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Κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Πρόεδρε του ΕΕΑ, κύριε Πρόεδρε της ΕΛΑΝΕΤ, 
κυρίες και κύριοι καλησπέρα. 
 
Σας καλωσορίζω και εγώ στην σημερινή ενημερωτική μας εκδήλωση. 
Σήμερα όπως είπε ο κ. Πρόεδρος του Ε.Ε.Α, εγκαινιάζουμε την συνεργασία 
μας με την ΕΛΑΝΕΤ, μια συνεργασία που έχει σαν σκοπό να συμβάλει στην 
έγκαιρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση των μελών μας για το πώς 
μπορούν να αξιοποιήσουν τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ και πως μπορεί αυτά 
να βοηθήσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Επίσης προσδοκούμε 
να ξεκινήσουμε μια συνεργασία με το ΕΤΕΑΝ, το Εθνικό Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης το οποίο με τα χρηματοδοτικά εργαλεία 
που προφέρει μπορεί να συμβάλει στην διευκόλυνση της χρηματοδότησης 
των αναγκών των ΜΜΕ για την πραγματοποίηση των επιχειρηματικών τους 
σχεδίων. 
 
Ευελπιστούμε ότι η πολιτεία και η περιφέρεια θα σχεδιάσει και άλλες 
περισσότερο στοχευμένες δράσεις στις οποίες θα ληφθούν υπόψη κατά την 
φάση σχεδιασμού οι προτάσεις και παρατηρήσεις μας, έτσι ώστε τα 
προγράμματα να αποτελέσουν αναπτυξιακά εργαλεία για την 
επιχειρηματικότητα, με την προϋπόθεση ότι η υλοποίηση των θα είναι 
ευέλικτη απλοποιημένη, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς αποκλεισμούς 
κλάδων που τα έχουν ανάγκη . 
 
Επανειλημμένα έχουμε επισημάνει με συγκροτημένες προτάσεις το ολοένα 
και μεγαλύτερο οικονομικό αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν όσοι ασκούν 
επαγγελματική και εμπορική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της 
Αττικής και ειδικότερα στους μεγάλους εμπορικούς δρόμους της Αθήνας. Σε 
κλαδικό επίπεδο ισχυρότατο πλήγμα δέχθηκαν οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, 
πράκτορες και μεσίτες ασφαλίσεων, οι μεσίτες ακινήτων, οι επιχειρήσεις 
ενδυμάτων και επίπλων και όμως από το Πρόγραμμα που παρουσιάζεται 
σήμερα δεν επιδοτούνται . 
 
H Διοίκηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών εκτός της ενεργούς 
συμμετοχής της σε παρεμβάσεις που απορρέουν από τον θεσμοθετημένο 
ρόλο του Επιμελητηρίου καταβάλλει κάθε προσπάθεια να παρέχει σύγχρονες 
και αποτελεσματικές υπηρεσίες προς τα μέλη του οργανώνοντας και 
αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες που προσφέρει αξιοποιώντας εμπειρίες από 
την Ευρώπη . Για τον σκοπό αυτό πέρα από την οργανωμένη πληροφόρηση 
για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ ,αναβαθμίζει τις εφαρμογές λογιστηρίου, 



διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και κυρίως τις υπηρεσίες μητρώου μέσω 
της εγκατάστασης ενός νέου πληροφοριακού συστήματος που βασίζεται σε 
σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων με ικανότητα διαχείρισης μεγάλου 
όγκου δεδομένων. Παράλληλα εκσυγχρονίζει τη διαδικτυακή του πύλη 
wwv.eea.gr παρέχοντας ένα σύγχρονο εργαλείο ενημέρωσης στους 
επιχειρηματίες και διαθέτει στο κοινό τις υπηρεσίες του .Το e-Επιμελητήριο 
είναι ένα σύγχρονο διαδικτυακό εργαλείο που παρέχει νέους και αποδοτικούς 
τρόπους επικοινωνίας για τις επιχειρήσεις-μέλη με το ΕΕΑ. Βασικό 
πλεονέκτημα του αποτελεί η δυνατότητα πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε 
υπηρεσίες του Επιμελητηρίου. Ελπίζουμε όλες οι υπηρεσίες μας να 
ανταποκριθούν στις προσδοκίες των μελών μας. Για να εξυπηρετήσουμε τα 
μέλη μας τα καλούμε να μας δώσουν τα e-mail και τα κινητά τους τηλέφωνα 
ώστε να έχουν άμεση πληροφόρηση. 
 
Τελειώνοντας θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε εσάς τους επιχειρηματίες 
αλλά και σε όλους εκείνους που θα θελήσουν να δημιουργήσουν μια νέα 
επιχείρηση. 
 


