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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

 

Σον ππωθςποςπγό κ. Ανηώνη αμαπά επιζκέθθηκε ζήμεπα ζηο Μέγαπο 

Μαξίμος ο ππόεδπορ ηηρ Κενηπικήρ Ένωζηρ Επιμεληηηπίων κ. Κωνζηανηίνορ 

Μίσαλορ και ηα μέλη ηηρ Διοικηηικήρ Επιηποπήρ ηηρ ΚΕΕ θ.θ. Παλαγηώηεο 

Παπαδόπνπινο, Θνξδάλεο Τζώηζνο, Άγγεινο Τζαηζνύιεο, Παύινο Τνληθίδεο, 

Παλαγηώηεο Αγληάδεο, Μηράιεο Ζνξπίδεο, Γεώξγηνο Χνλδξνγηάλλεο θαη Ηιίαο 

Χαηδερξηζηνδνύινπ.  

 

Ο πξόεδξνο θαη ε Δηνηθεηηθή Επηηξνπή ηεο ΚΕΕ έζεζαλ ζηνλ πξσζππνπξγό ηα 

αηηήκαηα ηεο Επηκειεηεξηαθήο θνηλόηεηαο, ηόζν ζε ζέκαηα γεληθόηεξεο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο, όζν θαη ησλ θαζεκεξηλώλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

επηρεηξήζεηο ζε όιε ηελ επηθξάηεηα, ηα νπνία δπζρεξαίλνπλ ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία 

ηνπο.  

 

Θδηαίηεξε αλαθνξά έγηλε από κέξνπο ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο 

Επηκειεηεξίσλ Ειιάδνο, θ. Κσλζηαληίλνπ Μίραινπ, ζηελ αλάγθε ζηήξημεο ηνπ 

Επηκειεηεξηαθνύ Θεζκνύ, θπξίσο κέζσ ηνπ ζηξαηεγηθνύ ξόινπ ηεο ΚΕΕ θαη ησλ 

θαηά ηόπνπο Επηκειεηεξίσλ σο πξνο ηελ ηήξεζε, ηελ επνπηεία θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ 

Γεληθνύ Εκπνξηθνύ Μεηξώνπ ηεο ρώξαο. Αθόκε, ν πξόεδξνο ηεο ΚΕΕ αλαθέξζεθε 

ζηε ράξαμε κηαο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο άκεζεο ππνρξεώζεηο 

ηνπ Μλεκνλίνπ θαη ζα δίλεη ιύζεηο ζε θξίζηκα δεηήκαηα κε ηειηθό ζηόρν ηελ 

αλάθακςε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  

 

Εηδηθόηεξα, ν θ. Μίραινο θαη ηα κέιε ηεο Δηνηθεηηθήο Επηηξνπήο ηεο ΚΕΕ 

αλαθέξζεθαλ ζηηο πξνηάζεηο ηεο Επηκειεηεξηαθήο θνηλόηεηαο πνπ αθνξνύλ: 

 Σηε κείσζε ησλ πςειώλ θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ, αιιά θαη ζηηο ιαλζαζκέλεο 

θαη αλεθάξκνζηεο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηηο πνηλέο γηα ηηο ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο 

ησλ επηρεηξήζεσλ 

 Σηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ξύζκηζεο νθεηιώλ πξνο ηα αζθαιηζηηθά 

ηακεία, ην νπνίν νύησο ή άιισο έρεη απνηύρεη 

 Σηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ ξεπζηόηεηαο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία 

 Σηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πόξσλ ηνπ λένπ ΕΣΠΑ 

 Σηε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνύ θόζηνπο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 Σηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επελδύζεηο ζε κηθξά 

θσηνβνιηατθά θαη  
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 Σηε ξύζκηζε ηνπ κείδνλνο πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδεη κεγάινο αξηζκόο 

επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ δαλεηνδνηεζεί κε εγγπήζεηο ηνπ Ειιεληθνύ 

Δεκνζίνπ 

 

Ο πξσζππνπξγόο, θ. Αληώλεο Σακαξάο, δηαβεβαίσζε ηνλ πξόεδξν θαη ηε Δηνηθεηηθή 

Επηηξνπή ηεο ΚΕΕ όηη ε θπβέξλεζε ζηεξίδεη ηνλ Επηκειεηεξηαθό ζεζκό θαη 

παξάιιεια έδσζε θαηεπζύλζεηο ζηνπο ζπλαξκόδηνπο ππνπξγνύο, πξνθεηκέλνπ λα 

δνζνύλ ιύζεηο ζηα δεηήκαηα πνπ ηέζεθαλ από ηελ ΚΕΕ, κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηε ρώξα καο.  


