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Καθορισμό των μέτρων στήριξης για τις ΜμΕ ζητεί το ΒΕΠ από τον Κυριάκο
Μητσοτάκη
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Επιχειρήσεων εισηγείται στον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη το Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Πειραιώς. Σε επιστολή που απέστειλε ο Πρόεδρος του ΒΕΠ κ. Ανδριανός
Μιχάλαρος
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δραστηριότητας προς την παραγωγή και τη μεταποίηση.
Το ΒΕΠ αναμένει άμεση εξειδίκευση προτάσεων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και
ειδικά αυτών που δεν σταμάτησαν να παράγουν ούτε και στη διάρκεια της καραντίνας. Ήδη έχει
προτείνει την εφαρμογή ουσιαστικών μέτρων ρευστότητας σε συνδυασμό με φορολογικές και
ασφαλιστικές ελαφρύνσεις.
Στο ίδιο πλαίσιο, με τη νέα παρέμβαση από τον Πρόεδρο κ. Ανδριανό Μιχάλαρο, το ΒΕΠ συνιστά
στον Πρωθυπουργό να προχωρήσει με τόλμη στις ακόλουθες μεταρρυθμίσεις:
1. Αξιοποίηση της βιομηχανικής κληρονομιάς και αξιοποίηση εργοστασίων που καταρρέουν, έχουν
μείνει εγκαταλειμμένα και παραδομένα σε κάθε λογής καταστροφέα. Ο Πρωθυπουργός πρέπει
να ζητήσει άμεσα, ακόμα και με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου επίλυση χρόνιων δικαστικών
διαμαχών για εργοστασιακές υποδομές σχετικά με τις οποίες τα Επιμελητήρια έχουν τη
δυνατότητα να φιλοξενήσουν βιοτεχνίες και να τις μετατρέψουν σε κύτταρα καινοτόμου
επιχειρηματικότητας.
2. Μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως από το Υπουργείο Παιδείας στο
Υπουργείο Ανάπτυξης. Δεν αρκεί να λένε ορισμένοι ότι «χρειάζεται διασύνδεση της
εκπαίδευσης με την αγορά». Πρέπει να καταλάβουν το αίτημα της αγοράς να αλλάξει μια
κατάσταση που στερεί τεχνίτες από τις επιχειρήσεις εξαιτίας ιδεοληψιών και αγκυλώσεων
παρελθόντων δεκαετιών.
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εκπαίδευσης με τις επιχειρήσεις ενώ θα καθοριστεί με ευθύνη του υπουργείου Ανάπτυξης πραγματική
μαθητεία στο αντικείμενο φοίτησης μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών ώστε αυτό να μετατραπεί
σε εργαλείο ανάπτυξης και αντιμετώπισης της ανεργίας.
3. Δημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων σε δημόσιες εκτάσεις έτσι ώστε να δοθεί «φθηνή» γη
προς τις επιχειρήσεις αφού σύμφωνα με τις καταγγελίες επιχειρηματιών και επαγγελματιών,

ότι αυτή τη στιγμή γίνεται “real estate” με όρους πώλησης «πολυτελών διαμερισμάτων» με
αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με πρόσθετα χρέη και υποχρεώσεις εκείνοι που θέλουν να
παράγουν.
Από την έναρξη της υγειονομικής κρίσης που προκάλεσε ο κορωνοϊός “Covid-19” ως σήμερα, το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς διετύπωσε με σαφήνεια τη θέση ότι τα μέτρα στήριξης προς τις
επιχειρήσεις θα πρέπει να διαμορφωθούν ώστε να δίδεται έμφαση στην ελληνική παραγωγή με
ταυτόχρονη επιβράβευση συνεπών επιχειρήσεων.
Στην επιστολή προς τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη επισημαίνεται ότι από την πρώτη
στιγμή, το σύνθημα του Β.Ε.Π. ήταν και παραμένει η φράση: «Η παραγωγή αποτελεί διέξοδο από
την κρίση» γι’ αυτό και εκφράζονται αιτήματα έμπρακτης στήριξης προς τις μεταποιητικές
επιχειρήσεις. «Δώστε κίνητρα, εργαλεία, χωρίς γραφειοκρατία στην καρδιά της οικονομίας, στη
μεταποίηση, στην παραγωγή. Αλλάξτε το παραγωγικό μοντέλο τώρα, αξιοποιήστε την ευκαιρία
δίνοντας στη χώρα μας τη «δεύτερη ευκαιρία» να βγει πιο δυνατή και από αυτή τη δοκιμασία»,
σημειώνει ο κ. Μιχάλαρος προς τον Πρωθυπουργό.
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