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Αγρίνιο, 29  Ιουνίου 2017 

 

 

«Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Συνεδρίαση της ΔΕ της ΚΕΕΕ στο 

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στις 24 Ιουνίου 2017» 

 

Η Διοικητική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος με επικεφαλής 

τον Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο συνεδρίασε σε διευρυμένη σύνθεση το Σάββατο 24 

Ιουνίου 2017 στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας με την παρουσία των μελών της: 

 κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλο, Α΄ Αντιπρόεδρο ΚΕΕΕ και Πρόεδρο Βιοτεχνικού 

Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, 

 κ. Ιορδάνη Τσώτσο, Β΄ Αντιπρόεδρο ΚΕΕΕ και Πρόεδρο Επιμελητηρίου Πέλλας, 

 κ. Παύλο Τονοκίδη, Δ΄ Αντιπρόεδρο ΚΕΕΕ και Πρόεδρο Επιμελητηρίου Κιλκίς, 

 κ. Παναγιώτη Αγνιάδη, Γενικό Γραμματέα ΚΕΕΕ και Πρόεδρο Επιμελητηρίου Βοιωτίας, 

 κ. Γεώργιο Χονδρογιάννη, Οικονομικό Επόπτη ΚΕΕΕ και Πρόεδρο Επιμελητηρίου 

Κέρκυρας, 

 κ. Ηλία Χατζηχριστοδούλου, Αναπληρωτή Οικονομικό Επόπτη ΚΕΕΕ και Πρόεδρο 

Επιμελητηρίου Κατερίνης 

 και του Γενικού Διευθυντή κου Βασίλειου Αποστολόπουλου καθώς και στελεχών της 

ΚΕΕΕ. 

Η Συνεδρίαση ακολουθώντας την ημερήσια διάταξη ξεκίνησε με την εισήγηση του 

Προέδρου της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ κου Κωνσταντίνου Μίχαλου, ο οποίος αναφερόμενος 

στη συμφωνία που σύναψε η Ελληνική Κυβέρνηση με τους θεσμούς στο τελευταίο 

Eurogroup, διατύπωσε μεταξύ άλλων και τις παρακάτω απόψεις: 

«……………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

Το μόνο που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί είναι ότι με τη συμφωνία αυτή θα επέλθει 

ηρεμία στην ελληνική αγορά και ελπίζουμε μέρος της δόσης να κατευθυνθεί προς τον ιδιωτικό 

τομέα για την αποπληρωμή χρεών του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις.  

Η συμφωνία δεν αποτελεί πανάκεια για τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, 

ωστόσο εξοβελίζει κάθε κίνδυνο νέας αναταραχής και δημιουργεί τις προϋποθέσεις 

προκειμένου η χώρα να αποτάξει τα δεινά που επιφέρουν τα μνημόνια και σχεδιάζοντας και 

υλοποιώντας ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξης, να κάνει το άλμα προς τα εμπρός.  

Πρέπει να υπάρξει αισιοδοξία και να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδειο.  

Σε αυτήν την προσπάθεια θα πρέπει να συμμετέχουμε όλοι, κυβέρνηση, μείζονα και 

ελάσσονα αντιπολίτευση, επιχειρηματικός κόσμος και εργαζόμενοι. 

………………………………………………………………………………………………………». 

Εν συνεχεία, κατά την ημερήσια διάταξη το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανίας κ. Παναγιώτης Τσιχριτζής, ο οποίος αναφέρθηκε διεξοδικά στις 

ιδιαιτερότητες του Νομού μας, των επιχειρήσεων, των προβλημάτων, των αιτημάτων καθώς 

και τις ενέργειες, τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις του Επιμελητηρίου. 

Κλείνοντας τη θεματική ενότητα της Αιτωλοακαρνανίας, η Γενική Διευθύντρια της 

Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κα Μάγδα Πετροπούλου παρουσίασε τα 

στοιχεία διαχείρισης Δράσεων Κρατικών  Ενισχύσεων της Περιφερειακής Ενότητας 

Αιτωλοακαρνανίας και ανέδειξε τη σημαντική συμβολή τόσο του Επιμελητηρίου όσο και 

της Διαχειριστικής στην ένταξη και υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων 

του Νομού μας. 

Τέλος, στην τρίτη θεματική ενότητα ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ξάνθης κ. Στέλιος  

Μωραΐτης  αναφέρθηκε στο ιστορικό των δράσεων των Επιμελητηρίων προκειμένου να 

αποκαλυφθεί ο ληστρικός ρόλος της ΑΕΠΙ, πράγμα που επετεύχθη αλλά και στη συμφωνία 

της ΚΕΕΕ με τον Οργανισμό «Αυτοδιαχείριση». Κλείνοντας τη συγκεκριμένη ενότητα ο 

Πρόεδρος του Οργανισμού «Αυτοδιαχείριση», μουσικοσυνθέτης και τραγουδοποιός κ. 

Γιάννης Γλέζος αναφέρθηκε στις δράσεις του Οργανισμού και στις δυνατότητες 

συνεργασίας και τις προσφορές προς τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Μετά τη λήξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ και ο Πρόεδρος του 

Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας έδωσαν κοινή συνέντευξη τύπου προς τα ΜΜΕ του 

Νομού. 

 

 



 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Αχαΐας, Ηλείας, 

Άρτας, Πρέβεζας, Λευκάδας, Ζακύνθου, Μαγνησίας, Ξάνθης, εκπρόσωπος του 

Επιμελητηρίου Καρδίτσας καθώς και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων 

Επιμελητηρίων κ. Μιχάλης Γιάγκας. 

Επίσης παρέστησαν η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κα Χριστίνα 

Σταρακά, ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γεώργιος Παπαναστασίου, οι οποίοι απήυθυναν και 

χαιρετισμό, ο Δήμαρχος Θέρμου κ. Σπύρος Κωνσταντάρας, ο Πρόεδρος Δημοτικού 

Συμβουλίου Αγρινίου κ. Βασίλειος Φωτάκης, ο Αντιδήμαρχος Ναυπακτίας κ. Ιωάννης 

Σήψας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας κ. Στυλιανός 

Μπλέτσας, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου κ. Λεωνίδας Υφαντής, ο 

Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Αιτωλοακαρνανίας κ. Γεώργιος 

Πολύζος, ο Πρόεδρος   της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών- Βιοτεχνικών και Εμπορικών 

Σωματείων Ναυπάκτου και Δωρίδας κ. Θεμιστοκλής Δαβανέλλος, η Αντιπρόεδρος του 

Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ι.Π. Μεσολογγίου κα Κατερίνα Γερασίμου, ο Πρόεδρος της 

Ένωσης Ξενοδόχων Αιτωλοακαρνανίας κ. Χρήστος Κωστακόπουλος, ο Πρόεδρος της 

Ένωσης Επαγγελματιών Εστίασης, Αναψυχής και Ψυχαγωγίας Αγρινίου κ. Χρήστος 

Τσιρώνης και μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου. 

Τέλος οφείλουμε θερμές ευχαριστίες προς τα μέλη της Δ.Ε., του Δ.Σ., των στελεχών 

και υπαλλήλων του Επιμελητηρίου μας που συνέβαλαν ουσιαστικά στην οργάνωση της 

απαιτητικής εκδήλωσης. 

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 


