Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«H επόμενη μέρα της πραγματικής οικονομίας, μετά τις εθνικές εκλογές, στην ατζέντα του
Π.Ε.Σ. Αττικής»
Η προώθηση μιας σειράς μεταρρυθμίσεων και μέτρων, οι οποίες θα συμβάλουν στη βελτίωση του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος και θα επιταχύνουν την ανάπτυξη, τα αποτελέσματα των πρόσφατων
περιφερειακών εκλογών, ο ορισμός της μεσαίας τάξης, η αντιμετώπιση του παρεμπορίου, η υψηλή
υπερφορολόγηση, η διαμόρφωση της ατζέντας των θεμάτων για το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο και το
νέο νομοσχέδιο για το Γ.Ε.ΜΗ., αποτέλεσαν τα βασικά θέματα συζήτησης κατά τη διάρκεια της τακτικής
συνεδρίασης του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής, την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019, στην
οποία παρευρέθηκε και τοποθετήθηκε προ ημερησίας διάταξης, ο υποψήφιος Βουλευτής Α΄ Πειραιά με
τη Νέα Δημοκρατία, κ. Κ. Κατσαφάδος.
Εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την επόμενη μέρα, ο κ. Κ. Κατσαφάδος τόνισε στο χαιρετισμό του :
«…Πρέπει να εμπιστευθούμε τις δυνατότητες της πραγματικής οικονομίας, αφήνοντας ελεύθερους τους
ανθρώπους της αγοράς, καθώς από την ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας το κράτος θα κερδίσει
από την πληρωμή των φόρων και τη μείωση της ανεργίας. Η κοινωνία θέλει να γυρίσει σελίδα. Οι πρώτες
κινήσεις της επόμενης κυβέρνησης θα σηματοδοτήσουν την αλλαγή. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι
υψηλοί φόροι, που στραγγαλίζουν την οικονομία, αλλά και η έλλειψη ρευστότητας. Ο Κυριάκος
Μητσοτάκης δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στο επιχειρείν. Ο τόπος μας έχει ανάγκη από μία σταθερή και
αυτοδύναμη κυβέρνηση…».
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Μετά την τοποθέτησή του, δέχθηκε ερωτήσεις από τον Αντιπρόεδρο του Π.Ε.Σ.Α. και Πρόεδρο του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου και τον Πρόεδρο του Ε.Σ.Π., κ. Ν.
Μανεσιώτη, σχετικά με την υπερφορολόγηση και το παρεμπόριο, ενώ όσον αφορά στον Πειραιά,
σημείωσε πως : «…Το λιμάνι και η πόλη έχουν τεράστιες δυνατότητες και είναι απαραίτητη η ανάπτυξη
των παραναυτιλιακών επαγγελμάτων…».
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής και Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Β. Κορκίδης, αφού αρχικά υπογράμμισε πως, ορίζεται η μεσαία τάξη στην
Ελλάδα και άλλες χώρες της Ε.Ε., στη συνέχεια επισήμανε: «…Η ανάπτυξη είναι αναιμική στα επίπεδα του
2% και το κενό στις επενδύσεις ανέρχεται στο 11%, αντί του 20% της Ε.Ε. Από τα υπερπλεονάσματα της
οικονομίας περάσαμε στα υπερπλεονάσματα των συστάσεων στην ατζέντα του Eurogroup της 13ης
Ιουνίου, που περιλαμβάνει την Ελλάδα. Το πρώτο τρίμηνο του 2019, η οικονομία κατέγραψε χαμηλή πτήση
στο 1,3% . Είναι προφανές πως, το ελατήριο της ελληνικής οικονομίας χρειάζεται πολιτική μόχλευση για να
λειτουργήσει. Σε αυτό το πλαίσιο, με γνώμονα ότι το κλίμα, το χρήμα και οι προσδοκίες αποτελούν
σημαντικούς παράγοντες για την οικονομία, ζητούνται συνθήκες ουσιαστικής επιτάχυνσης της οικονομικής
δραστηριότητας και ένα φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον…».
Ο κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου αναφέρθηκε στα δομικά προβλήματα της οικονομίας και στην ανάγκη να υπάρχει
συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων της χώρας. «…Σε οποιοδήποτε θέμα, η κυβέρνηση
προχωράει μπροστά θα την στηρίζουμε. Σε οποιοδήποτε, όμως, πάει πίσω, είμαστε υποχρεωμένοι να την
κρίνουμε…» ισχυρίστηκε.
Από την πλευρά του, ο Γραμματέας του Π.Ε.Σ.Α. και Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Πειραιά, κ. Ι. Βουτσινάς, εξήρε την προσωπικότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας πως:
«…Πετυχαίνει κάθε στρατηγικό σχέδιο και έχει τη στόφα ενός ηγέτη…». Ακόμη, σημείωσε πως, πρέπει να
υπάρχει εξομάλυνση της σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και σταθερό φορολογικό περιβάλλον.
Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι, ορίστηκε ομάδα εργασίας για τη διαμόρφωση της ατζέντας του Π.Ε.Σ.Α., η
οποία θα δοθεί τον Σεπτέμβριο, στο νέο Περιφερειάρχη, κ. Γ. Πατούλη, μετά την ανάληψη των
καθηκόντων του. Σχετικά με το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του Γ.Ε.ΜΗ. συζητήθηκαν τα θετικά
στοιχεία, που προέκυψαν από τη διαβούλευση και αποφασίστηκε να σταλούν στην καινούρια κυβέρνηση,
που θα προκύψει μετά τις εκλογές, ώστε να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος με νέα διαβούλευση. Η
συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με τη διατύπωση των παρευρισκομένων ότι, το Περιφερειακό Επιμελητηριακό
Συμβούλιο Αττικής, ως νέος θεσμός που εκφράζει την επιχειρηματική κοινότητα της Αττικής, θα συνεχίσει
να διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, με την εκάστοτε κυβέρνηση και τους θεσμικούς φορείς.
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