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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σσνάνηηζη με ηον πρόεδρο ηοσ Δσρωπαϊκού Κοινοβοσλίοσ, κ. Μάρηιν Σοσλης,
είτε ζήμερα ζηην Αθήνα ο πρόεδρος ηης Κενηρικής Ένωζης Δπιμεληηηρίων και
ηοσ ΔΒΔΑ, κ. Κωνζηανηίνος Μίταλος, θαηά ηελ νπνία ζπδήηεζαλ ηηο πνιηηηθέο πνπ
πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ έμνδν ηεο Ειιάδαο απφ ηελ θξίζε, αιιά θαη
γεληθφηεξα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ
ξφινπ ηνπ Επξσθνηλνβνπιίνπ.
Ο πξφεδξνο ηεο ΚΕΕΕ θαη ηνπ ΕΒΕΑ ηφληζε φηη ε ειάθξπλζε ηνπ ειιεληθνχ
δεκφζηνπ ρξένπο απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε, πξνθεηκέλνπ ε ρψξα καο λα βγεη
απφ ηελ θξίζε, ζέζε κε ηελ νπνία ζπκθψλεζε απφιπηα ν πξφεδξνο ηνπ
Επξσθνηλνβνπιίνπ, επηζεκαίλνληαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ φηη ε πνιηηηθή ζθιεξήο
ιηηφηεηαο πνπ επηβάιεη ε ηξφηθα δελ κπνξεί λα απνδψζεη θαξπνχο. Οη δχν άληξεο
ζπκθψλεζαλ φηη ε Επξψπε ζην ζχλνιφ ηεο θηλδπλεχεη λα βπζηζηεί αθφκε βαζχηεξα
ζηελ χθεζε αλ ζπλερηζηεί ε ζθιεξή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη κνλαδηθή ιχζε
απνηειεί ε ζηξνθή πξνο ηελ αλάπηπμε, κε ηε δηάζεζε ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ, θπξίσο
κέζσ ηεο Επξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο, γηα ηελ επίιπζε ηνπ ηεξάζηηνπ
πξνβιήκαηνο ξεπζηφηεηαο πνπ αληηκεησπίδεη ν επξσπατθφο λφηνο.
Ο θ. Μίραινο έθαλε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο ζηε ρψξα καο θαη
δήηεζε ηε ζπκβνιή ηνπ θ. Σνπιηο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ αλαγθαίσλ πξνυπνζέζεσλ
πνπ ζα δψζνπλ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ζηελ Επξψπε θαη ζα ζπκβάιινπλ ζηε
δεκηνπξγία βηψζηκσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, ραξαθηεξίδνληαο σο απνζπαζκαηηθά ηα
κέηξα πνπ έρνπλ εμαγγειζεί απφ ηελ Ε.Ε. γηα ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο. Ο θ. Σνπιηο
ηφληζε φηη θαη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζεσξεί αλεπαξθείο ηηο δξάζεηο γηα ηελ
απαζρφιεζε θαη επεζήκαλε ηελ αλαγθαηφηεηα αλαβάζκηζεο ηνπ ξφινπ ηνπ
Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ζα έρνπλ θνηλσληθή
δηάζηαζε θαη φρη θαζαξά ηερλνθξαηηθφ ραξαθηήξα.
Ο πξφεδξνο ηεο ΚΕΕΕ θαη ηνπ ΕΒΕΑ, αλέιπζε δηεμνδηθά ζηνλ θ. Σνπιηο ηηο ζέζεηο
ηνπ Επηκειεηεξηαθνχ θφζκνπ ηεο ρψξαο γηα ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ε Ειιάδα έρεη
ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, φπσο ν ηνπξηζκφο, ε ελέξγεηα, ε παηδεία θαη έζεζε θαη ην
ζέκα ηεο δεκηνπξγίαο εηδηθψλ νηθνλνκηθψλ δσλψλ γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ
επηρεηξήζεσλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο.
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Επίζεο ν θ. Μίραινο ελεκέξσζε ηνλ πξφεδξν ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηελ
επίζεζε πνπ δέρεηαη ν Επηκειεηεξηαθφο ζεζκφο ζηε ρψξα καο απφ ηε ηξφηθα θαη
δεζκεχζεθε φηη ζα ζηαζεί αξσγφο ζε θάζε πξνζπάζεηα γηα δηαηήξεζε θαη
αλαβάζκηζε ησλ ειιεληθψλ θαη γεληθφηεξα ησλ επξσπατθψλ επηκειεηεξίσλ πνπ
απνηεινχλ αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
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