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Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2018 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

«Το πρώτο βήμα για τη σταδιακή απεμπλοκή της Ελλάδας από τα μνημονιακά δεσμά 

έγινε από τη Θεσσαλονίκη με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού που σηματοδοτούν μια 

σειρά ελαφρύνσεων στις επιχειρήσεις που, αν συνεχιστούν, θα δώσουν μια νέα ώθηση 

στην ελληνική αγορά και την οικονομία». 

 

Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ, κ. 

Κωνσταντίνος Μίχαλος, ερωτηθείς από δημοσιογράφους στην τελετή των εγκαινίων του 

περιπτέρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων στη ΔΕΘ που πραγματοποιήθηκε το 

μεσημέρι της Κυριακής από τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 

Ενημέρωσης, κ. Νίκο Παππά, και τον Αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. 

Στέργιου Πιτσιόρλα. 

 

Στα εγκαίνια του περιπτέρου που φιλοξενεί 49 Επιμελητήρια, 361 επιχειρήσεις – μέλη 

τους, παραβρέθηκαν πλήθος κυβερνητικών στελεχών, βουλευτών, τοπικών παραγόντων, 

προέδρων και στελεχών των Επιμελητηρίων όλης της χώρας. 

 

Σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού κ. Τσίπρα, ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του 

ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, τόνισε ότι η μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων, 

η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών, η κατάργηση του 

φόρου επιτηδεύματος, η μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ, η αύξηση του κατώτατου 

μισθού και η επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών για τους νέους 

μισθωτούς ικανοποιούν αρκετά τα αιτήματα του Επιμελητηριακού και του 

επιχειρηματικού κόσμου, αλλά χρειάζεται και συνέχεια.   

 

Μετά από περισσότερα από εννέα σκληρά χρόνια εποπτείας και ύφεσης, συνέχισε ο κ. 

Μίχαλος, είναι πλέον ανοιχτός ο δρόμος για να αφήσουμε το δικό μας στίγμα, να 

ακολουθήσουμε μία εθνική πολιτική ανάπτυξης και ευημερίας. 

 

Καλούμε την κυβέρνηση να συνεχίσει τις προσπάθειες για περαιτέρω μείωση της 

φορολογίας και του μη μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις και όλες τις άλλες 

μεγάλες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στην υγεία, στην παιδεία, στη δικαιοσύνη, 

για την ολοκληρωτική ανάταξη της οικονομίας και την επίτευξη κοινωνικής συνοχής.  

 

Ο Επιμελητηριακός και ο επιχειρηματικός κόσμος θα συνεχίσει να προσπαθεί και να 

δίνει μάχες για να βγαίνει πάντα η Ελλάδα κερδισμένη.  

 
ΓΕΥΜΑ ΤΟΥ ΕΒΕΘ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΕΘ 
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Το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε γεύμα από το Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΕ με κεντρικό 

ομιλητή τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. 

Γιάννη Δραγασάκη. 

 

Ο κ. Δραγασάκης επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι η έξοδος από τα Μνημόνια δημιουργεί 

σημαντικές δυνατότητες για να οριστούν προτεραιότητες και στόχοι για την ανάκαμψη 

της οικονομίας που πρέπει να αξιοποιηθεί υπέρ της κοινωνίας.  

 

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης τόνισε ότι η βιωσιμότητα του χρέους έχει διασφαλιστεί 

μέχρι το 2032 και βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης για την αμέσως επόμενη 

περίοδο είναι η επιτάχυνση του σημαντικού έργου που γίνεται ήδη για τη βελτίωση του 

επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας 

με νέες δράσεις του ΕΣΠΑ και χρηματοδοτικά εργαλεία που θα στηρίζουν την 

καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη συνεργασία. Η έξοδος από τα Μνημόνια δεν αρκεί 

για να λυθούν όλα τα προβλήματα με μιας, εδώ και τώρα. Όσο πιο γρήγορα 

προχωρήσουν στη νέα γενιά αναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων, τόσο θα μπορέσουμε να 

κερδίσουμε το χαμένο έδαφος από τα χρόνια της κρίσης.  

 

Στο χαιρετισμό του ο οικοδεσπότης πρόεδρος του ΕΒΕΘ, κ. Γιάννης Μασούτης, ζήτησε 

γενναίες αποφάσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας και συνέδεσε την ανάπτυξη με 

τις επενδύσεις, τονίζοντας ότι μία χώρα δε γίνεται ελκυστική για τους επενδυτές αν δε 

λυθούν προβλήματα όπως η γραφειοκρατία και η διαφθορά, το χωροταξικό πλαίσιο, οι 

καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη, η αποκατάσταση της ρευστότητας και η άρση των 

capital controls, το υψηλό μη μισθοδοτικό κόστος που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις.  

 

 

 


