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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πξαγκαηνπνηήζεθε, ζηελ Αζήλα, ηελ Παξαζθεπή 22 θαη ην Σάββαην 23 Ινπλίνπ, ε
Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο.
Βαζηθά ζέκαηα πνπ απαζρόιεζαλ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ήηαλ :
 Ο εθζπγρξνληζκόο θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ Δπηκειεηεξηαθνύ ζεζκνύ, κε εηζεγεηή,
ηνλ Πξόεδξν ηεο Κ.Δ.Δ. θ. Κσλζηαληίλν Μίραιν.
Σηελ εηζήγεζή ηνπ ν θ. Μίραινο έθαλε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηνλ
εθζπγρξνληζκό ηνπ ζεζκνύ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξόινπ ηεο Κ.Δ.Δ.
(επαλαθνξά ηνπ ζεζκνύ ησλ επηκειεηεξηαθώλ ζπλεδξίσλ – ζέζπηζε παλειιήλησλ
αξηζηείσλ επηρεηξεκαηηθόηεηαο – πιεξέζηεξε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ
Γ.ΔΜ.Η. θ.ά.).
 Ο εθζπγρξνληζκόο ηεο επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο, κε εηζεγεηή, ηνλ
Οηθνλνκηθό Δπόπηε ηεο Κ..Δ.Δ., θ. Γεώξγην Φνλδξνγηάλλε.
Ο θ. Φνλδξνγηάλλεο, ζηελ εηζήγεζή ηνπ, επεζήκαλε ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο ηεο
ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο πνπ ρξήδνπλ ηξνπνπνίεζεο (νπζηαζηηθή δηνηθεηηθή θαη
νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, εκπινπηηζκόο ησλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα
Δπηκειεηήξηα, δηαθνξνπνίεζε ησλ πόξσλ ησλ Δπηκειεηεξίσλ θ.ά.).
 Οη επηκειεηεξηαθέο απόςεηο γηα ηελ αθνινπζεηέα νηθνλνκηθή πνιηηηθή, κε
εηζεγεηή, ηνλ Πξόεδξν ηεο Κ.Δ.Δ., θ. Κσλζηαληίλν Μίραιν.
Σηελ εηζήγεζή ηνπ ν θ. Μίραινο ππνγξάκκηζε ηε ζεκαζία, ηεο ηαρείαο
πξνώζεζεο νπζηαζηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηεο άκεζεο βειηίσζεο ηνπ
επηρεηξεκαηηθνύ θιίκαηνο, γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη παξνπζίαζε
ζεηξά κέηξσλ πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ άκεζα γηα ηελ έμνδν ηεο νηθνλνκίαο από
ηελ ύθεζε (ζηαζεξό θνξνινγηθό ζύζηεκα θαη κεησκέλεο θνξνινγηθέο
επηβαξύλζεηο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο έιιεηςεο
ξεπζηόηεηαο, δξαζηηθόο πεξηνξηζκόο θξαηηθώλ δαπαλώλ, αλαδηνξγάλσζε
δεκόζηαο δηνίθεζεο θ.ά.)
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 Τν παξεκπόξην θαη ε παξανηθνλνκία, κε εηζεγεηή ηνλ Αλαπιεξσηή Οηθνλνκηθό
Δπόπηε ηεο Κ.Δ.Δ., θ Ηιία Φαηδερξηζηνδνύινπ.
Σηελ εηζήγεζή ηνπ, ν θ. Φαηδερξηζηνδνύινπ, αθνύ παξνπζίαζε ηηο εθθξεθηηθέο
δηαζηάζεηο ηεο κάζηηγαο ηνπ παξεκπνξίνπ ζηε ρώξα καο θαη αλέιπζε ηνπο ιόγνπο
ηεο απνηπρίαο δηαθόξσλ πξσηνβνπιηώλ αληηκεηώπηζή ηεο, παξέζεζε ζεηξά
κέηξσλ γηα ηε δξαζηηθή κείσζή ηνπ (απνηειεζκαηηθόηεξνο έιεγρνο ζηα ηεισλεία
θαηά ηελ είζνδν ησλ πξντόλησλ ζηε ρώξα, δηελέξγεηα ζπζηεκαηηθώλ ειέγρσλ γηα
ηελ επηζήκαλζε ησλ απνζεθώλ όπνπ ζπγθεληξώλνληαη ηα πξντόληα ηνπ
παξεκπνξίνπ, θαιύηεξνο ζπληνληζκόο όισλ ησλ αξκόδησλ ειεγθηηθώλ νξγάλσλ
θαη ζύζηαζε αλεμάξηεηνπ Σώκαηνο Γίσμεο Παξεκπνξίνπ).
Σηε Σπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηνπ Σαββάηνπ παξέζηε θαη ν Υπνπξγόο
Αλάπηπμεο θαη Υπνδνκώλ, θ. Κσζηήο Φαηδεδάθεο, πνπ ηόληζε ηε ζεκαζία ηεο
«κάρεο» πνπ δίλεη ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θξίζεο θαη
ππνγξάκκηζε ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ νη θάησζη παξάγνληεο, γηα ηελ επηηπρία ηεο
πξνζπάζεηαο απηήο : απνθαηάζηαζε εκπηζηνζύλεο, ελίζρπζε ηεο ξεπζηόηεηαο θαη
ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο.
Πέξαλ ηνπ θ. Φαηδεδάθε, ζηε Σπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο παξέζηε θαη
απεύζπλε ζύληνκν ραηξεηηζκό ζηνπο ζπλέδξνπο, ν Αλαπιεξσηήο Υπνπξγόο
Παηδείαο, θ. Κ. Τδαβάξαο θαη νη Υθππνπξγνί Αλάπηπμεο θαη Υπνδνκώλ, αξκόδηνη
γηα ην εκπόξην θαη ηηο ηδησηηθέο επελδύζεηο, θ. Θ. Σθνξδάο θαη θ. Ν. Μεηαξάθεο.
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