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                                                                              Φανιά, 17-12-2013 
 

ΓΔΙΤΗΟ ΤΥΠΟΥ    
 

Τεηπακόζιερ ηέζζεπιρ Φανιώηικερ επισειπήζειρ ζηο ΔΣΠΑ  
Δνημεπωηική εκδήλωζη για ηο ππόγπαμμα ζηο ΔΒΔΦ 

 
Παξνπζία ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Κξήηεο Σηαχξνπ Αξλανπηάθε πξαγκαηνπνηήζεθε ην 
απφγεπκα ηεο Γεπηέξαο 16 Γεθεκβξίνπ ε ελεκέξσζε ησλ δηθαηνχρσλ γηα ην πξφγξακκα 
“ΔΣΠΑ 2007-2013” πνπ αθνξά ηελ ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ ζηνπο ηνκείο 
κεηαπνίεζεο – ηνπξηζκνχ – εκπνξίνπ θαη ππεξεζηψλ. Η ελεκέξσζε έγηλε ζηελ θαηάκεζηε 
αίζνπζα δηαιέμεσλ 4νπ νξφθνπ ηνπ ΔΒΔΦ.  
«Τν πξφγξακκα φπσο είπε ζην ζχληνκν ραηξεηηζκφ ηνπ ν Πεξηθεξεηάξρεο, ήηαλ απφ ηνλ 
αξρηθφ ηνπ ζρεδηαζκφ, πεξίπνπ 1,5 ρξφλν πξηλ, κηα ζεηηθή «άζθεζε εξγαζίαο».  
Σε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηα 4 Δπηκειεηήξηα ηεο Κξήηεο ε αηξεηή Πεξηθέξεηα ππέβαιε ηελ 
πξφηαζή ηεο γηα ζηνρεπφκελε δξάζε ελίζρπζεο ηνπ ηνκέα ησλ ΜΜΔ ε νπνία αληηθαηφπηξηδε 
ηηο πεξηθεξεηαθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη δπλαηφηεηεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.  
Η ζεηηθή αληαπφθξηζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ ηεο Κξήηεο ζηελ πξφζθιεζε απνδεηθλχεη φηη ε 
άζθεζε απηή είρε απνηέιεζκα.  
Κνηλφ καο ζηφρνο ηφληζε ν θ. Αξλανπηάθεο εμαξρήο, ήηαλ ε δξάζε απηή λα είλαη επέιηθηε, 
απνηειεζκαηηθή θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ λα είλαη άκεζε. Όια ηα αλάινγα 
πξνεγνχκελα Πξνγξάκκαηα ρξεηάζηεθαλ 16 κε 18 κήλεο γηα λα αμηνινγεζνχλ. Απηφ ην 
Πξφγξακκα πνπ δφζεθε ζηηο αηξεηέο Πεξηθέξεηεο λα ην ηξέμνπλ, νινθιεξψζεθε ε 
αμηνιφγεζή ηνπ ζε 4 κήλεο.  
Κη εδψ ζέισ λα πσ φηη ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλνρή, ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο 
θέξλεη ην θαιφ απνηέιεζκα.  
Όζνλ αθνξά ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Φαλίσλ 404 επηρεηξήζεηο (130 Δκπφξην – 
Υπεξεζίεο, 51 Μεηαπνίεζε θαη 223 Τνπξηζκφο) ζε θαηξφ θξίζεο θάλνπλ ηελ ππέξβαζε θαη 
επηδηψθνπλ λα επελδχζνπλ ζε έξγα κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 55 εθαη. Δπξψ πεξίπνπ, 
έξγα πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ αλάπηπμε θαη απαζρφιεζε.  
Δκείο ζπλέρηζε, απνδείμακε φηη ζηεθφκαζηε δίπια ζηνπο επηρεηξεκαηίεο καο, ηψξα ζα πξέπεη 
λα απνδείμνπλ φηη κπνξνχλ λα ζηαζνχλ ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα 
πνπ ζηήξημαλ απηή ηελ πξνζπάζεηα. Γηφηη είλαη θξίζηκν ζην ζεκείν πνπ βξηζθφκαζηε λα 
πάκε γξήγνξα. 
Βξηζθφκαζηε ζήκεξα ζηελ επράξηζηε ζέζε απφ ην Δπηκειεηήξην ησλ Φαλίσλ λα μεθηλάκε 
έλαλ θχθιν ελεκεξσηηθψλ ζπλαληήζεσλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ πθηζηάκελσλ φζν θαη 
ησλ λέσλ θαη ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεσλ, λα μεθηλήζνπλ ηελ επέλδπζή ηνπο αμηνπνηψληαο 
ηελ επηρνξήγεζε απφ ην ΔΣΠΑ.  
Ωο αηξεηή Πεξηθέξεηα ζέινπκε θαη επηδηψθνπκε λα ππάξμεη κηα νπζηαζηηθή ζηήξημε ζηελ 
επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη πξαγκαηηθά ζεσξψ εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ φηη ζε επίπεδν λεζηνχ 
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1.464 δηαθνξεηηθά επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 197 εθαη. Δπξψ έρνπλ 
ηε δπλαηφηεηα λα πξνρσξήζνπλ.  
Πηζηεχνπκε ζην πξφγξακκα απηφ, φπσο πίζηεςαλ θαη πνιινί κηθξνκεζαίνη επηρεηξεκαηίεο, 
αιιά πξέπεη ζχληνκα λα δνχκε θαη ηα απηά κεηξήζηκα απνηειέζκαηα.  
Κιείλνληαο θαηέιεμε ν θ. Αξλανπηάθεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Πξφεδξν ηνπ 
Δπηκειεηεξίνπ Φαλίσλ θαη ηα ζηειέρε ηεο Αλαπηπμηαθήο Κξήηεο γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία 
καο θαζψο θαη θαζέλα απφ εζάο πνπ παξά ηελ δχζθνιε ζπγθπξία παξάγεη, επελδχεη 
θαηλνηνκεί πξνζθέξνληαο αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο θαη πνηνηηθά πξντφληα.  
Η νηθνλνκία ηνπ λεζηνχ καο είζαζηε εζείο».  
 
Ο Ππόεδπορ ηος ΔΒΔΦ 

 
Σην ραηξεηηζκφ ηνπ ν Πξφεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Φαλίσλ Γηάλλεο Μαξγαξψλεο 
αλαθεξφκελνο ζην πξφγξακκα  είπε φηη απηφ πξνθεξχρζεθε ζηηο 11/1/2013 ζην πιαίζην 
ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΣΠΑ 2007-2013 γηα ηελ πινπνίεζε 
ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Φνξέαο Υινπνίεζεο είλαη ην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Υπνδνκψλ, 
Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ.  
Σηφρνο ηεο δξάζεο είλαη ε ελίζρπζε επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε επελδχζεσλ 
πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηελ θαηλνηνκία, ην πεξηβάιινλ θαη ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη 
ε απεπζείαο  ηφλσζε ηνπ επηρεηξείλ ζε ζπλζήθεο θξίζεο.  
Δίλαη έλα πξφγξακκα πνπ γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 13 Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, έηζη 
ινηπφλ ν ζρεδηαζκφο, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ησλ 
πξνυπνινγηζκψλ πνπ δηαηίζεληαη είλαη απνηέιεζκα δηαβνχιεπζεο κε ηηο Πεξηθέξεηεο, κε 
ζθνπφ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπο θαη λα αλαδεηρηνχλ ηα ζπγθξηηηθά 
ηνπο πιενλεθηήκαηα.  
 
Σηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Φαλίσλ είπε ν θ. Μαξγαξψλεο εληάζζνληαη 404 επηρεηξήζεηο 
ζπλνιηθνχ Π/Υ 54.907.098  θαη ζπλνιηθήο Γ/Γ 26.842.337 επξψ. 
Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί θαη λα επηηαρπλζεί ε επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα, απνθαζίζηεθε ε 
παξνρή δπλαηφηεηαο ελίζρπζεο θαη ζηα έξγα ηα νπνία θαηά ηελ αμηνιφγεζε 
βαζκνινγήζεθαλ κε βαζκφ κεγαιχηεξν ηνπ 50, αιιά δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηεγνξίεο 
άκεζα εληαγκέλσλ έξγσλ ιφγσ εμάληιεζεο ηνπ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο χςνπο 22,5 εθ. επξψ. 
Αναλςηικά, οι ενηαγμένερ επισειπήζειρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Θπήηηρ, ανά θεμαηική 
ενόηηηα, έσοςν ωρ εξήρ: 
 

Δπηρεηξήζεηο 
Υθηζηάκελε
ο  

Δκπφξην - 
Υπεξεζίεο 

7.200.000 209 15.134.567,35 7.229.839,38 

Μεηαπνίεζ
ε 

4.500.000 47 9.393.635,19 4.532.499,26 
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Τνπξηζκφο 6.300.000 66 13.116.259,03 6.367.305,87 

Δπηρ. Νέεο - 
Υπφ 
ζχζηαζε  

φινη νη 
ηνκείο 

4.500.000 51 9.534.095,01 4.582.142,87 

άμεζη ένηαξη 
22.500.00

0 
373 47.178.556,58 

22.711.787,3
8 

ένηαξη ςπό 
πποϋποθέζειρ 

  1.091 
149.868.961,0

6 
72.642.400,4

6 

ζύνολο   1.464 
197.047.517,6

4 
95.354.187,8

4 

 
Υπφ πξνυπνζέζεηο θαηέιεμε ν Πξφεδξνο ηνπ ΔΒΔΦ, ζα γίλεηαη ε έληαμε γηα ηηο ππφινηπεο 
1091 κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηνπ λεζηνχ».  

 


