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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην άββαηο 8 επηεκβρίοσ 2012 ε
Γεληθή σλέιεσζε ηες Κεληρηθής Έλωζες Δπηκειεηερίωλ Διιάδος κε ηελ
επθαηξία ησλ εγθαηλίσλ ηεο 77εο ΓΔΘ.
Φαηξεηηζκνύο απεύζπλαλ νη θ.θ. ηαύρος Καιαθάηες, Αλαπιεξσηήο Υπνπξγόο
ΠΔΚΑ, θ. Henry Malosse, Πξόεδξνο Δπξσπατθήο ΟΚΔ, θ. Παλαγηώηες Κοθθόρες
Γεληθόο Γξακκαηέαο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, θ. Γεκήηρες Αζεκαθόποσιος
Πξόεδξνο ΓΣΒΔΔ, θ. Βαζίιες Κορθίδες, Πξόεδξνο ΔΣΔΔ, θ. Γεκήηρες Μάρδας,
Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Τκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Αξηζηνηειείνπ
Παλεπηζηεκίνπ, ελώ παξαβξέζεθε ν θ. ηράηος ηκόποσιος Γεληθόο Γξακκαηέαο
Γεκνζίσλ Έξγσλ.
Αθνινύζεζε γεύκα κε θεληξηθό νκηιεηή ηνλ ππνπξγό Αλάπηπμεο,
Αληαγσληζηηθόηεηαο, Μεηαθνξώλ, Υπνδνκώλ & Γηθηύσλ, θ. Κωζηή Υαηδεδάθε, ν
νπνίνο έθαλε αλαιπηηθή αλαθνξά ζηηο είθνζη βαζηθέο πξνηεξαηόηεηεο ηεο
θπβέξλεζεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαθνπεί ε ύθεζε θαη λα δεκηνπξγεζεί ζηαδηαθά κηα
λέα παξαγσγηθή βάζε γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία, πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζε πγηή ζεκέιηα.
Από ηελ πιεπξά ηνπ, ν πξόεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο θ. Κωλζηαληίλος
Μίταιος ζην ραηξεηηζκό ηνπ αλαθέξζεθε ζηηο πξνηάζεηο ηεο επηκειεηεξηαθήο
θνηλόηεηαο πξνο ηελ πνιηηεία γηα κηα εζληθή πνιηηηθή, ε νπνία ζα ππεξβαίλεη ηηο
άκεζεο ππνρξεώζεηο ηνπ κλεκνλίνπ θαη ζα επηθεληξώλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο
θξίζηκνπο ηνκείο κε ζηόρν ηελ αλάθακςε θαη ηελ αλάπηπμε.
Φαηξεηηζκό απεύζπλε σο νηθνδεζπόηεο ν πξόεδξνο ηνπ ΔΒΔΘ, θ. Γεκήηρες
Μπαθαηζέιος.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ επίζεκνπ γεύκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλαθήξπμε ζε
Δπίηηκν Πξόεδξν ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο ηνπ η. πξνέδξνπ, θ.
Γεώργηοσ Καζηκάηε.
Ιδηαίηεξα ζεηηθή ήηαλ ε αληαπόθξηζε ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ λένπ πξνέδξνπ ηεο
Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο, θ. Henry Malosse, πνπ
πξνέξρεηαη από ηνλ επηκειεηεξηαθό ρώξν, θαζώο κεηαμύ άιισλ ηόληζε όηη είλαη
απόιπηα ζύκθσλνο θαη δελ ζα ζηακαηήζεη λα ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε ηεο ΚΔΔΔ όηη ε
πξνζπάζεηα ηεο Διιάδαο ζα έρεη απνηέιεζκα εάλ δνζεί ε δπλαηόηεηα ζηελ νηθνλνκία
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ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΔΛΛΑΓΟ
ηεο λα αλαπλεύζεη ηόζν ζε επίπεδν ξεπζηόηεηαο όζν θαη ζηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ
αλαπηπμηαθώλ κέηξσλ.
Σεκεηώλεηαη όηη ηελ Παραζθεσή 7 επηεκβρίοσ πραγκαηοποηήζεθε
έθηαθηε Γεληθή σλέιεσζε ηες Κ.Δ.Δ.Δ. Βαζηθόο νκηιεηήο ήηαλ ν πξόεδξνο ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο θ. η. Γεωργηάδες, ν νπνίνο έθαλε εθηελή αλαθνξά ζην
κεγάιν δήηεκα ηεο ξεπζηόηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, αλαιύνληαο ζέκαηα όπσο ην
ηξαπεδηθό ζύζηεκα θαη ε ξεπζηόηεηα επηρεηξήζεσλ (Τεηξεζίαο, δάλεηα
επηρεηξήζεσλ, αζθαιηζηηθό - ΟΑΔΔ), ην θνξνινγηθό (ΦΠΑ, θνξνινγία
επηρεηξήζεσλ, έκκεζνη θόξνη, έθηαθηε θνξνινγία) θαη νη νθεηιέο επηρεηξήζεσλ
ζην Γεκόζην θαη ζην ΙΚΑ. Αθνινύζεζαλ ηνπνζεηήζεηο πξνέδξσλ
Δπηκειεηεξίσλ θαη κειώλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηεο ΚΔΔΔ.
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