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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Επιχειρηµατική αποστολή του Επιµελητηρίου Πιερίας στις Βρυξέλλες 

Επίσκεψη στην Κοµισιόν-∆είπνο µε την Ευρωβουλευτή Μαρία 

Σπυράκη 

«Συνεχής ο αγώνας των µικροµεσαίων για την επιβίωση!» 

-Ηλίας Χατζηχριστοδούλου: Η αποεπένδυση και η ανεργία στην χώρα 

µας αποτελεί µια λυπηρή πραγµατικότητα.  Απαιτείται άµεση 

δραστηριοποίηση της Ελληνικής πολιτείας  και όλων των  

Ευρωπαϊκών θεσµών για να αναστραφεί αυτό το κλίµα 

Τα µέλη της επιχειρηµατικής αποστολής στο πλαίσιο της επίσκεψης που 
οργανώθηκε από το Επιµελητήριο Πιερίας στις Βρυξέλλες, επισκέφθηκαν την 
Κοµισιόν, όπου τους υποδέχθηκε και καλωσόρισε ο κ. Patrick De Smet, 
αναπληρωτής επικεφαλής του ∆ικτύου Enterprise Europe Network και 
διεθνοποίησης των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που αναφέρθηκε  στις 
πολιτικές που εφαρµόζει η Ε.Ε. για την παρακολούθηση των επιδόσεων των 
ΜΜΕ. Τον Ιούνιο του 2008 υιοθετήθηκε η δράση Small Busniness Act” 
(SBA),µε σκοπό να βελτιώσει και να απλουστεύσει το περιβάλλον λειτουργίας 
των ΜΜΕ.  

 

Όπως σηµειώθηκε η ενιαία αγορά αντιπροσωπεύει 500 εκατοµµύρια 
καταναλωτές, 21 εκατοµµύρια εταιρείες και 14 τρισεκατοµµύρια Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν.  

Στη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε η σηµασία που δίνει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στην ανάπτυξη των ΜΜΕ, αναγνωρίζοντας ότι οι µικρές και µεσαίες 
επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονοµίας.  
Αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων στην Ε.Ε. και 
δηµιούργησαν πάνω από 100 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας. Το 85% των 
θέσεων εργασίας του ιδιωτικού τοµέα,  δηµιουργήθηκαν από ΜΜΕ  και 
παρέχουν πάνω από τα 2/3 των συνολικών θέσεων εργασίας. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θεωρεί τις ΜΜΕ και την επιχειρηµατικότητα ως κλειδί για την 
εξασφάλιση της οικονοµικής ανάπτυξης, της καινοτοµίας, τη δηµιουργία 
θέσεων εργασίας στην Ε.Ε..  

Στη συνέχεια οι εµπειρογνώµονες ∆ιονύσιος Τσαγκρής και Αργυρώ 
Καραχάλιου, υπεύθυνοι πολιτικής των προγραµµάτων COSME και Enterprise 



Europe Network αντίστοιχα,  παρουσίασαν στα µέλη, τις δυνατότητες 
χρηµατοδότησης και ανάπτυξης των επιχειρήσεών τους από τα εν λόγω 
προγράµµατα.  

Συγκεκριµένα το πρόγραµµα COSME αποσκοπεί στην διευκόλυνση της 
πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση τόσο  µε την µορφή εγγυήσεων 
δανείων όσο και ιδίων κεφαλαίων, στην δηµιουργία ενός περιβάλλοντος 
ευνοϊκού για τη δηµιουργία και την ανάπτυξη των ΜΜΕ, στην ενθάρρυνση της 
επιχειρηµατικής κουλτούρας στην Ευρώπη, την ενδυνάµωση της βιώσιµης 
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, την υποστήριξη της 
διεθνοποίησης των ΜΜΕ και στην βελτίωση της πρόσβασής στις αγορές 

Το Enterprise Europe Network είναι ένα δίκτυο που παρέχει  ολοκληρωµένες 
υπηρεσίες στις επιχειρήσεις ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, 
µε βάση τη γνώση και την καινοτοµία. Στην Ελλάδα ξεκίνησε να λειτουργεί 
από τις αρχές του 2008 και συµµετέχουν σ΄αυτό 12 οργανισµοί 
κατανεµηµένοι σε όλη την ελληνική επικράτεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται 
σε θέµατα καινοτοµίας, µεταφοράς τεχνολογίας και διεθνούς συνεργασίας.  

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο «Erasmus για νέους επιχειρηµατίες» ένα  
διασυνοριακό πρόγραµµα ανταλλαγής, που σκοπό έχει να βοηθήσει τους 
νέους επιχειρηµατίες και όσους φιλοδοξούν να γίνουν επιχειρηµατίες, να 
αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες, για να διευθύνουν και να επεκτείνουν 
µια µικρή επιχείρηση δουλεύοντας, κοντά σ΄ένα έµπειρο επιχειρηµατία σε µια 
άλλη χώρα, για διάστηµα από ένα έως έξι µήνες.  

Τα µέλη της αποστολής εξέφρασαν τον προβληµατισµό τους για την αδυναµία  
αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών προγραµµάτων και την δυσχέρεια πρόσβασης 
σε  χρηµατοδοτικά εργαλεία, δεδοµένου ότι στην Ελλάδα, η πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων είναι οικογενειακού χαρακτήρα, µε συνέπεια να υπολείπονται 
έναντι των ευρωπαϊκών ΜΜΕ τόσο σε κεφάλαια όσο και σε εξειδικευµένο 
προσωπικό.   

∆είπνο µε την Ευρωβουλευτή Μαρία Σπυράκη  

Η επίσκεψη στις Βρυξέλλες ολοκληρώθηκε µε δείπνο στα µέλη της αποστολής 

που παρέθεσε η Ευρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη, κατά την διάρκεια του 

οποίου συνοµίλησε µε τους 

επιχειρηµατίες και µοιράστηκε µαζί 

τους, τις ανησυχίες και τους 

προβληµατισµούς  τους, σχετικά µε 

τα προβλήµατα που βιώνουν κατά 

την άσκηση της επιχειρηµατικής τους 

δραστηριότητας αλλά και για το 

µέλλον της ελληνικού «επιχειρείν». 

Συνεχάρη τον Πρόεδρο του 

Επιµελητηρίου κ. Ηλία Χατζηχριστοδούλου για τις πρωτοβουλίες που 

αναλαµβάνει,  για την στήριξη και προώθηση της εξωστρέφειας των πιερικών 



επιχειρήσεων και τόνισε τους ιδιαίτερους δεσµούς που την συνδέουν µε την 

Πιερία.  

Ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου προσέφερε στην  

ευρωβουλευτή αναµνηστικό δώρο, 

ευχαριστώντας για την φιλοξενία που επεφύλαξε 

στους Πιεριείς επιχειρηµατίες σηµειώνοντας 

«Εµείς στην Πιερία, δεν ξεχνούµε όσους µας 

απλώνουν χείρα βοηθείας. Θα είµαστε σύµµαχοι 

και αρωγοί σε κάθε σας ενέργεια. Σας ευχαριστώ 

εκ µέρους του επιχειρηµατικού κόσµου της 

Πιερίας».  

Στην συνέχεια έκανε σύντοµη αναφορά στο 

δυσµενές επιχειρηµατικό περιβάλλον που 

δραστηριοποιούνται οι ελληνικές επιχειρήσεις. 

Ανέφερε χαρακτηριστικά «οι επιχειρήσεις κλείνουν η µια µετά την άλλη, 

καθηµερινά ακούµε για πτωχεύσεις µεγάλων επιχειρήσεων που 

συµπαρασύρουν και άλλες µικρότερες, για µετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων σε 

άλλες χώρες. Η αποεπένδυση και η ανεργία στην χώρα µας αποτελεί µια 

λυπηρή πραγµατικότητα.  Απαιτείται άµεση δραστηριοποίηση της Ελληνικής 

πολιτείας  και όλων των  Ευρωπαϊκών θεσµών για να αναστραφεί αυτό το 

κλίµα. Συµφωνούµε, ότι απαιτούνται βαθιές τοµές,  να αλλάξουµε τα δοµικά 

χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονοµίας ώστε να πάψει να είναι ο αδύναµος 

κρίκος της ευρωζώνης. Στην Ελλάδα, παρά τις όποιες  διαρθρωτικές αλλαγές 

που εφαρµόστηκαν στο πλαίσιο των µνηµονίων, εξακολουθεί να υστερεί 

σηµαντικά, ως προς το φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Απαιτείται αλλαγή 

της δηµοσιονοµικής πολιτικής, ώστε να έχει αναπτυξιακό προσανατολισµό και  

αυτό σηµαίνει µείωση φόρων, µείωση καταναλωτικών δαπανών του ∆ηµοσίου 

και αύξηση των δαπανών για δηµόσιες επενδύσεις. Μόνο µέσα από την 

ιδιωτική πρωτοβουλία µπορεί να αυξηθεί ο εθνικός µας πλούτος. Από την θέση 

που κατέχεται σας ζητώ, να συνεχίσετε να αγωνίζεστε για την δικαίωση της 

χώρα µας και εµείς θα είµαστε σύµµαχοι στην προσπάθειά σας».  

 


