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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2010

Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ στα Ιωάννινα (26 & 27 Νοεμβρίου 2010)
 Γ. Κασιμάτης: Μειωμένη κατά 50% η ζήτηση στην αγορά λόγω της
οικονομικής κρίσης. Ανάγκη για ανάταξη και αναθέρμανση της οικονομίας.
 Μ. Χρυσοχοΐδης: «Χρειαζόμαστε την εμπειρία, τις γνώσεις, τη συνεργασία των
ίδιων των κοινωνικών φορέων και ειδικά των φορέων της
επιχειρηματικότητας, όπως είναι κατεξοχήν τα Επιμελητήρια».
 Κοινή διαπίστωση ότι τα Επιμελητήρια μπορούν να βρεθούν στην πρώτη
γραμμή, για την αντιμετώπιση της κρίσης και να μετάσχουν ενεργά στο νέο
αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας.
Το παρόν και το μέλλον της ανάπτυξης της χώρας απασχόλησαν οι εργασίες της
Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος που
πραγματοποιήθηκαν στα Ιωάννινα με τη συνεργασία και τη φιλοξενία του
Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, και οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από την αθρόα συμμετοχή
Προέδρων και εκπροσώπων Επιμελητηρίων. Η αποτύπωση της εικόνας της
πραγματικής οικονομίας σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, καθώς και οι τελευταίες
οικονομικές εξελίξεις και η επιδείνωση των δεικτών της αγοράς, όπως την
καταγράφουν τα Επιμελητήρια της χώρας, αποτέλεσε το κύριο θέμα συζήτησης κατά
την πρώτη μέρα της συνέλευσης, ενώ θέματα της συνέλευσης αποτέλεσαν επίσης το
ΕΣΠΑ, η υλοποίηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (one – stop – shop) και το
«Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη Οργανωμένων Υποδοχέων για τη
Βιομηχανία – Επιχειρηματικότητα 2010-1025». Στο επίκεντρο της συνέλευσης ήταν
ακόμη και η παρουσία του Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και του Υφυπουργού, κ. Παναγιώτη
Ρήγα.
Οι εκπρόσωποι των 59 Επιμελητηρίων της χώρας χτύπησαν «καμπανάκι» κινδύνου
στην Κυβέρνηση και ανέλυσαν τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν. Συγκεκριμένα
επεσήμαναν στον Υπουργό ότι δεν υπάρχει ρευστότητα στην αγορά, η οποία έχει
βαλτώσει, δεν υλοποιούνται άμεσα έργα ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να υπάρχει
επικίνδυνη στασιμότητα, η γραφειοκρατία καθυστερεί σημαντικά τις όποιες
επενδύσεις γίνονται και άλλα προβλήματα που απασχολούν τον εμπορικό και
επιχειρηματικό κόσμο της χώρας. Παράλληλα, τονίστηκε η μεγάλη καθυστέρηση του
Αναπτυξιακού Νόμου, ο οποίος χαρακτηρίστηκε δυσκίνητος, αφού θα ξεκινήσει από
τον Ιανουάριο του 2011 και οι πρώτες προτάσεις θα αξιολογηθούν – και θα
ενταχθούν τον Ιούνιο – τη στιγμή που άγνωστο παραμένει αν και πότε θα δοθούν
στους επιχειρηματίες τα κίνητρα που δικαιούνται. Τέλος, έγινε σαφές ότι οι
επιχειρηματίες ακούνε καθημερινά τις γενικές δεσμεύσεις και ότι το ζήτημα δεν είναι
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να δίνονται υποσχέσεις ότι όλα είναι υπό έλεγχο, αλλά να δούμε τι προτίθεται να
κάνει άμεσα η Κυβέρνηση για να ξεκολλήσει η οικονομία. Είναι ζήτημα πρώτης
προτεραιότητας.
Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, κ. Δημήτριος
Μπαράτσας, είπε: «Πιστεύω ακράδαντα ότι και οι τέσσερις νομοί της Ηπείρου και
τα Επιμελητήριά τους μπορούν να κάνουν την Ήπειρο κέντρο πολιτισμού,
τουρισμού και όχι μόνο. Αυτό θα γίνει, αν στηριχθούμε ο ένας στον άλλο.
Μπορούμε να βγούμε από την κρίση και να είμαστε στην πρώτη γραμμή του νέου
μοντέλου ανάπτυξης, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για τα Βαλκάνια»,
υπογράμμισε. Ο κ. Μπαράτσας εξέφρασε ακόμη την πεποίθηση ότι και ο τέσσερις
νομοί της Ηπείρου μπορούν να βρεθούν στην πρώτη γραμμή, για την αντιμετώπιση
της κρίσης και να μετάσχουν ενεργά στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας.
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, κ.
Γεώργιος Κασιμάτης, εξέφρασε την ανησυχία του για την πορεία της οικονομίας,
σημειώνοντας πως τα προβλήματα εστιάζονται κυρίως στην έλλειψη ρευστότητας,
στην απουσία κινήτρων για επενδύσεις, αλλά και στην πολύ χαμηλή εξαγωγική
δραστηριότητα. Και επανέλαβε τη θέση του ότι ενδεχομένως σύντομα να πρέπει να
προχωρήσει η αναθεώρηση του μνημονίου, σημειώνοντας μάλιστα τη σημασία της
ανάταξης και αναθέρμανσης της οικονομίας μέσω αναπτυξιακών κινήτρων. Ακόμη ο
κ. Κασιμάτης αναφερόμενος στην τραγική κατάσταση της οικονομίας είπε ότι:
«Είμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε να αναστήσουμε ένα νεκρό! Την οικονομία
μας». Ενώ για τα χιλιάδες λουκέτα σε καταστήματα και επιχειρήσεις, που
δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα με την ανεργία είπε ότι: «Κάθε λουκέτο σε
επιχείρηση αυτομάτως σημαίνει και αύξηση της ανεργίας», ζητώντας λύσεις από
τον Υπουργό, «όπως η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η προώθηση
της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας και η βελτίωση των συνθηκών
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά».
Κεντρική ήταν η παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και
του Υφυπουργού, κ. Παναγιώτη Ρήγα, από τους οποίους οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι
των Επιμελητηρίων ζήτησαν «να τρέξουν» αναπτυξιακά προγράμματα για να
ξεκολλήσει η ελληνική οικονομία.
Στην τοποθέτησή του από το βήμα της συνέλευσης της ΚΕΕΕ ο Υπουργός
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης,
έστειλε μήνυμα συστράτευσης στην επιχειρηματική κοινότητα, προκειμένου να γίνει
«άμεσα η ανάπτυξη πράξη». Και συνέχισε λέγοντας ότι: «Το μέγεθος των
προβλημάτων και το εύρος των απαιτούμενων αλλαγών είναι τέτοιο που δεν αφήνει
την παραμικρή αμφιβολία. Η Πολιτεία όση βούληση κι αν έχει, όση προσπάθεια κι
αν καταβάλει, είναι αδύνατο να φέρει μόνη της εις πέρας αυτό το στόχο. Δεν
μπορούμε να αναζωογονήσουμε την αγορά μόνο με κυβερνητικές αποφάσεις και
νόμους. Η έξοδος από την κρίση και η δημιουργία μιας νέας, δυναμικής
οικονομίας απαιτεί τη συνεργασία ευρύτερων κοινωνικών δυνάμεων.
Χρειαζόμαστε την εμπειρία, τις γνώσεις, τη συνεργασία των ίδιων των κοινωνικών
φορέων και ειδικά των φορέων της επιχειρηματικότητας, όπως είναι κατεξοχήν τα
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Επιμελητήρια».
Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε επίσης του Υπουργείο θα προχωρήσει στις αρχές του
2011 σε παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος,
αναλύοντας τους πέντε άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται η πολιτική του, οι
οποίοι είναι:
• Η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
• Η προώθηση της νέας και νεανικής επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.
• Η μείωση του συνολικού επιπέδου των τιμών μέσα από την αποκατάσταση του
υγιούς ανταγωνισμού.
• Η ενίσχυση της εξωστρέφειας και προώθηση των στρατηγικών επενδύσεων.
• Η αναθέρμανση της οικονομίας μέσα από την αξιοποίηση των διαθέσιμων
επενδυτικών εργαλείων και την ενίσχυση της ρευστότητας.
Ο Υπουργός τόνισε ακόμη ότι το σχέδιο αυτό ήδη υλοποιείται και προανήγγειλε τη
δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για την διεθνοποίηση των ελληνικών
επιχειρήσεων και τη βελτίωση της πρόσβασης στη ρευστότητα για τις εξαγωγικές
επιχειρήσεις, υπενθυμίζοντας ότι το ΕΤΕΑΝ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ) βρίσκεται ήδη σε
δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, προωθούνται το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, το
«Εξοικονομώ κατ’ οίκον», το Ταμείο Αλιείας, για τη σύσταση του οποίου έχει ήδη
υπογραφεί κοινή υπουργική απόφαση, το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,
του οποίου η σύσταση θα υπογραφεί εντός των ημερών, τα ευρωπαϊκά προγράμματα
Jeremie και Jessica τα οποία ενισχύονται ενθαρρύνοντας τις επενδύσεις υψηλής
τεχνολογίας και τις αστικές αναπλάσεις, ενώ προωθείται σύντομα η δημιουργία και
νέων ταμείων όπως το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας.
Τέλος ο κ. Χρυσοχοΐδης επεσήμανε ότι θα γίνουν παρεμβάσεις με στόχο τον
περιορισμό του κόστους δραστηριοποιήσεως των εταιρειών στην εγχώρια αγορά. Στο
πλαίσιο αυτό θα προχωρήσει στην πλήρη εφαρμογή του νόμου για την ίδρυση
επιχειρήσεων σε μία μέρα με ολοκλήρωση του Γενικού Μητρώου Επιχειρήσεων, ενώ
θα προχωρήσει στην ψήφιση νόμου για την απλοποίηση της διαδικασίας
αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, αλλά και την
δραστική απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των Τεχνικών Επαγγελμάτων.
Ειδικά για την ολοκλήρωση του Γενικού Μητρώου Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.) είπε ότι
η Κυβέρνηση πρέπει οπωσδήποτε να κλείσει αυτήν την εκκρεμότητα που υπάρχει
από το 2005, το αργότερο μέχρι το Μάρτιο του 2011, καθώς αυτή είναι η
καταληκτική ημερομηνία που τίθεται και με το επικαιροποιημένο Μνημόνιο.

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Με ομόφωνες αποφάσεις της η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων Ελλάδος κατέληξε στα ακόλουθα ψηφίσματα:
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Τα Επιμελητήρια ζητούν διέξοδο στη χρηματοδότηση
των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
1. Έχει διαπιστωθεί σήμερα ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών
επιχειρήσεων αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στη χρηματοδότησή τους από
τις τράπεζες.
2. Οι τράπεζες δεν αναγνωρίζουν τις εγγυήσεις που δίνονται από το Ελληνικό
Δημόσιο, παρά το γεγονός ότι οι ίδιες τις αξιοποιούν προς όφελός τους για την
απρόσκοπτη χρηματοδότησή τους από την ΕΤΕΠ.
3. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των επιχειρήσεων πρέπει να αναδιαρθρωθούν λόγω της
οικονομικής κρίσης.
4. Άμεση χρηματοδότηση από τις τράπεζες των εγκεκριμένων σχεδίων του
Αναπτυξιακού Νόμου 3299 που αφορούν στο μέρος του δανείου ή της εκχώρησης
της επιδότησης.
5. Η οικονομική και κοινωνική συμπεριφορά των τραπεζών προς τις επιχειρήσεις
πρέπει να αλλάξει. Ειδικότερα σήμερα που το επιχειρείν καλείται να
δραστηριοποιηθεί σε ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον.
6. Παράταση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΤΕΜΠΜΕ – τουλάχιστον για ένα
χρόνο – με άμεση απόφαση του υπουργού.
Τα Επιμελητήρια ζητούν από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία
και το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων να πράξουν ότι είναι απαραίτητο
για την άμεση αναστολή των απεργιακών κινητοποιήσεων
Μετά την απόφαση της συνεδρίασης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας για
επιμήκυνση των απεργιακών κινητοποιήσεων κατά ακόμη 48 ώρες, έως τις 06.00 της
Τρίτης 30 Νοεμβρίου, αισθανόμαστε την επιτακτική ανάγκη να απευθυνθούμε τόσο
στην Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία όσο και στον Υπουργό Θαλασσίων
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθώς θεωρούμε πως η υφιστάμενη κατάσταση
κρατά σε καθεστώς μιας πρωτοφανούς ομηρίας τα νησιά.
Κατανοούμε πλήρως το δικαίωμα των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών τους
οργάνων να διεκδικούν αιτήματα που θεωρούν δίκαια για τον κλάδο τους, θεωρούμε
όμως πως οφείλουν να λάβουν υπόψη την ιδιαιτερότητα των επιπτώσεων που
δημιουργεί ο συγκεκριμένος τρόπος κινητοποίησης στους κατοίκους και στις
επιχειρήσεις των νησιών που είναι η εύκολη λεία κάθε παρόμοιας εκφρασμένης
αντιπαράθεσης.
Μεταφέρουμε την αγωνία όχι μόνο των επιχειρηματιών, αλλά και των εργαζομένων
των επιχειρήσεων των νησιών, που μετά από μια δύσκολη και προβληματική
τουριστική περίοδο κι εν μέσω μιας πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, βλέπουν τη
θηλιά να σφίγγει επικίνδυνα, και μάλιστα από παράγοντες που δεν έχουν να κάνουν
με την αγορά.
Ζητούμε, τόσο από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία όσο και το Υπουργείο
Θαλασσίων Υποθέσεων να πράξουν ότι είναι απαραίτητο ώστε να ανασταλούν άμεσα
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οι απεργιακές κινητοποιήσεις, οι οποίες αποτελούν, αυτή τη στιγμή, ακόμη ένα βαρίδι
στο έρμα που οδηγεί τις νησιωτικές επιχειρήσεις στον πάτο.
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