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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, η
Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, με την ευκαιρία
των εγκαινίων της 79ης ΔΕΘ.
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο υπουργός Μακεδονίας-Θράκης κ. Γ. Ορφανός, ο
περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απ. Τζιτζικώστας, ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης κ. Γ. Μπουτάρης,

ο γενικός γραμματέας συντονισμού του

κυβερνητικού έργου κ. Δ. Βαρτζόπουλος, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου κ. Στ.
Κομνηνός, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Β. Καββαθάς, καθώς και ο πρόεδρος του ΕΒΕ
Θεσσαλονίκης κ. Δ. Μπακατσέλος.
Κεντρικός

ομιλητής

ήταν ο

υφυπουργός Ανάπτυξης

κ. Γεράσιμος

Γιακουμάτος, ενώ τις εργασίες της συνέλευσης έκλεισε με ομιλία του ο υπουργός
Οικονομικών κ. Γκίκας Χαρδούβελης.
Ο

πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων κ. Κωνσταντίνος

Μίχαλος, ανέπτυξε λεπτομερώς τις θέσεις και τις απόψεις της Επιμελητηριακής
Κοινότητας, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά, τη
μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων, τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών
σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία σε 100 δόσεις, την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ κ.λπ.
Ο πρόεδρος της ΚΕΕ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη για κατάργηση
του νόμου που άρει από την 1η Ιανουαρίου του 2015 την υποχρεωτικότητα εγγραφής
των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια, τονίζοντας το σημαντικό ρόλο που
διαδραματίζουν τα Επιμελητήρια ως σύμβουλοι της Πολιτείας για ζητήματα
οικονομικής πολιτικής και ως εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας.
Μάλιστα, ο κ. Μίχαλος τόνισε ότι υπάρχει βουλευτική τροπολογία από τον
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περασμένο Μάιο την οποία υπογράφουν 190 εκπρόσωποι του ελληνικού
κοινοβουλίου και με την οποία ζητείται η επαναφορά της υποχρεωτικότητας
εγγραφής.
Από την πλευρά του ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γεράσιμος Γιακουμάτος,
στην ομιλία του προανήγγειλε αλλαγές στην επιμελητηριακή νομοθεσία, το αργότερο
έως τις αρχές Νοεμβρίου, οι οποίες θα στοχεύουν στη διασφάλιση της βιωσιμότητας
των Επιμελητηρίων και στην αυτοτέλεια τους. Για το σκοπό αυτό υπεγράφη ήδη
απόφαση για τη σύσταση επιτροπής που θα γνωμοδοτήσει για το νέο καθεστώς που
θα διέπει τη λειτουργία των Επιμελητηρίων. Αναλυτικότερα, ο υφυπουργός
Ανάπτυξης, χαρακτήρισε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) ως βασικό όπλο για
τα Επιμελητήρια, μέσω του οποίου θα καταστεί δυνατόν να εξευρεθούν οι
απαραίτητοι ανταποδοτικοί πόροι για την εύρυθμη λειτουργία τους. Συμπλήρωσε,
ακόμη, ότι γίνονται παρεμβάσεις προκειμένου τα Επιμελητήρια να αναλάβουν το
σύνολο των εργασιών που αφορούν τις επιχειρήσεις και διαβεβαίωσε ότι ο
πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς, ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Νίκος Δένδιας και
όλη η κυβέρνηση θεωρούν ακρογωνιαίο λίθο για την λειτουργία της αγοράς τον
επιμελητηριακό θεσμό.
Τις εργασίες της γενικής συνέλευσης της ΚΕΕ, έκλεισε ο υπουργός
Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης, ο οποίος αναφέρθηκε στις κυβερνητικές δράσεις
στο πεδίο της οικονομίας.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης υπήρξαν
παρεμβάσεις από προέδρους Επιμελητηρίων, οι οποίοι και ανέπτυξαν προτάσεις για
την βελτίωση του οικονομικού κλίματος της χώρας και την επιστροφή στην
ανάπτυξη.
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