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                                                                              Φανιά, 21/2/2014 

 

ΓΔΙΤΗΟ ΤΥΠΟΥ 

«Σύγσπονο και αςηάπκερ ηο Δπιμεληηήπιο ζηο ηέλορ ηος 2014»  

Σςνένηεςξη ηύπος ηος Πποέδπος ηος ΔΒΔΦ  

 

Το ΔΒΔΦ είναι κονηά ζηιρ επισειπήζειρ μέλη ηος με νέερ ςπηπεζίερ. 
Πποεηοιμάζοςμε ηο Δπιμεληηήπιο μαρ για να ειζέλθει ζηη νέα εποσή 
πποζθέπονηαρ μεγάλο πακέηο ςπηπεζιών ζε ανηαποδοηική σπέωζη.  
Σηο ηέλορ ηος 2014 ηο νέο, ζύγσπονο, αςηάπκερ Δπιμεληηήπιο θα 
είναι έηοιμο για ηα μέλη ηος ζσεδιάζονηαρ ηο μέλλον ηηρ Φανιώηικηρ 
οικονομίαρ και κοινωνίαρ.  
Απηό επεζήκαλε ν Πξόεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Φαλίσλ Γηάλλεο Μαξγαξώλεο 
θαηά ηελ δηάξθεηα παξνπζίαζεο ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ θνξέα ην 2013 ζηα 
Φαληώηηθα ΜΜΔ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ζπλέληεπμεο ηύπνπ, ην κεζεκέξη ηεο 
Παξαζθεπήο 21 Φεβξνπαξίνπ ζηελ αίζνπζα Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ 
ΔΒΔΦ.  
Ο θ. Μαξγαξώλεο παξνπζία ησλ κειώλ ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο θ.θ. 
Σηξηιηγθά θαη Τξαραιάθε αλαθέξζεθε ζπλνπηηθά ζηνλ απνινγηζκό ηνπ 2013 
επηζεκαίλνληαο επηγξακκαηηθά κεηαμύ άιισλ ηα εμήο:  
«Τν 2013 ήηαλ κία αθόκα δύζθνιε νηθνλνκηθή ρξνληά γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Οη 
κηζέο πεξίπνπ από απηέο δπζθνιεύνληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο 
ππνρξεώζεηο ηνπο, ελώ ν λένο θνξνινγηθόο λόκνο επηβάιιεη λέα κέηξα ηα 
νπνία αλεβάδνπλ ηνλ δείθηε θνξνιόγεζεο θάζε λόκηκεο επηρείξεζεο ζην 
60%...  
Τν ηξαπεδηθό ζύζηεκα εμαθνινπζεί λα κελ ρξεκαηνδνηεί ηηο ΜΜΔ 
απζηεξνπνηώληαο ηα θξηηήξηα.  
Τν θξάηνο δπζηπρώο, ζπλερίδεη λα είλαη γξαθεηνθξαηηθό θαη αληηαλαπηπμηαθό. 
Η πνιπλνκία ζπλερίδεη λα απνηειεί ηξνρνπέδε βησζηκόηεηαο θαη αλάπηπμεο. 
Σηελ πην δύζθνιε επνρή γηα ηα Δπηκειεηήξηα θαη ηελ βησζηκόηεηά ηνπο ιόγσ 
ηεο πνιηηηθήο  ηεο θπβέξλεζεο, είρακε λα δνπιέςνπκε ζ’ έλα πεξηβάιινλ 
κείσζεο 20% ησλ εζόδσλ.  
Γηα ην 2014 αλακέλνπκε κείσζε ησλ πόξσλ καο θαηά 50% ζε ζρέζε κε ην 
2010. Γη’ απηό ην ιόγν πξνρσξήζακε θαη ζε άιιε κείσζε εμόδσλ, ρσξίο 
κείσζε κηζζώλ κε παξάιιειε αύμεζε θαηά δύν ησλ εξγαδνκέλσλ. Γύν  
πηπρηνύρνη ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο επάλδξσζαλ ηα ηκήκαηα ΓΔΥΜΜΔ θαη 
ΓΔΜΗ. Δπίζεο απμήζακε ηα έζνδα από ηξίηεο πεγέο, εθηόο δειαδή ησλ 
ζπλδξνκώλ από ηα κέιε καο. Τα θπξηόηεξα δεηήκαηα πνπ δηεθπεξαηώζακε ην 
2013 ήηαλ :  
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Τοςπιζμόρ 
- Σπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο θαη δήκνπο κε απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ 
ηνπξηζκνύ θαηά + 20%. 
- Πξαγκαηνπνίεζε εξεπλώλ – κειεηώλ γηα ηνλ ηνπξηζκό γεληθέο αιιά θαη 
εμεηδηθεπκέλεο αλά δήκνπο.  
- Σηήξημε ζηνλ ηνπξηζκό ππαίζξνπ – Αγξνηνπξηζκό θαη ζπκβνιή καο ζηελ  
έιθπζε λέσλ εηδώλ ηνπξηζκνύ όπσο γακήιηνο θ.α. 
- Σηήξημε ησλ low – cost εηαηξεηώλ κε δεκηνπξγία βάζεο ηεο RYANAIR κε 
ζηόρν ηελ ελδπλάκσζε ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπξηζκνύ πνπ καο είρε ιείςεη ιόγσ 
ηεο θξίζεο θαη ηεο δαπαλεξήο  κεηάβαζεο ζην λεζί.  
Δμπόπιο – Υπηπεζίερ 
- Σηήξημε όισλ ησλ Δκπνξηθώλ Σπιιόγσλ έμη (6) ζην λνκό κε δξάζε από 
έξεπλεο – κειέηεο θαη πξνώζεζε ησλ παγίσλ πξνβιεκάησλ.  
- Δπηδνηνύκελα πξνγξάκκαηα ζηνπο ζπιιόγνπο πνπ αθνξνύζαλ επηκόξθσζε 
εξγαδνκέλσλ θαη επηρεηξεκαηηώλ.  
- Πνιιέο δξάζεηο ζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ Δλεηηθνύ Ληκαληνύ – Δζηίαζεο – 
Παιηάο πόιεο – Γεκνηηθήο Αγνξάο θ.α. 
- Σηήξημε ηεο ηνπηθήο αγνξάο κε δηαλνκή δηαθεκηζηηθνύ πιηθνύ ζηε TV, ην 
ξαδηόθσλν θαη ηηο Φαληώηηθεο εθεκεξίδεο.   
Κεηαποίηζη – Βιοηεσνία 
- Σηήξημε γηα ηελ ζπλέρηζε επηβίσζεο ησλ ΒΙΟΠΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν 
Φαλίσλ.  
- «Μάρε» καδί κε ην ΤΔΔ θαη άιινπο θνξείο γηα ηελ ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ησλ 
βηνηερληθώλ κνλάδσλ ηνπ θάκπνπ ηεο Αγπηάο.  
- Οινθιήξσζε ηνπ θάθεινπ ηνπ λένπ ΔΠΙΦΔΙΠΑ πνπ εγθξίζεθε από ην 
Πεξηθεξεηαθό ζπκβνύιην πξνρώξεζε γηα ΚΥΑ ελώ έρνπλ βξεζεί θαη ηα 
ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία γηα ηελ εθθίλεζε δεκηνπξγίαο ηνπ.  
- Βνήζεηα από ηελ πξώηε ζηηγκή ζηηο ππξόπιεθηεο βηνκεραλίεο ηεο πεξηνρήο 
Βακβαθόπνπινπ.  
ΓΔΛΗΘΑ 
- Γηεθπεξαίσζε ελόο κεγάινπ όγθνπ δνπιεηάο ζην ΓΔΜΗ κε  απηναπνγξαθή 
2.260 επηρεηξήζεσλ Α.Δ.-Δ.Π.Δ.-Ο.Δ.  
- Σπκκεηείρακε είπε ν θ. Μαξγαξώλεο ζε 1 Γηεζλή Έθζεζε (ANUGA) θαη ζε 5 
εθηόο Διιάδαο ελώ ζηεξίμακε θαη ηνλ «Αγξνηηθό Αύγνπζην». Δπίζεο 
νξγαλώζακε 5 επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο από ην εμσηεξηθό.  
Τν απνηέιεζκα ήηαλ αύμεζε ησλ εμαγσγώλ +50%.  
- Πξαγκαηνπνηήζακε 30 επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαη άιιεο 50 εθδειώζεηο ζε 
ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο.  
- Οινθιεξώζακε 2 Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη μεθηλήζακε 3 λέα ελώ 
δεκηνπξγήζακε εηδηθό ηκήκα εμεύξεζεο πξνγξακκάησλ.  
- Γεκηνπξγήζακε εηδηθό ηκήκα εξεπλώλ – κειεηώλ ην νπνίν ήδε έρεη 
πξαγκαηνπνηήζεη πέληε έξεπλεο  
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- Ξεθηλήζακε ζπλεξγαζία κε ΤΔΙ Κξήηεο, Πνιπηερλείν, Παλεπηζηήκην, ΜΑΙΦ 
θαη ΟΑΚ δνπιεύνληαο καδί γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηόπνπ καο.  
Καηαιήγνληαο ν θ. Μαξγαξώλεο είπε όηη ιόγσ ζηελόηεηαο ησλ πόξσλ ηνπ ην 
ΔΒΔ αλαζηέιιεη θαηόπηλ απόθαζεο Γ.Σ. όιεο ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο – 
επηρνξεγήζεηο πξνο ηξίηνπο.    


