ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

-1980-

Αθήνα, 22 Απριλίου 2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Άξηα, ηελ Παξαζθεπή 19 θαη ην Σάββαην 20 Απξηιίνπ, ε
Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Επηκειεηεξίσλ Ειιάδνο.
Καηά ηελ πξώηε εκέξα ησλ εξγαζηώλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηεξήζεθε ελόο ιεπηνύ
ζηγή ζηε κλήκε ηνπ απνζαλόληα επηηίκνπ πξνέδξνπ ηεο ΚΕΕΕ, Γεσξγίνπ Καζηκάηε.
Η Γεληθή Σπλέιεπζε ελέθξηλε ην δηνηθεηηθό θαη νηθνλνκηθό απνινγηζκό ηεο ΚΕΕΕ
γηα ην 2012, εηζεγεηέο ησλ νπνίσλ ήηαλ αληίζηνηρα νη θθ. Παλαγηώηεο Αγληάδεο,
γεληθόο γξακκαηέαο, θαη Γηώξγνο Χνλδξνγηάλλεο, νηθνλνκηθόο επόπηεο ηεο ΚΕΕΕ.
Ξεθηλώληαο ηηο εξγαζίεο ηεο Γ.Σ., ν πξόεδξνο ηνπ Επηκειεηεξίνπ Ξάλζεο, θ.
Σηπιηαλόο Μσξαΐηεο, παξνπζίαζε θαη αλέιπζε ην κείδνλ ζέκα ησλ πλεπκαηηθώλ
δηθαησκάησλ πνπ απαζρνιεί κεγάιε κεξίδα ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ. Επίζεο,
θαηά ηελ πξώηε κέξα ησλ εξγαζηώλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, έγηλε παξνπζίαζε ηεο
πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ Γεληθνύ Εκπνξηθνύ Μεηξώνπ, θαζώο θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο
ΚΕΕΕ ζηελ πινπνίεζε θνηλνηηθώλ πξνγξακκάησλ. Αθνινύζεζαλ ηνπνζεηήζεηο
πξνέδξσλ θαη κειώλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο.
Τν Σάββαην 20 Απξηιίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα εγθαίληα ηνπ λένπ θηηξίνπ ηνπ
Επηκειεηεξίνπ ηεο Άξηαο.
Τηο εξγαζίεο ηεο δεύηεξεο εκέξαο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο άλνημε ν πξόεδξνο ηεο
ΚΕΕΕ, θ. Κσλζηαληίλνο Μίραινο, ν νπνίνο ζηελ εηζήγεζή ηνπ αλαθέξζεθε
δηεμνδηθά ζηελ «νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη θπβεξλεηηθή πνιηηηθή». Ο πξόεδξνο ηεο
ΚΕΕΕ, κεηαμύ άιισλ, ηόληζε ηελ αλάγθε ιήςεο άκεζσλ θαη απνηειεζκαηηθώλ
κέηξσλ γηα ηε ζηήξημε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ. Ο θ. Μτραινο ππνγξάκκηζε ηελ
αλάγθε γηα ηελ άκεζε κείσζε ησλ έκκεζσλ θαη άκεζσλ θόξσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο,
ηε κείσζε ησλ εξγνδνηηθώλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, πνπ είλαη από ηηο πςειόηεξεο
ζηελ Ε.Ε., ηελ πηνζέηεζε ησλ πξνηάζεσλ ηεο ΚΕΕΕ γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ
παξαεκπνξίνπ θαη ηεο παξανηθνλνκίαο, ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηόηεηαο ζηελ αγνξά
θιπ.
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ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ
Ιδηαίηεξε αλαθνξά έθαλε ν πξόεδξνο ηεο ΚΕΕΕ ζηε ζηήξημε ηνπ Επηκειεηεξηαθνύ
Θεζκνύ από κέξνπο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηόληζε ηελ αλάγθε ζθιήξπλζεο ηεο ζηάζεο
ηεο απέλαληη ζηνπο εηαίξνπο θαη δαλεηζηέο καο, ηόζν ζε όηη αθνξά ζηνλ
Επηκειεηεξηαθό Θεζκό, όζν θαη γεληθόηεξα ζηελ απαίηεζε γηα πξνώζεζε
αληηαλαπηπμηαθώλ εηζπξαθηηθώλ κέηξσλ πνπ ζέηνπλ πξνζθόκκαηα ζηελ αλαπηπμηαθή
πξνζπάζεηα ηεο ρώξαο.
Τέινο ν θ. Μίραινο επεζήκαλε θαη ηελ αλάγθε αιιαγήο θνπιηνύξαο από κεξίδα ηνπ
επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ, κε ηελ πιήξε εμάιεηςε ηεο θξαηηθνδίαηηεο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηεο πξνζδνθίαο ηνπ εύθνινπ θέξδνπο.
Σηε ζπλέρεηα, ε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο ΚΕΕΕ πηνζέηεζε ηελ πξόηαζε ηνπ Α’
Αληηπξνέδξνπ ηνπ Επηκειεηεξίνπ Ισαλλίλσλ, θ. Ισάλλε Μήηζε, γηα ηελ έθδνζε
ςεθίζκαηνο πνπ ζα αθνξά ζηε κείσζε ησλ ηηκώλ ζηελ αγνξά κε πξσηνβνπιία ηνπ
επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ. Τέινο, ζπδεηήζεθε ην ζέκα ηεο ρσξνηαμηθήο θαη
δηνηθεηηθήο αδεηνδόηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ.
Σηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο παξέζηε, από ηελ πιεπξά ηεο θπβέξλεζεο,
ν γεληθόο γξακκαηέαο εκπνξίνπ ηνπ ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο, θ. Σηέθαλνο Κνκλελόο.
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