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Κατερίνη, 07 Φεβρουαρίου 2010 

Ομιλία Προέδρου Επιμελητηρίου Πιερίας 
Ηλία Χατζηχριστοδούλου 

στην ετήσια δεξίωση για την κοπή της πίτας. 
 

Αξιότιμη κ. Υπουργέ 
Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ, 
Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι,  

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Κυρίες και κύριοι, 

 

Η παρούσα εκδήλωση πραγματοποιείται κάτω από μια δύσκολη 
συγκυρία για την ελληνική οικονομία, η οποία έχει προεκτάσεις σ’ όλο 
το φάσμα του κοινωνικού μας γίγνεσθαι. Πέρσι, στο ξεκίνημα της 

οικονομικής κρίσης, ακυρώσαμε την πραγματοποίηση της εκδήλωσης. 
Φέτος, αναρωτιέστε πολλοί, τι άλλαξε, πόσο μάλλον που οι καταστάσεις 
δυσχέραιναν. Η απάντηση είναι απλή: Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν 

έκρινε σκόπιμο να δώσουμε συνέχεια στην αρνητική ψυχολογία 
που έχει καλλιεργηθεί με ποικίλους τρόπους τον τελευταίο 

χρόνο. Η δραστηριοποίησή μας, ακόμη και κάτω από αυτές τις 
αρνητικές συνθήκες, είναι η μόνη διέξοδος και σίγουρα θα έχει 
καλύτερα αποτελέσματα αν συνοδεύεται με συναισθήματα 

αισιοδοξίας. 

Σας ευχαριστούμε, λοιπόν, για την παρουσία σας στην αποψινή μας 
εκδήλωση που αποκτά ιδιαίτερη σημασία και περιεχόμενο με την 

παρουσία της Υπουργού κυρίας Κατσέλη και του Υφυπουργού κ. 
Μπόλαρη.  
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Κυρίες και κύριοι,  

Μόλις παρακολουθήσατε έναν συνοπτικό απολογισμό των δράσεων του 
Επιμελητηρίου Πιερίας. Θα ήθελα να κάνω ένα και μόνο σχόλιο: Το 

όραμά μας ήταν να μετατρέψουμε το Επιμελητήριο Πιερίας σ’ ένα 
θεσμό ευέλικτο και ωφέλιμο για τον επιχειρηματία. Να στηρίξουμε 

το μικρομεσαίο μέλος μας, να διεκδικήσουμε υγιείς συνθήκες 
επιχειρηματικότητας θωρακίζοντας την τοπική μας ανάπτυξη. Το αν 
μέχρι σήμερα το πετύχαμε ή όχι, το αφήνουμε στη δική σας 

κρίση.  

Για εμάς, ο αγώνας συνεχίζεται με το ίδιο όραμα: ο επιχειρηματίας 
πρωταγωνιστής στην τοπική ανάπτυξη. Παράλληλα ανεβάζουμε τον πήχη 

ακόμη πιο ψηλά και θέτουμε ανώτερους αλλά εφικτούς στόχους. Δεν 
υπάρχει εφησυχασμός. Δεν υπάρχει χρόνος για κωλυσιεργίες.  

Επόμενος μεγάλος στόχος είναι η δημιουργία ενός δικού μας 
εκθεσιακού κέντρου. Ένας χώρος λειτουργικός, εύκολα προσβάσιμος 

που θα προβάλει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των τοπικών μας 
επιχειρήσεων. Η οργάνωση και η φιλοσοφία του εκθεσιακού κέντρου θα 

είναι τέτοια που θα αποτελέσει πυρήνα υγιούς επιχειρηματικότητας 
προσφέροντας θέσεις εργασίας, δημιουργώντας δραστηριότητα στην 
περιοχή και προσελκύοντας επισκέπτες στο νομό μας. 

Παράλληλα, όλα τα Επιμελητήρια επιδιώκουμε την άμεση λειτουργία 

του Γενικού Εμπορικού Μητρώου καθώς και τη μετεξέλιξή μας σε 
υπηρεσία μίας στάσης για την ίδρυση εταιρειών. Η απλοποίηση 
άλλωστε της αδειοδότησης των επιχειρήσεων αποτελούσε  πάγιο αίτημα 

του επιχειρηματικού κόσμου. 
 

θεωρούμε, ακόμη, πως δεν είναι ουτοπία, με σκοπό να ενισχύσουμε πιο 
άμεσα την τσέπη του πολύ μικρού επιχειρηματία, τα Επιμελητήρια να 
οργανωθούν σ’ ένα φορέα παροχής μικροπιστώσεων προς τα μέλη 

τους. Μία πρόταση που έχουμε καταθέσει εδώ και δύο χρόνια στην 
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος με αφορμή το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα  ΤΖΕΡΕΜΙ.  
 
Στους άμεσους στόχους μας, επίσης, είναι η οργάνωση ειδικών 

ομάδων καθοδήγησης νέων επιχειρηματιών, ακόμη και στη βάση 
της εύρεσης βοηθητικών κεφαλαίων για το ξεκίνημά τους, όπως 
για παράδειγμα «οι επιχειρηματικοί άγγελοι». Στόχος μας είναι να 

δώσουμε στην Πιερία τα ισχυρά εκείνα κίνητρα για να έρθουν άμεσα 
παραγωγικές επενδύσεις αλλά και για να κινητοποιήσουμε τη νέα γενιά 

να ασχοληθεί με το «επιχειρείν». 
 
Ακόμη, στο μεγάλο κεφάλαιο του τουρισμού, που παραμένει η «βαριά» 

βιομηχανία μας, το Επιμελητήριο Πιερίας με μια σειρά ενεργειών, που 
ξεκινούν από την κατάρτιση μέχρι την υλοποίηση επενδύσεων, στοχεύει 

στη στήριξη της ανάπτυξης του κλάδου στο νομό. Ζητούμενο η ανάδειξη 
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του νομού σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό μέσα από την 
αξιοποίηση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων, όπως ο Όλυμπος και 

τα Πιέρια, τα 80 χιλιόμετρα των ακτών μας, οι αρχαιολογικοί χώροι και 
τα λιμάνια μας.   

Κυρία Κατσέλη, ακούσαμε με μεγάλη χαρά τις δηλώσεις σας ότι 

βλέπετε «θετικά» εγχειρήματα όπως τα θεματικά πάρκα και η μετατροπή 
των λιμανιών σε τουριστικές μαρίνες. Όντας, ένας αμιγώς τουριστικός 
νομός θεωρούμε πως πρέπει επιτέλους να αξιοποιήσουμε οικονομίες 

κλίμακας στο τουριστικό προϊόν του νομού. Για παράδειγμα, η Πιερία 
μπορεί να αναδείξει την μοναδική θεματική ιστορία των 12 αρχαίων 
Θεών του Ολύμπου.  

 
Κυρίες και κύριοι, 

 
Σ’ αυτή τη βραδιά που είναι αφιερωμένη στον επιχειρηματία, θα ήταν 
παράλειψη να μην αναφερθώ, έστω και επιγραμματικά, σε πάγια 

αιτήματα που διεκδικούμε για τη βελτίωση των συνθηκών 
επιχειρηματικότητας στο νομό μας. Ο τελευταίος χρόνος έφερε στο 

προσκήνιο πολλές από τις παθογένειες του ελληνικού δημόσιου βίου. 
Έγινε, δε αντιληπτό, ότι η ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικής 
πρωτοβουλίας είναι μονόδρομος. Αυτή όμως η διαπίστωση πρέπει να 

στηριχθεί με πράξεις και όχι μόνο στα λόγια.  
Πρώτον, ο επιχειρηματικός κόσμος περιμένει από το 2007 την 
εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-

2013. Δυστυχώς, όχι μόνον αργήσαμε στις προκηρύξεις προγραμμάτων, 
αλλά και η εφαρμογή τους δεν στήριξε στον αναμενόμενο βαθμό την 

επιχειρηματική πρωτοβουλία στη χώρα μας. Μάλιστα, σε συνδυασμό με 
το γενικότερα δυσμενές περιβάλλον, η μη ικανοποιητική απορρόφηση 
κονδυλίων από το ΕΣΠΑ δεν βοήθησε στο θέμα της ανταγωνιστικότητας 

των επιχειρήσεών μας.  

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, που η ανταγωνιστικότητα 
είναι το μεγάλο ζητούμενο, ευχόμαστε Υπουργέ να πετύχετε το 

δηλωμένο στόχο σας να ανεβάσετε άμεσα την απορρόφηση 
κονδυλίων στο 12,5%. Παράλληλα, εκφράζουμε την αισιοδοξία μας ότι 
θα δώσετε συνέχεια στη δέσμευση της προηγούμενης Κυβέρνησης για τη 

διάθεση του 80% των κονδυλίων του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια. Και τέλος, 
καταθέτουμε το αίτημα για τη στήριξη του κατασκευαστικού κλάδου, 
που έχει υποστεί καθίζηση, με άμεση προκήρυξη προγραμμάτων από το 

ΕΣΠΑ.  

Δεύτερον, ο επιχειρηματικός κόσμος αναμένει με ιδιαίτερη 
ανυπομονησία την ψήφιση του νέου αναπτυξιακού νόμου και 

ελπίζουμε να αφήσει πίσω πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες. Κυρίως, 
μας ενδιαφέρει η αποπληρωμή των χρηματοδοτήσεων να γίνεται με πολύ 
γρηγορότερους ρυθμούς, τη στιγμή που πολλοί επιχειρηματίες της 

Πιερίας έχουν πάνω από 1,5 χρόνο κατατεθειμένα επενδυτικά σχέδια και 
δεν έχουν ακόμη λάβει χρήματα στα χέρια τους. 
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Τρίτον, ο έλληνας επιχειρηματίας έχει ξεχάσει τι θα πει 
μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Πιστεύουμε ότι πρέπει επιτέλους να 

εφαρμοσθεί ένα απλό, δίκαιο και σταθερό, με τουλάχιστον 
δεκαετή ισχύ, φορολογικό σύστημα καθώς και να δοθούν πολλές 

άλλες λύσεις. Το Επιμελητήριο Πιερίας κατέθεσε συγκεκριμένες 
προτάσεις στη δημόσια διαβούλευση.  

Θα ήθελα όμως, να επισημάνω τα εξής σημεία: Είναι παράλογο μια 
επιχείρηση να δανειοδοτείται για να δώσει την προκαταβολή του 

φόρου για τον επόμενο χρόνο. Όπως, παράλογη είναι και η καταβολή 
του ΕΤΑΚ. Είναι αδιανόητο, επίσης, το μέτρο του 0,6% της 
φορολόγησης των δανείων από τις τράπεζες.  

Τέταρτον, χρειαζόμαστε το ελληνικό δημόσιο σύμμαχό, όχι εχθρό μας. 
Η γραφειοκρατία, η φορολογία, τα πρόστιμα, οι εγγυήσεις, το 
ΙΚΑ, λειτουργούν, πολλές φορές, αποτρεπτικά για την 

επιχειρηματική πρωτοβουλία. Η Ελληνική Κυβέρνηση αφενός ζητά 
την αρωγή όλων για την κάλυψη των ελλειμμάτων, την πάταξη της 
διαφθοράς και της φοροδιαφυγής, τη μείωση της ανεργίας και την 

αύξηση των δεικτών ανάπτυξης, αφετέρου όμως μέχρι και σήμερα δεν 
έχει στηρίξει την ιδιωτική πρωτοβουλία με γρήγορες και ευνοϊκές 

αποφάσεις. Η μόνη που δεν ευθύνεται για τη σημερινή κατάσταση 
είναι η επιχειρηματική κοινότητα και είναι αυτή που καλείται για 
ακόμη μία φορά να καλύψει λάθη κυβερνήσεων, να πληρώσει με 

βάρβαρους τρόπους χρέη ασφαλιστικών φορέων και το δημόσιο 
έλλειμμα. Και ενώ, στην κυριολεξία, αποκεφαλίζεται ο ιδιώτης που 

χρωστά στο ΙΚΑ ή στην Εφορία, υπάρχει «σκανδαλώδης» ανοχή ως 
προς τα χρέη του Ελληνικού Δημοσίου και των ΔΕΚΟ προς τους 
ιδιώτες προμηθευτές τους που περιμένουν και χρόνια ακόμη για 

να πληρωθούν.  

Αν θέλουμε να βγούμε από το τέλμα της οικονομικής κρίσης, πρέπει να 
διευκολυνθεί ο επιχειρηματίας όταν πραγματικά αδυνατεί να 
ανταπεξέλθει στις πληρωμές του και όχι να αντιμετωπίζεται ως 

εγκληματίας.  

Πέμπτον, θα ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα: είναι πραγματικά στις 
διαθέσεις της κυβέρνησης να εξυγιάνει το δημοσιοϋπαλληλικό 

σύστημα της χώρας μας ή απλώς είναι μόδα της εποχής να 
αναφερόμαστε στο θέμα; Η Ελλάδα έχει 11 εκατομμύρια πληθυσμό 
μαζί με τους μετανάστες. Από αυτούς, 1 εκατομμύριο άνθρωποι 

έχουν άμεσα σχέση με το δημόσιο ή με τον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα. Περίπου 18,8 δισεκατομμύρια ευρώ δαπανά το κράτος 

κάθε χρόνο μόνο για τη μισθοδοσία των δημόσιων υπαλλήλων! 
Επιτέλους, πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε το δημόσιο ως 
λύση ανάγκης και να καλλιεργήσουμε στους νέους την 

επιχειρηματική νοοτροπία. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για τη 
χώρα μας.  
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Έκτο και τελευταίο, άφησα το θέμα του αθέμιτου ανταγωνισμού 
που προκαλείται από τη λειτουργία αλλοδαπών καταστημάτων 

αλλά και του παρεμπορίου. Το Νοέμβριο με πρωτοβουλία μας 
διοργανώσαμε ευρεία σύσκεψη γι αυτό το θέμα. Στο αίτημά μας 

ανταποκρίθηκαν 23 Επιμελητήρια, 30 Εμπορικοί Σύλλογοι και 
Ομοσπονδίες από όλη τη χώρα καταδεικνύοντας ότι και γι αυτούς το 
ζήτημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Συντάξαμε ένα υπόμνημα, με πολύ 

ενδιαφέροντα στοιχεία, όπου αναφέρουμε όλα τα σημεία που γεννούν τα 
φαινόμενα του αθέμιτου ανταγωνισμού. 
Κυρία Κατσέλη, είστε η αρμόδια υπουργός. Υπάρχει στη διάθεσή σας 

αυτός ο φάκελος. Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε μόνον ότι 
υπάρχει μεγάλη ανάγκη για άμεσα μέτρα προστασίας του 

ελληνικού εμπορίου πριν να είναι πολύ αργά. Απαιτούνται 
αυστηρότεροι έλεγχοι σ’ όλο το φάσμα της εμπορικής 
δραστηριότητας και στα λιμάνια, κυρίως στην εισαγωγή 

εμπορευμάτων από τρίτες χώρες. Χρειάζεται η επιβολή ειδικών 
δασμών ώστε να θωρακίσετε την ελληνική μεταποίηση που 

αργοπεθαίνει. Δεν είμαστε ρατσιστές. Ζητάμε όμως ανταγωνισμό 
με ίσους όρους. 
 

Κυρίες και κύριοι, 

Ολοκληρώνοντας την ομιλία μου, θα ήθελα να αναφερθώ στο νομό 

μας και στις δοκιμασίες που αντιμετωπίζει. Αποφάσεις και 
γεγονότα που θέτουν φραγμό στην ανάπτυξή μας, δεν τα 

ανεχόμαστε πλέον. 

Το αποδείξαμε πριν λίγες εβδομάδες με την κινητοποίησή μας στο 
Αιγίνιο και τη Λεπτοκαρυά, όταν η εταιρεία αυτοκινητόδρομος ΑΙΓΑΙΟΥ 
Α.Ε. θέλησε να λειτουργήσει νέο σταθμό διοδίων αλλά και να 

εισπράξει διόδια στη Λεπτοκαρυά σε μια περίοδο που δοκιμαζόμαστε 
από το κλείσιμο των ΤΕΜΠΩΝ. Σ’ αυτό το μεγάλο θέμα της επιβολής 
νέων διοδίων, φορείς και πολίτες αντιδράσαμε όλοι μαζί δείχνοντας τη 

δυναμική μας.   

Είναι άδικο για την Πιερία και τους πολίτες της να επιβληθούν τόσα 
διόδια στα γεωγραφικά της όρια. Πως θα αναπτυχθούμε τουριστικά αν 

μας αφαιρεθεί και το τελευταίο δυνατό πλεονέκτημα που είναι η 
προσβασιμότητά μας; Επιπλέον, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι 
παράπλευροι δρόμοι της εθνικής οδού καθώς και οι κόμβοι, έργα για τα 

οποία έχει δεσμευτεί απέναντί μας το ελληνικό κράτος. 

Με λύπη μου σας αναφέρω κυρία Υπουργέ ότι η κατολίσθηση των 
Τεμπών δημιούργησε τεράστια προβλήματα σε επιχειρήσεις του 

νομού μας, κυρίως στη νότια Πιερία, που είδαν το τζίρο τους όχι 
απλώς να μειώνεται κατακόρυφα αλλά να μηδενίζεται. Σε 
συνδυασμό με τα μπλόκα των αγροτών, επιχειρήσεις του τουριστικού 

κλάδου, οι μεταφορείς, το υπεραστικό ΚΤΕΛ Πιερίας, οι επιχειρήσεις 
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Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, μετρούν ανυπολόγιστες 
ζημιές. Το Επιμελητήριο Πιερίας οφείλει να υπερασπίσει όλους αυτούς 

τους κλάδους με κάθε τρόπο, ακόμη και με διεκδίκηση αποζημιώσεων 
από το δημόσιο. Στο πλαίσιο αυτό, σας καταθέτω αίτημα για κατ’ 

εξαίρεση αντιμετώπιση λόγω ειδικών συνθηκών στο χρόνο 
καταβολής του ΦΠΑ και των ασφαλιστικών εισφορών με μια 
ειδική ρύθμιση παράτασης.  

Σε κάθε περίπτωση είναι επιτακτική η ανάγκη για άμεση ολοκλήρωση 

των έργων στα ΤΕΜΠΗ.   

Δυστυχώς, μέχρι και σήμερα εμείς που είμαστε οι άμεσα 
θιγόμενοι, δεν γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο που θα ανοίξουν τα 

ΤΕΜΠΗ. Σ΄ ένα νομό που στηρίζει την οικονομία του στον 
τουρισμό και τους οδικούς του άξονες, κανένα στέλεχος του 
Κράτους, κανένας βουλευτής ή τοπικοί φορείς δεν μπορούν να 

δώσουν μια επίσημη απάντηση στους επιχειρηματίες για το πότε 
θα ανοίξουν τα Τέμπη.  

 

Η Πιερία έχει μεγάλες δυνατότητες και αξιόλογο ανθρώπινο 

δυναμικό. Οφείλουμε να χαράξουμε άλλη, αισιόδοξη, πορεία.  

Ένα αίτημα των Επιμελητηρίων της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας 
είναι η δημιουργία αεροδρομίου στη θέση «Κλειδί». 

Κυρίες και κύριοι,  

Αυτοί είναι μερικοί στόχοι. Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Ξεκινώντας 

από σήμερα, όχι αύριο. Δεν πρέπει η όποια κρίση να μας 
ακινητοποιήσει. Είμαι οπαδός της άποψης ότι κάθε οικονομική κρίση 

κρύβει ευκαιρίες και δυνατότητες.  

Εμείς, άνθρωποι της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, μπορούμε να 
διακρίνουμε τις ευκαιρίες αυτές και να δημιουργήσουμε νέες 
συνθήκες για υγιή επιχειρηματικότητα. Γιατί αποδείχθηκε 

περίτρανα ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για τονωτικές ενέσεις. 

Χρειάζεται με αισιοδοξία και εγρήγορση να συνεχίσουμε την παραγωγική 
μας δραστηριότητα. 

Το 2010, ας είναι το έτος που θα μας οδηγήσει σ’ ένα υγιές 

επιχειρηματικό περιβάλλον, σε πραγματικούς δρόμους ανάπτυξης 
και σ’ έναν αισιόδοξο δημόσιο βίο. 

Σας ευχαριστώ. 


