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1. Αλόξζσζε, αλάθακςε, αλάπηπμε, ηηο καγηθέο ιέμεηο πνπ παληνύ νη πάληεο 

κεξπθάδνπλ, από ηελ άιιε νη ηξαγσδίεο πνπ νλνκάδνληαη αλεξγία 

θησρνπνίεζε, ζηαζηκόηεηα. Καηά ηα επηκειεηήξηα πνπ βξίζθεηαη πην θνληά 

ε αιήζεηα θέηνο;  

 

«Βηώλνπκε ήδε ηνλ 6
ν
 ρξόλν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαηά ηελ νπνία νη κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο έρνπλ δερζεί ηελ κεγαιύηεξε πίεζε ιόγσ, πηώζεο ηδίξνπ θαηά 50%, αύμεζε 

ηεο άκεζεο θνξνιόγεζεο όπσο ΦΠΑ από 19 ζην 23% θαη έκκεζεο όπσο θαηάξγεζε 

αθνξνιόγεηνπ.  

Η αλάθακςε ζα πξνέιζεη κέζσ ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ν νπνίνο αθελόο νθείιεη λα είλαη 

λόκηκνο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη αθεηέξνπ ην θξάηνο νθείιεη λα ζέβεηαη θαη λα δέρεηαη ηα 

ινγηζηηθά - νηθνλνκηθά ζηνηρεία σο αιεζή θαη όρη σο πξντόληα ύπνπηα γηα  θνξνθινπή 

θαη θνξνδηαθπγή.  

Σν ζύζηεκα πξέπεη επηηέινπο λα αιιάμεη. Πξέπεη λα επηβξαβεύζεη θαη λα βνεζήζεη ηνπο 

λόκηκνπο θαη πγηείο θαη λα ηηκσξεί απζηεξά ηνπο παξάλνκνπο.  

Η δίθαηε αλαινγηθή θαη κόληκε θνξνιόγεζε ζα θέξεη ηελ εκπηζηνζύλε ζηηο αγνξέο αιιά 

θαη ζηηο λέεο επελδύζεηο.  

Η «θνπιηνύξα» λα απνθύγνπκε ηελ θνξνιόγεζε αιιά θαη απηή, όπνπ ην θξάηνο ζεσξεί 

ζπιιήβδελ «απαηεώλεο» ηνπο επηρεηξεκαηίεο, είλαη ιάζνο.  

Πάληα θαη παληνύ ζα ππάξρεη παξανηθνλνκία αιιά άιιν λα είλαη ζην 10% θαη 

δηαθνξεηηθά ζην 40%!  

Η θπβέξλεζε νθείιεη λα δέρεηαη ηηο πξνηάζεηο καο θαη λα είλαη θνληά ζηα πξνβιήκαηα 

καο. Άιισζηε απηή είλαη ε δηάξζξσζε ηεο Διιεληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο κε ηα πνιιά 

λεζηά θαη ηνπο νξεηλνύο όγθνπο πνπ δηαζέηνπκε.  

Η πεξίθεκε αλάπηπμε ινηπόλ πνπ όινη μέξνπλ απιά σο ιέμε ζα πξνέιζεη από ηελ 

επαξρία, από ηνλ παξαγσγό ηνλ βηνηέρλε ηα Διιεληθά παξαγσγηθά πξντόληα θαη ηηο 

ππεξεζίεο πνπ ζα δηαθηλεζνύλ κέζσ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηνπ ηνπξηζκνύ.  

Γελ ππάξρεη αλάπηπμε ρσξίο ηηο Διιεληθέο ΜΜΔ θαη δελ ππάξρεη αλάπηπμε κέζσ ησλ 

εηζαγόκελσλ πξντόλησλ.  

Η αλάδεημε θαηλνηόκσλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ, ε εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο ζ’ όιε 

ηελ παξαγσγηθή αιπζίδα είλαη ζνβαξά ζέκαηα πνπ ζέινπκε ηα Δπηκειεηήξηα ζε κηα 

δηαξθή ζπλεξγαζία κε ηα Δθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, λα απμάλνληαη θαη λα βξίζθνπλ 

εθαξκνγέο ζηελ πξάμε.  

Παξάιιεια ε απνθέληξσζε ηνπ θξάηνπο ζηηο Πεξηθέξεηεο ζα καο θέξεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο.  

Γηα πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ θξάηνπο νθείινπλ ηα πνιηηηθά θόκκαηα λα 

ζπκθσλήζνπλ ζ’ έλα ζρέδην αλαζπγθξόηεζεο ηεο ρώξαο κε θύξην άμνλα ηελ πάηαμε ηεο 

αλεξγίαο κέζσ ηεο ζηήξημεο ησλ ΜΜΔ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ εμαηξεηηθνύ αλζξώπηλνπ 

– επηζηεκνληθνύ δπλακηθνύ καο όπνπ απηό θαη αλ βξίζθεηαη.  
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Γελ καο αμίδεη απηή ε δηαβίσζε, ππό ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα. Γηα λα 

πεηύρνπκε όκσο ρξεηάδεηαη λα μεπεξάζνπκε ηηο αηνκηθέο αληηιήςεηο θαη λα πάκε ζε 

ζπιινγηθέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο.  

ρέδην από εκάο ππάξρεη, πνιηηηθή βνύιεζε ζα ππάξμεη;  

 

 

2. Η νκαιή θαη απξόζθνπηε ζπλεξγαζία ησλ ηεζζάξσλ Επηκειεηεξίσλ Κξήηεο 

ζπλερίδεηαη θαη θέηνο; Πξνέθπςαλ απηά απνηειέζκαηα γηα ηα κέιε ηνπο θαη 

ηελ νηθνλνκία ηεο Κξήηεο;  

 

Βεβαίσο θαη ζπλερίδνπκε ηελ πνιύ θαιή καο ζπλεξγαζία ζ’ όια ηα επίπεδα.  

 Γηαρεηξηζηήθακε άςνγα ηα ΠΔΠ Κξήηεο κέζσ ηεο Αλαπηπμηαθήο καο όπσο 

θαη άιια 6 πξνγξάκκαηα πνπ έηξεμαλ εθηόο ηνπ 2013. Άκεζε δηεθπεξαίσζε, 

αληηθεηκεληθή αμηνιόγεζε, επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη γξήγνξε εθηακίεπζε 

έθεξαλ ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα ζηηο επηρεηξήζεηο.  

 Έλα λέν πξόγξακκα πηζηνπνίεζεο πξντόλησλ ηα «Κξεηηθά Υέξηα» μεθίλεζε 

θαη αθνξά παξαγόκελα θαηά 100 % πξντόληα ηεο Κξήηεο ζηνπο ηνκείο 

παξαδνζηαθή ιατθή ηέρλε, δεξκάηηλα, αγγεηνπιαζηηθή θ.α. 

 Τπάξρεη «θνηλή» πνιηηηθή καο ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ Πεξηθέξεηα, 

ζηήξημε επηρεηξήζεσλ, Τπνπξγεία, Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ θ.α.  

 πκκεηνρή ζε εθζέζεηο θαη επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο. Όηαλ ππάξρεη 

ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ ην ζίγνπξν είλαη όηη ζα είλαη ζεηηθά ηα 

απνηειέζκαηα γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Κξήηεο. Γηαηί είλαη πνιύ δηαθνξεηηθό λα 

εθθξάδεηαη ε άπνςε ηεζζάξσλ (4) ΔΒΔ πνπ πεξηιακβάλνπλ 60,00 

επηρεηξήζεηο παξά, ηνπ  θαζελόο μερσξηζηά.  

 Δίκαζηε έλα λεζί, κηα Πεξηθέξεηα, όινη καο επηρεηξεκαηίεο κε ηεξάζηηεο 

δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο. Αξθεί λα ππάξρεη ζπλελλόεζε, ππνζηήξημε θαη  

πξνγξακκαηηζκόο.  

 

 

3. Εμαγσγέο, ηνπξηζκόο, επηρεηξεκαηηθόηεηα, εκπόξην θιάδνο βηνηερλίαο, 

ζύιινγνη – νκνζπνλδίεο θ.ι.π. Καηά ηνκέα πσο πξνρώξεζαλ απνινγηζηηθά 

θαη ηη πξνβιέπεηαη γηα θέηνο;  

 

«Γηα ην 2013 είρακε αύμεζε ησλ εμαγσγώλ θαηά 50% πεξίπνπ ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο 

Κξήηεο θαη 20% αύμεζε ζηνλ ηνπξηζκό ησλ Υαλίσλ.  

Οη πξνζπάζεηεο πνπ θάλακε σο ΔΒΔ γηα ηελ αύμεζε ηνπ εμαγσγηθνύ, κέζσ ζπκκεηνρήο 

καο, ζε εθζέζεηο εζσηεξηθνύ, εμσηεξηθνύ θαη πνιιέο επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο Β2Β, 

έθεξαλ ηα απνηειέζκαηα εθείλα πνπ επηδηώθνπκε.  

Οη βάζεηο ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζέινπκε «ζηεξηώλνπλ» κε 

απμαλόκελνπο ξπζκνύο.   
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Έηζη θάζε κηθξή θαη κεζαία επηρείξεζε κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηε βνήζεηα ηνπ ΔΒΔ γηα 

λα πξνσζήζεη ηα πξντόληα ηεο ζε λέεο αγνξέο εληόο θαη εθηόο Διιάδαο.  

Η ζπλεξγαζία καο κε ηνλ ΔΛΔΣΡΟΠΔ καο δίλεη κηα αθόκα ππνζηήξημε πξνώζεζεο 

ησλ πηζηνπνηεκέλσλ πξντόλησλ καο.  

Η ζύδεπμε ηνπ πξσηνγελή κε ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα (ηνπξηζκόο – εκπόξην) βνήζεζε ηόζν 

ζηελ εμσζηξέθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ όζν ζηνλ ηνπξηζκό ππαίζξνπ.  

Ωο θιάδνο, ε παξνρή ππεξεζίαο – θπξίσο κέζσ ηνπ ηνπξηζκνύ – είλαη έλαο θιάδνο 

ζπλερώο απμαλόκελνο. Σν εκπόξην είλαη ζηαζεξό, ελώ δπζηπρώο νη βηνηερλίεο 

κεηώλνληαη.  

Σν εκπόξην αληηκεησπίδεη ηα γλσζηά κόληκα πιένλ πξνβιήκαηα ηνπ πνπ είλαη:  

παξεκπόξην, κείσζε εηζνδήκαηνο – θαηαλάισζεο θαη ππέξκεηξεο θνξνιόγεζεο,  έσο 

θαη 62% επί ηνπ ηδίξνπ …  

Γεληθά ε επηρεηξεκαηηθόηεηα απμάλεηαη σο ιύζε αλάγθεο θπξίσο ιόγσ κε εύξεζεο 

κηζζσηήο εξγαζίαο αθελόο θαη αθεηέξνπ κέζσ ησλ επηδνηνύκελσλ πξνγξακκάησλ. 

(ΔΠΑ, ΠΔΠ, ΟΑΔΓ θ.α.) 

Οη ζύιινγνη παιεύνπλ καδί καο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ επηκόξθσζε 

ησλ επηρεηξεκαηηώλ θαη ησλ ζηειερώλ καο όκσο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε είλαη ηόζν 

«άζρεκε» πιένλ, ζε ζεκείν νη ζύιινγνη λα ρξεώλνληαη γηα πξάγκαηα γηα ηα νπνία δελ 

θέξνπλ επζύλε όπσο π.ρ. θνξνινγηθό – αζθαιηζηηθό, ξεπζηόηεηα θ.α. 

Κάλνπκε πξνηάζεηο, δίλνπκε ηηο ιύζεηο έηνηκεο ζηα ππνπξγεία, ελεκεξώλνπκε βνπιεπηέο 

– θόκκαηα όκσο δελ βξίζθνπκε αληαπόθξηζε θαη δελ βιέπνπκε αιιαγή πνιηηηθήο πξνο 

ηελ ζηήξημε ησλ λνκίκσλ επηρεηξήζεσλ.  

Διπίδνπκε θαη ζπλερίδνπκε λα πηέδνπκε πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο βειηίσζεο ησλ όξσλ 

επηβίσζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο κέζσ ησλ θπβεξλεηηθώλ – νηθνλνκηθώλ 

πνιηηηθώλ.  

     


