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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ο Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης εξήρε την 
καθοριστική συμβολή των Επιμελητηρίων στην θεσμοθέτηση των μέτρων 

για τη στήριξη των επιχειρήσεων καθ΄ όλη την - έως σήμερα - διάρκεια 
της Πανδημίας. 

  

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ (μέσω τηλεδιάσκεψης) συμμετείχε ο 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γιάννης Γεροντίτης, παρουσία και του Υπουργού Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη.   
 
Οι εργασίες της ΓΣ επικεντρώθηκαν στην ανάγκη εφαρμογής επιπλέον μέτρων σε εθνικό 

και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διάσωση των επιχειρήσεων και την επανεκκίνηση της αγοράς 
αλλά και σε γενικότερα θέματα επιμελητηριακής νομοθεσίας.  

 

Πολύ σημαντική στιγμή για τα Επιμελητήρια ήταν όταν ο Υπ. Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης εξήρε τον καίριο ρόλο των Επιμελητηρίων και την 

καθοριστική συμβολή τους - ως σύμβουλοι της Κυβέρνησης – στην θεσμοθέτηση μέτρων για τη 
στήριξη των επιχειρήσεων, καθ΄ όλη την - έως σήμερα - διάρκεια της Πανδημίας, δεδομένου ότι 
τα περισσότερα μέτρα που υιοθέτησε η Κυβέρνηση αποτελούσαν προτάσεις τους.  

 
Σε αυτό το πλαίσιο οι Προέδροι και οι εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων της χώρας, 

καταθέτοντας αρχικά την ικανοποίηση τους για την εφαρμογή - έως σήμερα από την Πολιτεία -  

μέτρων προς την σωστή κατεύθυνση ζήτησαν από τον Υπουργό, για την επόμενη κρίσιμη 
ημέρα :  

 
Την λήψη και εφαρμογή μέτρων εστιασμένων ανά περιοχή και ανά κλάδο. Με στόχο την 

επίλυση των ιδιαίτερων προβλημάτων των επιχειρήσεων και την στοχευμένη αξιοποίηση των 

δυνατότητων τους. Μια επόμενη ημέρα την οποία – όπως οι Επιμελητηριακοί απαίτησαν – οι 
Τράπεζες θα πρέπει να την υποστηρίξουν δυναμικά χρηματοδοτώντας τις επιχειρήσεις με 

περισσότερη διάθεση και ευελιξία, απεγκλωβισμένες από τα υφιστάμενα στενά τραπεζικά 
κριτήρια.  

 

Οι Προέδροι και οι εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων δεσμεύτηκαν, ότι τα Επιμελητήρια 
θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους με ξεκάθαρες προτεραιότητες, δίπλα στις επιχειρήσεις 
στηρίζοντας τον αγώνα τους. Θα διεκπεραιώσουν τον ίδιο σημαντικό ρόλο και στην ανάκαμψη 

της οικονομίας μετά την κρίση, ως οι αρμόδιοι Φορείς που βρίσκονται σε άμεση επαφή με τις 
επιχειρήσεις.  

 
 

 

 


