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Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τη σημασία επίτευξης μιας συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και των εταίρων και
πιστωτών της, επεσήμανε σύσσωμη η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, που συνήλθε στην Καβάλα, την Παρασκευή 19
και το Σάββατο 20 Ιουνίου. Η επιμελητηριακή κοινότητα φανερά προβληματισμένη
επανέλαβε τις προτάσεις της για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και την
έξοδο της χώρας από την κρίση, εκφράζοντας την αγωνία του επιχειρηματικού
κόσμου που αναμένει να βγει «λευκός καπνός» από τη Σύνοδο Κορυφής σήμερα,
Δευτέρα 22 Ιουνίου, στις Βρυξέλλες.
Στην τοποθέτησή του, ο πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Ε. κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος τόνισε
χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο ναδίρ και ότι είναι επιτακτική ανάγκη να
υπάρξει μία συμφωνία επ’ ωφελεία των δύο πλευρών, έστω και αν περιέχει κάποια
σκληρά μέτρα για την ελληνική κοινωνία. «Τους τελευταίους μήνες, η αξιοπιστία της
χώρας υπέστη μεγάλη ζημιά. Η οικονομία «στέγνωσε». Βρισκόμαστε στο ναδίρ. Και
για να βγούμε από το αδιέξοδο, χρειαζόμαστε ομόνοια, σύμπνοια, ομοψυχία και
ρηξικέλευθες μεταρρυθμίσεις», τόνισε ο κ. Μίχαλος και κάλεσε την κυβέρνηση να
«ακούσει» την λαϊκή εντολή και να αποφύγει τη ρήξη, αλλά και τους εταίρους, να
καταλάβουν ότι πρέπει να αλλάξει το μίγμα της οικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα,
ενώ και πολλοί ακόμη πρόεδροι που πήραν το λόγο, εξέφρασαν την αγωνία η
Ελλάδα να έχει έναν δρόμο, αυτόν της Ευρώπης και του ευρώ και πως η ελληνική
οικονομία θέλει μια σοβαρή επανεκκίνηση την οποία οφείλει να κάνει η παρούσα
κυβέρνηση.
Τις εργασίες της γενικής συνέλευσης χαιρέτησαν η υφυπουργός Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας-Θράκης) κα Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά, οι
βουλευτές Καβάλας κ. Ηλίας Ιωαννίδης και κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο
βουλευτής Δράμας κ. Κυριάκος Χαρακίδης, ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας
Θόδωρος Μαρκόπουλος και η δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα, καθώς και
ο εκπρόσωπος της ΕΣΕΕ Χρήστος Ηλιάδης. Τις εργασίες συντόνιζε ως
οικοδεσπότης ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας Άγγελος Τσατσούλης.
Η γενική συνέλευση των επιμελητηρίων συζήτησε, επίσης, τις εξελίξεις γύρω από την
επιμελητηριακή νομοθεσία, τις τρέχουσες εξελίξεις στο θέμα των πνευματικών
δικαιωμάτων, καθώς και τα προβλήματα των επιχειρήσεων εν μέσω κρίσης, με
έμφαση στην καθυστέρηση αποπληρωμής των οφειλών του Δημοσίου προς τις
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επιχειρήσεις, το πρόβλημα ρευστότητας στην αγορά και την υψηλή φορολόγηση των
επιχειρήσεων.
Των εργασιών είχαν προηγηθεί το βράδυ της Παρασκευής, 19 Ιουνίου, τα εγκαίνια
του ανακαινισμένου κτιρίου του Επιμελητηρίου Καβάλας, όπου ο Πρόεδρος της ΚΕΕ
τα χαρακτήρισε «ένα μικρό διάλειμμα αισιοδοξίας και χαράς». Ο κ. Μίχαλος
συνεχάρη τον πρόεδρο κ. Άγγελο Τσατσούλη και το διοικητικό συμβούλιο του
Επιμελητηρίου Καβάλας για το έργο της ανακαίνισης του κτιρίου, σχολιάζοντας
χαρακτηριστικά «ότι με το εγχείρημα αυτό φαίνεται εμπράκτως το αποτέλεσμα που
μπορεί να πετύχει η ιδιωτική πρωτοβουλία». Νωρίτερα, ο πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Καβάλας καλωσορίζοντας τους εκλεκτούς προσκεκλημένους και
τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών είπε: «Σήμερα είναι ημέρα γιορτής για τον
επιχειρηματικό κόσμο της Καβάλας, γιατί καταφέραμε να δώσουμε «ζωή» στο κτίριο
που στεγάζεται το Επιμελητήριο για άλλα εκατό χρόνια. Ελπίζω οι επόμενες γενιές να
το αξιοποιήσουν».
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