσυυζζηηττήήσσεειιςς  μμεεττααξξύύ  μμεελλώώνν  δδιιοοιικκήήσσεεωωνν  εεππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν,,  
ππλληηρροοφφοορρηηθθήήκκααμμεε  ττηηνν  ππρρόόθθεεσσηη  ττηηςς  ΚΚ..ΕΕ..ΕΕ..  νναα  σσυυσσττήήσσεειι  εεππιιττρροοππήή  
ππααρραακκοολλοούύθθηησσηηςς  θθεεμμάάττωωνν  αασσφφααλλιισσττιικκήήςς  δδιιααμμεεσσοολλάάββηησσηηςς..  
  
ΕΕππίί  ττοουυ  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ,,  θθαα  θθέέλλααμμεε  νναα  ππρροοττεείίννοουυμμεε  ωωςς  σσυυμμμμεεττέέχχοονντταα  σσττηη  
σσυυγγκκρρόόττηησσηη  ττηηςς  ωωςς  άάννωω  εεππιιττρροοππήήςς,,  ττοονν  οοιικκοοννοομμιικκόό  εεππόόππττηη  ττοουυ  
εεππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  κκ..  ΚΚωωννσσττααννττίίννοο  ΜΜααρρκκοουυλλιιδδάάκκηη,,  οο  οοπποοίίοοςς  κκααιι    
δδρραασσττηηρριιοοπποοιιεείίττααιι  εεππααγγγγεελλμμααττιικκάά  σσττοο  χχώώρροο..    
  
  
  
                                                                                                                                                        ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,                                                                                                      
                                                                                                                                                    ΟΟ      ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  
  
                                                                                                                                ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ      ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ    
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                                                  33..  ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΗΗΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑΚΚΟΟΙΙ  ΦΦΟΟΡΡΕΕΙΙΣΣ    
  
  
  
11..  
  
                                                                                                                                                                                              ΠΠεειιρρααιιάάςς    ::    0033//0011//22001133  
                                                                                                                                                                                                              ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::  114422  
  
                                                                                                                                                    ΠΠρροοςς  ::    κκ..  ΘΘρραασσύύββοουυλλοο  ΚΚααλλοογγρρίίδδηη  

        ΠΠρρόόεεδδρροο  ΕΕ..ΟΟ..ΑΑ..ΕΕ..ΝΝ  
                    
  
  
  
    ΚΚύύρριιεε  ΠΠρρόόεεδδρρεε,,  
      
    ΣΣεε  ααππάάννττηησσηη  ττοουυ  μμεε  ααρρ..  ππρρωωττ..  55226633//2200--1122--22001122  εεγγγγρράάφφοουυ  σσααςς  μμεε  
θθέέμμαα  ««  ππρροοττάάσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  ΤΤοουυρριισσττιικκήή  ΑΑννάάππττυυξξηη  ττωωνν  ννηησσιιώώνν  »»,,  
εεππιιθθυυμμοούύμμεε  νναα  σσααςς  κκααττααθθέέσσοουυμμεε  ττηηνν  ππααρραακκάάττωω  θθέέσσηη  //  άάπποοψψήή  μμααςς  ..    
                                ΕΕππιικκρροοττοούύμμεε  ττηηνν  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔ..ΣΣ..  ττοουυ  ΕΕ..ΟΟ..ΑΑ..ΕΕ..ΝΝ..  γγιιαα  εεππιιδδίίωωξξηη  
σσυυννάάννττηησσηηςς  μμεε  ττηηνν  ΥΥπποουυρργγόό  ΤΤοουυρριισσμμοούύ  γγιιαα  θθέέμμαατταα  πποουυ  άάππττοοννττααιι  ττηηςς  
ττοουυρριισσττιικκήήςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  ττωωνν  ννηησσιιώώνν  μμααςς  ,,  θθεεωωρροούύμμεε  όόμμωωςς  όόττιι  οο  
ΤΤοουυρριισσμμόόςς  θθαα  ππρρέέππεειι  ππλλέέοονν  νναα  ιιδδωωθθεείί  ωωςς  ττοομμέέααςς  ττηηςς  γγεεννιικκόόττεερρηηςς  
ααννααππττυυξξιιαακκήήςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  σστταα  ννηησσιιάά  κκααιι  όόχχιι  ωωςς  μμοοννααδδιικκήή  ππηηγγήή  
δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  ..  
                                  ΩΩςς  εεκκ  ττοούύττοουυ  θθαα  ππρροοττεείίννααμμεε  ττααυυττόόχχρροοννηη  σσυυννάάννττηησσηη  κκααιι  μμεε  ττοονν  
ΥΥπποουυρργγόό  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  ,,  ΑΑννττααγγωωννιισσττιικκόόττηηττααςς  ,,  ΥΥπποοδδοομμώώνν,,  ΜΜεεττααφφοορρώώνν  κκααιι  
ΔΔιικκττύύωωνν  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  σσυυζζηηττηηθθεείί  ππλλήήρρωωςς  κκααιι  δδιιεεξξοοδδιικκάά  ττοο  θθέέμμαα  ..  
                                  ΟΟ  ΤΤοουυρριισσμμόόςς  μμπποορρεείί  νναα  θθεεωωρρεείίττααιι  ωωςς  ηη  κκύύρριιαα  ππηηγγήή  
δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  σστταα  ννηησσιιάά  μμααςς  ,,  όόμμωωςς  ήήλλθθεε  οο  κκααιιρρόόςς  νναα  ααννααππττύύξξοουυμμεε  --  εειι  
δδυυννααττόόνν  σσεε  όόλλαα  τταα  ννηησσιιάά  ––  ααξξιιόόλλοογγεεςς  εεννααλλλλαακκττιικκέέςς  μμοορρφφέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  ,,  
ααγγρροοττιικκήήςς  ,,  μμεεττααπποοιιηηττιικκήήςς,,  εεμμπποορριικκήήςς  υυφφήήςς  ..  
                                ΈΈττσσιι  ηη  ππεερρίίοοδδοοςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  σσττηη  ννηησσιιωωττιικκέέςς  ππεερριιοοχχέέςς  δδεενν  θθαα  
εεξξααννττλλεείίττααιι  μμόόννοο  ττηηνν  ττοουυρριισσττιικκήή  ππεερρίίοοδδοο  κκααιι  οοιι  ττοουυρριισσττιικκέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  θθαα  
ππρροομμηηθθεεύύοοννττααιι  ππεερριισσσσόόττεερραα  ππρροοϊϊόόνντταα  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  ττοουυςς  ,,  μμεε  άάμμεεσσηη  
σσυυννέέππεειιαα  ττηηςς  εεννίίσσχχυυσσηηςς  ττηηςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  σσττηηνν  ττοοππιικκήή  κκοοιιννωωννίίαα  ..  
                                  ΑΑννααμμέέννααμμεε  ππάάννττωωςς  οο  ΕΕ..ΟΟ..ΑΑ..ΕΕ..ΝΝ..  ωωςς  φφοορρέέααςς  οο  οοπποοίίοοςς  λλεειιττοουυρργγεείί  
ααππόό  ττοο  έέττοοςς  11999944  κκααιι  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  δδιιααρρκκήή  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  μμεε  τταα  μμέέλληη  ττοουυ  νναα  
ααπποοττυυππώώσσεειι  κκααιι  σσυυννττάάξξεειι  έένναα  κκεείίμμεεννοο  εερργγαασσίίααςς  μμεε  θθέέσσεειιςς  κκααιι  ππρροοττάάσσεειιςς  ,,  ττοο  
οοπποοίίοο  θθαα  δδιιααννεεμμηηθθεείί  μμεεττέέππεειιτταα  σστταα  μμέέλληη  γγιιαα  ττυυχχόόνν  δδιιοορρθθώώσσεειιςς  //  ππρροοσσθθέέσσεειιςς  //  
ππρροοττάάσσεειιςς  ..  
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                            ΕΕυυεελλππιισσττοούύμμεε  όόττιι  κκάάπποοιιαα  σσττιιγγμμήή  θθαα  γγίίννοουυμμεε  ααπποοδδέέκκττεεςς  κκααιι  ααυυττήήςς    
ττηηςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  ααππόό  ττοονν  όόμμιιλλόό  μμααςς  ..  
                              ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  γγιιαα  νναα  σσυυμμββάάλλλλοουυμμεε  κκααιι  εεμμεείίςς  σσττηηνν    
υυλλοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω  ,,  σσααςς  ππααρρααθθέέττοουυμμεε  αακκοολλοούύθθωωςς  θθέέμμαατταα  ––  
ππρροοββλλήήμμαατταα  πποουυ  ααννττιιμμεεττωωππίίζζοουυνν  οοιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  μμεελλώώνν  μμααςς  σσττηη  
ννηησσιιωωττιικκέέςς  ππεερριιοοχχέέςς  ττηηςς  ααρρμμοοδδιιόόττηηττααςς  μμααςς  ,,  ηη  εεππίίλλυυσσηη  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  θθαα  
σσυυμμββάάλλλλεειι  θθεεττιικκάά  σσττηηνν  δδηημμιιοουυρργγίίαα  ααννααππττυυξξιιαακκοούύ  εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκοούύ  
ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  ..            

Α. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

α) Σύνδεση με την ηπειρωτική χώρα (ακτοπλοϊκή σύνδεση  - 
συνδυασμένες μεταφορές – άγονες γραμμές – διακίνηση εμπορευμάτων 
και πρώτων υλών) 
β) Οδικό Δίκτυο των νησιών 

Β. ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

α) Δημιουργία, ανάπτυξη και τελειοποίηση των υποδομών που αφορούν 
τα λιμάνια (προκειμένου να εξυπηρετούν και νέου τύπου πλοία και 
κρουαζιερόπλοια) και  τα αεροδρόμια – υδατοδρόμια των νησιών 
β) Υποδομές που αφορούν ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες, τραπεζικές – 
ταχυδρομικές συναλλαγές, δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικός 
καθαρισμός. 
γ) Βελτίωση υποδομών υγείας με έμφαση στην αύξηση των γιατρών και 
του νοσηλευτικού προσωπικού – Δημιουργία Κέντρων Υγείας και 
Περιφερειακών Πολυϊατρείων όπου δεν υπάρχουν – Εντατικοποίηση της 
δράσης από πλευράς Ο.Τ.Α. που αφορά τη «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 
δ) Ανάπτυξη εναλλακτικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
αφαλάτωσης ύδατος  
ε) Ανάδειξη τουριστικών – ιστορικών – αρχαιολογικών τόπων και 
μνημείων 

Γ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

α) Εκπαίδευση – επαγγελματική κατάρτιση – τηλεματική (εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ.) για αναστροφή της εξόδου του ανθρώπινου δυναμικού 
– ιδιαίτερα των νέων – από τα νησιά στα αστικά κέντρα 
β) Ανάπτυξη και άλλων μορφών δραστηριοτήτων πλην του Τουρισμού 
που αφορούν τομείς, όπως Γεωργία – Αλιεία – Κτηνοτροφία – 
Μεταποίηση – Εμπόριο με την παροχή κινήτρων – επιχορηγήσεων 

 
 



Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

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

Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

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

ΣΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

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

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία .         

   

                                            ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη  
                                        ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  
  
                                          ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ  
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22..  
  
                                                                                                                                                                                                        ΠΠεειιρρααιιάάςς    2200//0066//22001133  
                                                                                                                                                                                                              ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::    1144115511  
  
  
  
                                                                                                                                                                      ΠΠΡΡΟΟΣΣ::    IINNSSUULLEEUURR  
  
  
        ΑΑγγααππηηττοοίί  σσυυννάάδδεελλφφοοιι,,  
  
  
ΣΣεε  σσυυννέέχχεειιαα  εεγγγγρράάφφοουυ  σσααςς  ((ee--mmaaiill)),,  σσχχεεττιικκοούύ  μμεε  ττηηνν  αανναακκοοίίννωωσσηη  ττηηςς  ΕΕ..ΕΕ..  
όόσσοονν        ααφφοορράά  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  δδρράάσσηηςς  ««ΕΕππιιχχεειιρρηημμααττιικκόόττηητταα  22002200»»,,  σσααςς  
γγννωωρρίίζζοουυμμεε  ππααρραακκάάττωω  ττιιςς  θθέέσσεειιςς  μμααςς  γγιιαα  ττοο  θθέέμμαα..  
  
Οπωσδήποτε το εν λόγω κείμενο εργασίας έχει ιδιαίτερη πρακτική 
σημασία για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στις νησιωτικές περιοχές 
που καλύπτουν οι επιμελητηριακοί φορείς που εκπροσωπούμε. 
 
Οι άξονες δράσεις για την εκπαίδευση και κατάρτιση των επιχειρηματιών, 
την χρηματοδότηση και μεταβίβαση των επιχειρήσεων, την ίδρυση νέων 
επιχειρηματικών μονάδων (ιδιαίτερα από ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως 
γυναίκες, άνεργους, κλπ.) και η πλήρης μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, 
είναι βασικοί παράγοντες οι οποίοι πιθανολογείται ότι θα συντελέσουν 
στην ανάπτυξη και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 
 
Τώρα αν όλα τα παραπάνω τα εντάξουμε στο πλαίσιο της «πράσινης» 
πλευράς του εγχειρήματος, συνδυαζόμενης και με την «γαλάζια» έκφανσή 
της (υδατοκαλλιέργειες, υδάτινη μορφή ενέργειας, κλπ.), εφόσον μιλάμε 
για νησιά, έχουμε τον ορίζοντα της μελλοντικής νησιωτικής επιχείρησης. 
 
Σ’ αυτό το σημείο θα θέλαμε να σταθούμε ιδιαίτερα, γιατί δεν νοείται στις 
μέρες μας επιχειρηματική επένδυση χωρίς αειφόρο ανάπτυξη, χωρίς 
σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και χωρίς άσκοπη κατανάλωση φυσικών 
πόρων.                                                            
 
Τελευταίο αφήσαμε τον τουριστικό προσανατολισμό της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, γιατί δεν θα θέλαμε να είναι ο μοναδικός τομέας 
άσκησης δραστηριότητας στα νησιά. 
 
Είναι ένα μοντέλο αρκετά προσοδοφόρο, αλλά παρωχημένης εποχής. 
  

63 
 



Δεν είναι δυνατόν να έχουμε υγιή κοινωνικό ιστό σε κάποια περιοχή με 
«μονοκαλλιέργεια» οικονομικής δραστηριότητας τον τουρισμό, εάν δεν 
προσεχθούν ισάξια και η αγροτική παραγωγή, η μεταποίηση, το εμπόριο 
και οι λοιπές υπηρεσίες. 
 
Οι εν λόγω δραστηριότητες,  μπορούν σε τοπικό επίπεδο να σταθούν 
δορυφορικά και επιβοηθητικά του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος, 
με όφελος στο κόστος κτήσης αγαθών από τις τουριστικές επιχειρήσεις, 
αλλά και στην προσφορά θέσεων  στην τοπική αγορά εργασίας σε ετήσιο 
χρονικό ορίζοντα, ιδίως την περίοδο που παρουσιάζει φυσιολογική 
διακοπή η παραδοσιακή παραθεριστική μορφή τουρισμού. 
 
Επομένως, η σύγχρονη επιχειρηματική δράση στα νησιά, πρέπει  να 
καλύπτει και τους τρείς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. 
 
Στην πράξη όμως,  αυτές οι συζητήσεις και αυτοί οι προβληματισμοί και 
ίσως και οι «δημόσιοι διάλογοι»  γίνονται και  ξαναγίνονται και στο τέλος  
καταλήγουν ευχολόγια, τα οποία επικαιροποιούνται ανά τακτά 
διαστήματα. 
 
Προς απλούστευση των επενδυτικών διαδικασιών, γιατί δεν θεσπίζουμε 
ένα γενικό πανευρωπαϊκό πλαίσιο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, 
κοινό για όλους τους κλάδους της οικονομίας, με ποσόστωση ενίσχυσης, 
ανάλογα με τις περισσότερο αναπτυξιακές και  αυξημένης προστιθέμενης 
αξίας και συνεπώς επιθυμούμενες δραστηριότητες; 
 
Και αυτό γιατί όσο και αν ευχόμαστε οι τράπεζες να ανοίξουν την πόρτα 
τους στους επιχειρηματίες ή το μεταφορικό έργο να γίνει λιγότερο 
κοστοβόρο στα νησιά, υπάρχουν εγγενείς δυσκολίες που δεν είναι δυνατό  
να αντιμετωπισθούν, αφού κανείς μας δεν θα ήθελε να δημιουργήσουμε 
γενιά μη βιώσιμων οικονομικά δανειοδοτούμενων επιχειρήσεων, ούτε 
ζημιογόνων ακτοπλοϊκών ναυτιλιακών εταιρειών. 
 
Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια λεπτεπίλεπτη διαχωριστική οικονομική 
αλυσίδα, η οποία δεν θα πρέπει να σπάσει εξαιτίας ενός ή περισσότερων 
αδύναμων κρίκων. 
 
Ας προσπαθήσουμε λοιπόν, να δούμε την επιχείρηση σε πρώτη φάση σαν 
γενική οντότητα και ας ενισχύσουμε με επιπλέον μοριοδότηση, τις 
αντικειμενικά δραστηριοποιούμενες σε μειονεκτικό περιβάλλον 
υποδομών. 
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Ας θεσπισθεί εν κατακλείδι ένα διαχρονικό γενικό πλαίσιο ενίσχυσης, 
«ανοικτό» επ’ αόριστον, για την περίοδο που υπάρχουν διαθέσιμα 
χρήματα, για υποβολή αίτησης ένταξης και ας αφήσουμε στη συνέχεια 
την ιδιωτική πρωτοβουλία να λειτουργήσει, μέσα στα πλαίσια των νόμων 
της προσφοράς και της ζήτησης, επιφυλασσόμενης της κρατικής εξουσίας 
για τον έλεγχο των διατάξεων που αφορούν την εργατική και φορολογική 
νομοθεσία και των κανόνων για την υγιεινή και ασφάλεια των 
πολιτών/καταναλωτών.   
 
                                                                          Με εκτίμηση, 
                                                                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                
 
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ 
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3. 
 
                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΕΥΡΩΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ  
                                   «Επενδύοντας στην Ανάπτυξη»     
                                  15-16/10/2013 Κωνσταντινούπολη. 
 

Θεματική ενότητα: «Νέες τάσεις στα Επιμελητήρια – Μπορούμε να γίνουμε            
πρωτοπόροι;» 

                                    Διερευνητική τοποθέτηση κ. Γεωργίου Μπενέτου  
                                 Προέδρου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. 
 
 
Οι σύγχρονες τάσεις στην παγκόσμια οικονομία υπαγορεύουν ενίσχυση 
του κύρους των Επιμελητηρίων .Για να επιτευχθεί αυτό ίσως χρειάζεται 
να απαντήσουμε πρώτα στο ερώτημα. Tί μορφής Επιμελητήρια θέλουμε ; 
 
••  Επιμελητήρια  φορείς  δημόσιας  εξουσίας  και  πιστοποίησης  της  

εμπορικότητας  ή  
Επιμελητήρια φορείς δημόσιας εξουσίας και πιστοποίησης της
εμπορικότητας ή

••  Επιμελητήρια  «Συμβούλους  επιχειρήσεων»  ή  Επιμελητήρια «Συμβούλους επιχειρήσεων» ή
••  Συνδυασμό  των  παραπάνω    Συνδυασμό των παραπάνω
  
ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ηη  ααππάάννττηησσηη  εείίννααιι  ππρροοκκααθθοορριισσμμέέννηη  ..  ΘΘέέλλοουυμμεε  
σσυυννδδυυαασσμμόό  γγιιαα  νναα  ππρροοσσφφέέρροουυμμεε  κκααιι  σστταα  μμέέλληη  μμααςς  ..  
  
ΤΤόόττεε  όόμμωωςς  ααππααιιττεείίττααιι  κκααλλύύττεερρηη  οορργγάάννωωσσηη  γγιιααττίί  δδεενν  μμπποορροούύμμεε  νναα  
δδιιεεκκδδιικκοούύμμεε  ααρρμμοοδδιιόόττηηττεεςς  χχωωρρίίςς  ττηηνν  υυπποοδδοομμήή  νναα  ττιιςς  δδιιααχχεειιρριισσθθοούύμμεε  ..  
  
ΚΚααιι  όότταανν  λλέέμμεε  υυπποοδδοομμέέςς  εεννννοοοούύμμεε  θθεεσσμμιικκόό  ππλλααίίσσιιοο  ,,  οοιικκοοννοομμιικκήή  
εεππάάρρκκεειιαα  ,,  εεξξεειιδδιικκεευυμμέέννοο  εεππιισσττηημμοοννιικκόό  ππρροοσσωωππιικκόό  ..  
  
ΩΩςς  εεκκ  ττοούύττοουυ  ααςς  εεππιιδδιιώώξξοουυμμεε  μμιιαα  αανναασσυυγγκκρρόόττηησσηη  ττοουυ  θθεεσσμμοούύ  σσττηηνν  
ΕΕλλλλάάδδαα  κκρρααττώώννττααςς  ττηηνν  υυππάάρρχχοουυσσαα  θθέέσσηη  μμααςς  κκααιι  εεννιισσχχύύοοννττααςς  ττηηνν  δδοομμήή  
μμααςς  μμεε  ββάάσσηη  τταα  ππααρρααππάάννωω  ..  
  
ΚΚααιι  ααυυττόό  γγιιααττίί  ηη  κκααθθηημμεερριιννήή  ππρραακκττιικκήή,,  ιιδδίίωωςς  σσττοονν  χχώώρροο  ττηηςς    οοιικκοοννοομμίίααςς  
κκααιι  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν,,  ααπποοδδεειικκννύύεειι  όόττιι  ππέέρραασσεε  ααννεεππιισσττρρεεππττίί  ηη  εεπποοχχήή  πποουυ  
μμπποορρεείί  νναα  λλέέγγααμμεε,,  δδώώσσττεε  μμααςς  ααρρμμοοδδιιόόττηηττεεςς  κκααιι  θθαα  δδοούύμμεε  ππωωςς  θθαα  
ααννττααππεεξξέέλλθθοουυμμεε..  
  
ΣΣήήμμεερραα  ππρρέέππεειι  ππρρώώτταα  νναα  έέχχοουυμμεε  οορργγααννώώσσεειι  ττοο  ππλλάάννοο  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  κκααιι  
μμεεττάά  νναα  ττοο  ππααρροουυσσιιάάσσοουυμμεε  γγιιαα  νναα  δδιιεεκκδδιικκήήσσοουυμμεε  ττεεκκμμηηρριιωωμμέένναα  
οοττιιδδήήπποοττεε..  
  



ΣΣεε  δδιιααφφοορρεεττιικκήή  ππεερρίίππττωωσσηη  θθαα  κκιιννδδυυννεεύύοουυμμεε  ββάάσσιιμμαα  νναα  κκρριιθθοούύμμεε  
««ααννααξξιιόόππιισσττοοιι  σσυυννοομμιιλληηττέέςς»»  κκααιι  μμηη  ιικκααννοοίί  ««μμάάννααττζζεερρςς»»..    
  
ΒΒαασσιικκόό  κκλλεειιδδίί  γγιιαα  ττηηνν  εεννίίσσχχυυσσηη  ττοουυ  θθεεσσμμοούύ  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  θθεεωωρρεείίττααιι  ηη  
εεννοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  υυππααρρχχόόννττωωνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν  ,,  ωωςς  εεξξήήςς  ::  
  
Λειτουργία σε κάθε «νομό» ενός μόνο Επιμελητηρίου (μεικτό). Στην 
Αττική κατ’  εξαίρεση να λειτουργούν δύο μεικτά Επιμελητήρια με έδρα 
την Αθήνα και τον Πειραιά και Περιφέρεια αυτή των τέως νομαρχιακών 
αυτοδιοικήσεων Αθήνας και Ανατολικής Αττικής (Επιμελητήριο Αθήνας) 
και Πειραιά και Δυτικής Αττικής (Επιμελητήριο Πειραιά). 

Η ενοποίηση των Επιμελητηρίων θα επιφέρει για το θεσμό και άλλα 
οφέλη όπως: 
  

1. Καλύτερη εκπροσώπηση των μελών των Επιμελητηρίων σε 
επίπεδο γεωγραφικής περιφέρειας, λόγω ενιαίας μορφής 
προβλημάτων ή έστω ταυτόσημων, τα οποία σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συνολικά μέσα 
στα πλαίσια της τοπικής ή εθνικής οικονομίας και όχι 
κατά κατηγορίες ασκούντων επιχειρηματική 
δραστηριότητα (επαγγελματίες – βιοτέχνες – 
εμποροβιομήχανοι). 

2. Εξοικονόμηση πόρων (υλικών – ανθρώπινου δυναμικού) 

- Λειτουργία ενός Δ.Σ. 
- Λειτουργία μίας Δ.Ε. 
- Λειτουργία μίας «υπηρεσίας» ανά θεματική οργανική 

υπηρεσιακή μονάδα [Διοικητικού, Οικονομικού, 
Μητρώου, Θεμάτων μελών Επιμελητηρίου, 
Μηχανογράφησης, Τύπου – Δημοσίων Σχέσεων – 
Διεθνών Σχέσεων], με αποτέλεσμα την ορθολογικότερη 
αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού.  

- Συγκεντρωτικότερη προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού 
με αποτέλεσμα την οικονομικότερη δαπάνη. 

3. Ενιαία και ορθολογικότερη αντιμετώπιση λειτουργικών 
θεμάτων. 

- Εγγραφές Μητρώου χωρίς αμφισβητήσεις για το ποιος   
εγγράφεται σε ποιο Επιμελητήριο. 
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- Πληρέστερη εφαρμογή Γ.Ε.ΜΗ. και one - stop shop με 
αξιοποίηση του εξοικονομηθέντος από άλλες εργασίες 
προσωπικού (ανωτέρω), χωρίς την ανάγκη διενέργειας 
αρκετών νέων προσλήψεων. 

- Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο της 
ανάδειξης του καταλληλότερου για κάθε συγκεκριμένη 
θέση. 

- Διενέργεια δαπανών με ενιαία μεθοδολογία, μέσα στα 
πλαίσια του ισχύοντος λογιστικού – οικονομικού 
πλαισίου. 

- η θεσμοθέτηση προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο με κλιμάκιο που θα εδρεύει στην Κ.Ε.Ε.Ε., θα 
έχει αρμοδιότητα για όλα τα Επιμελητήρια της χώρας και 
η σχετική αλληλογραφία θα διακινείται με ηλεκτρονικό 
τρόπο, με επιπρόσθετο αποτέλεσμα την σημαντική 
ενίσχυση της πλήρους διαφάνειας των δαπανών μέσω της 
ανάρτησης στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

4. Καλύτερη επιμελητηριακή εικόνα προς τα έξω. 

- Χωρίς το δυσδιάκριτο για τα μέλη μας των διαφορών 
μεταξύ των Επιμελητηρίων και της ανάγκης 
πολυδιάσπασης του θεσμού. 

- Χωρίς την πολυδιάσπαση των παρεμβάσεων προς τους 
φορείς, αφού το γενικό αντικείμενο ενασχόλησής μας 
είναι η ανάπτυξη της οικονομίας της περιφέρειάς μας.  

  
                                                                                                              ΣΣααςς  εευυχχααρριισσττώώ  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοσσοοχχήή  σσααςς  
                                                                                                                            ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ  
                                                                            ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ΕΕππααγγγγεελλμμααττιικκοούύ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ΠΠεειιρρααιιώώςς  
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44..  
  
                                                                                                                                                                                                        ΠΠεειιρρααιιάάςς  3300  //0044//22001133        
                                                                                                                                                                                                              ΑΑρρ..  ππρρωωττ..  ::    1100557711  
  
  
                                                                                                            ΠΠΡΡΟΟΣΣ::  κκοο    ΜΜΙΙΧΧΑΑΛΛΗΗ    ΑΑΔΔΑΑΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΑΑΔΔΗΗ  
                                                                                                                                                                    ΠΠρρόόεεδδρροο    ΕΕ..ΕΕ..ΣΣΥΥ..ΜΜ..  
  
  
  
  
ΑΑγγααππηηττέέ    ππρρόόεεδδρρεε,,  
  
                            ΣΣααςς  δδιιααββιιββάάζζοουυμμεε  σσυυννηημμμμέένναα  ππλληηρροοφφοορριιαακκόό  υυλλιικκόό,,    πποουυ  ααφφοορράά  
ααιιττοούύμμεεννηη  σσυυννεερργγαασσίίαα  ααππόό  ττοο  ΙΙΝΝΣΣΤΤΙΙΤΤΟΟΥΥΤΤΟΟ  ΒΒΙΙΩΩΣΣΙΙΜΜΗΗΣΣ  
ΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  &&  ΔΔΙΙΚΚΤΤΥΥΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ  ((ΙΙ..ΜΜΕΕΤΤ..)),,  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  
ττοουυ    εευυρρωωππααϊϊκκοούύ    ππρροογγρράάμμμμααττοοςς    IInntteelllliiggeenntt  EEnneerrggyy  ––  EEuurrooppee  22001133..  
  
                            ΕΕππεειιδδήή  θθεεωωρροούύμμεε  όόττιι  ττοο  γγννωωσσττιικκόό  ααννττιικκεείίμμεεννοο  ττοουυ  όόλλοουυ  
εεγγχχεειιρρήήμμααττοοςς,,    άάππττεεττααιι  ττηηςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  ττοουυ  εεππιιμμεελληηττηηρριιαακκοούύ  σσυυννδδέέσσμμοουυ  
μμααςς,,  ππααρραακκααλλοούύμμεε  γγιιαα  ττηηνν  ααππόό  μμέέρροουυςς  σσααςς  εεξξέέτταασσηη  ττοουυ  θθέέμμααττοοςς..  
  
                                                                                                                                                          ΜΜεε  εεκκττίίμμηησσηη,,  
                                                                                                                                                      ΟΟ    ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ  
  
                                                                                                                                      ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ    ΜΜΠΠΕΕΝΝΕΕΤΤΟΟΣΣ   
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