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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΚΛΕΙΤΗ 
 
Κύριε Γενικέ Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, κύριε Γενικέ 
Διευθυντά της ΕΛΑΝΕΤ, κύριε Γενικέ Γραμματέα του Επιμελητηρίου, 
φίλες και φίλοι καλησπέρα. 
 
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω εδώ σήμερα στην ενημερωτική εκδήλωση 
για το Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που αφορά « Ενίσχυση ΜΜΕ που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού- Εμπορίου- 
Υπηρεσιών». 
 
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών -στο πλαίσιο των προσπαθειών του 
για την άμεση και έγκυρη ενημέρωση των μελών του για τα χρηματοδοτικά 
Προγράμματα που τα αφορούν, οργανώνει την σημερινή εκδήλωση σε 
συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής ,την ΕΛΑΝΕΤ και την ΕΤΕΑΝ. Στον 
προγραμματισμό μας περιλαμβάνονται και άλλες αντίστοιχες εκδηλώσεις που 
θα βοηθήσουν τα μέλη μας να αξιοποιήσουν όσο μπορούν περισσότερο τις 
ευκαιρίες που προσφέρονται μέσα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και τα 
διάφορα εργαλεία χρηματοδότησης. Αλλά δεν σταματάμε μόνο στις 
ενημερωτικές εκδηλώσεις :Έχουμε ήδη υπογράψει «Συμφωνητικό 
συνεργασίας» με την ΕΛΑΝΕΤ, την Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία που 
συμμετέχει στον ΕΦΕΠΑΕ, δηλαδή τον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, για υποστήριξη 
της στην αποτελεσματική εφαρμογή και διαχείριση των προγραμμάτων που 
αναλαμβάνει προς όφελος των μελών μας . Επίσης θα προχωρήσουμε στην 
υπογραφή ανάλογου συμφωνητικού με την Περιφέρεια Αττικής και το Δήμο 
της Αθήνας για την προώθηση της ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της 
απασχόλησης και της καινοτομίας. 
 
Το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί σήμερα στοχεύει στην ενίσχυση 
υφιστάμενων νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, οι οποίες θα υλοποιήσουν επενδύσεις προσανατολισμένες 
στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής. Μέσα σε 
ένα ιδιαίτερα αρνητικό περιβάλλον που καλούνται σήμερα οι επιχειρήσεις να 
δραστηριοποιηθούν κάθε πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση της 
επιχειρηματικότητας, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας 
είναι θετικά βήματα ,αλλά θα πρέπει η Πολιτεία και η Περιφέρεια να μην 
μείνουν μόνο σε αυτά αλλά να προχωρήσουν και σε άλλα που θα συμβάλουν 
στην αναθέρμανση της αγοράς και στην ενίσχυση της απασχόλησης. 
Όμως σε όλους του σχεδιασμούς τους πρέπει να ζητούν και να λαμβάνουν 



υπόψη τις προτάσεις μας έτσι ώστε να μην παρατηρούνται φαινόμενα όπως 
στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που αφορούν τον αποκλεισμό χιλιάδων 
επαγγελματιών που βιώνουν ανυπέρβλητα χρηματοδοτικά προβλήματα λόγω 
των συνεπειών της κρίσης σε κλάδους όπως λιανεμπόριο, επισιτιστικός 
κλάδος, διαμεσολαβούντες στην ιδιωτική ασφάλιση, μεσίτες ακινήτων και 
πολλά επαγγέλματα από τις υπηρεσίες. 
 
Επίσης δεν είναι επιλέξιμοι οι αστικοί συνεταιρισμοί ή οι κοινοπραξίες που 
έχουν συστήσει ή προτίθενται να συστήσουν οι μικρές επιχειρήσεις για να 
αντιμετωπίσουν την κρίση σε ένα πολύ δυσμενές περιβάλλον. 
 
Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο στις επιλέξιμες ενέργειες για 
συγχρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων όλων των τομέων και κλάδων 
να περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην προώθηση των 
συνεργασιών των επιχειρήσεων σε κλαδικό επίπεδο που μπορούν να 
στοχεύουν είτε στην από κοινού πραγματοποίηση των αγορών από τους 
προμηθευτές, είτε στην από κοινού εκμετάλλευση αποθηκευτικών χώρων, 
ή/και κοινού χώρου εκθέσεων πωλήσεων, ή/και δημιουργία κοινών δικτύων 
διανομής, κλπ., που σε ένα δεύτερο στάδιο θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμα 
και στη δημιουργία μιας νέας ενιαίας μεγάλης πλέον συνεταιριστικής 
επιχείρησης. 
 
Εμείς από την δική μας την μεριά θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε δράσεις και 
προγράμματα που θα διευκολύνουν την αναγκαία διαρθρωτική προσαρμογή 
των επιχειρήσεων μελών μας, θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων και θα προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας. 
 


