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Επήμεν των εκπποσώπων των παπαγωγικών τάξεων
ε σςδήτεσε για τε Βελτίωσε τος Επισειπεματικού Πεπιβάλλοντορ
στεν Επιτποπή Παπαγωγήρ και Εμποπίος τερ Βοςλήρ
Αναθοπικά με ηε ζςδήηεζε για ηο νέο ζσέδιο νόμος Βεληίωζερ ηος Δπισειπεμαηικού
Πεπιβάλλονηορ ζηε Γιαπκή Δπιηποπή Παπαγωγήρ και Δμποπίος ηερ Βοςλήρ, ο Ππόεδπορ ηερ
ΚΔΔΔ, κ. Γεώπγιορ Καζιμάηερ, έκανε ηεν εξήρ δήλωζε:
«Δξήκελ ησλ ζεζκηθώλ θνξέσλ εθπξνζώπεζεο ησλ παξαγσγηθώλ ηάμεσλ ηεο ρώξαο καο
ζπδεηείηαη εδώ θαη δύν εκέξεο ην λέν ζρέδην λόκνπ πνπ αθνξά ζηε «Βειηίσζε
Δπηρεηξεκαηηθνύ Πεξηβάιινληνο - Νέα Δηαηξηθή Μνξθή - ήκαηα - Μεζίηεο Αθηλήησλ Ρύζκηζε ζεκάησλ Ναπηηιίαο, Ληκέλσλ θαη Αιηείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ην νπνίν
θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή από ην Υπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο.
Γπζηπρώο, παξά ην γεγνλόο όηη ηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηό αθνξνύλ άκεζα
ζηνλ επηρεηξεκαηηθό θόζκν από ηνλ νπνίν ε ίδηα ε θπβέξλεζε δεηά λα θαηαβάιεη - γηα κηα
αθόκε θνξά - κεγάιεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο, νη θνξείο ζπλνιηθήο
εθπξνζώπεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο δελ πξνζεθιήζεζαλ σο είζηζηαη λα παξαζηνύλ θαη
λα ηνπνζεηεζνύλ επί ησλ ζεκάησλ απηώλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γηαξθνύο Δπηηξνπήο
Παξαγσγήο θαη Δκπνξίνπ ηεο Βνπιήο. Η Δπηηξνπή έρεη ήδε μεθηλήζεη ηελ επεμεξγαζία θαη
εμέηαζε ηνπ ελ ιόγσ λνκνζρεδίνπ θαη ε ΚΔΔΔ αλακέλεη ηελ πξόζθιεζε γηα ζπκκεηνρή ζηε
ζπδήηεζε, πξνθεηκέλνπ λα ηεο δνζεί ε δπλαηόηεηα έθθξαζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ ζέζεσλ
θαη απόςεώλ ηεο επί ηεο επίκαρεο ξύζκηζεο πνπ πξνσζεί ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΥΠΑΑΝ.
Ο αλώηαηνο ζεζκόο ηεο δεκνθξαηίαο νθείιεη ηνπιάρηζηνλ λα αθνύζεη ηηο αληηξξήζεηο θαη
ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ησλ εθπξνζώπσλ ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, λα ζεβαζηεί ηηο
λνκνζεηηθέο ηεο επηινγέο κέρξη ζήκεξα θαη λα δηακνξθώζεη έλα πξαγκαηηθά ειεύζεξν,
ζηαζεξό θαη θηιηθό ζηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα πεξηβάιινλ, απνξξίπηνληαο απηή ηελ
αδηθαηνιόγεηε, απαξάδεθηε θαη εζθαικέλε πξσηνβνπιία ηεο Κπβέξλεζεο, κέζσ ηεο
νπνίαο δηαπξάηηεηαη νπζηαζηηθά κηα απζαίξεηε απαιινηξίσζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο ΚΔΔΔ,
θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ, πνπ απνηειεί ηε βαζηθή πεγή
ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ επηκειεηεξηαθνύ ζεζκνύ. Η επηκειεηεξηαθή θνηλόηεηα έρεη
«αγθαιηάζεη» ην Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών θαη ηελ Υπεξεζία Μηαο ηάζεο θαη απνηειεί
έλαλ από ηνπο πιένλ θξίζηκνπο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ππιώλεο, ζηνπο νπνίνπο, όπσο
όινη πιένλ ζπκθσλνύλ, ζα πξέπεη ζηεξηρζεί ε λέα αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή».
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