ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
-1980-

Αθήνα, 11 Ιοςλίος 2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ςνάνηηζη ηηρ Διοίκηζηρ ηηρ ΚΕΕΕ
με ηον Τποςπγό Ανάπηςξηρ και Ανηαγωνιζηικόηηηαρ, κ. Κωζηή Υαηζηδάκη
Θέκαηα ηεο αγνξάο, φπσο ε αλάπηπμε θαη νη αλαγθαίεο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα
αλαιεθζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ξεπζηφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη ην κέιινλ
ηνπ Δπηκειεηεξηαθνχ Θεζκνχ, ζπδεηήζεθαλ ζηε ζπλάληεζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο
ΚΔΔΔ κε ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, θ. Κσζηή Υαηδεδάθε.
Ο Πξφεδξνο ηεο ΚΔΔΔ θ. Κσλζηαληίλνο Μίραινο ζπλνδεχνληαλ απφ ηα κέιε ηεο
Γηνίθεζεο ηεο ΚΔΔΔ: θθ. Π. Παπαδφπνπιν (Α’ Αληηπξφεδξνο), Η. Σζψηζν (Β’
Αληηπξφεδξνο), Π. Σνληθίδε (Γ’ Αληηπξφεδξνο), Π. Αγληάδε (Γεληθφο Γξακκαηέαο),
Γ. Υνλδξνγηάλλε (Οηθνλνκηθφ Δπφπηε), Ζ. Υαηδερξηζηνδνχινπ (Αλαπι.
Οηθνλνκηθφο Δπφπηεο), Β. Απνζηνιφπνπιν (Γηεπζπληήο ηεο ΚΔΔΔ) θαη Υ. Μσξαΐηε
(Γηεπζπληήο ηεο εηαηξείαο ΟΜΖΡΟ ηεο ΚΔΔΔ), ελψ - απφ πιεπξάο ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ - ζηε ζπλάληεζε παξεπξίζθνληαλ θαη ν πθππνπξγφο, θ. Αζ.
θνξδάο.
Ο θ. Κσλζηαληίλνο Μίραινο εμέθξαζε ηελ ηδηαίηεξε αλεζπρία ηνπ γηα ηελ
απμαλφκελε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά, πνπ νδεγεί κεγάιν αξηζκφ κηθξψλ
πγηψλ επηρεηξήζεσλ ζην ινπθέην. Όπσο εθηίκεζε ν Πξφεδξνο ηεο ΚΔΔΔ, ε
αλαθεθαιαίσζε ησλ Σξαπεδψλ δε ζα απνδψζεη ηα αλακελφκελα, ελψ φζνλ αθνξά
ζηηο πξνζπάζεηεο ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ηνπ ΔΣΔΑΝ εληνπίδνληαη ζνβαξά
πξνβιήκαηα, ηα νπνία φκσο δελ ζρεηίδνληαη ηφζν κε ην Σακείν, φζν κε ηηο
δεηνχκελεο απφ ηηο Σξάπεδεο πξνυπνζέζεηο (ηξαπεδηθά θξηηήξηα) θαη εγγπήζεηο
αθφκε θαη γηα ηα κηθξά πνζά. Εήηεζε δε απφ ηνλ ππνπξγφ λα αλαιάβεη πξσηνβνπιία
ψζηε ην ΔΣΔΑΝ λα αλαιακβάλεη ηελ θάιπςε ησλ δεηνχκελσλ απφ ηηο Σξάπεδεο
εγγπήζεσλ ή ηε ραιάξσζή ηνπο, ζέηνληαο λένπο θνηλνχο θαλφλεο δαλεηνδφηεζεο,
πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ ρηιηάδεο ΜΜΔ.
ρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην κέιινλ ηνπ Δπηκειεηεξηαθνχ Θεζκνχ ν θ.
Κσλζηαληίλνο Μίραινο κεηέθεξε ζηνλ ππνπξγφ ηηο νκφθσλεο απνθάζεηο ηεο
Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Αζήλαο (05.07.2013), γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ
θαζεζηψηνο ηνπ Γεκφζηνπ ραξαθηήξα ησλ Δπηκειεηεξίσλ, κε παξάιιειε δηαηήξεζε
ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο ηεο εγγξαθήο ησλ επηρεηξήζεσλ σο κέιε ηνπο, θαζψο θαη ηε
δηαηήξεζε ηνπ πθηζηακέλνπ αξηζκνχ ησλ 59 Δπηκειεηεξίσλ ζηε ρψξα. Εήηεζε δε
απφ ηνλ θ. Υαηδεδάθε λα ιάβεη φια εθείλα ηα αλαγθαία κέηξα, ψζηε λα δηαθπιαρζεί
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ν Δπηκειεηεξηαθφο Θεζκφο, πνπ ιεηηνπξγεί ζηε ρψξα καο κε εμαηξεηηθή επηηπρία
ζρεδφλ επί έλαλ αηψλα, ηνλίδνληαο παξάιιεια φηη ηα Δπηκειεηήξηα απνηεινχλ
εμαηξεηηθφ εξγαιείν αλάπηπμεο, πινπνηψληαο δεκφζην έξγν ρσξίο επηβάξπλζε ηνπ
Γεκνζίνπ, ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα αλαιακβάλνπλ θαη επηπιένλ αξκνδηφηεηεο, φπσο
ην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν, νη Αδεηνδνηήζεηο Δπηρεηξήζεσλ θ.ά. Σέινο,
αλαθέξζεθε ζηε πινπνίεζε δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ θαη άιισλ έξγσλ ελίζρπζεο
ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηα νπνία έξρνληαη θαη ζπκπιεξψλνπλ ηηο πξνζθεξφκελεο
απφ απηά ππεξεζίεο.
ρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ ηηο Κπξηαθέο, ν Πξφεδξνο ηεο ΚΔΔΔ
ηάρζεθε κελ ππέξ ηεο απειεπζέξσζεο, αιιά έζεζε σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηε
βνχιεζε ή ζχκθσλε γλψκε ησλ Πεξηθεξεηψλ ή ηνπηθψλ αξρψλ.
Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν θ. Υαηδεδάθεο επεζήκαλε ζηε Γηνίθεζε ηεο ΚΔΔΔ φηη
νπδέπνηε ηέζεθε απφ ηνλ ίδην ζέκα αιιαγήο ζηε λνκηθή κνξθή ή ζηνλ πθηζηάκελν
αξηζκφ θαη ζηε δνκή ησλ Δπηκειεηεξίσλ θαη νπδέπνηε έρεη εθθξαζηεί επίζεκα ή
αλεπίζεκα νπνηαδήπνηε ζέζε ή άπνςε επί ησλ ζεκάησλ απηψλ. Αληίζεηα,
δηαςεχδνληαο ηηο Καζζάλδξεο, ηφληζε φηη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ππνπξγείνπ δελ
πεξηιακβάλνληαη ηα ζέκαηα απηά, ελψ ηφζν ην ππνπξγείν φζν θαη ν ίδηνο πξνζσπηθά
ππνινγίδνπλ ζηε βνήζεηα θαη ζηε ζπλδξνκή ηεο ΚΔΔΔ θαη ησλ Δπηκειεηεξίσλ ζηε
δχζθνιε, πξάγκαηη, πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη γηα λα βγεη ε ρψξα απφ ηελ θξίζε
θαη λα κπεη ζε ηξνρηά αλάπηπμεο. Κιείλνληαο δε ην ζέκα απηφ είπε φηη ε
πξσηνβνπιία ησλ θηλήζεσλ είλαη ζηελ ΚΔΔΔ θαη ζηα Δπηκειεηήξηα θαη ζην πιαίζην
απηφ αλακέλεη ηηο πξνηάζεηο ηνπο πνπ ζα αθνξνχλ ζηελ εμεχξεζε ησλ ιχζεσλ θαη
ζηελ πινπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ αιιαγψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ
πξνζθεξφκελσλ απφ απηά ππεξεζηψλ. Αθφκε ηφζν ν ππνπξγφο φζν θαη ν
πθππνπξγφο ζπκθψλεζαλ κε ηελ αλάζεζε ζηα Δπηκειεηήξηα λέσλ αξκνδηνηήησλ θαη
επηπιένλ δεκφζηνπ έξγνπ, θαζψο επίζεο θαη ηεο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ θαη
έξγσλ, πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ζηελ θαιχηεξε
εμππεξέηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ - κειψλ ηνπο.
Αλαθεξφκελνο ζην πξφβιεκα ηεο ξεπζηφηεηαο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο, ν
θ. Υαηδεδάθεο αλαγλψξηζε ηα πξνβιήκαηα, παξά ην γεγνλφο φηη ε πινπνίεζε θαη ε
απνξξνθεηηθφηεηα ησλ θνλδπιίσλ ηνπ ΔΠΑ θηλείηαη ζε θαιά επίπεδα γηα ηα
επξσπατθά πξφηππα. ρεηηθά κε ην ΔΣΔΑΝ ν ππνπξγφο απέδσζε ηα πξνβιήκαηα
ζηελ πνξεία ηεο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ Σξαπεδψλ θαη αλαθέξζεθε ζηηο
πξνζσπηθέο ηνπ πξνζπάζεηεο γηα ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζή ηνπο.
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