ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ στη Χαλκιδική
Πολύγυρος, 16 & 17 Απριλίου 2010

Με τη σύσσωμη παρουσία όλων των Επιμελητηρίων της χώρας πραγματοποιήθηκε
στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων Ελλάδος στις 16 και 17 Απριλίου 2010. Τις εργασίες της τακτικής
συνάντησης των Επιμελητηρίων της χώρας τίμησε με την παρουσία του ο
Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μάρκος Μπόλαρης,
ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Ιωάννης Μαγκριώτης , ο τ.
Υπουργός Ανάπτυξης και Βουλευτής της ΝΔ, κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, ο
Βουλευτής της ΝΔ Ν. Χαλκιδικής, κ. Γεώργιος Βαγιωνάς, ο Βουλευτής του ΛΑΟΣ,
κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης, ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης, κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο
Νομάρχης Χαλκιδικής, κ. Αστέριος Ζωγράφος, ο Αντινομάρχης Χαλκιδικής, κ.
Γεώργιος Γιάννης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, κ.
Βασίλειος Θωμαΐδης, ο Γραμματέας Παραγωγικών Τάξεων της ΝΔ, κ. Αθανάσιος
Σκορδάς, ενώ τους συμμετέχοντες καλωσόρισε στην πόλη του και ο Δήμαρχος
Πολυγύρου, κ. Θωμάς Καπλάνης.
Στις εργασίες της πρώτης ημέρας τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ απασχόλησε η
έγκριση του Οικονομικού και Διοικητικού Απολογισμού του 2009, η λειτουργία του
Ινστιτούτου Ερευνών και Μελετών της ΚΕΕΕ «Ι.Ε.ΜΕ.», καθώς και η λειτουργία της
Αναπτυξιακής Εταιρείας «ΟΜΗΡΟΣ».
Την έναρξη κήρυξε ο οικοδεσπότης Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, κ.
Γεώργιος Γκιλής, περιγράφοντας το οικονομικό – επιχειρηματικό περιβάλλον του
Νομού του, ενώ έκλεισε το χαιρετισμό του με την παρουσίαση οπτικοακουστικού
υλικού με έμφαση στις δράσεις ενίσχυσης του εγχώριου Τουρισμού. Ακολούθως το
λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ, κ. Γεώργιος Κασιμάτης, ο οποίος αναφέρθηκε
στην εν γένει κατάσταση της επιχειρηματικότητας.
Ο κ. Κασιμάτης μεταξύ άλλων ανέφερε: «Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για την κρίση αυτή
και πρέπει να την περάσουμε με επιτυχία, δίνοντας εξετάσεις για τον εαυτό μας, αν
και το ποσοστό ευθύνης που καταλήγει σε εμάς είναι μικρότερο από τα λάθη που
έκαναν άλλοι». Και συνέχισε: «Στη συζήτηση για το φορολογικό νομοσχέδιο
εκφράσαμε την άποψή μας προς τα αρμόδια όργανα με γνώμονα πάντοτε το
συμφέρον του κράτους, της οικονομίας, της δικαιοσύνης και της αξιοκρατίας, όπως
άλλωστε κάναμε και για το ασφαλιστικό. Πρέπει οι αποφάσεις που θα ληφθούν από
τη συνέλευση να αντιπροσωπεύουν το σύνολο της επιχειρηματικότητας και πρέπει να
γίνουν γνωστές στον Πρωθυπουργό, στο οικονομικό επιτελείο, στην αξιωματική
αντιπολίτευση, σε όλα τα πολιτικά κόμματα. Είμαστε πλέον αποφασισμένοι να μην
ανεχθούμε άλλες εκπλήξεις και άλλους αιφνιδιασμούς. Εμείς με τις προτάσεις μας θα
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προσπαθήσουμε να σώσουμε ό,τι έχει απομείνει από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Γιατί πολύ φοβούμαι πως «θα θρηνήσουμε πολλά θύματα», τα οποία θα έχουν άμεσο
αντίκτυπο στην κοινωνία, γιατί θα μείνει κόσμος άνεργος» τόνισε ο κ. Κασιμάτης.
Όσον αφορά στις εργασίες της 2ης μέρας, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε το
νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο, καθώς και η εν γένει κατάσταση της ελληνικής
οικονομίας, οπότε και εκφράστηκε καθολικά η αγωνία του επιχειρηματικού κόσμου
της χώρας για την ενίσχυση της ρευστότητας και των μέτρων στήριξης, κυρίως, των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
«Η Οικονομία είναι κλίμα και το κλίμα χρειάζεται αισιοδοξία, που πρέπει να
διακατέχει το σύνολο των πολιτών. Γιατί το κρίσιμο είναι να ξέρουμε το πρόβλημα,
να ξέρουμε την ασθένεια και να έχουμε τη συνταγή για να την καταπολεμήσουμε, και
στη συνέχεια τη βούληση για να το ολοκληρώσουμε. Νομίζω ότι είμαστε σε αυτή τη
φάση.» δήλωσε – μεταξύ άλλων – στο περιθώριο της Συνέλευσης ο Υφυπουργός
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μάρκος Μπόλαρης. Επιπλέον, ο
κ. Μπόλαρης υπενθύμισε τις πρωτοβουλίες του ΥΠΟΙΑΝ σχετικά με το νομοσχέδιο
απλοποίησης ίδρυσης των επιχειρήσεων, που μπαίνει σε δημόσια διαβούλευση. Η
άποψη που εκφράστηκε είναι πως τα Επιμελητήρια μπορούν να συμβάλουν στη
διαβούλευση, όπως έχει συμβεί και με τα δύο προηγούμενα νομοσχέδια που έχει
ολοκληρώσει το Υπουργείο, δείγμα και αυτό της αγαστής μέχρι σήμερα συνεργασίας
μας. Ολοκληρώνοντας, ο Υπουργός αναφέρθηκε στις τρεις μεγάλες προκλήσεις της
χώρας, όπως είπε: «Αρχικά παλεύουμε για τη Δημοσιονομική Ανακατάταξη,
στοχεύουμε στην Παραγωγική Αναδιάρθρωση της χώρας, αλλά δεν μπορούμε να
κάνουμε αυτά τα βήματα, εάν δεν προχωρήσουμε και στη Θεσμική Ανασυγκρότηση
της χώρας. Η κυβέρνηση έχει διαπιστώσει το τεράστιο θεσμικό έλλειμμα του κράτους
γι’ αυτό έχει το σχέδιο, αλλά και τη βούληση να επιβάλει αυτό το σχέδιο» τόνισε ο κ.
Μπόλαρης.
Τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης όσον αφορά στην περαιτέρω ανάπτυξη των
δικτύων και των υποδομών του κράτους περιέγραψε στο σώμα της Γενικής
Συνέλευσης και ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Ιωάννης
Μαγκριώτης. Ειδικότερα, ο κ. Μαγκριώτης αναφέρθηκε στην ανάπτυξη πολιτικών
και πρωτοβουλιών για τη στήριξη της οικοδομής πάνω σε μια υγιή βάση, δηλώνοντας
πως προωθούμε τα μικρά και μεσαία έργα σε όλη την περιφέρεια, τα οποία θα
τονώσουν το μικρό κατασκευαστικό κλάδο.
Επιπλέον, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, κ. Βασίλειος
Θωμαΐδης, έθεσε εκ νέου το ζήτημα της ενίσχυσης της εξωστρέφειας των εγχώριων
επιχειρήσεων, προκειμένου να καθιερωθεί σταδιακά μια νέα κουλτούρα που θα
συμβάλλει στο να βρει διέξοδο η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση στους γείτονές
της και στην παγκόσμια αγορά. «Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας διεθνούς
αντίληψης που θα συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα της χώρας» είπε, μεταξύ
άλλων, ο κ. Θωμαΐδης.
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Πέρα από τις ανακοινώσεις, τις εργασίες απασχόλησαν οι εξελίξεις στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και η ψήφιση των σχετικών διατάξεων για την εφαρμογή
του, ενώ έγινε μεγάλη συζήτηση για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, αλλά και για την
αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των Επιμελητηρίων λόγω της μετάθεσης του χρόνου
διενέργειας των εκλογών για τα αιρετά όργανα των διοικήσεών τους.
Τέλος, συζητήθηκε και η προοπτική μιας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στην Αθήνα,
στην οποία θα προσκληθεί ο Πρωθυπουργός, κ. Γεώργιος Παπανδρέου, με στόχο την
ενημέρωση των μελών των Επιμελητηρίων από υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη
για τις συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η ΚΕΕΕ εκφράζει την αγωνία των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που κορυφώνεται μέρα με την ημέρα με τα προβλήματα
ρευστότητας στην αγορά, ακόμη και των υγιών επιχειρήσεων.
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