ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Παρέμβαση προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
για τη μη εκπροσώπηση της ΚΕΕΕ στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π
30 Δεκεμβρίου 2009

Η ΚΕΕΕ, σε παρέμβασή της προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, κ. Τίνα Μπιρμπίλη, θέτει το θέμα της μη εκπροσώπησής της
στο Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και
Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.). Αναλυτικότερα το περιεχόμενο της επιστολής
έχει ως εξής:
«Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,
Ως Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, εκπροσωπώντας τα
συμφέροντα της επιχειρηματικής κοινότητας όλης της χώρας, θα ήθελα να
εκφράσω τις έντονες ανησυχίες μου και τον προβληματισμό μου σχετικά με το
σχέδιο Νόμου για την τροποποίηση του Νόμου 2939/2001 που αφορούσε στην
ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων
Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.).
Η Πολιτεία λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό ρόλο που έχουν να επιτελέσουν τα
Επιμελητήρια σε αυτή την προσπάθεια, αποφάσισε να προσφέρει βήμα στην
επιχειρηματική κοινότητα, δίνοντας το δικαίωμα στην Κεντρική Ένωση
Επιμελητηρίων να ορίζει εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.
Δυστυχώς, προς μεγάλη μας έκπληξη, πληροφορούμαστε ότι στο σχέδιο Νόμου για
την τροποποίηση του Νόμου 2939/2001, τη θέση του εκπροσώπου της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π έχει πάρει εκπρόσωπος του
Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων. Αυτό στην ουσία σημαίνει ότι τη θέση ενός
θεσμικού συμβούλου της Ελληνικής Πολιτείας, όπως είναι η ΚΕΕΕ, παίρνει
εκπρόσωπος μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης. Είναι αναμφισβήτητο ότι η
ανακύκλωση στη χώρα μας χρηματοδοτείται κυρίως από επιχειρήσεις - μέλη των
Επιμελητηρίων και κατ’ επέκταση η αφαίρεση του δικαιώματος εκπροσώπησης
στο συγκεκριμένο Οργανισμό αποτελεί κατάφωρη αδικία εις βάρος τους.
Με βάση όλα τα παραπάνω, κα Υπουργέ, θεωρούμε ότι υπάρχει η ανάγκη άρσης
της αδικίας σε βάρος των Επιμελητηρίων της χώρας και ζητούμε την αλλαγή του
σχετικού άρθρου, ώστε να καταστεί εφικτή η εκπροσώπηση (μέσω της ΚΕΕΕ),
που δικαιούται η επιχειρηματική κοινότητα της χώρας, κάτι που πιστεύουμε
ακράδαντα ότι θα αποβεί σε όφελος του Οργανισμού.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις.
Με εκτίμηση,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Κασιμάτης»
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