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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Ππαγμαηοποιήθηκε ζηο Κιλκίρ, ηην Παπαζκεςή και ηο άββαηο 22 και 23
Νοεμβπίος, η Γενική ςνέλεςζη ηηρ Κενηπικήρ Ένωζηρ Επιμεληηηπίων Ελλάδορ,
καηά ηη διάπκεια ηων επγαζιών ηηρ οποίαρ η ςποςπγόρ Σοςπιζμού, κα. Όλγα
Κεθαλογιάννη, μεηέθεπε μήνςμα ηος ππωθςποςπγού, κ. Ανηώνη αμαπά, για ηη
ζηήπιξή ηος ζηον επιμεληηηπιακό θεζμό και ηην εξαζθάλιζη ηηρ βιωζιμόηηηαρ ηων
Επιμεληηηπίων.
ε εηδηθή εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην άββαην ην απφγεπκα, ν πξφεδξνο ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ Κηιθίο, θ. Παχινο Σνληθίδεο, βξάβεπζε ηνλ πξφεδξν ηεο ΚΔΔ, θ.
Κσλζηαληίλν Μίραιν, γηα ηνλ εθινγή ηνπ σο αληηπξνέδξνπ ησλ Δπξσεπηκειεηεξίσλ.
Καηά ηελ πξψηε εκέξα ησλ εξγαζηψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο εγθξίζεθε ν
πξνυπνινγηζκφο ηνπ έηνπο 2014, εηζεγεηήο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ν νηθνλνκηθφο επφπηεο ηεο
ΚΔΔ, θ. Γ. Υνλδξνγηάλλεο. Δπίζεο, ζπδεηεζήθαλ δηεμνδηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ
νηθνλνκία θαη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη
παξνπζηάζηεθε έξεπλα πνπ αθνξνχζε ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή ηνπ Κηιθίο, απφ ηνλ
πξφεδξν ηεο ΓΗ.ΒΗ.ΠΔ. Κηιθίο, θ. Β. εξγηαλλίδε.
Υαηξεηηζκνχο απεχζπλαλ ε γεληθή γξακκαηέαο ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, θα. Μ.
Καξαθφιε, ν γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο, θ. Γ. ηεξγίνπ, ν
βνπιεπηήο θ. Γ. Γεσξγαληάο, ν εθπξφζσπνο ηνπ ΤΡΗΕΑ, βνπιεπηήο, θ Γ. ηαζάθεο, θαη
ε βνπιεπηήο, θα. Δηξ. Αγαζνπνχινπ.
Σε δεχηεξε κέξα ησλ εξγαζηψλ ηεο ζπλέιεπζεο, ε ππνπξγφο Σνπξηζκνχ, θα 'Όιγα
Κεθαινγηάλλε, κεηέθεξε ην κήλπκα ηνπ πξσζππνπξγνχ, Α. ακαξά, γηα ηε ζηήξημή ηνπ
ζηνλ ζεζκφ ησλ επηκειεηεξίσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ
επηκειεηεξίσλ, ελψ ζηελ νκηιία ηεο ηφληζε φηη ηα επηκειεηήξηα απνηεινχλ εξγαιείν
αλάπηπμεο θαη ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
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Ο πξφεδξνο ηεο ΚΔΔ, θ. Κσλζηαληίλνο Μίραινο, ζηελ νκηιία ηνπ αλαθέξζεθε δηεμνδηθά
ζηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ελζθήςεη ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Ωο
κείδνλ πξφβιεκα γηα ηηο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο ν πξφεδξνο ηεο ΚΔΔ θαηέδεημε ηελ
αδπλακία πξφζβαζεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε, ππελζπκίδνληαο φηη ζχκθσλα κε πξφζθαηε
έξεπλα ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ζην δηάζηεκα Οθησβξίνπ 2012 - Μαξηίνπ
2013, κφιηο ην 25% ησλ Διιεληθψλ ΜκΔ πνπ έθαλαλ αίηεζε γηα ηξαπεδηθφ δάλεην
έιαβαλ ην πιήξεο πνζφ πνπ δήηεζαλ. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηε Φηιαλδία αλέξρεηαη
ζην 79% θαη ζηε Γεξκαλία 85%. Σνλ Απξίιην ηνπ 2013, ην επηηφθην δαλεηζκνχ γηα
επηρεηξεκαηηθά δάλεηα θάησ ηνπ 1 εθαη. επξψ, κε πεξίνδν σξίκαλζεο θάησ ηνπ ελφο
έηνπο, ήηαλ πεξίπνπ 7% ζηελ Διιάδα, ελψ ζε ρψξεο φπσο ε Γαιιία, ην Βέιγην θαη ε
Απζηξία κφιηο πνπ μεπεξλνχζε ην 2%.
Όπσο ηφληζε ν θ. Μίραινο, δπζηπρψο, παξά ηηο θαηά θαηξνχο εμαγγειίεο γηα
πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ, ηα απνηειέζκαηα
ζηελ πξάμε είλαη πεληρξά. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη απφ ην 2010 κέρξη ζήκεξα, ε ΔΣΔπ,
ζε ζπλεξγαζία κε ειιεληθέο ηξάπεδεο, έρεη ρνξεγήζεη ρξεκαηνδφηεζε ζε 3.400
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Ο αξηζκφο απηφο είλαη απειπηζηηθά κηθξφο, αλ αλαινγηζηεί
θαλείο φηη ζηε ρψξα ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξεο απφ 700.000 κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο.
Δπίζεο, ν θ. Μίραινο αλαθέξζεθε ζηε δηαπξαγκάηεπζε πνπ γίλεηαη απηφ ην δηάζηεκα
ζηηο Βξπμέιιεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Δ.Δ. θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, γηα
ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 107 θαη 108 ηεο πλζήθεο ηεο Δ.Δ., ζηηο ρξεκαηνδνηηθέο
εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο. ε απηέο ηηο εληζρχζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα
πξνγξάκκαηα δαλεηνδφηεζεο θαη εγγχεζεο δαλείσλ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην πξνο
Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο, κέζσ Δπξσπατθψλ Φνξέσλ, φπσο ε ΔΣΔπ, ην Δπξσπατθφ
Σακείν Δπελδχζεσλ θηι.
Οη αιιαγέο πνπ πξνηείλεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηφληζε ν θ. Μίραινο, πεξηιακβάλνπλ
λένπο νξηζκνχο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ, αλ πηνζεηεζνχλ, ζα επηθέξνπλ θαηαζηξνθηθέο
ζπλέπεηεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Διιάδαο, αιιά θαη επξχηεξα ηνπ Δπξσπατθνχ Νφηνπ,
θαζψο ζα θαηαζηήζνπλ αδχλαηε ηε ζπκκεηνρή ησλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ ζε
αλάινγα πξνγξάκκαηα ζην κέιινλ, θαηαξγψληαο πξαθηηθά ην εξγαιείν ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ εληζρχζεσλ απφ ηελ Δ.Δ. «Ήδε, κε πξσηνβνπιία ηεο Κεληξηθήο
Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο, έρεη θηλεηνπνηεζεί ην δίθηπν ησλ Δπξσεπηκειεηεξίσλ,
ψζηε λα ππάξμνπλ νη θαηάιιειεο παξεκβάζεηο απφ ηα θξάηε κέιε. Ζ ειιεληθή
θπβέξλεζε έρεη επίζεο ελεκεξσζεί θαη ειπίδνπκε φηη ζα πηνζεηήζεη αλάινγε ζηάζε»,
θαηέιεμε ν θ. Μίραινο.
Δηζεγήζεηο έθαλαλ αθφκε:
Ο πξφεδξνο ηνπ επηκειεηεξίνπ Κηιθίο θαη Γ’ αληηπξφεδξνο ηεο ΚΔΔ, θ. Παχινο
Σνληθίδεο, ν νπνίνο αλαθέξζεθε, κεηαμχ άιισλ, ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκνχ ησλ
επηκειεηεξίσλ σο θαζνξηζηηθνχ παξάγνληα αλάπηπμεο ηεο πεξηθέξεηαο.
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Ο Πεξηθεξεηάξρεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, θ. Απφζηνινο Σδηηδηθψζηαο, ν νπνίνο
παξνπζίαζε κειέηε γηα ηε κείσζε ηνπ Δηδηθνχ Φφξνπ ζηα θαχζηκα θαη ν πξψελ
ππνπξγφο θ. Γεψξγηνο Φισξίδεο, γηα ην ζεκαίλνληα ξφιν ησλ επηκειεηεξίσλ ζηε
ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θξίζε.
Σέινο, ραηξεηηζκνχο απεχζπλαλ ν Τπνπξγφο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, θ. Θεφδσξνο
Καξάνγινπ, ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζηε ζπλεξγαζία ηνπ ππνπξγείνπ ηνπ κε ηα
επηκειεηήξηα, εμαίξνληαο ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ζηελ αλάπηπμε,
ν αλαπιεξσηήο ππνπξγφο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, θ.
ηαχξνο Καιαθάηεο, ν νπνίνο ππνγξάκκηζε πσο ην θπβεξλεηηθφ έξγν ζπλερίδεηαη ζηε
βάζε ησλ δηαξζξσηηθψλ πξνζαξκνγψλ θαη άξζεο ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ εκπνδίσλ, ν
πθππνπξγφο Τπνδνκψλ, θ. Μηράιεο Παπαδφπνπινο, πνπ αλαθέξζεθε ζε ζέκαηα πνπ
άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ν γεληθφο γξακκαηέαο Δκπνξίνπ, θ. ηέθαλνο
Κνκλελφο, ν νπνίνο αλέθεξε φηη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΟΑ ην ππνπξγείν
Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο έρεη, ήδε, πξνρσξήζεη ζε απνηχπσζε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ
δηνηθεηηθψλ εκπνδίσλ θαη παξαγφλησλ πνπ απμάλνπλ ην θφζηνο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
θαη ζηφρνο είλαη ε θαηάξγεζε ηεο ππνρξεσηηθήο δεκνζίεπζεο ησλ ηζνινγηζκψλ ζην
ΦΔΚ, θαη ην κέινο ηεο Κ.Δ. ηνπ ΚΚΔ, θ. Αζαλάζηνο Βαξδαιήο.
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