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ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΤΠΟΤ
Σελ άκεζε θαηάξγεζε ηεο δηάηαμεο ηεο πξάμεο λνκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ, κε
ηελ νπνία έρεη αξζεί ε ππνρξεωηηθόηεηα ηεο εγγξαθήο ηωλ επηρεηξήζεωλ ζηα
Δπηκειεηήξηα, δεηά ε Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο. Με νκόθωλε
απόθαζε, πνπ ιήθζεθε θαηά ηηο εξγαζίεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ΚΔΔ, πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Παξαζθεπή θαη ην άββαην, 4 θαη 5 Απξηιίνπ, ζην Ηξάθιεην
ηεο Κξήηεο, εμνπζηνδνηήζεθε ε Γηνίθεζε ηεο ΚΔΔ λα πξνσζήζεη ζηελ θπβέξλεζε
ηξνπνινγία πνπ ππνγξάθεηαη από 185 βνπιεπηέο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, ηνπ
ΠΑΟΚ, ηνπ ΤΡΗΕΑ, ησλ Αλεμάξηεησλ Διιήλσλ θαη ηεο ΓΖΜΑΡ θαη κε ηελ
νπνία απνθαζίζηαηαη ε ππνρξεσηηθόηεηα ηεο εγγξαθήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα
Δπηκειεηήξηα.
Ο πξόεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο, θ. Κωλζηαληίλνο
Μίραινο, κηιώληαο από ην βήκα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ΚΔΔ αλαθέξζεθε
δηεμνδηθά ζηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ύπαξμεο ηζρπξώλ Δπηκειεηεξίσλ, ηδηαίηεξα απηή ηε
δύζθνιε πεξίνδν γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα. Όπσο
ηόληζε ν θ. Μίραινο «κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο ηεο εγγξαθήο, ηα
Επηκειεηήξηα ζα ζηεξεζνχλ ην κνλαδηθφ έζνδφ ηνπο, δεδνκέλνπ φηη δελ
επηρνξεγνχληαη νχηε κε έλα επξψ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ή απφ
νπνηαδήπνηε άιιε πεγή, κε απνηέιεζκα λα νδεγεζνχλ ζε παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπο. Ωζηφζν, νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηα κέιε ηνπο ζε θακία πεξίπησζε
δελ κπνξνχλ λα θαηαξγεζνχλ. Καηά ζπλέπεηα θάπνηνο θνξέαο ζα πξέπεη λα
αλαιάβεη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Αλ αχξην ηα Επηκειεηήξηα ππνρξεψλνληαλ λα
δηαθφςνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο εζεινληηθψλ ζπκκεηνρψλ, ζα
μαλάλνηγαλ κεζαχξην σο θξαηηθνί θνξείο. Σηελ πεξίπησζε απηή, ην ειιεληθφ
Δεκφζην ζα αλαγθαζηεί λα απμήζεη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ γηα ηελ παξνρή ησλ
ππεξεζηψλ απηψλ. Καη απηφ ζα ζπκβεί ηε ζηηγκή πνπ ε κεγάιε πξνζπάζεηα
ζηξέθεηαη αθξηβψο πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε, ζε απηή ηεο κείσζεο ησλ
δεκνζηνλνκηθψλ δαπαλψλ».
Ο πξόεδξνο ηεο ΚΔΔ αλαθέξζεθε εθηελώο ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα
Δπηκειεηήξηα ζηηο επηρεηξήζεηο-κέιε ηνπο θαη ηδηαίηεξα ηελ αμία ηνπ ξόινπ ηνπο ζε
πεξηθεξεηαθό επίπεδν, όπνπ ηα Δπηκειεηήξηα απνηεινύλ ην κνλαδηθό ζεκείν
πξνώζεζεο θαη δηθηύσζεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ν
επηρεηξνύκελνο αθαληζκόο ηνπο ζα νδεγήζεη ζηε καηαίσζε ηεο ηνπηθήο θαη
πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. Δπηπξόζζεηα, όπσο αλέθεξε ν θ. Μίραινο, «ε θαηάξγεζε
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ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο ηεο εγγξαθήο, ζπλεπψο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζπλδξνκήο,
έρεη ήδε απαζρνιήζεη ηελ Ε.Ε. θαζψο θαη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην, φπνπ νη
αληίζηνηρεο απνθάζεηο ζηεξίδνπλ ηε δηαηήξεζε ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο. Σχκθσλα
κε ηηο γλσκνδνηήζεηο ε ππνρξεσηηθή ζπλδξνκή δελ απνηειεί θφξν ππέξ ηξίησλ,
νχηε εκπφδην ζηελ ειεπζεξία γηα ηελ ίδξπζε επηρεηξήζεσλ ζηε ρψξα θαη είλαη
ζπκβαηή κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία. Επηπιένλ, φπσο αλαθέξνπλ νη ζρεηηθέο
απνθάζεηο, ε νηθνλνκηθή ζπλδξνκή ζπληζηά αληαπνδνηηθή εηζθνξά γηα ην ξφιν
πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα Επηκειεηήξηα ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο ρψξαο, ζηηο
ζρέζεηο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ θαη ηεο θπβέξλεζεο, θαζψο θαη γηα
ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηα κέιε ηνπο».
Ο πξόεδξνο ηεο ΚΔΔ, ηέινο, ηόληζε όηη «απνηειεί εζηθή δέζκεπζε γηα ηνλ ππνπξγφ
Αλάπηπμεο λα θαηαζέζεη άκεζα ζε λνκνζρέδην ηελ πξνηεηλφκελε ηξνπνινγία,
θαζψο απηή θέξεη ηηο ππνγξαθέο βνπιεπηψλ φισλ ησλ θνκκάησλ θαη ζε αξηζκφ
κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ πέκπησλ ηνπ ειιεληθνχ θνηλνβνπιίνπ. Μηα ηέηνηα
θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία», αλέθεξε ν θ. Μίραινο, «δελ κπνξεί λα αγλνεζεί απφ
θαλέλαλ ππνπξγφ, αθνχ είλαη ηθαλή αθφκε θαη λα επηηχρεη ηξνπνπνίεζε ηνπ
ζπληάγκαηνο ή θαη εθινγή Πξνέδξνπ Δεκνθξαηίαο, πφζν πεξηζζφηεξν, δε, λα άξεη
κηα λνκνζεηηθή ξχζκηζε θαη άδηθε θαη αληηαλαπηπμηαθή, φπσο απηή πνπ επί ηεο
νπζίαο πξνδηαγξάθεη ηνλ αθαληζκφ ηνπ επηκειεηεξηαθνχ ζεζκνχ».
ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΚΔΔ απέζηεηιε ραηξεηηζκό ν ππνπξγόο Αλάπηπμεο θαη
Αληαγωληζηηθόηεηαο, θ. Κωζηήο Υαηδεδάθεο, ν νπνίνο δηαβεβαίσζε όηη «ε
θπβέξλεζε θαη πξνζσπηθά ν πξσζππνπξγόο Αληώλεο ακαξάο επηζπκεί ηελ
αλαβάζκηζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Δπηκειεηεξίσλ ζηα
επξσπατθά πξόηππα, ζηα πξόηππα ησλ ηζρπξώλ εηαίξσλ καο, όπσο ηεο Γεξκαλίαο,
ηεο Γαιιίαο, ηεο Απζηξίαο. Ο πξόεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ
Διιάδνο, Κσλζηαληίλνο Μίραινο, κε έρεη ελεκεξώζεη δηεμνδηθά γηα ηηο αλαγθαίεο
θαζηεξσκέλεο θαη εμαηξεηηθά ρξήζηκεο αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ
ζηηο επηρεηξήζεηο – κέιε ηνπο ηα Δπηκειεηήξηα. Απηέο ηηο ππεξεζίεο ζέινπκε λα
αλαβαζκίζνπκε ζηεξίδνληαο παξάιιεια ηα επηκειεηήξηα.
ην πιαίζην απηό, ηηο ακέζσο επόκελεο εκέξεο κπνξεί λα μεθηλήζεη έλαο δηάινγνο γηα
ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκόηεηαο ησλ
Δπηκειεηεξίσλ. Ζ αληαπνδνηηθόηεηα ησλ ππεξεζηώλ ησλ Δπηκειεηεξίσλ κπνξεί λα
είλαη κηα βάζε γηα απηή ηε ζπδήηεζε, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αμηνπνίεζε
πξνγξακκάησλ ησλ Γηαξζξσηηθώλ Σακείσλ. Σν όιν δε εγρείξεκα ζα πξέπεη λα
ζπλδεζεί ζηε ζπλέρεηα κε ηνλ εθζπγρξνληζκό αθελόο ηνπ ΓΔΜΖ θαη αθεηέξνπ ηνπ
επηκειεηεξηαθνύ ζεζκνύ, βάζεη ησλ ίδησλ ησλ πξνηάζεσλ ησλ Δπηκειεηεξίσλ».
Ζ ηνπνζέηεζε απηή ηνπ θ. Υαηδεδάθε, ωζηόζν, πξνθάιεζε ηηο αληηδξάζεηο ηνπ
ζώκαηνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ, ε
νπνία κε νκόθσλε απόθαζή ηεο απαίηεζε ηελ πξνώζεζε ηεο πξναλαθεξόκελεο
ηξνπνινγίαο, ελώ ζε πεξίπησζε κε απνδνρήο ηεο ζέζεο ηεο ΚΔΔ, απνθαζίζηεθε ε
δηελέξγεηα έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ζηηο 23 Απξηιίνπ, πξνθεηκέλνπ λα
απνθαζηζηνύλ νη ηξόπνη αληίδξαζεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ πξνηάζεθε ε απνρώξεζε
ησλ εθπξνζώπσλ ηεο επηκειεηεξηαθήο θνηλόηεηαο από ηα ςεθνδέιηηα ησλ θνκκάησλ
ηεο ζπκπνιίηεπζεο ζηηο απηνδηνηθεηηθέο θαη επξσβνπιεπηηθέο εθινγέο.
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ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΚΔΔ ηελ θπβέξλεζε εθπξνζώπεζαλ ν πθππνπξγόο
Αλάπηπμεο, θ. Νόηεο Μεηαξάθεο, θαη ν γεληθόο γξακκαηέαο Δκπνξίνπ ηνπ
ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο, θ. ηέθαλνο Κνκλελόο. Ο πθππνπξγόο Αλάπηπμεο, θ.
Μεηαξάθεο, ζηελ νκηιία ηνπ εμήξε ηνλ ξόιν ησλ Δπηκειεηεξίσλ θαη ηάρζεθε ππέξ
ηεο δηαηήξεζεο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνύ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ
αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο ζηηο επηρεηξήζεηο-κέιε ηνπο θαη λα ζπλερίζνπλ λα
απνηεινύλ ρξήζηκνπο ζπκβνύινπο ηεο πνιηηείαο ζε νηθνλνκηθά ζέκαηα. Όπσο ηόληζε
ν θ. Μεηαξάθεο, «ηα Δπηκειεηήξηα απνηεινύλ ππιώλεο ζηήξημεο ηεο κηθξνκεζαίαο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο, από ηελ νπνία άιισζηε πξνέξρνληαη νη πεξηζζόηεξεο ζέζεηο
εξγαζίαο. Σν κεγάιν δεηνύκελν είλαη λα ππάξμεη επάξθεηα πόξσλ γηα ηα
Δπηκειεηήξηα, ώζηε λα κπνξνύλ λα θέξνπλ ζε πέξαο ην έξγν ηνπο. Δίλαη
ππνρξεωηηθό λα βξεζεί ιύζε ζην δήηεκα ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ
Δπηκειεηεξίωλ. Γελ κπνξώ λα ζθεθηώ όηη ππάξρεη πεξίπηωζε λα δω
Δπηκειεηήξηα λα θιείλνπλ θαη λα ζηεξεζεί ε θπβέξλεζε ην κεγαιύηεξν θαη
νπζηαζηηθόηεξν ζύκβνπιό ηεο ζε ζέκαηα επηρεηξεκαηηθόηεηαο». Δπίζεο, ν θ.
Μεηαξάθεο αλαθέξζεθε δηεμνδηθά ζηηο επηηπρίεο πνπ έρεη ζεκεηώζεη ε ειιεληθή
νηθνλνκία ηα ηειεπηαία ρξόληα, επηζεκαίλνληαο όηη βαζηθή πξνηεξαηόηεηα ηεο
θπβέξλεζεο απνηειεί ε ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, πνπ
απνηειεί ην βαζηθό ππιώλα αλάπηπμεο θαη αύμεζεο ηεο απαζρόιεζεο. Δπαλέιαβε,
δε, όηη ρξήζηκνο ζπλεξγάηεο ηεο θπβέξλεζεο ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ απηνύ ήηαλ
θαη ζα ζπλερίζνπλ λα είλαη ηα Δπηκειεηήξηα. Ο γεληθόο γξακκαηέαο Δκπνξίνπ θ.
Κνκλελόο, από ηελ πιεπξά ηνπ, αλαθέξζεθε θαη απηόο ζηε ρξεζηκόηεηα ηνπ
επηκειεηεξηαθνύ ζεζκνύ θαη δηαβεβαίσζε ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο επηκειεηεξηαθήο
θνηλόηεηαο γηα ηε ζηήξημή ηνπ ζε θάζε πξνζπάζεηα από πιεπξάο ησλ Δπηκειεηεξίσλ
λα αλαβαζκίζνπλ ην ζεζκηθό ηνπο ξόλν.
ηε Γεληθή πλέιεπζε παξέζηεζαλ θαη απεύζπλαλ ραηξεηηζκό, επηπιένλ, ν
πθππνπξγόο Δξγαζίαο, θ. Βαζίιεηνο Κεγθέξνγινπ, ν πεξηθεξεηάξρεο Κξήηεο, θ.
ηαύξνο Αξλανπηάθεο, ν γεληθόο γξακκαηέαο ηνπ ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο, θ.
εξαθείκ Σζόθαο, ν πξόεδξνο ηεο ΓΔΒΔΔ, θ. Γηώξγνο Καββαζάο, ν πξόεδξνο
ηεο ΔΔΔ, θ. Βαζίιεο Κνξθίδεο, νη βνπιεπηέο θθ. Μάμηκνο ελεηάθεο θαη Μίκεο
Αλδξνπιάθεο, ν αληηπεξηθεξεηάξρεο Ζξαθιείνπ, θ. Δπξηπίδεο Κνπθηαδάθεο, ν
δήκαξρνο Ζξαθιείνπ, θ. Γηάλλεο Κνπξάθεο, θαη ν δηεπζπληήο Δκπνξηθώλ
Οξγαλώζεσλ ηνπ ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο, θ. Γεώξγηνο Ληώξεο.
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