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Αζήλα, 3 Απξηιίνπ 2012
ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δπηζηνιή πξνο ηνπο βνπιεπηέο ησλ πνιηηηθώλ θνκκάησλ απέζηεηιε ζήκεξα ν
πξόεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο θ. Κσλζηαληίλνο
Μίραινο, ζηελ νπνία αλαθέξεη ιεπηνκεξώο ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε
επηκειεηεξηαθή θνηλόηεηα δεηάεη ηελ θαηαςήθηζε ηνπ άξζξνπ 233 ηνπ
λνκνζρεδίνπ ηνπ ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο
γηα ηε Βειηίσζε ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνύ Πεξηβάιινληνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ
αθαίξεζε ηεο αξκνδηόηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεληθνύ Δκπνξηθνύ Μεηξώνπ από
ηελ ΚΔΔ θαη ηα θαηά ηόπνπο Δπηκειεηήξηα.
Αθνινπζεί ην θείκελν ηεο επηζηνιήο:
«Κύξηε Βνπιεπηή,
Η Γηνηθεηή Δπηηξνπή ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο,
απερνύζα ηηο απόςεηο θαη ησλ 59 Δπηκειεηεξίσλ ηεο ρώξαο, επηζπκεί λα ζέζεη
ππόςε ζαο, θαηά ηξόπν ξεηό θαη θαηεγνξεκαηηθό, ηα αθόινπζα, ζε ζρέζε κε ην
άξζξν 233 ηνπ ζπδεηνύκελνπ θαη άξζξν ζηελ Βνπιή λνκνζρεδίνπ ηνπ Υπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο «Βειηίσζε Δπηρεηξεκαηηθνύ
Πεξηβάιινληνο, λέα εηαηξηθή κνξθή, ζήκαηα, κεζίηεο αθηλήησλ, ξύζκηζε ζεκάησλ
λαπηηιίαο, ιηκέλσλ θαη αιηείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»:
Με ην πξναλαθεξόκελν άξζξν 233 ηνπ λνκνζρεδίνπ απηνύ αληηθαζίζηαληαη
βαζηθέο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 3419/2005 πεξί ηνπ Γεληθνύ Δκπνξηθνύ Μεηξώνπ θαη
νπζηαζηηθά αθαηξείηαη ε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε απηνύ από ηνλ θπζηθό ηεο θνξέα, ηελ
Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο θαη αλαηίζεηαη ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία
Δκπνξίνπ. Η αηθληδηαζηηθή απηή κεηαβνιή θαη ε ζπγθέληξσζε ηεο ππεξεζίαο απηήο
ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε, πέξαλ ηνπ όηη ζπληειεί ζηελ ελίζρπζε ηνπ θξαηηζκνύ ζε
βάξνο ηεο απνθέληξσζεο, ηελ νπνία επαγγέιιεηαη ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή,
πξνζβάιεη ηελ απηνηέιεηα θαη ην απηνδηνίθεην ηνπ παγθνζκίσο γλσζηνύ
επηκειεηεξηαθνύ ζεζκνύ θαη ηδηαίηεξα ην Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών, πνπ πάληνηε
ηεξείηαη από απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο (πιελ ηεο πεξίπησζεο ηνπ Βειγίνπ, πνπ
ηεξείηαη από ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ) θαη κάιηζηα, ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο θαη
από θνξείο ηδησηηθνύ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα επηκειεηήξηα.
Θεσξνύκε όηη ε πξνηεηλόκελε ξύζκηζε ηνπ άξζξνπ 233 απνηειεί αθύζηθε
αθαίξεζε αξκνδηόηεηαο από ηνλ επηκειεηεξηαθό ζεζκό θαη εζθεκκέλε
απνδπλάκσζε απηνύ, ηελ ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ηα Δπηκειεηήξηα ιεηηνπξγνύλ κε
δηθή ηνπο δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, ρσξίο επηβάξπλζε ηνπ Κξαηηθνύ
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πξνϋπνινγηζκνύ, κε ραξαθηεξηζηηθά ζσκαηεηαθνύ θνξέα θαη κε αληαπνδνηηθό
ραξαθηήξα ησλ παξερόκελσλ ζηα κέιε ηνπ ππεξεζηώλ.
Με ην ππό ςήθηζε λνκνζρέδην έδεη λα εληζρπζεί ν ξόινο ησλ Δπηκειεηεξίσλ
ζηελ δεκόζηα νηθνλνκηθή δσή ηεο ρώξαο, ε δε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ λα
εθδώζεη ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, πνπ θαζπζηεξεί από ην 2005 ζε ζρέζε κε ηνλ
Νόκν 3419/2005 πεξί ηνπ Γεληθνύ Δκπνξηθνύ Μεηξώνπ, απνηέιεζκα δε ηεο
ππεξβνιηθήο απηήο θαζπζηέξεζεο είλαη θαη ε πεξηνξηζκέλε δπζιεηηνπξγία ηνπ
Γεληθνύ Δκπνξηθνύ Μεηξώνπ, ηελ εθηέιεζε ηνπ νπνίνπ έρνπλ αλαιάβεη θαη
εθπιεξνύλ επηηπρώο ηα θαηά ηόπνπο Δπηκειεηήξηα θαη ε Κεληξηθή Έλσζε
Δπηκειεηεξίσλ ζαλ θεληξηθό ζπληνληζηηθό όξγαλν.
Ωο εθ ηνύηνπ, παξαθαινύκε όπσο αξλεζείηε ηελ ςήθηζε ηνπ άξζξνπ 233 ηνπ
σο άλσ Ννκνζρεδίνπ, ην νπνίν ζε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ηζρύζεη ππό
νηαλδήπνηε κνξθή, παξακείλεη δε ην Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών ζηελ Κεληξηθή
Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ σο έρεη».
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