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                                                                                 Φανιά, 6/5/2014 

ΓΔΛΤΗΟ ΤΥΠΟΥ 

Σηο ΔΒΔΦ 

Οι σπουήθιοι Γήμαρτοι Φανίφν απάνηηζαν ζηις ερφηήζεις 

επιτειρημαηιών και επαγγελμαηοβιοηετνών 

 

Υσξνηαμηθό, αλάπηπμε ηνπξηζκνύ, παξαεκπόξην, έιιεηςε ρώξσλ ζηάζκεπζεο 

κεηαμύ ησλ εξσηεκάησλ πνπ ηέζεθαλ ζηνπο έμη ππνςεθίνπο Γεκάξρνπο Υαλίσλ 

πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηελ πξόζθιεζε Δπηκειεηεξίνπ θαη ΟΔΒΔΝΥ θαη 

ζπκκεηείραλ ζε εθδήισζε ην βξάδπ ηεο Γεπηέξαο 5 Μαΐνπ ζην ΔΒΔΥ. 

Σάζνο Βάκβνπθαο, Αξεο Παπαδνγηάλλεο, Νίθνο Παπαλησλάθεο, εξαθείκ Ρίδνο, 

Γηάλλεο αξξήο θαη Μαλώιεο θνπιάθεο απάληεζαλ ζε εξσηήζεηο πνπ θαηέζεζαλ 

ζην ΔΒΔΥ θαη ηελ ΟΔΒΔΝΥ επαγγεικαηνβηνηέρλεο, έκπνξνη θαη άιινη Πξόεδξνη 

πιιόγσλ κειώλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.  

Ο Πρόεδρος ηοσ ΔΒΔΦ 

ηελ εηζαγσγηθή νκηιία ηνπ ν Πξόεδξνο ηνπ ΔΒΔΥ Γηάλλεο Μαξγαξώλεο αλέθεξε 

κεηαμύ άιισλ: «Τπνδερόκαζηε έμη εθιεθηνύο ζπλδεκόηεο πνπ δηεθδηθνύλ ηελ 

ςήθν καο. Θέινπκε λα γίλεη κηα ζνβαξή επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε κε όξνπο θαη 

ζεκαηνινγία, αθνύ εθπξνζσπνύκε σο Δ.Β.Δ. 16.000 επηρεηξήζεηο ην ζύλνιν 

ζρεδόλ ησλ επηρεηξήζεσλ  σο Ν.Π.Γ.Γ θαη ζύκβνπινο ηνπ θξάηνπο. 

Η πνιύ θαιή γηα πξώηε θνξά ζπλεξγαζία θαη ησλ 4 Δπηκειεηεξίσλ ηεο 

Κξήηεο όπσο θαη ε άξηζηε ζπλεξγαζία ησλ Σνπηθώλ Δπηκειεηεξίσλ ΔΒΔ, 

Σερληθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ καο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα είκαζηε ζύκβνπινη θαη 

ζπλεξγάηεο ησλ Γήκσλ γηα ηελ επηβίσζε θαη αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη 

θνηλσλίαο καο. 
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Σα ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηνπο επηρεηξεκαηίεο ζηα Υαληά καο ηόληζε ν θ. 

Μαξγαξώλεο είλαη πνιιά ζηνπο θιάδνπο ηνπ εκπνξίνπ, ηεο κεηαπνίεζεο, ησλ 

ππεξεζηώλ, ηνπ ηνπξηζκνύ θαη ηεο πξνώζεζεο πξντόλησλ πξσηνγελνύο ηνκέα.  

Γηα ην 2013 ζηα Υαληά είρακε αύμεζε εμαγσγώλ 50% θαη ηνπ ηνπξηζκνύ 20%, 

όκσο νη επηρεηξήζεηο βηώλνπλ ηνλ 6Ο ρξόλν νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη όπσο 

γλσξίδεηε ε ηακεηαθή ξεπζηόηεηα έρεη ππνρσξήζεη ζην λαδίξ ελώ νη 

πεξηζζόηεξεο ξπζκίδνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο γηα λα ζπλερίζνπλ λα κέλνπλ 

αλνηρηέο. Όκσο, λέεο επηρεηξήζεηο ζπλερίδνπλ λα αλνίγνπλ – λένη άλζξσπνη 

επηρεηξνύλ – ζπλήζσο ρσξίο ηξαπεδηθή ζηήξημε θαη κόλν από Δπξσπατθά 

Πξνγξάκκαηα ΔΠΑ, Αλαπηπμηαθό λόκν  θαη ΟΑΔΓ. Σν ΔΒΔ κέζσ ηεο 

Αλαπηπμηαθήο δηαρεηξίδεηαη όια ηα πξνγξάκκαηα ΔΦΔΠΑΔ  θαη ζηελ λέα 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν νη θνξείο πξέπεη λα ζπλεξγαζηνύκε  γηα λα θαηαζέζνπκε 

πξνηάζεηο.  

Ήδε ζπζηήζεθε ζρήκα ΟΑΚ- ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ – ΔΒΔ – ΣΔΙ – Παλεπηζηήκην – 

Πεξηθέξεηα γηα δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ θαη εύξεζεο ρξεκαηνδόηεζεο γηα start 

up, θαηλνηόκεο ηδέεο θιπ. Θα ζέιακε επεζήκαλε ν θ. Μαξγαξώλεο, από θνηλνύ κε 

ην Γήκν Υαλίσλ θαη πξνηείλνπκε σο ΔΒΔ ηελ νξγάλσζε ελόο Αλαπηπμηαθνύ 

πλεδξίνπ ηνλ Οθηώβξην κε ηελ ζπκκεηνρή όισλ, γηα ηα Υαληά πνπ ζέινπκε ηα 

επόκελα 10 ρξόληα. 

Να ζπλεξγαζηνύκε ζε πνιιά επίπεδα, όρη όκσο κόλν κε ηελ εθάζηνηε Γεκνηηθή 

Αξρή αιιά κε όινπο εζάο ρσξίο λα ιεηηνπξγείηε πνιηηηθά δειαδή ζηείξα 

αληηπνιηηεπηηθά, απέλαληη ζε πξνζπάζεηεο θαη δξάζεηο αλάπηπμεο. Δπίζεο 

βιέπνπκε ηελ αλάπηπμε λα μεθηλάεη από ηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο από ηελ βάζε θαη 

όρη από ηα Τπνπξγεία θαη ηνπο αξηζκνύο. Η αλάπηπμε ζα πξνέιζεη από ηηο 

βηνηερλίεο καο νη νπνίεο σο «ηειεπηαίνη ήξσεο» παξάγνπλ ειιεληθά πξντόληα. Η 

ζηήξημε πξσηνγελνύο ηνκέα, κε ηππνπνίεζε, πηζηνπνηήζεηο, εμαγσγέο, ζύλδεζε 
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κε ηνπξηζκό, ε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνύ ππαίζξνπ θαη ζεκαηηθνύ ηνπξηζκνύ, ε 

ζηήξημε θαη αλάπηπμε ησλ low cost εηαηξεηώλ, ε δεκηνπξγία λένπ ΔΠΙΥΔΙΠΑ, ην 

άλνηγκα θαθέινπ ΒΙΠΔ θαη ζηήξημε ηνπ παιηνύ ΒΙΟΠΑ, νη αλαλεώζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο αιιά όρη νη ΒΑΠΔ, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε αλάδεημε ηεο  

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο καο θαη ησλ κλεκείσλ καο, ε αλαβάζκηζε πεξηνρώλ θαη 

ηεο επηρεηξήκαηηθόηεηαο όπσο ε πεδνδξόκεζε ηεο παιηάο πόιεο  κε ζεβαζκό 

ζηνπο θαηνίθνπο,  ε ζπληήξεζε ηνπ ηζηνξηθνύ κλεκείνπ ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο 

είλαη κεξηθά από ηα ζέκαηα πνπ κπνξνύκε από θνηλνύ ΔΒΔ θαη Γήκνο λα 

πινπνηήζνπκε. 

Θα πξόηεηλα ππνγξάκκηζε ν Πξόεδξνο ηνπ ΔΒΔΥ, λα ππάξμεη Αληηδήκαξρνο 

Σνπξηζκνύ θαη Γξαθείν ή ΚΔΠ Δπελδύζεσλ Αλάπηπμεο θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 

κε ζηειέρε από ην Πνιπηερλείν καο θαη ην ΔΒΔ ην νπνίν ζα παξαρσξήζεη θαη ην 

ρώξν γηα ηελ από θνηλνύ δεκηνπξγία. Σν εκπόξην καο νη Υαληώηηθεο επηρεηξήζεηο 

ρξεηάδνληαη ηε ζηήξημε ηνπ Γήκνπ καο θαη όισλ ησλ ζπκπνιηηώλ καο. Οη 

επαγγεικαηίεο καο δεηάλε λα ηεξνύληαη νη πηζηνπνηήζεηο ηνπο θαη λα 

πξνζηαηεύνληαη από ην παξαεκπόξην. 

Οη λόκηκεο επηρεηξήζεηο θαη ην ζηεγαζκέλν εκπόξην πιεξώλνπλ πνιινύο θόξνπο 

έσο 62% θαη ζε απηό ζέινπκε ην ζεβαζκό θαη ηελ αιιειεγγύε ζαο. Απηή πνπ 

δείρλνπκε θαη εκείο σο επηρεηξήζεηο ή ηδηώηεο θαζεκεξηλά ζε όιεο ηηο θνηλσληθέο 

δνκέο ζπζζίηηα, ηαηξεία, παληνπσιεία, θησρνύο θαη άπνξνπο ζπκπνιίηεο καο. 

Δίκαη ζίγνπξνο, θαηέιεμε ν θ. Μαξγαξώλεο όηη όινη καο αλεμάξηεηα από ηηο 

πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο θαη δξάζεηο καο έρνπκε ηελ ίδηα ζέιεζε θαη πάζνο γηα έλα 

Γήκν ν νπνίνο ζα είλαη αλαπηπμηαθόο, ζπγρξόλσο ιηγόηεξν γξαθεηνθξαηηθόο, 

θηιηθόο ζην πνιίηε, θνληά ζην ζπλάλζξσπν πνπ έρεη αλάγθε θαη απηό πηζηεύσ 

όηη   ήξζε ε ώξα λα ην πεηύρνπκε όινη καδί θαη λα κελ ράζνπκε άιιεο επθαηξίεο 
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κέζα από ηελ εζσζηξέθεηα καο. Σν ΔΒΔ είλαη εδώ γηα λα ζπλεξγαζηεί κε όινπο 

γηα ην θαιύηεξν κέιινλ ησλ Υαλίσλ καο. 


