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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Κεληξηθή Έλσζε Επηκειεηεξίσλ, κεηά από επηθνηλσλία κε ηνλ πξόεδξν ηνπ
Επηκειεηεξίνπ Κεθαιιελίαο θαη Ιζάθεο, θ. Θεόθηιν Μηραιάην, αληηιακβαλόκελε
πιήξσο ηελ εμαηξεηηθά δπζρεξή ζέζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ηνπ λεζηνύ, απνθάζηζε λα εθθξάζεη ηε ζπκπαξάζηαζή
ηεο θαη λα ζπλδξάκεη κε θάζε κέζν ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Επηκειεηεξίνπ γηα ζηήξημε ησλ
πιεγεηζώλ επηρεηξήζεσλ-κειώλ ηνπ.
Σην πιαίζην απηό ε ΚΕΕ, εθηόο ηεο έληνλεο παξεκβαηηθήο δξάζεο πνπ έρεη ήδε
αλαπηύμεη θαη βξίζθεηαη ζε εμέιημε παξάιιεια κε ην θπβεξλεηηθό έξγν, άλνημε
ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό θαη απεπζύλεη έθθιεζε ζε όιεο ηηο Δηνηθήζεηο ησλ
Επηκειεηεξίσλ γηα ηελ πξνζθνξά θάζε πνζνύ - κηθξνύ ή κεγάινπ - πξνο ελίζρπζε ησλ
ζπλαδέιθσλ ηεο Κεθαινληάο, νη νπνίνη δνθηκάδνληαη θαζεκεξηλά θάησ από ηδηαίηεξα
αληίμνεο ζπλζήθεο. Όπσο επηζεκαίλεη ζηελ επηζηνιή πνπ απέζηεηιε ζηηο δηνηθήζεηο όισλ
ησλ Επηκειεηεξίσλ ηεο ρώξαο ν πξόεδξνο ηεο ΚΕΕ θ. Κσλζηαληίλνο Μίραινο, ηα
Επηκειεηήξηα ζα πξέπεη λα ζηεξίμνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λεζηνύ λα απνθαηαζηήζεη ηα
ηξαύκαηά ηνπ θαη λα επαλέιζεη ζε θαλνληθνύο ξπζκνύο, όπσο άιισζηε θάλακε πάληα ζε
παξόκνηεο πεξηπηώζεηο έθηαθησλ θαηλνκέλσλ θπζηθήο θαηαζηξνθήο. Τν Επηκειεηήξην
Κεθαιιελίαο θαη Ιζάθεο ζα θαζνξίζεη ηνλ ηξόπν δηνρέηεπζεο ησλ ρξεκάησλ πνπ ζα
ζπγθεληξσζνύλ ζηελ ηνπηθή επηρεηξεκαηηθή θνηλόηεηα θαη θνηλσλία γηα ηελ θάιπςε ησλ
απαξαίηεησλ αλαγθώλ. Ο αριθμός λογαριαζμού είναι: 5051-070162-301 / IBAN GR73
0172 0510 0050 5107 0162 301, ζηην Τράπεζα Πειραιώς.
Παξάιιεια, αληηπξνζσπεία ηεο Δηνίθεζεο ηεο ΚΕΕ, κε επηθεθαιήο ηνλ
πξόεδξό ηεο, ζα επηζθεθζεί ην λεζί ηηο επόκελεο εκέξεο θαη ζα ζπλαληεζεί κε ηνλ
πξόεδξν θαη ηε Δηνίθεζε ηνπ Επηκειεηεξίνπ Κεθαιιελίαο θαη Ιζάθεο, θαζώο επίζεο θαη
κε εθπξνζώπνπο ησλ ηνπηθώλ θνξέσλ, γηα άκεζε θαη επηηόπηα ελεκέξσζε θαη
ζπληνληζκό δξάζεσλ.
Τέινο ζην πιαίζην εθδήισζεο ηεο επξσπατθήο αιιειεγγύεο, ε ΚΕΕ ζα
αμηνπνηήζεη άκεζα ην επξσπατθό επηκειεηεξηαθό δίθηπν ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη,
κε ζηόρν ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ πιεγέλησλ,
απεπζπλόκελε ζηα Επξσεπηκειεηήξηα θαη ζε όιεο ηηο εζληθέο ελώζεηο ησλ Επξσπατθώλ
Επηκειεηεξίσλ.

Δ/νση: Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα, Τηλ: (210) 3387105 (-06), Fax: 36.22.320,
e-mail: keeuhcci@uhc.gr, http://www.uhc.gr

