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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ Κ. ΜΙΧΑΛΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: «ΕΥΧΟΜΑΙ ΣΤΟ
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ»

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλο, επισκέφτηκε σήμερα ο
πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος.
Ο κ. Μίχαλος εισερχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο, και αφού συνεχάρη τον κ.
Παυλόπουλο για την εκλογή του στο ανώτατο αξίωμα της χώρας, εξέφρασε την ευχή
στο τέλος της Μεγάλης Εβδομάδας ο ελληνικός λαός να γιορτάσει πραγματικά την
Ανάσταση. «Η συγκυρία είναι εξαιρετικά δύσκολη, αλλά ελπίζω ότι στο τέλος η χώρα
θα καταφέρει να σταθεί στα πόδια της και θα ξεκινήσει μια νέα πορεία, έστω και
ανηφορική, αλλά προς την έξοδο διαφυγής, προς την επιστροφή της στην
κανονικότητα» τόνισε ο κ. Μίχαλος.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησής του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Μίχαλος
ενημέρωσε λεπτομερώς τον ανώτατο πολιτειακό άρχοντα για την κατάσταση που
βιώνει σήμερα η αγορά και ο επιχειρηματικός κόσμος. «Αυτήν την περίοδο τα
οικονομικά προβλήματα της χώρας βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας της
κυβέρνησης, του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και της κοινωνίας. Η αγορά έχει
στεγνώσει από ρευστότητα, ενώ και τα νοικοκυριά βιώνουν δύσκολες στιγμές. Είναι
αναγκαίο η κυβέρνηση να έρθει σε μία έντιμη συμφωνία με τους εταίρους και τους
πιστωτές μας, προκειμένου να μπει τέλος στην αβεβαιότητα που επισκιάζει κάθε
οικονομική, αλλά και κοινωνική δραστηριότητα. Μια συμφωνία που θα αποκαταστήσει
από τη μια πλευρά την αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς αγορές, αλλά από την άλλη
θα βάλει τέλος στην ύφεση και στην περαιτέρω αποσάθρωση του κοινωνικού ιστού της
χώρας. Ένα ζητούμενο, βέβαια, το οποίο είναι δύσκολο να υλοποιηθεί, αλλά όχι
ακατόρθωτο.
Στην προσπάθεια αυτή, ο επιχειρηματικός κόσμος, τα Επιμελητήρια ως θεσμοθετημένοι
φορείς παροχής οικονομικών προτάσεων προς την Πολιτεία, θα σταθούν αρωγοί στο
πλευρό της Κυβέρνησης, με συγκεκριμένες θέσεις.
Με προτάσεις για την προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, που βέβαια, καμία
σχέση δε θα έχουν με την περιβόητη εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ.
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 Η χώρα για να ανασυγκροτηθεί οικονομικά χρειάζεται ενίσχυση του παραγωγικού
της ιστού.
 Στόχευση σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας στους οποίους έχουμε
συγκριτικά πλεονεκτήματα.
 Ένα σταθερό φορολογικό καθεστώς με ανταγωνιστικούς φορολογικούς συντελεστές
για τις επιχειρήσεις.
 Αλλαγές στο ασφαλιστικό καθεστώς, προκειμένου να καταστεί βιώσιμο.
 Εκσυγχρονισμός στη νομοθεσία που διέπει το εργασιακό.
 Παρέμβαση στο τραπεζικό σύστημα για την παροχή ρευστότητας στην αγορά.
 Πλήρης αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, αλλά και όλων των άλλων
κοινοτικών πόρων που μπορούν να εισρεύσουν στη χώρα μας, χωρίς να χαθεί ούτε
ένα ευρώ.
Με τις σκέψεις αυτές, κύριε Πρόεδρε, σας συγχαίρω και πάλι για την εκλογή σας κι
εύχομαι για εσάς και για όλον τον ελληνικό λαό Καλή Ανάσταση».
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