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                                                                               Χανιά, 17-7-2013 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΗΗ  IINNSSUULLEEUURR  

««  ΝΝAA  ΓΓΙΙΝΝΕΕΙΙ  ΗΗ  ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΙΙΚΚΗΗ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑ  ΕΕΞΞΥΥΠΠΝΝΗΗ,,  ΑΑΕΕΙΙΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΧΧΩΩΡΡΙΙΣΣ  

ΑΑΠΠΟΟΚΚΛΛΕΕΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥΣΣ»»  

  ΕΕΓΓΚΚΡΡΙΙΘΘΗΗΚΚΕΕ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΒΒΕΕΧΧ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟ  ΚΚΕΕΒΒΕΕ  

  

««ΗΗ  ΣΣττρρααττηηγγιικκήή  ΕΕυυρρώώππηη  22002200  σσττιιςς  ΝΝηησσιιωωττιικκέέςς  ππεερριιοοχχέέςς»»  ππααρροουυσσιιάάσσττηηκκεε  σσττηηνν  

εεττήήσσιιαα  γγεεννιικκήή  σσυυννέέλλεευυσσηη  ττωωνν  ΝΝηησσιιωωττιικκώώνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν  ““  IInnssuulleeuurr  ””  πποουυ  

ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  σσττιιςς  ΒΒρρυυξξέέλλλλεεςς..  ΤΤοο  ΕΕππιιμμεελληηττήήρριιοο  ΧΧααννίίωωνν,,  --  μμέέλλοοςς  ττοουυ  

IInnssuulleeuurr--  εεκκππρροοσσώώππηησσεε  οο  ππρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ΓΓιιάάννννηηςς  ΜΜααρργγααρρώώννηηςς  ,,  εεννώώ  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  

θθεεμμάάττωωνν  πποουυ  σσυυζζηηττήήθθηηκκαανν  ήήτταανν::  

  ΠΠρρόότταασσηη  μμιιααςς  ΣΣυυμμμμααχχίίααςς  ΣΣυυννεερργγαασσίίααςς  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίωωνν  κκααιι  ττωωνν  

ΝΝηησσιιωωττιικκώώνν  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκώώνν  ΚΚυυββεερρννήήσσεεωωνν  

  ΠΠρρόότταασσηη  γγιιαα  ττοο  ΕΕΡΡΜΜΗΗΣΣ  ––  ΝΝΗΗΣΣΙΙΑΑ  μμεεττααξξύύ  ττοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ΧΧααννίίωωνν  κκααιι  

ττοουυ  ΚΚΕΕΒΒΕΕ  

  ΠΠρροοττάάσσεειιςς  μμεελλλλοοννττιικκήήςς  ααξξιιοοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  NNAAUUTTIICCAALLEEUURROOPPEE  

  ΠΠλληηρροοφφόόρρηησσηη  γγιιαα  ττηηνν  οοιικκοοννοομμιικκήή  κκααττάάσστταασσηη  

ΗΗ  ππρρόότταασσηη  πποουυ  κκααττέέθθεεσσεε  σσττηη  σσυυννέέλλεευυσσηη  ττοο  ΕΕΒΒΕΕΧΧ  γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  

ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς  ππρρωωττοοββοουυλλίίααςς  ““  HHeerrmmeess  ””  πποουυ  ααφφοορράά  ττηηνν  

ιισσχχυυρροοπποοίίηησσηη  κκααιι  ααννάάππττυυξξηη  ττωωνν  δδιιμμεερρώώνν  σσχχέέσσεεωωνν  ττοουυ  ΕΕππιιμμεελληηττηηρρίίοουυ  ΧΧααννίίωωνν  μμεε  

ττοο  ααννττίίσσττοοιιχχοο  ττηηςς  ΚΚύύππρροουυ  ((ΚΚΕΕΒΒΕΕ))  έέγγιιννεε  δδεεκκττήή..  

    ΚΚααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ππααρροουυσσίίαασσηηςς  ττηηςς  σσττρρααττηηγγιικκήήςς  ττοουυ  ““  ΕΕυυρρώώππηη  22002200  ’’’’  

ααννααφφέέρρθθηηκκεε  όόττιι  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  εείίννααιι  ηη  κκύύρριιαα  σσττρρααττηηγγιικκήή  ττηηςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  ΈΈννωωσσηηςς  

πποουυ  σσττοοχχεεύύεειι  νναα  ββάάλλεειι  ττηηνν  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  οοιικκοοννοομμίίαα  ππάάλλιι  σσττηηνν  ααννάάππττυυξξηη..  ΟΟ  κκύύρριιοοςς  

σσττόόχχοοςς  εείίννααιι  γγιιαα  ττηηνν  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  οοιικκοοννοομμίίαα  νναα  γγίίννεειι  έέξξυυππννηη,,  ααεειιφφόόρραα  κκααιι  χχωωρρίίςς  

ααπποοκκλλεειισσμμοούύςς..  
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  ΗΗ  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΈΈννωωσσηη  έέχχεειι  θθέέσσεειι  ππέέννττεε  φφιιλλόόδδοοξξοουυςς  σσττόόχχοουυςς  --  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  

εερργγαασσίίααςς,,  ττηηςς  κκααιιννοοττοομμίίααςς,,  ττηηςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς,,  ττηηςς  κκοοιιννωωννιικκήήςς  έέννττααξξηηςς  κκααιι  ττοουυ  

κκλλίίμμααττοοςς//εεννέέρργγεειιααςς  --  οοιι  οοπποοίίοοιι  ππρρέέππεειι  νναα  εεππιιττεευυχχθθοούύνν  μμέέχχρριι  ττοο  22002200..  ΚΚάάθθεε  

ΚΚρράάττοοςς  ΜΜέέλλοοςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυιιοοθθεεττήήσσεειι  ττοουυςς  δδιικκοούύςς  ττοουυ  εεθθννιικκοούύςς  σσττόόχχοουυςς  σσεε  

κκάάθθεε  μμίίαα  ααππόό  ααυυττέέςς  ττιιςς  ππεερριιοοχχέέςς..    

ΗΗ  σσττρρααττηηγγιικκήή  εεππιισσηημμάάννθθηηκκεε  μμέέννεειι  σσεε  ττρρεειιςς  δδιιαασσυυννδδεεδδεεμμέέννεεςς  κκααιι  ααμμοοιιββααίίαα  

εεννιισσχχυυμμέέννεεςς  ππεερριιοοχχέέςς  ππρροοττεερρααιιόόττηηττααςς::  

ΈΈξξυυππννηη  ααννάάππττυυξξηη::  ααννααππττύύσσσσοοννττααςς  μμιιαα  οοιικκοοννοομμίίαα  ββαασσιισσμμέέννηη  σσττηηνν  γγννώώσσηη  κκααιι  

σσττηηνν  κκααιιννοοττοομμίίαα,,  

ΑΑεειιφφόόρροοςς  ααννάάππττυυξξηη::  ππρροοωωθθώώννττααςς  χχααμμηηλλέέςς  εεκκπποομμππέέςς  άάννθθρραακκαα,,  ααπποοδδοοττιικκήή  

χχρρήήσσηη  ττωωνν  ππόόρρωωνν  κκααιι  ααννττααγγωωννιισσττιικκήή  οοιικκοοννοομμίίαα,,  

ΧΧωωρρίίςς  ααπποοκκλλεειισσμμοούύςς  ααννάάππττυυξξηη::  ππρροοωωθθώώννττααςς  μμιιαα  οοιικκοοννοομμίίαα  μμεε  υυψψηηλλήή  

ααππαασσχχόόλληησσηη  πποουυ  θθαα  εεππιιττυυγγχχάάννεειι  κκοοιιννωωννιικκήή  κκααιι  εεδδααφφιικκήή  σσυυννοοχχήή..  

ΗΗ  ππρρόόοοδδοοςς  σσττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  θθαα  ααξξιιοολλοογγηηθθεείί  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ππέέννττεε  μμεεττρρήήσσιιμμοουυςς  

ππρρωωττααρρχχιικκοούύςς  σσττόόχχοουυςς  σσεε  εεππίίππεεδδοο  ττηηςς  ΕΕ..ΕΕ..,,  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  τταα  ΚΚρράάττηη  ΜΜέέλληη  θθαα  

μμεετταασσχχηημμααττίίσσοουυνν  σσεε  εεθθννιικκοούύςς  σσττόόχχοουυςς..  

ΓΓιιαα  ττηηνν  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  ττηηςς  ππρροοόόδδοουυ  πποουυ  έέγγιιννεε  κκααιι  ττηηνν  πποοσσοοττιικκοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  

σσττόόχχωωνν  πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  εεππιιττεευυχχθθοούύνν  μμέέχχρριι  ττοο  22002200,,  ππέέννττεε  ππρρωωττααρρχχιικκοοίί  σσττόόχχοοιι  

σσυυμμφφωωννήήθθηηκκαανν  σσεε  εεππίίππεεδδοο  ΕΕ..ΕΕ..  οοιι  οοπποοίίοοιι  θθαα  μμεετταασσχχηημμααττιισσττοούύνν  σσεε  εεθθννιικκοούύςς  

σσττόόχχοουυςς  μμέέσσαα  σσεε  κκάάθθεε  χχώώρραα  ΕΕ..ΕΕ..,,  ααννττιικκααττοοππττρρίίζζοοννττααςς  δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  

κκααιι  ππεερριισσττάάσσεειιςς..  

ΕΕρργγαασσίίαα  

••  ΤΤοο  7755%%  ηηλλιικκίίααςς  2200--6644  χχρροοννώώνν  νναα  ααππαασσχχοολληηθθοούύνν  

  RR&&DD  //  κκααιιννοοττοομμίίαα  

TToo  33%%  ίίοουυ  ΑΑΕΕΠΠ  ττηηςς  ΕΕ..ΕΕ..  ((δδηημμόόσσιιοο  κκααιι  ιιδδιιωωιιιικκόό  σσυυννδδυυαασσμμέένναα))  νναα  εεππεεννδδυυθθεείί  σσεε  

RR&&DD  //  κκααιιννοοττοομμίίαα  

ΚΚλλιιμμααττιικκήή  ααλλλλααγγήή  //  εεννέέρργγεειιαα  

εεκκπποομμππέέςς  ααεερρίίωωνν  ττοουυ  θθεερρμμοοκκηηππίίοουυ  κκααττάά  2200%%  χχααμμηηλλόόττεερρεεςς  ααππόό  ττοο  11999900  ((ήή  

αακκόόμμαα  κκααιι  3300%%,,  αανν  οοιι  σσυυννθθήήκκεεςς  εείίννααιι  σσωωσσττέέςς))  
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  ττοο  2200%%  ττηηςς  εεννέέρργγεειιααςς  ααππόό  ααννααννεεώώσσιιμμεεςς  ππηηγγέέςς  

  2200%%  ααύύξξηησσηη  σσττηηνν  εεννεερργγεειιαακκήή  ααππόόδδοοσσηη  

ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη  

ΜΜεείίωωσσηη  ττηηςς  ππρρόόωωρρηηςς  εεγγκκααττάάλλεειιψψηηςς  ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ  κκάάττωω  ααππόό  ττοο  1100%%  

ΤΤοουυλλάάχχιισσττοονν  ττοο  4400%%  σσεε  ηηλλιικκίίεεςς  ααππόό  3300--3344  χχρροοννώώνν  νναα  οολλοοκκλληηρρώώσσοουυνν  ττηηνν  

ττρριιττοοββάάθθμμιιαα  εεκκππααίίδδεευυσσηη  

ΜΜεείίωωσσηη  ττηηςς  φφττώώχχεειιααςς  κκααιι  ττοουυ  κκοοιιννωωννιικκοούύ  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  

ΑΑννύύψψωωσσηη  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  2200  εεκκααττοομμμμυυρρίίωωνν  ααννθθρρώώππωωνν  έέξξωω  ααππόό  ττοονν  κκίίννδδυυννοο  ττηηςς  

φφττώώχχεειιααςς  κκααιι  ττοουυ  κκοοιιννωωννιικκοούύ  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  

ΓΓιιαα  νναα  εεππιιττεευυχχθθοούύνν  ααυυττοοίί  οοιι  σσττόόχχοοιι,,  ηη  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  ππρροοττεείίννεειι  μμιιαα  σσεειιρράά  

ααππόό  εεφφττάά  εεμμββλληημμααττιικκέέςς  ππρρωωττοοββοουυλλίίεεςς::  ««ΜΜιιαα  ψψηηφφιιαακκήή  ααττζζέένντταα  γγιιαα  ττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη»»,,  

««ΈΈννωωσσηη  ΚΚααιιννοοττοομμίίααςς»»,,««««ΝΝεεόόττηητταα  σσεε  κκίίννηησσηη»»,,  ««ΕΕυυρρώώππηη  ΑΑπποοδδοοττιικκήή  ΧΧρρήήσσηη  

ΠΠόόρρωωνν»»,,  ««ΜΜιιαα  ΒΒιιοομμηηχχααννιικκήή  ΠΠοολλιιττιικκήή  γγιιαα  ττηηνν  εεπποοχχήή  ττηηςς  ΠΠααγγκκοοσσμμιιοοπποοίίηησσηηςς»»,,  

««ΜΜιιαα  ΑΑττζζέένντταα  γγιιαα  ΝΝέέεεςς  ΙΙκκααννόόττηηττεεςς  κκααιι  ΕΕρργγαασσίίεεςς»»  κκααιι  ««ΗΗ  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΠΠλλααττφφόόρρμμαα  

ΚΚααττάά  ττηηςς  ΦΦττώώχχεειιααςς»»..  

  


