
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
 

 

ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 4  73132 - ΥΑΛΗΑ           ΣΖΙ. 28210-52329,45349          FAX.28210-28307 
http//:www.chania-cci.gr,  e-mail: epimel@chania-cci.gr 

 
 

                                                                       Υανιά, 8/4/2013 
 
 

ΓΔΙΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 
ΤΛΑΛΣΖΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΔΔΔ ΚΔ ΠΡΟΔΓΡΔΗΑ ΔΚΠΟΡΗΘΩΛ ΤΙΙΟΓΩΛ 

«Για ηο ελληνικό εμπόπιο η ανάπηςξη θα ππέπει οπωζδήποηε να 

ζηηπισθεί ζηην ελληνική Κμε επισείπηζη» 

 

«Οι διαδικαζίερ ζσεδιαζμού και ςλοποίηζηρ ηηρ νέαρ 

ππογπαμμαηικήρ πεπιόδος 2014-2020 είναι πιο καθοπιζηικέρ από 

ποηέ για ηο μέλλον ηηρ Δλληνικήρ οικονομίαρ και ηος Δλληνικού 

Δμποπίος. Ζ ενίζσςζη ηος επισειπημαηικού ιζηού κάθε Δλληνικήρ 

Πεπιθέπειαρ θα ππέπει να είναι βαζική ζηπαηηγική επιλογή για να 

ανηιμεηωπιζηούν οι επιπηώζειρ ηηρ οικονομικήρ κπίζηρ. ηόσορ μαρ 

να δημιοςπγηθεί βιώζιμη πποοπηική ανάπηςξηρ ηηρ ππαγμαηικήρ 

οικονομίαρ με ηελικό ζκοπό ηην επανεκκίνηζη ηηρ εθνικήρ 

οικονομίαρ». 

Απηό αλέθεξε κεηαμύ άιισλ ν Πξόεδξνο ηεο ΔΣΔΔ Βαζίιεο Κνξθίδεο ζηε 

ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηνπο Πξνέδξνπο θαη κέιε ηνπ Γ.Σ. όισλ ησλ 

Δκπνξηθώλ Σπιιόγσλ ηνπ Ν. Χαλίσλ, ην απόγεπκα ηνπ Σαββάηνπ 6 Απξηιίνπ 

ζε αίζνπζα ηνπ ΔΒΔΧ.  

Παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Χαλίσλ θαη εθιεγκέλνπ 

εθπξνζώπνπ ηεο Κξήηεο ζηελ ΔΣΔΔ θ. Μαξγαξώλε, ν θ. Κνξθίδεο είπε κεηαμύ 

άιισλ όηη «νη Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο είλαη αλαγθαίν λα αλαδεηήζνπλ λένπο 

ηξόπνπο αλαδσνγόλεζεο ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο. Σην ζύγρξνλν δπζκελέο 

πεξηβάιινλ ηεο ύθεζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο, απαηηείηαη επειημία, 

πξνζαξκνζηηθόηεηα θαη δηαθνξνπνίεζε ηνπ παξαδνζηαθνύ εκπνξηθνύ 

πξνηύπνπ. Δίλαη αλάγθε αλέθεξε, λα πξνσζεζεί έλα λέν αλαπηπμηαθό κνληέιν 
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πνπ ζα βγάιεη ηε ρώξα από ηελ θξίζε. Γηα ην ειιεληθό εκπόξην ε αλάπηπμε ζα 

πξέπεη νπσζδήπνηε λα ζηεξηρζεί ζηελ ειιεληθή Μκε επηρείξεζε.  

Η ΔΣΔΔ είπε ν Πξόεδξνο ηεο, έρεη θαηαζέζεη πξνηάζεηο ζην Υπνπξγείν 

Αλάπηπμεο γηα ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα αμηνπνηήζνπλ 

δηαζέζηκνπο πόξνπο από δηάθνξα Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα. Έρνπκε πξνηείλεη 

ηελ πξνώζεζε δξάζεσλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο εκπόξσλ, ώζηε λα 

κεηεμειίμνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο από κηθξν-εηζαγσγηθέο θαη κηθξν-

εμαγσγηθέο. Σηνλ θιάδν ηνπ εκπνξίνπ ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ παξαδνζηαθώλ 

πξντόλησλ κπνξνύκε λα αλαπηύμνπκε ηελ δξάζε πνπ μεθίλεζε από ηελ Γαιιία 

θαη αληίζηνηρα λα ηελ νλνκάζνπκε «ε Διιάδα ζπίηη ζαο» θαη λα ηελ 

εμεηδηθεύζνπκε σο ηα «Χαληά ζπίηη ζαο». Απηή είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ κπνξεί 

λα βνεζήζεη ηνλ αλαπηπμηαθό ζρεδηαζκό κηαο πεξηθέξεηαο θαη λα αλαδείμεη ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε ηόπνπ.  

Σην επίπεδν ησλ θέληξσλ ησλ πόιεσλ, ζπλέρηζε, δεηνύκε ηελ άκεζε 

ελεξγνπνίεζε θαη εθαξκνγή ηεο δξάζεο «Γεκηνπξγία αλνηθηώλ εκπνξηθώλ 

θέληξσλ ζηα θέληξα ησλ πόιεσλ» («Οpen Malls»). Η δξάζε απηή ζα δώζεη 

πνιιέο επθαηξίεο ζε εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ήδε ιεηηνπξγνύλ, ελώ ζα 

μαλαδσληαλέςεη ηα θέληξα πνιιώλ πόιεσλ πνπ έρνπλ ππνβαζκηζηεί.  

Γηα ηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο όπσο ηα Χαληά είλαη αλαγθαία ε πινπνίεζε ηεο 

πξόηαζεο γηα ηα «Summer Shopping Festivals» όπνπ ε εκπνξηθή 

δξαζηεξηόηεηα ζα ζπλδπάδεηαη κε ηηο ηνπξηζηηθέο ζηξαηεγηθέο θάζε πόιεο ή 

πεξηνρήο. Σθνπόο είλαη λα δνζνύλ δπλαηόηεηεο γηα ηελ θαιύηεξε δηαζύλδεζε 

αλάκεζα ζηελ αγνξά κηαο ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο θαη ηελ πνιηηηζκηθή θαη ηνπηθή 

ηδηαηηεξόηεηα. Όπσο αληηιακβάλεζηε θαηέιεμε πξνηάζεηο ππάξρνπλ, βνύιεζε 

κόλν ρξεηάδεηαη γηα λα πινπνηεζνύλ».  

Με ηε ζεηξά ηνπο Πξόεδξνη θαη κέιε ησλ Γηνηθεηηθώλ Σπκβνπιίσλ ησλ 

Δκπνξηθώλ Σπιιόγσλ Χαλίσλ, Καζηειίνπ, Παιαηόρσξαο, Καιπβώλ θαη 

Πιαηαληά αλαθέξζεθαλ ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν θιάδνο 
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ηνπνζεηώληαο ζηελ θνξπθή, ην κεγάιν πνζνζηό θιεηζίκαηνο ησλ 

θαηαζηεκάησλ, ηελ έιιεηςε ξεπζηόηεηαο, ηηο νθεηιέο ζηνλ ΟΑΔΔ θαη ηνπο 

αλαζθάιηζηνπο εκπόξνπο, ην παξαεκπόξην ηελ «πνιηηηθή» σλ 

πνιπθαηαζηεκάησλ θ.α. 

Ο θ. Κνξθίδεο δήηεζε από ηνπο Πξνέδξνπο λα θαηαζέζνπλ εγγξάθσο 

πξνηάζεηο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ «αλάζηαζε» ηνπ Διιεληθνύ εκπνξίνπ.  

 

                                                                                                                                                        

                                         


