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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Τηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο ειιεληθήο πξνεδξίαο ζηελ Δ.Δ., αιιά θαη ηηο εμειίμεηο ζηελ
ειιεληθή νηθνλνκία, παξνπζίαζε ο πρόεδρος ηης ΚΕΕ και ανηιπρόεδρος ηων
Εσρωεπιμεληηηρίων, κ. Κωνζηανηίνος Μίταλος, ζηνπο εθπξνζώπνπο ηωλ
Δπξωεπηκειεηεξίωλ, ζε ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Βξπμέιιεο.
Τνλ θ. Μίραιν ζπλόδεπαλ ν Α` Αληηπξόεδξνο, θ. Παλαγηώηεο Παπαδόπνπινο, ν
Γεληθόο Γξακκαηέαο, θ. Παλαγηώηεο Αγληάδεο, θαη ν Οηθνλνκηθόο Δπόπηεο, θ.
Γεώξγηνο Φνλδξνγηάλλεο.
Σηόρνο ηεο ειιεληθήο απνζηνιήο ήηαλ ε παξνπζίαζε - εθ κέξνπο ηωλ Δπηκειεηεξίωλ
- ηωλ πξνηεξαηνηήηωλ ηεο Πξνεδξίαο καο ζηελ Δ.Δ. γηα ην α` εμάκελν ηνπ 2014, ν
ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε δξάζεωλ θαη εθδειώζεωλ πξνώζεζεο ηωλ ειιεληθώλ
πξνϊόληωλ θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, θαζώο θαη κηα ζεηξά επηκέξνπο ζεκάηωλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην κέιινλ θαη ηελ πεξαηηέξω αλάπηπμε ηνπ Δπηκειεηεξηαθνύ Θεζκνύ.
Όπωο ηόληζε ν πξόεδξνο ηεο ΚΔΔ θαη αληηπξόεδξνο ηωλ Δπξωεπηκειεηεξίωλ, θ. Κ.
Μίραινο, ππό ην θωο ηεο παξνύζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία,
πξνηεξαηόηεηα ζε ό,ηη αθνξά ζηελ ππνβνήζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ζα πξέπεη
λα δνζεί ζηελ ελίζρπζε ηωλ Μηθξνκεζαίωλ επηρεηξήζεωλ, ζηελ ηόλωζε ηεο
εμωζηξέθεηάο ηνπο θαη ζηελ ππνβνήζεζή ηνπο ζην λα δηθηπωζνύλ δηεζλώο κε άιιεο
Μηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο.
Πνιιέο από ηηο πξνηάζεηο ηεο επηκειεηεξηαθήο θνηλόηεηαο ηεο Διιάδαο ζπκπίπηνπλ
κε πθηζηάκελεο πξνηεξαηόηεηεο ηεο Δ.Δ. θαη θαηά ζπλέπεηα κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ
άκεζα, ρωξίο λα απαηηήζνπλ - εθ κέξνπο ηεο ειιεληθήο Πξνεδξίαο - καθξνρξόληεο
θαη πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο πξνώζεζεο θαη πηνζέηεζεο από ηα όξγαλα ηεο
Δπξωπαϊθήο Έλωζεο.
Τα Δπηκειεηήξηα εθπιεξώλνληαο ην ζεζκηθό ηνπο ξόιν, ωο ζπκβνύιωλ ηεο πνιηηείαο
ζηελ ράξαμε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ήδε έρνπλ ππνβάιεη ζηελ ειιεληθή
θπβέξλεζε ηηο πξνηάζεηο ηνπο, γηα λα ζπλεθηηκεζνύλ θαη λα πξνωζεζνύλ θαηά ην
πξώην εμάκελν ηνπ 2014, επί ειιεληθήο Πξνεδξίαο.
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Ιδηαίηεξε αλαθνξά έθαλε ν θ. Μίραινο ζην ηεξάζηην πξόβιεκα ξεπζηόηεηαο πνπ
αληηκεηωπίδνπλ νη Μηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη επαλέιαβε ηελ αλαγθαηόηεηα γηα
ηελ νινθιήξωζε ηεο Δπξωπαϊθήο ελνπνίεζεο κε άκεζν πξώην βήκα ηελ ηξαπεδηθή
ελνπνίεζε. Τόληζε, δε, όηη ε ειιεληθή πξνεδξία ζα πξέπεη λα εξγαζηεί ζθιεξά γηα ηε
βειηίωζε ηεο πξόζβαζεο ηωλ Μηθξνκεζαίωλ επηρεηξήζεωλ ζηηο επξωπαϊθέο
ρξεκαηνδνηήζεηο θαη λα δώζεη πξνηεξαηόηεηα ζηα ζπκθέξνληα ηωλ κηθξώλ
επηρεηξήζεωλ όζνλ αθνξά ηελ πξόζβαζή ηνπο ζε δηεζλείο αγνξέο.
Ο θ. Μίραινο θαηέιεμε ιέγνληαο όηη νη επξωπαίνη εηαίξνη καο ζα πξέπεη λα
αλαγλωξίζνπλ επηηέινπο ηα ζεκαληηθά βήκαηα πξνόδνπ πνπ έρεη θάλεη ε ρώξα καο
θαη λα ζηακαηήζνπλ λα πηέδνπλ γηα ηε ζπλέρηζε ηεο θαηαζηξνθηθήο ιηηόηεηαο πνπ
έρεη απνζαζξώζεη ηνλ παξαγωγηθό θαη θνηλωληθό ηζηό ηεο ρώξαο καο, αιιά θαη
γεληθόηεξα ηνπ επξωπαϊθνύ λόηνπ.
Η ειιεληθή
Βξπμέιιεο,
Πξεζβείαο,
νηθνλνκηθέο
Βξπμέιιεο.

απνζηνιή ζπλαληήζεθε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηεο ζηηο
κε ηνλ Σύκβνπιν Δκπνξηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Υπνζέζεωλ ηεο
θ. Παληειή Γθάηζην, θαη ελεκεξώζεθε γηα ηηο επθαηξίεο θαη ηηο
δπλαηόηεηεο πνπ δίδνληαη ζήκεξα ζηνπο Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο ζηηο

Η Γηνίθεζε ηεο ΚΔΔ παξαβξέζεθε θαη ζηελ εθδήιωζε γηα ην λέν έηνο ηνπ
Διιελνβειγηθνύ Δπηκειεηεξίνπ θαη ηεο Διιεληθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Βειγίνπ θαη ηνπ
Bucephalos ζηελ Διιεληθή Πξεζβεία, όπνπ ν θ. Μίραινο ήηαλ θεληξηθόο νκηιεηήο.
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