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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Σέξξεο, ηελ Παξαζθεπή 21 θαη ην Σάββαην 22 Ννεκβξίνπ,
ε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο.
Κεληξηθνί νκηιεηέο ηεο Σπλέιεπζεο ήηαλ ν ππνπξγφο Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο, θ. Κώζηαο θξέθαο, ν πθππνπξγφο Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο, θ. Γεξάζηκνο Γηαθνπκάηνο, θαη ν πθππνπξγφο Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο, θ. Οδπζζέαο Κωλζηαληηλόπνπινο. Τηο εξγαζίεο ραηξέηηζαλ αθφκε
o αλαπιεξσηήο ππνπξγφο Δζσηεξηθψλ, θ. Θεόθηινο Λενληαξίδεο, ν πεξηθεξεηάξρεο
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, θ. Απόζηνινο Σδηηδηθώζηαο, ε βνπιεπηήο ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο Σεξξψλ, θ. Φωηεηλή Αξακπαηδή, θαη ν πξφεδξνο ηεο ΓΣΔΒΔΔ, θ.
Γεώξγηνο Καββαζάο. Τε Γ.Δ.Θ.-HELEXPO εθπξνζψπεζαλ κε νκηιίεο ηνπο ν πξφεδξνο,
θ. Σάζνο Σδήθαο, θαη ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο, θ. Δξ. Κπξηάθνο Πνδξηθίδεο. Δλψ,
ραηξεηηζκνχο ζην δείπλν απεχζπλαλ ν ππνπξγφο Μαθεδνλίαο Θξάθεο, θ. Γηώξγνο
Οξθαλόο, ν πξφεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο, θ. Κωλζηαληίλνο
Μίραινο, θαη ν πξφεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Σεξξψλ, θ. Υξήζηνο Μέγθιαο. Τα ζέκαηα
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΚΔΔ αλέιπζε κε εηζήγεζή ηνπ ν Οηθνλνκηθφο Δπφπηεο ηεο ΚΔΔ,
θ. Γεώξγηνο Υνλδξνγηάλλεο, ελψ ην ζέκα ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο ηελ εθνξία
αλέιπζε ν πξφεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ξάλζεο, θ. ηπιηαλόο Μωξαΐηεο.
Ο πξφεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ, θ. Κωλζηαληίλνο Μίραινο,
κηιψληαο απφ ην βήκα ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηεο ΚΔΔ, γηα ην ζέκα ηεο βησζηκφηεηαο
ησλ Δπηκειεηεξίσλ θαη ηελ αλαζεψξεζε ηεο επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο, αλαθέξζεθε
δηεμνδηθά ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο χπαξμεο ηζρπξψλ Δπηκειεηεξίσλ, ηδηαίηεξα απηή ηε
δχζθνιε πεξίνδν γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηνλίδνληαο ην
ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα Δπηκειεηήξηα σο ζχκβνπινη ηεο Πνιηηείαο γηα
δεηήκαηα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη σο εθπξφζσπνη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ ηεο
ρψξαο. Δπηπιένλ, αλέπηπμε ιεπηνκεξψο ηηο ζέζεηο θαη ηηο απφςεηο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο
Κνηλφηεηαο, δίλνληαο έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά, ηε κείσζε ηεο
θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηε ξχζκηζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ρξεψλ ζε αζθαιηζηηθά
ηακεία θαη εθνξία ζε 100 δφζεηο θ.ιπ.
Σηελ νκηιία ηνπ ν ππνπξγφο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, θ. Κώζηαο
θξέθαο, ηφληζε φηη «είλαη ηδηαίηεξε ηηκή γηα εκέλα λα ζπκκεηέρσ ζηηο εξγαζίεο ηεο
Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο πνπ εθπξνζσπεί
πάλσ απφ 800.000 ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη ε νπνία ζπλελψλεη επηρεηξεκαηίεο φισλ ησλ
θιάδσλ απφ θάζε γσληά ηεο παηξίδαο καο. Η ζεκαζία ηνπ δηθηχνπ ησλ ειιεληθψλ
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Δπηκειεηεξίσλ γίλεηαη αθφκα κεγαιχηεξε αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη εθπξνζσπεί θαηά
θχξην ιφγν κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηε ξαρνθνθαιηά ηεο εζληθήο
καο νηθνλνκίαο. Απηή ε θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 70% ηεο
απαζρφιεζεο θαη ην 58% ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο εζληθήο καο νηθνλνκίαο.
Τα Δπηκειεηήξηα έρνπλ ηδηαίηεξν ζεζκηθφ ξφιν, θαζψο ιεηηνπξγνχλ σο ζπλδεηηθφο
θξίθνο αλάκεζα ζηηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο ηνπ ηφπνπ καο θαη ζηελ πνιηηεία. Δίζηε νη
ζεζκηθνί καο ζπλνκηιεηέο ζε κηα ζεηξά απφ πνιχ ζεκαληηθά δεηήκαηα. Μεηαθέξεηε ηηο
ηδέεο, ηηο πξνηάζεηο, αιιά θαη ηηο αγσλίεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ. Δίζηε πνιχηηκνη
ζπλεξγάηεο ζηελ πξνζπάζεηα ηεο πνιηηείαο λα βειηηψζεη ηηο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο
ιεηηνπξγνχλ νη επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα. Γηαηί δηαρξνληθά, ηα Δπηκειεηήξηα πξνάγνπλ
ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα.
Σηε κεγάιε πξνζπάζεηα επηζηξνθήο ηεο ρψξαο ζηελ αλάπηπμε «ηα Δπηκειεηήξηα
φιεο ηεο ρψξαο πξνζθέξνπλ πνιχ κεγάιε βνήζεηα. Δίζηε νη θαηεμνρήλ ζπκπαξαζηάηεο
ζηνλ θνηλφ καο αγψλα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Θέισ λα ζαο δηαβεβαηψζσ φηη θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο θπβέξλεζεο
ζα έρεηε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ζπκπαξάζηαζε» θαηέιεμε ζηελ νκηιία ηνπ ν ππνπξγφο.
Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν πθππνπξγόο Αλάπηπμεο θαη Αληαγωληζηηθόηεηαο, θ.
Γεξάζηκνο Γηαθνπκάηνο, παξνπζίαζε θαη αλέιπζε ζηα κέιε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο
ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ ηεο επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο.
Μεηαξξπζκίζεηο θαη ιχζεηο ζε ρξφληα πξνβιήκαηα θαη ζηξεβιψζεηο πνπ έγηλαλ απνδεθηέο
κε ηδηαίηεξν ζεξκφ ηξφπν απφ ηα κέιε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ Δπηκειεηεξίσλ ηεο ρψξαο.
Δηδηθφηεξα, ν θ. Γηαθνπκάηνο παξέδσζε ην ζρέδην λφκνπ ζηνλ πξφεδξν ηεο ΚΔΔ θαη ηνπ
ΔΒΔΑ, θ. Κσλζηαληίλν Μίραιν, θαη ηνπ δήηεζε εληφο νθηαεκέξνπ λα θάλνπλ ηα
Δπηκειεηήξηα ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο, πξνθεηκέλνπ κεηά ηε ζρεηηθή επεμεξγαζία λα
θαηαηεζεί ζηε Βνπιή ην γξεγνξφηεξν δπλαηφ ψζηε λα γίλεη λφκνο ηνπ θξάηνπο. Ο θ.
Γηαθνπκάηνο, ζρεηηθά κε ηηο πξσηνβνπιίεο γηα ην ζεζκφ ησλ Δπηκειεηεξίσλ, ηφληζε,
κεηαμχ άιισλ, ζηελ νκηιία ηνπ φηη εληζρχεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Δπηκειεηεξίσλ κε
επηθείκελε λνκνζεηηθή ξχζκηζε, ε νπνία κεηαμχ άιισλ ζα πξνβιέπεη:
 Έζνδα απφ ην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (ΓΔΜΗ). Τα έζνδα απφ ηελ αξρηθή
θαηαρψξηζε (εγγξαθή) ησλ ππφρξεσλ ζην ΓΔΜΗ θαη ηα έζνδα γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο
Μεξίδαο ηνπο θαη γηα ηελ θαηαρψξηζε νπνηαζδήπνηε κεηαβνιήο, απνηεινχλ πιένλ ηνπο
πφξνπο ησλ Δπηκειεηεξίσλ (εθηφο απφ απηά πνπ θαηαβάιινληαη ζηελ Υπεξεζία ΓΔΜΗ
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή).
 Έζνδα απφ αληαπνδνηηθά ηέιε πνπ θαηαβάινπλ ηα κέιε γηα δηάθνξεο ππεξεζίεο πνπ
πξνζθέξνληαη απφ ηα θαηά ηφπνπο Δπηκειεηήξηα.
 Έζνδα απφ ηελ εθπαίδεπζε, επηκφξθσζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ κειψλ ησλ
Δπηκειεηεξίσλ ή ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο.
 Έζνδα απφ δηάθνξεο πηζηνπνηήζεηο. Τα Δπηκειεηήξηα κπνξνχλ λα πξνβαίλνπλ ζε
πηζηνπνηήζεηο επαγγεικάησλ, λα ρνξεγνχλ πηζηνπνηεηηθά εγγξαθήο θαη θαηαγσγήο γηα
δηάθνξα πξντφληα θαη λα πηζηνπνηνχλ ηε ιεηηνπξγία κεηαπνηεηηθψλ θαη ζπλαθψλ
δξαζηεξηνηήησλ.
 Έζνδα απφ πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη γηα κε ηήξεζε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο
ζην ΓΔΜΗ. Πξνβιέπεηαη φηη εάλ ε ππεξεζία ΓΔΜΗ πνπ επηβάιεη ηα πξφζηηκν αλήθεη
ζε Δπηκειεηήξην, ηφηε ηα έζνδα απφ ηα πξφζηηκα απηά απνηεινχλ ελ κέξεη έζνδα ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ θαη ελ κέξεη έζνδα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
Παξάιιεια, εληζρχνληαη θαη νη αξκνδηφηεηεο θαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο πνπ
αληαπνδνηηθά κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηα Δπηκειεηήξηα. Γηα παξάδεηγκα ζα κπνξνχλ λα
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επηηεινχλ δηαηηεζία επί εκπνξηθψλ ζεκάησλ. Να ιεηηνπξγνχλ σο ζχκβνπινη επηρεηξήζεσλ
ζηε ζχληαμε θαη θαηάζεζε επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ ζε θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα.
Σρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ησλ Δπηκειεηεξίσλ ν θ. Γηαθνπκάηνο
ηφληζε φηη «ζέισ λα ζαο δηαβεβαηψζσ φηη ηα Δπηκειεηήξηα δελ έρνπλ ηίπνηα λα θνβεζνχλ
γηαηί κε επηθείκελε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ιακβάλνπκε κέξηκλα γηα ηελ νηθνλνκηθή
επηβίσζή ηνπο. Δπηκειεηήξηα κε θάησ απφ 5.000 εγγεγξακκέλα κέιε θαη δεκηνγφλν
ηζνινγηζκφ ζα θιείλνπλ κεηά απφ ζρεηηθή Υπνπξγηθή Απφθαζε». Τέινο, ακέζσο κεηά ηηο
γηνξηέο ζα μεθηλήζεη επξεία δηαβνχιεπζε γηα ην γεληθφηεξν εθζπγρξνληζκφ ηεο
επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο.
Σηελ νκηιία πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν πθππνπξγόο Αλάπηπμεο θαη
Αληαγωληζηηθόηεηαο, θ. Οδπζζέαο Κωλζηαληηλόπνπινο, εμέθξαζε ηελ εκπηζηνζχλε
θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπ ζην ζεζκφ ησλ Δπηκειεηεξίσλ, αλαθέξνληαο φηη ην ππνπξγείν
Αλάπηπμεο επεμεξγάδεηαη ήδε πξσηνβνπιίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο
βησζηκφηεηαο ησλ Δπηκειεηεξίσλ, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο αιιά θαη ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ. Φαξαθηεξηζηηθά αλαθέξζεθε ζε ζρέδην
γηα ηελ ελεξγφ ακεηβφκελε ζπκκεηνρή ησλ Δπηκειεηεξίσλ, ζηε δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ
ησλ ΜΜΔ κέζσ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ, εθρσξψληαο ηνπο ην 1% απφ ηα έμνδα δηαρείξηζεο, αιιά
θαη ηελ αλάγθε λα πξνζθέξνπλ λέεο δηεπξπκέλεο ππεξεζίεο ζην θνηλφ γηα ηε δηάρπζε θαη
ηελ ελεκέξσζε πξνγξακκάησλ, ηε ζπγθέληξσζε δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηνλ έιεγρν ηνπο
θαηά ηελ ππνβνιή ησλ θαθέισλ. Παξάιιεια, θαη ζχκθσλα κε ην ππφ έθδνζε Πξνεδξηθφ
δηάηαγκα, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα πηα ζηα Δπηκειεηήξηα σο αδεηνδνηνχζεο αξρέο, λα
ρνξεγνχλ άδεηεο εγθαηάζηαζεο, επέθηαζεο, εθζπγρξνληζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο ησλ
κεηαπνηεηηθψλ θαη ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, λα εθδίδνπλ απνθάζεηο ρνξήγεζεο
πξνζεζκίαο γηα κεηαθνξά ή ηερληθή αλαζπγθξφηεζε θαη λα ηηο ηξνπνπνηνχλ ή λα ηηο
αλαλεψλνπλ.
Ο θ. Κσλζηαληηλφπνπινο εμήγγεηιε επίζεο ηελ ελεξγνπνίεζε εκπξνζζνβαξψλ
δξάζεσλ ηνπ ΔΠΑλΔΚ (πξηλ δειαδή απφ ηελ νξηζηηθή έγθξηζε ηνπ ΔΣΠΑ 2014-2020),
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 125 εθ. επξψ, γηα ηηο νπνίεο ηελ εξρφκελε εβδνκάδα ζα
αθνινπζήζεη πξνδεκνζίεπζε ησλ ζρεηηθψλ πξνζθιήζεσλ, πνπ ζα αθνξνχλ ηηο Μηθξέο θαη
Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (Π/Υ 50 εθ. επξψ), ην Αλζξψπηλν Γπλακηθφ (Π/Υ 75 εθ. επξψ),
αιιά θαη ηέζζεξεηο πηινηηθέο δξάζεηο γηα ηελ Έξεπλα-Καηλνηνκία (Π/Υ 73 εθ. επξψ).
Σην επίζεκν δείπλν πνπ παξέζεζε ην Δπηκειεηήξην Σεξξψλ ζηνπο ζχλεδξνπο ηεο
Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ηηκήζεθε απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Σεξξψλ, θ. Φξήζην
Μέγθια, ε θ. Καηεξίλα Πεξηζηέξε γηα ην κεγάιν αξραηνινγηθφ ηεο έξγν θαη ηα επξήκαηα
πνπ έθεξε ζην θσο ε αξραηνινγηθή ηεο ζθαπάλε ζηελ αξραία Ακθίπνιε. Τέινο, ζην
πιαίζην ηεο θηινμελίαο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο απφ ην Δπηκειεηήξην Σεξξψλ
πξαγκαηνπνηήζεθε επίζθεςε ησλ Σπλέδξσλ ζηελ αξραία Ακθίπνιε θαη ζην παηξηθφ ζπίηη
ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή ζηελ Πξψηε Σεξξψλ.
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