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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πξνο ηε ζσζηή θαηεύζπλζε θηλείηαη ην Πξνζρέδην Νόκνπ γηα ηε
Γηεπθόιπλζε ηνπ εμαγσγηθνύ εκπνξίνπ θαη ηελ απινπνίεζε ησλ πξν ηεισλεηαθώλ
θαη ηεισλεηαθώλ δηαδηθαζηώλ πνπ παξνπζίαζε ν αξκόδηνο πθππνπξγόο Αλάπηπμεο
θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο θ. Νόηεο Μεηαξάθεο, δήισζε ν πξόεδξνο ηεο Κεληξηθήο
Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο θαη ηνπ ΔΒΔΑ θ. Κσλζηαληίλνο Μίραινο.
Όπσο επεζήκαλε ν θ. Μίραινο, κε ηηο πξνβιεπόκελεο ξπζκίζεηο ηνπ
πξνζρεδίνπ δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηε δηεπθόιπλζε θαη ηελ απινπνίεζε ησλ
εμαγσγηθώλ δηαδηθαζηώλ, ελώ γίλεηαη ζεκαληηθή αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ
ΓΔΜΗ θαη, παξάιιεια, ηα επηκειεηήξηα θαινύληαη λα παίμνπλ ζεκαληηθό ξόιν σο
θνξείο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο.
Σύκθσλα κε ην λέν πιαίζην, θαζηεξώλεηαη ε δπλαηόηεηα ειεθηξνληθήο
ππνβνιήο αίηεζεο θαη έθδνζεο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Καηαγσγήο ησλ ειιεληθώλ
πξντόλησλ, πνπ εθδίδεηαη από ηα επηκειεηήξηα, κε ηε ρξήζε ςεθηαθήο ππνγξαθήο.
Με ηνλ ηξόπν απηό, παξάιιεια πξνο ηελ έληππε θαη απηνπξόζσπε δηαδηθαζία πνπ
ηζρύεη ζήκεξα, δηεπθνιύλνληαη νη εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο θαη απηνκαηνπνηείηαη ε
δηαδηθαζία, αλαβαζκίδνληαο έηζη αθόκα πεξηζζόηεξν ηηο ςεθηαθέο εθαξκνγέο πνπ
παξέρνπλ ηα επηκειεηήξηα πξνο ηα κέιε ηνπο.
Δπηπιένλ, ζε όηη αθνξά ην ΓΔΜΗ, θαζνξίδεηαη πιένλ σο ππνρξεσηηθή ε
θαηαγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ εκπόξσλ θαη/ ή
ησλ παξαγσγώλ θαη/ή ησλ εκπόξσλ πξντόλησλ δηηηήο ρξήζεο, θαη ε θαηαρώξηζε ησλ
ζηνηρείσλ απηώλ ζηε Μεξίδα ηνπ ΓΔΜΗ, όπσο ππνρξεσηηθή είλαη θαη ε δήισζε ησλ
κεηαβνιώλ ησλ ζηνηρείσλ απηώλ. Έηζη, ζπκπιεξώλεηαη ην ζύλνιν ησλ ειάρηζησλ
ζηνηρείσλ πνπ ηεξνύληαη ζην Μεηξών ηνπ ΓΔΜΗ, γεγνλόο πνπ ζα επηηξέςεη ηελ
θαιύηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε ζπιινγή ζηαηηζηηθώλ θαη πνηνηηθώλ ζηνηρείσλ
ζρεηηθά κε ην εμαγσγηθό εκπόξην ηεο ρώξαο θαη ηελ παξαγσγή, θαζώο θαη ηελ
εκπνξία θαη ηελ εμαγσγή πξντόλησλ δηηηήο (δηπιήο) ρξήζεο.
Η Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ, από ηελ πιεπξά ηεο, δεζκεύεηαη γηα ηελ
θαιή ζπλεξγαζία ηεο κε ην ππνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ πξνζαξκνγώλ θαη εξγαζηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ παξαπάλσ ζρεδίνπ.
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