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Η Κενηπική Ένυζη Επιμεληηηπίυν Ελλάδορ, καηά ηη Γενική Σςνέλεςζη ηυν μελών
ηηρ, ηην Παπαζκεςή 21 Δεκεμβπίος 2012 ζηην Αθήνα, εξέδυζε ηο ακόλοςθο τήθιζμα,
ζσεηικά με ηην από 12-12-2012 Ππάξη Νομοθεηικού Πεπιεσομένος, ζηο άπθπο 6, παπ.
1, ηηρ οποίαρ η εγγπαθή από 1-1-2015 ζηα Εμποπικά Επιμεληηήπια ηηρ σώπαρ γίνεηαι
πποαιπεηική:
«Τα κέιε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Επηκειεηεξίσλ Ειιάδνο, πνπ εθπξνζσπνύλ ην
ζύλνιν ηνπ παξαγσγηθνύ δπλακηθνύ ηεο ρώξαο, εθθξάδνπλ ηελ έληνλε αληίδξαζή
ηνπο θαη ηελ νκόζπκε απνδνθηκαζία ηνπο ζηελ αηθληδηαζηηθή θαη αλαηηηνιόγεηε
ξύζκηζε ηεο πξάμεο απηήο, ε νπνία εθδόζεθε ρσξίο θακηά πξνεγνύκελε
δηαβνύιεπζε ή άιιε δενληνινγηθή ζπλελλόεζε κε ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ
Επηκειεηεξηαθνύ ζεζκνύ, ηελ απνδπλάκσζε θαη ηελ κειινληηθή θαηάξγεζε ηνπ
νπνίνπ επηδηώθεη.
Είλαη απνξίαο άμην πσο ε επίζεκε Πνιηηεία έρεη θαηαιήμεη ηόζν αβαζάληζηα θαη
ηόζν επηπόιαηα ζηελ λνκνζέηεζε απηήο ηεο ξύζκηζεο, ρσξίο λα έρεη ή λα ζέιεη λα
αληηιεθζεί ηηο ζπλέπεηέο ηεο. Η θαηάξγεζε ηεο ππνρξεσηηθήο εγγξαθήο ηνπ
παξαγσγηθνύ θόζκνπ ζηνλ θπζηθό ηνπ θνξέα, ηα Εκπνξηθά Επηκειεηήξηα,
απνδπλακώλεη θαη ηείλεη λα εμαθαλίζεη ηνλ παξαγσγηθό ηζηό, εμνπδεηεξώλεη δε ηελ
νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θξαηηθνύ κεραληζκνύ ζηνλ εηδηθό απηό ηνκέα, αθνύ ν
ζπκβνπιεπηηθόο θαη γλσκνδνηηθόο ραξαθηήξαο ησλ Επηκειεηεξίσλ πξνο ηελ
Πνιηηεία ζα πάζρεη από πιεπξάο θαζνιηθόηεηαο θαη εληαίαο πξνβνιήο.
Τν αμηνπεξίεξγν, πνπ εδξαηώλεη θαη ηελ επηπνιαηόηεηα ηεο απόθαζεο απηήο ηεο
Πνιηηείαο λα θαηαξγήζεη ηελ ππνρξεσηηθόηεηα ηεο εγγξαθήο, είλαη ην όηη θάζε
κέινο Επηκειεηεξίνπ επηβαξύλεηαη εηεζίσο κε έλα ηέινο 50 πεξίπνπ επξώ (θαηά ηελ
ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, ελώ κόλν νη αλώλπκεο εηαηξείεο θαη νη ηξάπεδεο
θαηαβάιινπλ πςειόηεξν αιιά νπσζδήπνηε αλεθηό ηέινο), γεγνλόο πνπ δελ
αιινηώλεη ηνλ βαζηθό νηθνλνκηθό πξνγξακκαηηζκό ηεο επηρείξεζεο, νύηε θαη είλαη
δπζβάζηαθην νηθνλνκηθό βάξνο, ζε ζύγθξηζε κε ην άιιν απζαίξεην νηθνλνκηθό
βάξνο θαηά ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηάμεο, δειαδή ην εηδηθό ηέινο επηηεδεύκαηνο ησλ
650 έσο 1.000 επξώ εηεζίσο, ην νπνίν επηβάιιεηαη ηζνπεδσηηθά ζε βάξνο θάζε
επηρεηξεκαηηθνύ θνξέα θαη άζρεηα από ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε ελ κέζσ
ηόζσλ δεηλώλ από ηελ παγθόζκηα θαη ειιεληθή νηθνλνκηθή θξίζε.
Εμ άιινπ, ε απζαίξεηε αη αδηθαηνιόγεηε θαηάξγεζε ηεο ππνρξεσηηθήο εγγξαθήο
ζηα Εκπνξηθά Επηκειεηήξηα γελλά θαη ζέκαηα ζπληαγκαηηθόηεηαο, ηελ ζηηγκή θαηά
Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα, Σηλ: (210) 33.87.104 -106, Fax: 36.22.320,
e-mail: keeuhcci@otenet.gr, http://www.uhc.gr

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ

2

ηελ νπνία ηα άιια Επηκειεηήξηα ή νη άιινη Σύιινγνη, πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί σο
Ννκηθά Πξόζσπα Δεκνζίνπ Δηθαίνπ θαη ιεηηνπξγνύλ σο Επηκειεηήξηα,
εμαθνινπζνύλ λνκνζεηηθά λα δηέπνληαη από ην θαζεζηώο ηεο ππνρξεσηηθήο
εγγξαθήο ησλ κειώλ ηνπο ζ’ απηά. Ο απνρσξηζκόο κόλν ησλ Εκπνξηθώλ
Επηκειεηεξίσλ από ην θαζεζηώο ηεο ππνρξεσηηθήο εγγξαθήο ησλ κειώλ
παξαβηάδεη αξρέο ηζόηεηαο θαη αλαινγηθόηεηαο θαη θξίλεηαη σο αληηζπληαγκαηηθή ε
ελ ιόγσ ξύζκηζε ζην ζύλνιό ηεο.
Τέινο, ην θαζεζηώο ηεο ππνρξεσηηθήο εγγξαθήο ησλ κειώλ ζηα Εκπνξηθά
Επηκειεηήξηα, πνπ ηζρύεη από εηώλ θαη ζε πνιιέο ρώξεο ηεο Επξώπεο, αιιά θαη ηνπ
θόζκνπ, έρεη θξηζεί σο λόκηκν θαη δίθαην, δεδνκέλνπ όηη έρεη θαζαξά αληαπνδνηηθό
ραξαθηήξα, ππό ηελ έλλνηα ηεο ζπλερνύο δηαζεζηκόηεηαο ησλ επηκειεηεξηαθώλ
ππεξεζηώλ πξνο ηα κέιε ηνπ θαη ηεο παξνρήο ζ’ απηά θάζε ππεξεζίαο πνπ
απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία θαη ζηελ δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξόλησλ απηώλ. Με ηελ
έλλνηα απηή κάιηζηα, θάζε πνιίηεο θαηαβάιιεη θόξνπο πξνο ηελ Πνιηηεία, αθνύ
αύηε είλαη ππνρξεσκέλε λα έρεη ζε δηαζεζηκόηεηα πξνο ηνπο πνιίηεο ηεο ηηο
δεκόζηεο ππεξεζίεο πγείαο, εθπαίδεπζεο θαη άιινπ θνηλσληθνύ ραξαθηήξα
ππεξεζίεο, άζρεηα από ην γεγνλόο όηη ησλ ππεξεζηώλ απηώλ δελ απνιακβάλνπλ
άκεζα όινη νη πνιίηεο ηεο ρώξαο αιιά, κόλνλ νη ελδηαθεξόκελνη.
Η Κεληξηθή Έλσζε Επηκειεηεξίσλ Ειιάδνο, πνπ εθπξνζσπεί θαη ηα 59 Εκπνξηθά
Επηκειεηήξηα ηεο ρώξαο, δηακαξηύξεηαη έληνλα γηα ηελ ζέζπηζε ηεο λέαο απηήο
απζαίξεηεο θαη αδηθαηνιόγεηεο, ρσξίο θακηά πξνεγνύκελε δηαβνύιεπζε, ξύζκηζεο,
ηελ άκεζε απόζπξζε ηεο νπνίαο απαηηεί από ηελ Πνιηηεία, ππνγξακκίδεη δε πξνο
απηήλ όηη νη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ηεο ξύζκηζεο απηήο είλαη ήδε νξαηέο ζην
άκεζν κέιινλ, γεγνλόο ην νπνίν πξέπεη, κε θάζε ζπζία, λα απνθεπρζεί ράξηλ ηεο
νκαιήο θαη πξνγξακκαηηζκέλεο αλάπηπμεο ησλ παξαγσγηθώλ ηάμεσλ θαη ηεο
ελίζρπζεο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, ζέκαηα πνπ απνηεινύλ ζθνπνύο, επηδηώμεηο θαη
πξνηεξαηόηεηεο ησλ Εκπνξηθώλ Επηκειεηεξίσλ ηεο ρώξαο».
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