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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε, ηελ Παξαζθεπή 5 Σεπηεκβξίνπ, ε
Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδαο, κε ηελ επθαηξία
ησλ εγθαηλίσλ ηεο 79εο ΓΔΘ.
Χαηξεηηζκνύο απεύζπλαλ ν ππνπξγόο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θ. Γ. Οξθαλόο, ν
πεξηθεξεηάξρεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θ. Απ. Τδηηδηθώζηαο, ν δήκαξρνο
Θεζζαινλίθεο θ. Γ. Μπνπηάξεο,

ν γεληθόο γξακκαηέαο ζπληνληζκνύ ηνπ

θπβεξλεηηθνύ έξγνπ θ. Γ. Βαξηδόπνπινο, ν γεληθόο γξακκαηέαο Δκπνξίνπ θ. Ση.
Κνκλελόο, ν πξόεδξνο ηεο ΓΣΔΒΔΔ θ. Β. Καββαζάο, θαζώο θαη ν πξόεδξνο ηνπ ΔΒΔ
Θεζζαινλίθεο θ. Γ. Μπαθαηζέινο.
Κεληξηθόο

νκηιεηήο

ήηαλ ν

πθππνπξγόο Αλάπηπμεο

θ. Γεξάζηκνο

Γηαθνπκάηνο, ελώ ηηο εξγαζίεο ηεο ζπλέιεπζεο έθιεηζε κε νκηιία ηνπ ν ππνπξγόο
Οηθνλνκηθώλ θ. Γθίθαο Χαξδνύβειεο.
Ο

πξόεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ θ. Κσλζηαληίλνο

Μίραινο, αλέπηπμε ιεπηνκεξώο ηηο ζέζεηο θαη ηηο απόςεηο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο
Κνηλόηεηαο, δίλνληαο έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηόηεηαο ζηελ αγνξά, ηε
κείσζε ηεο θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηε ξύζκηζε ησλ ιεμηπξόζεζκσλ ρξεώλ
ζε αζθαιηζηηθά ηακεία θαη εθνξία ζε 100 δόζεηο, ηελ θαηάξγεζε ηνπ ΔΝΦΙΑ θ.ιπ.
Ο πξόεδξνο ηεο ΚΔΔ έθαλε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ αλάγθε γηα θαηάξγεζε
ηνπ λόκνπ πνπ άξεη από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2015 ηελ ππνρξεσηηθόηεηα εγγξαθήο
ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Δπηκειεηήξηα, ηνλίδνληαο ην ζεκαληηθό ξόιν πνπ
δηαδξακαηίδνπλ ηα Δπηκειεηήξηα σο ζύκβνπινη ηεο Πνιηηείαο γηα δεηήκαηα
νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη σο εθπξόζσπνη ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ ηεο ρώξαο.
Μάιηζηα, ν θ. Μίραινο ηόληζε όηη ππάξρεη βνπιεπηηθή ηξνπνινγία από ηνλ
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πεξαζκέλν Μάην ηελ νπνία ππνγξάθνπλ 190 εθπξόζσπνη ηνπ ειιεληθνύ
θνηλνβνπιίνπ θαη κε ηελ νπνία δεηείηαη ε επαλαθνξά ηεο ππνρξεσηηθόηεηαο
εγγξαθήο.
Από ηελ πιεπξά ηνπ ν πθππνπξγόο Αλάπηπμεο θ. Γεξάζηκνο Γηαθνπκάηνο,
ζηελ νκηιία ηνπ πξναλήγγεηιε αιιαγέο ζηελ επηκειεηεξηαθή λνκνζεζία, ην αξγόηεξν
έσο ηηο αξρέο Ννεκβξίνπ, νη νπνίεο ζα ζηνρεύνπλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκόηεηαο
ησλ Δπηκειεηεξίσλ θαη ζηελ απηνηέιεηα ηνπο. Γηα ην ζθνπό απηό ππεγξάθε ήδε
απόθαζε γηα ηε ζύζηαζε επηηξνπήο πνπ ζα γλσκνδνηήζεη γηα ην λέν θαζεζηώο πνπ
ζα δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ησλ Δπηκειεηεξίσλ. Αλαιπηηθόηεξα, ν πθππνπξγόο
Αλάπηπμεο, ραξαθηήξηζε ην Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών (ΓΔΜΗ) σο βαζηθό όπιν γηα
ηα Δπηκειεηήξηα, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα θαηαζηεί δπλαηόλ λα εμεπξεζνύλ νη
απαξαίηεηνη αληαπνδνηηθνί πόξνη γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο. Σπκπιήξσζε,
αθόκε, όηη γίλνληαη παξεκβάζεηο πξνθεηκέλνπ ηα Δπηκειεηήξηα λα αλαιάβνπλ ην
ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ πνπ αθνξνύλ ηηο επηρεηξήζεηο θαη δηαβεβαίσζε όηη ν
πξσζππνπξγόο θ. Αληώλεο Σακαξάο, ν ππνπξγόο Αλάπηπμεο θ. Νίθνο Γέλδηαο θαη
όιε ε θπβέξλεζε ζεσξνύλ αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ηνλ
επηκειεηεξηαθό ζεζκό.
Τηο εξγαζίεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηεο ΚΔΔ, έθιεηζε ν ππνπξγόο
Οηθνλνκηθώλ Γθίθαο Χαξδνύβειεο, ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζηηο θπβεξλεηηθέο δξάζεηο
ζην πεδίν ηεο νηθνλνκίαο.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ππήξμαλ
παξεκβάζεηο από πξνέδξνπο Δπηκειεηεξίσλ, νη νπνίνη θαη αλέπηπμαλ πξνηάζεηο γηα
ηελ βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θιίκαηνο ηεο ρώξαο θαη ηελ επηζηξνθή ζηελ
αλάπηπμε.
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