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«Η ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας μπορεί να προέλθει μόνο από τις τοπικές
οικονομίες οι οποίες οφείλουν να καταρτίσουν ένα πραγματικό και υλοποιήσιμο
σχέδιο ανάπτυξης .»
Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Γιάννης Μαργαρώνης
χαιρετίζοντας το συνέδριο για την τοπική ανάπτυξη και το επάγγελμα του
μηχανικού που διοργανώνει αυτές τις ημέρες το ΤΕΕ/ΤΔΚ στις εγκαταστάσεις του
,στην οδό Νεάρχου στα Χανιά.
Ο κ.Μαργαρώνης αναφέρθηκε στην κατάσταση της Ελληνικής Οικονομίας
επισημαίνοντας ότι η Οικονομική πολιτική στην Ελλάδα σήμερα επιφέρει μόνο
μείωση του καθαρού προς κατανάλωση, εισοδήματος των Ελλήνων .
Αναλυτικά ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου είπε:
«Βιώνουμε ήδη τον έβδομο χρόνο της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας.
Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε μια παρατεταμένη δίνη η οποία τρέφεται με την
λανθασμένη επιλογή οικονομικών μέτρων .
Το μίγμα αυτό της οικονομικής πολιτικής έχει ως μοναδικό αποτέλεσμα τη μείωση
του καθαρού προς κατανάλωση εισοδήματος των Ελλήνων.
Σε καμία περίπτωση δε ζητάμε την φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή των
επιχειρήσεων, όμως απαιτούμε την πάταξη της παραοικονομίας και την
πραγματοποίηση ίσης φορολόγησης όλων, κάτω από ένα αναπτυξιακό πρίσμα
επανεπένδυσης με κίνητρα.
Ζητάμε τη μείωση της γραφειοκρατίας και την μετατροπή του κράτους από εχθρό
της επιχειρηματικότητας σε αρωγό της ,στην προσπάθεια επιβίωσης και ανάκαμψης
των ΜΜΕ.
Η Ε.Ε. σχεδιάζει και υλοποιεί περιφερειακές πολιτικές στήριξης και ανάπτυξης μέσω
των δομών των περιφερειών .
Σ’αυτό το κομβικό σημείο ερχόμαστε εμείς ως ΝΠΔΔ και σύμβουλοι του κράτους να
σχεδιάσουμε ,να προτείνουμε και να υλοποιήσουμε από κοινού δράσεις και
πολιτικές για την Περιφέρεια Κρήτης.
Για όσο καιρό θα υπάρχουν αυτόνομα ,τα ΕΒΕ Χανίων και Ρεθύμνου με τα
αντίστοιχα, Τεχνικό και Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτ.Κρήτης, οφείλουμε να
σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε δράσεις από κοινού με την Περιφέρεια , τους
Δήμους και άλλους σημαντικούς και αξιόλογους φορείς όπως το Πολυτεχνείο, το
ΜΑΙΧ τον ΟΑΚ ,επιστημονικούς συλλόγους κ.α.
Η ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας μπορεί να προέλθει μόνο από τις τοπικές
οικονομίες οι οποίες οφείλουν να καταρτίσουν ένα πραγματικό και υλοποιήσιμο
σχέδιο ανάπτυξης .
Αυτό για να συμβεί , χρειάζεται όλοι μας να προτείνουμε και να προσφέρουμε
σκέψεις , ιδέες και δράσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες του κάθε νομού
για την αύξηση του AEΠ προσθέτοντας όμως καινοτομία και τεχνολογία .
Για όλα αυτά πρέπει να εξαντλήσουμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μας
δίνονται μέσω της ΕΕ και των προγραμμάτων που υπάρχουν από τη Κεντρική
διοίκηση και από τη Περιφέρεια μας .
Εδώ και καιρό οι διοικήσεις των Επιμελητηρίων εργαζόμαστε από κοινού για την
υλοποίηση δράσεων και εύχομαι αυτό να εντατικοποιηθεί μπαίνοντας πλέον στην
νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Κλείνοντας είπε ο κ.Μαργαρώνης ότι τα αποτελέσματα αυτού του συνεδρίου θα
αποτελέσουν ένα χρηστικό οδηγό για το επόμενο συνέδριο που θα ακολουθήσει
σύντομα και θα επεκταθεί και σε άλλα θέματα .
Θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου στην διοίκηση του ΤΕΕ και στον πρόεδρο κ.
Λευτέρη Κοπάση για αυτή τη διοργάνωση και να ευχηθώ καλή συνέχεια .»

