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Συνέδριο Insuleur 12 Δεκεμβρίου - Χανιά 

«SMART ISLANDS» 

“Εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προγράμματα χρειάζονται οι 

νησιωτικές περιοχές” 

 

Την δημιουργία εξειδικευμένων, χρηματοδοτικών εργαλείων που να αφορούν 

στον τομέα της απασχόλησης και να είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες 

των νησιών ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) και το Δίκτυο Επιμελητηριακών Ευρωπαϊκών 

νησιών όπως επισημάνθηκε κατά την διάρκεια του συνεδρίου με θέμα «Smart 

Islands» που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου στο ΚΑΜ στα 

Χανιά. 

Στο συνέδριο που διοργάνωσαν η ΟΕΚΕ, το Insuleur και το Επιμελητήριο 

Χανίων παρουσία του προέδρου της ΟΕΚΕ Henry Malosse συμμετείχαν μεταξύ 

άλλων εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων, Γουαδελούπης, Μαγιόρκας, Κορσικής, 

Μάλτας, Κροατίας, Γαλλίας, και από την Ελλάδα οι πρόεδροι, αντιπρόεδροι και 

μέλη των ΔΣ από τα Επιμελητήρια, Ευβοίας, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Καστοριάς, 

Κέρκυρας, Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Κυκλάδων, Χανίων, Λέσβου, Καβάλας, 

Μαγνησίας, Πειραιά και Ρεθύμνου. 

Ο κ. Malosse 

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Malosse «Τα όργανα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που λαμβάνουν τις αποφάσεις για την Ευρωπαϊκή πολιτική δεν έχουν 

συνειδητοποιήσει τις ιδιαίτερες δυσκολίες στις νησιωτικές περιοχές.» Γι’ αυτό, 

είπε χαρακτηριστικά, αυτό που χρειάζεται είναι να υιοθετήσει η ΕΕ ειδικούς 

κανονισμούς και εξαιρέσεις για τα νησιά προκειμένου να τα βοηθήσει να έχουν 

καλή συγκοινωνία ιδίως τον χειμώνα, ενώ τόνισε ότι η ΕΟΚΕ θα προσπαθήσει 

να πείσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει χρηματοδοτικά εργαλεία, για 

την κατάρτιση των νέων επαγγελματιών και την τόνωση - απασχόληση στις 

νησιωτικές περιοχές. 

H κ. Darmanin 

Η εισηγήτρια της ερευνητικής ομάδας για τα «Smart Islands» Anna Maria 

Darmanin είπε μεταξύ άλλων ότι «τρέχουν» κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία 

http://www.chania-cci.gr/website/index.php/el/87-press-release/624-smart-islands
http://www.chania-cci.gr/website/index.php/el/87-press-release/624-smart-islands
http://www.chania-cci.gr/website/index.php/el/87-press-release/624-smart-islands
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για τα νησιά όπως το “Horizon 2020” ενώ για την ΕΟΚΕ είπε ότι πιέζει την 

Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει επιπλέον κονδύλια ειδικά για τα νησιά αφού 

αναγνωρίζει τα μειονεκτήματα τους και επιβάλλει στις εθνικές κυβερνήσεις 

πριν αποφασίσουν για μια πολιτική, να παίρνουν υπόψη τους αυτά τα 

μειονεκτήματα.  

Ο κ. Μπενέτος 

Με τη σειρά του ο πρόεδρος του Insuleur Γιώργος Μπενέτος είπε μεταξύ 

άλλων ότι χρειάζονται «έξτρα χρηματοδοτήσεις στοχευμένες στην αύξηση της 

απασχόλησης που αποτελεί το ζητούμενο για όλη την Ε.Ε, ενώ υπογράμμισε 

ότι πρέπει να αρθεί «η παραβίαση της αρχής της ισότητας» αφού τα νησιά δεν 

γίνεται να αντιμετωπίζονται με τους ίδιους όρους με κάποιους που 

απολαμβάνουν άλλων πλεονεκτημάτων. «Η ζωή στα νησιά, τόνισε ο πρόεδρος 

του Insuleur, δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από τον τουρισμό, αλλά 

θα πρέπει να αναδειχθούν τόσο ο πρωτογενής όσο και ο δευτερογενής τομέας 

της οικονομίας». 

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ 

Με τη σειρά του ο Πρόεδρος του ΕΒΕΧ και Οικονομικός Επόπτης του Insuleur 

Γιάννης Μαργαρώνης είπε ότι τα νησιωτικά Επιμελητήρια επιζητούν ισότιμη 

αντιμετώπιση στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναλυτικά ο κ. 

Μαργαρώνης είπε: 

« Οι ιδιαιτερότητες των νησιών μας είναι γνωστές σε όλους. Η εξάρτηση- και 

μόνο- που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές της Ευρώπης από τις 

εναέριες και θαλάσσιες μεταφορές είναι αρκετή για να επηρεάζει αρνητικά την 

αναπτυξιακή διαδικασία. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ένα σημαντικό κομμάτι της 

ελληνικής νησιωτικής περιφέρειας αντιμετωπίζει πολλά καθημερινά 

προβλήματα αν σκεφτούμε, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ του 2011,  το 13% του συνολικού πληθυσμού κατοικεί στα 117 από 

τα 6.000 νησιά.  

Πολλές φορές έχουμε μοιραστεί τις ίδιες ανησυχίες για το ποιες πολιτικές θα 

πρέπει να διεκδικήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την περιφερειακή 

συνοχή και οικονομική ανάπτυξη των νησιών μας. Πολλές φορές έχουμε 

εκφράσει τον προβληματισμό μας για το στρεβλό πρότυπο που κυριάρχησε τις 

προηγούμενες δεκαετίες στην Ευρώπη με την εντυπωσιακή αύξηση του 
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φαινομένου της αστικοποίησης. Μια εσωτερική μετανάστευση που έζησαν οι 

χώρες μας με αντίκτυπο στην Περιφέρεια. Η οικονομική κρίση, ωστόσο, 

υποστηρίζουν πολλοί, ότι ενδέχεται να λειτουργήσει ως ευκαιρία για να 

επαναπροσδιορίσουμε σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο το υφιστάμενο 

αναπτυξιακό μοντέλο, να το αλλάξουμε και να διαμορφώσουμε και τους 

πυλώνες στο οποίο θα στηριχθεί το νέο. Στην κατεύθυνση αυτή, η συνδρομή 

μας θα είναι κρίσιμη. Όχι για να ζητήσουμε πόρους ως «κοινωνική βοήθεια» 

από τις Βρυξέλλες. Έτσι δεν διαμορφώνουμε όρους ανάπτυξης. Αλλά, για να 

ζητήσουμε την ισότιμη αντιμετώπιση στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα νησιά μας με τα σημαντικά αποθέματα αλιείας και πετρελαίου, τα πλούσια 

φυσικά οικοσυστήματα, το εμπόριο, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, για να 

συνεχίσουν να διαδραματίζουν τον ρόλο τους θα πρέπει να βρίσκονται σε μια 

συνεχή αναπτυξιακή διαδικασία.  

 

Εμπόδια θα συναντούμε πάντα. Οι συνθήκες επιχειρηματικότητας εξαιτίας της 

νησιωτικής ιδιαιτερότητας εκ των πραγμάτων θα εντείνουν την προσπάθειά 

μας να υπερβαίνουμε τον εαυτό μας. Αλλά ως εκπρόσωποι των επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στα νησιά μας, οφείλουμε να προτείνουμε και να 

διεκδικήσουμε άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις για το υψηλό κόστος και 

τον αυξημένο χρόνο που απαιτούν οι μεταφορές, την εποχικότητα και την 

απομόνωση των τοπικών αγορών, την συγκράτηση του πληθυσμού και κυρίως 

των νέων που μπορούν να υπηρετήσουν τον αναπτυξιακό προσανατολισμό με 

το πάθος, τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Εμείς έχουμε χρέος να πιέσουμε 

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς πολιτικής να συνεργαστούν και να 

διαμορφώσουν πολιτικές φιλικές προς την ανάπτυξη των νησιών.  

 

Η Κρήτη, για παράδειγμα, είναι το μεγαλύτερο νησί της χώρας και το πέμπτο 

στη Μεσόγειο. Υπάρχει μεγάλο πεδίο να προσφέρουμε πολλά στους κατοίκους 

και τις επιχειρήσεις.  

 

Χρειάζεται όμως να επενδύσουμε στον εκσυγχρονισμό των υποδομών για να 

διευκολύνουμε τις θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές. Στον πρωτογενή τομέα 

για να προβάλουμε τα ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα. Στον τουρισμό για να 

συγκροτήσουμε μια ενιαία και ελκυστική εικόνα της Κρήτης. Στο εμπόριο, που 

αποτελεί το βασικό εργαλείο ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, 
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χωρίς την άντληση δημοσίων πόρων. Η τόνωση του εμπορίου είναι ένας από 

τους λίγους τρόπους που διαθέτουμε για να ενισχύσουμε την οικονομική 

μεγέθυνση του νησιού μας στη νέα δημοσιονομική πραγματικότητα. 

 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να επενδύσουμε με ορθολογισμό στις δυνατότητες 

του κάθε κλάδου. Για παράδειγμα η διάρθρωση του κλάδου του εμπορίου 

στην Περιφέρεια της Κρήτης έχει ως εξής: Δραστηριοποιούνται 15.559 

επιχειρήσεις με το συνολικό τζίρο να αγγίζει τα 4,82 δισεκατομμύρια ευρώ. Και 

αν θέλουμε να έχουμε μια πιο συγκεκριμένη εικόνα για το νομό των Χανίων, οι 

εμπορικές επιχειρήσεις ανέρχονται στις 3.842 και κάνουν τζίρο γύρω στο 1,25 

δισεκατομμύρια ευρώ. Η Κρήτη συμβάλει σημαντικά στη συνολική οικονομική 

δραστηριότητα της χώρας αφού το 5,9% του συνόλου των επιχειρήσεων της 

χώρας δραστηριοποιείται εδώ με τον τζίρο τους να βρίσκεται στα 9,84 

δισεκατομμύρια ευρώ με μέσο τζίρο ανά επιχείρηση στις 174.000 ευρώ. 

 

Είναι επίσης χρήσιμο να αναφέρω, τόνισε ο κ. Μαργαρώνης, ότι εξετάζοντας 

τη συνολική οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Κρήτης μπορούμε να 

καταλήξουμε στα εξής συμπεράσματα: 

 

 Η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων (55.160 επιχειρήσεις) 

απασχολούν από 0 έως 9 άτομα, ένα σημαντικό κομμάτι γύρω στις 

1.244 επιχειρήσεις απασχολεί από 10 έως 49 άτομο, ενώ μόλις 200 

επιχειρήσεις ξεπερνούν σε προσωπικό τα 50 άτομα. 

 

 Στον κλάδο του εμπορίου, οι περισσότερες επιχειρήσεις (15.303) 

απασχολούν από 0 έως 9 άτομα, ενώ μόλις 280 απασχολούν πάνω από 

10 άτομα.  

 

 Όσον αφορά στη νομική μορφή των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης: έχουμε 3.241 

κεφαλαιουχικές (ΑΕ-ΕΠΕ), 2.482 (ΕΕ-ΟΕ), 44.665 ατομικές ενώ  οι 

υπόλοιπες 6.150 έχουν άλλη νομική μορφή. Ενώ στον κλάδο του 

εμπορίου η κρίσιμη πλειοψηφία των 12.360 επιχειρήσεων είναι 

ατομικές, οι 2.315 είναι προσωπικές και μόλις 727 επιχειρήσεις είναι 

κεφαλαιουχικές. 
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 Σημαντική είναι η συνεισφορά της Περιφέρειάς μας και στην τόνωση 

της τουριστικής κίνησης και της αλληλένδετης αύξησης του 

παραγόμενου προϊόντος της χώρας. Ενδεικτικά επισημαίνω ότι το 25% 

των αλλοδαπών τουριστών έχουν προορισμό την Κρήτη.  

 

 Τέλος, όσον αφορά στις εξαγωγές κρητικών προϊόντων, αυτές 

παρουσίασαν  το 2013 αύξηση της τάξης του 36,4% σε σύγκριση με το 

2012 και έφτασαν στα 555,8 εκατομμύρια ευρώ με κύριες χώρες 

προορισμού την Ιταλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία και την 

Ολλανδία. 

 

 

Στους αριθμούς αποτυπώνεται η λογική ενώ στο όραμα το συναίσθημα. 

Μπορεί η ύφεση να επηρέασε αρνητικά τη ζήτηση για προϊόντα και 

τουριστικές υπηρεσίες σε αρκετές ευρωπαϊκές οικονομίες, δεν μπορεί όμως να 

περιορίσει το δικαίωμα να διαμορφώσουμε με κάθε τρόπο ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα έναντι άλλων χωρών. Η τοπικότητα και η καινοτομία είναι τα 

πολύτιμα εργαλεία μας για να εντάξουμε την επιχειρηματικότητα σε μια νέα 

εποχή. Μέσα από την οικοδόμηση ισχυρών διαπεριφερειακών σχέσεων, από 

τον συνεχή διάλογο και την ανταλλαγή καλών πρακτικών μπορούμε να 

δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις μετάβασης για τις χώρες μας στη φάση της 

ανάπτυξης.  

Και εμείς, οι φορείς εκπροσώπησης των επιχειρήσεων, οφείλουμε και 

μπορούμε να στηρίξουμε την οικονομική τους μεγέθυνση ώστε να 

δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας, να οργανωθεί η παραγωγή και εισαγωγή 

καινοτομιών και να προωθούνται εύκολα τα προϊόντα μας στις διεθνείς 

αγορές. Γιατί για το μοντέλο ανάπτυξης που τώρα θα δημιουργήσουμε θα 

καθορίσει την ποιότητα ζωής των επόμενων γενεών. Ας μην 

οπισθοδρομήσουμε. Ας ανταποκριθούμε στις ευκαιρίες που διανοίγονται 

μπροστά μας. Η πορεία σίγουρα θα έχει και μονοπάτια με κινδύνους. Το 

κυριότερο όμως είναι να μην υποκύψουμε στην κρίση. Να μην υποκύψουμε 

στις συνθήκες της αβεβαιότητας που έχουν εγκλωβίσει πολλές αναπτυξιακές 

πρωτοβουλίες στη στασιμότητα. Να μην υποκύψουμε στην ψυχική κόπωση.  



 

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 

 

Εμείς, κατέληξε ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ, θα καθορίσουμε το μέλλον μας.  Εμείς 

θα αποφασίσουμε την ανάπτυξη που θέλουμε.» 

Πολυτεχνείο Κρήτης: «Από την Έρευνα στην Πράξη» 

Τέλος, στο πλαίσιο της Συνόδου του INSULEUR, το απόγευμα της 

Παρασκευής 13 Δεκεμβρίου το Επιμελητήριο Χανίων σε συνεργασία με το 

Πολυτεχνείο Κρήτης διοργάνωσαν εκδήλωση στο ΚΑΜ με θέμα «Πολυτεχνείο 

Κρήτης: από την Έρευνα στην Πράξη». Στόχος της εκδήλωσης ήταν η 

παρουσίαση-προβολή των αποτελεσμάτων-προϊόντων έρευνας από ερευνητικά 

προγράμματα ή διπλωματικές-μεταπτυχιακές εργασίες που παρουσιάζουν 

πρακτικό ενδιαφέρον για τον επιχειρηματικό κόσμο των Χανίων και της 

Κρήτης ευρύτερα. 

Μερικά από τα θέματα που παρουσιάστηκαν: 

 3Dcrete -Μια καινοτόμος διαδικτυακή πλατφόρμα για την τρισδιάστατη 

διαδραστική παρουσίαση των Μνημείων της Κρήτης και την εξέλιξή τους 

στον χρόνο 

 Σύστημα διαχείρισης ενέργειας μέσω web για την βελτιστοποίηση της 

κατανάλωσης ενέργειας σε νοσοκομεία 

 Ξενοδοχεία μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης  

 Διαγνωστικά Απεικονιστικά Συστήματα για την πρώιμη διάγνωση προ-

καρκινικών αλλοιώσεων και τη μη-καταστρεπτική ανάλυση. 

 

 

 


