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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ Ο Κ. ΜΙΧΑΛΟΣ 

- ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ / ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ 

 

 

Παρέμβαση προς τους ομολόγους του στα Ευρωεπιμελητήρια για την επίλυση του μείζονος 

προβλήματος του προσφυγικού – μεταναστευτικού, που πλήττει κυρίως την Ελλάδα αλλά 

και γενικότερα την ΕΕ, πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 

και του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος. Από του βήματος του 3ου Οικονομικού Φόρουμ 

και της Γενικής Συνέλευσης των Ευρωεπιμελητηρίων, που πραγματοποιήθηκαν στη Ρώμη 

από 7 έως 9 Οκτωβρίου, ο κ. Μίχαλος χαρακτήρισε το πρόβλημα του προσφυγικού – 

μεταναστευτικού ως «βόμβα που έχει ήδη απασφαλιστεί» και κάλεσε τα Ευρωεπιμελητήρια 

να δεσμευτούν ότι θα ασκήσουν την επιρροή τους τόσο στις εθνικές τους κυβερνήσεις, όσο 

και στα επίσημα ευρωπαϊκά όργανα για ριζικές αλλαγές στις υλοποιούμενες πολιτικές.  

 

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας κάλεσε και τον Τούρκο 

ομόλογό του να εναρμονιστεί με τις ευρωπαϊκές θέσεις - αφού συμμετέχει σε ευρωπαϊκά 

Επιμελητήρια -  παρεμβαίνοντας, εάν αυτό είναι εφικτό, στην κυβέρνηση της χώρας του.  

 

Ο κ. Μίχαλος έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην τουρκική προκλητικότητα στην κυπριακή 

ΑΟΖ επισημαίνοντας ότι συνίσταται καταπάτηση του διεθνούς δικαίου δημιουργώντας 

εκτός των άλλων προβλήματα στις οικονομίες πολλών χωρών της ΕΕ, μεγάλες επιχειρήσεις 

των οποίων έχουν αναλάβει τις έρευνες των υδρογονανθράκων. 

 

«Όλα τα ζητήματα μπορούν να λυθούν δια της οδού της διπλωματίας και τα 

Ευρωεπιμελητήρια ως εκφραστές 20 εκατομμυρίων επιχειρήσεων στην ΕΕ πρέπει να 

δώσουν δυναμικά το παρόν σε όλα τα θέματα που απασχολούν τις κυβερνήσεις, τις 

επιχειρήσεις και τους πολίτες, παγκοσμίως και στην Ευρώπη» τόνισε ο κ. Μίχαλος. 

 

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών της Γενικής Συνέλευσης των 

Ευρωεπιμελητηρίων, ο κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος ορίστηκε ομοφώνως από τους 

συνέδρους, Μόνιμος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος των Ευρωεπιμελητηρίων, προκειμένου 
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να συνεχίσει απρόσκοπτα το άκρως επιτυχημένο έργο του στο δίκτυο των 

Ευρωεπιμελητηρίων που ξεκίνησε το 2013 από θέσεις ευθύνης και συνεχίζεται μέχρι 

σήμερα. 

 

Στην κεντρική του ομιλία με θέμα στο Φόρουμ των Επιμελητηρίων με θέμα: «Τα 

Επιμελητήρια για την ΕΕ: Μαζί για τη βιώσιμη ανάπτυξη» ο κ. Μίχαλος ανέφερε μεταξύ 

άλλων: 

«Καθώς ο πλανήτης μας υφίσταται όλο και περισσότερο τις απρόβλεπτες συνέπειες της 

κλιματικής αλλαγής και της εξάντλησης των πόρων, η προσαρμογή σε ένα νέο, βιώσιμο 

μοντέλο ανάπτυξης αναδεικνύεται σε μια από τις σημαντικότερες οικονομικές και 

κοινωνικές προκλήσεις του 21ου αιώνα.  

Ο ρόλος των επιχειρήσεων στην επίτευξη αυτών των στόχων θα είναι καθοριστικός. Κι 

αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη 

ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας.  

Σήμερα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν περισσότερες από 22 εκατομμύρια 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν πάνω από 133 εκατομμύρια θέσεις 

εργασίας και δημιουργούν πάνω από το μισό της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας. 

Είναι προφανές ότι η βιώσιμη μετάβαση των ευρωπαϊκών ΜμΕ, θα συμβάλει 

καθοριστικά ώστε η ευρωπαϊκή οικονομία να γίνει όχι μόνο περισσότερο πράσινη και 

βιώσιμη, αλλά και περισσότερο ανταγωνιστική.  

Τα Επιμελητήρια παρέχουν ήδη μια σειρά από υποστηρικτικές υπηρεσίες στις 

επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της βιώσιμης μετάβασης. Υπηρεσίες που βοηθούν στον 

εντοπισμό ευκαιριών, στο σχεδιασμό και στην αναζήτηση κεφαλαίων, αλλά και στην 

εφαρμογή. Μεταξύ των καλών πρακτικών θα αναφέρω ενδεικτικά coaching and 

seminars, με σκοπό την προετοιμασία των ΜμΕ ώστε να γίνουν investment ready, 

matchmaking κ.ά.  

Παράλληλα, όμως, λειτουργούν συχνά και ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της 

επιχειρηματικής κοινότητας και των παρόχων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 

Αξιοποιώντας την εμπειρία, την γνώση αλλά και τα σημαντικά insights που προκύπτουν 

από έρευνες, για να καλύψουν τυχόν κενά στην κατανόηση των αναγκών και των 

προσδοκιών της κάθε πλευράς».   

 

 

 

 

 

 


