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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο πρόεδρος ηης Κενηρικής Ένωζης Δπιμεληηηρίων Δλλάδας και ηοσ ΔΒΔΑ, κ.
Κωνζηανηίνος Μίταλος, κε αθορκή ηε ηαθηηθή ποσ αθοιοσζεί ηο οηθολοκηθό επηηειείο ηες
θσβέρλεζες, ζτεηηθά κε ηελ θαηάρηηζε ζτεδίωλ λόκωλ ποσ αθορούλ κείδολα δεηήκαηα γηα ηελ
ειιεληθή οηθολοκία θαη ηελ αγορά, προέβε ζηελ αθόιοσζε δήιωζε:
«Πποκαλεί έκπληξη αλλά και αγανάκηηζη ζηο επισειπημαηικό κόζμο, ο αποκλειζμόρ από
ζςζκέτειρ και επιηποπέρ πος αζσολούνηαι με θέμαηα οικονομικού ενδιαθέπονηορ, ηυν
εκπποζώπυν ηυν Επιμεληηηπίυν, ηα οποία εκ ηος νόμος αποηελούν ηοςρ οικονομικούρ
ζςμβούλοςρ ηηρ εκάζηοηε κςβέπνηζηρ.
Ο ςποςπγόρ Οικονομικών και ζηο ζύνολο ηος ηο οικονομικό επιηελείο ηηρ κςβέπνηζηρ, θα
ππέπει να ζηαμαηήζοςν ηην ηακηική ηος αποκλειζμού ηυν εκπποζώπυν ηηρ Επιμεληηηπιακήρ
κοινόηηηαρ από ζςζκέτειρ και επιηποπέρ και άμεζα να ζςμπεπιλάβοςν ζηη ζύνθεζη ηοςρ
εκπποζώποςρ ηυν Επιμεληηηπίυν.
Ωρ ένδειξη αναγνώπιζηρ ηυν λανθαζμένυν αςηών επιλογών ηος, ηο οικονομικό επιηελείο ηηρ
κςβέπνηζηρ, θα ππέπει άμεζα να ζςμπεπιλάβει ηοςρ εκπποζώποςρ ηυν Επιμεληηηπίυν, ζηη
ζύνθεζη ηηρ επιηποπήρ για ηην καηάπηιζη ηος νέος θοπολογικού, ζηην πποζπάθεια για ηην
καηάπηιζη ηος 10εηοςρ Εθνικού Σσεδίος Ανάπηςξηρ, καθώρ και ζε κάθε άλλη επιηποπή για
θέμαηα οικονομίαρ.
Η ζηελέσυζη ηυν επιηποπών αςηών με εκπποζώποςρ επιλεγμένυν θοπέυν πος επί ηηρ οςζίαρ
δεν πποηείνοςν αλλά ζςμθυνούν με ηιρ εκάζηοηε αποθάζειρ ηηρ πολιηικήρ ηγεζίαρ ηος
ςποςπγείος Οικονομικών, δεν πποάγει ηο διάλογο ούηε ζςμβάλει ζηην επιλογή ηυν καλύηεπυν
λύζευν για ηην οικονομία, ηην αγοπά και ηην κοινυνία. Άλλυζηε, μέσπι ζήμεπα έσει αποδεισηεί
όηι οι «ζςμβοςλάηοπερ» ηος οικονομικού επιηελείος και δςζηςσώρ και ηηρ ηπόικαρ, απέηςσαν
παηαγυδώρ να ζςμβάλοςν ζηην έξοδο από ηην κπίζη, όπυρ ενηόρ και εκηόρ ηηρ σώπαρ όλοι
αποδέσονηαι πλέον καθώρ οι πποηάζειρ ηοςρ οδήγηζαν ηην οικονομία ζηην ύθεζη, διόγκυζαν
ηην ανεπγία και έθεπαν ζε απόγνυζη ηην κοινυνία.
Τέλορ θέλυ να ςπενθςμίζυ ζηοςρ επικεθαλήρ ηυν οικονομικών ςποςπγείυν όηι δέζμεςζη ηος
ίδιος ηος ππυθςποςπγού, κ. Ανηώνη Σαμαπά, από ηο βήμα ηηρ ΔΕΘ είναι η ζηενή ζςνεπγαζία
ηηρ κςβέπνηζηρ με ηην επιμεληηηπιακή κοινόηηηα, για να έσει επιηςσία η ηιηάνια πποζπάθεια
για ηην έξοδο ηηρ σώπαρ από ηην κπίζη».
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