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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΑΝΣΙΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΣΑΗ ΣΟΤ κ. ΣΟΤΡΝΑΡΑ:
ΑΠΔΡΡΙΨΔ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΑ,
ΑΓΝΟΩΝΣΑ 185 ΔΚΛΔΓΜΔΝΟΤ ΒΟΤΛΔΤΣΔ

Ζ επηκειεηεξηαθή θνηλόηεηα θαηαγγέιιεη ηελ αληηδεκνθξαηηθή ζπκπεξηθνξά
ηνπ εμσθνηλνβνπιεπηηθνύ ππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, θ. Γηάλλε ηνπξλάξα, ν νπνίνο
αξλήζεθε λα εληάμεη ζην λνκνζρέδην πνπ ζπδεηήζεθε θαη ςεθίζηεθε ζήκεξα ζηε
Βνπιή ηελ ηξνπνινγία γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ππνρξεσηηθόηεηαο ηεο εγγξαθήο ησλ
επηρεηξήζεσλ ζηα επηκειεηήξηα, αγλνώληαο επηδεηθηηθά ηε βνύιεζε 185 εθιεγκέλσλ
εθπξνζώπσλ ηνπ ειιεληθνύ ιανύ ζηε Βνπιή από θόκκαηα ηνπ ζπληαγκαηηθνύ ηόμνπ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Βνπιήο, ν ππνπξγόο Οηθνλνκηθώλ
αληηκεηώπηζε ηηο έληνλεο δηακαξηπξίεο θαη θαηαγγειίεο ησλ βνπιεπηώλ πνπ ηνλ
θαινύζαλ λα εληάμεη ηελ ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδηό ηνπ γηα λα απνθαζίζεη ην ζώκα
ηνπ θνηλνβνπιίνπ θαη όρη απηόο κνλνκεξώο αλ πξέπεη λα γίλεη λόκνο ηνπ θξάηνπο, κε
ηελ εθηίκεζε όηη αλ ηεζεί ζε ςεθνθνξία δε ζα ηελ ςήθηδαλ κόλν 185 αιιά 250
βνπιεπηέο.
ην κεηαμύ, ν πξόεδξνο θαη ε Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή ηεο ΚΔΔ απέζηεηιαλ
ζήκεξα επραξηζηήξηεο επηζηνιέο ζηνλ πξόεδξν ηνπ ΤΡΗΕΑ, θ. Αιέμε Σζίπξα, ζηνλ
πξόεδξν ησλ Αλεμάξηεησλ Διιήλσλ, θ. Πάλν Κακκέλν, ζηνλ πξόεδξν ηεο ΓΖΜΑΡ,
θ. Φώηε Κνπβέιε, θαζώο θαη ζηνλ πξόεδξν ηεο πκθσλίαο γηα ηε Νέα Διιάδα, θ.
Αλδξέα Λνβέξδν, γηα ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηνλ αγώλα πνπ δίλεη ε
κηθξνκεζαία επηρεηξεκαηηθόηεηα γηα ηε ζσηεξία ηνπ επηκειεηεξηαθνύ ζεζκνύ, πνπ
απνηειεί ηε θσλή ησλ επηρεηξήζεσλ αλά ηελ επηθξάηεηα. Δηδηθόηεξα, ζηελ επηζηνιή
επηζεκαίλεηαη «όηη ν αγώλαο πνπ δίλεη ε επηκειεηεξηαθή θνηλόηεηα απνζθνπεί όρη ζε
πξνζσπηθά ή ζπληερληαθά νθέιε αιιά ζηελ επηβίσζε ηνπ ζπλόινπ ησλ
κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρώξαο, πνπ δέρνληαη κηα αλειεή επίζεζε από
ζπγθεθξηκέλα πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα. Με ηελ θαηάξγεζε ηεο
ππνρξεσηηθόηεηαο ηα επηκειεηήξηα απνδπλακώλνληαη νηθνλνκηθά θαη νδεγνύληαη ζε
αθαληζκό, γεγνλόο πνπ ζα απνζηεξήζεη θάζε κνξθή εθπξνζώπεζεο ηεο
κηθξνκεζαίαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα θίκσζεο ηεο θσλήο ηεο».
Παξάιιεια, ζηηο Βξπμέιιεο κεηέβε ζήκεξα ν πξόεδξνο ηεο Κεληξηθήο
Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο, θ. Κσλζηαληίλνο Μίραινο, πξνθεηκέλνπ λα
ζπκκεηάζρεη ζε έθηαθηε πλεδξίαζε ηνπ Δπξσεπηκειεηεξίνπ, ζην πιαίζην ησλ
ελεξγεηώλ πνπ γίλνληαη από ηελ ειιεληθή επηκειεηεξηαθή θνηλόηεηα γηα ηε
δηαηήξεζε ηνπ ηζρύνληνο λνκηθνύ θαζεζηώηνο ησλ ειιεληθώλ επηκειεηεξίσλ θαη
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ηελ αλαηξνπή ηεο λνκνζεηηθήο δηάηαμεο πνπ πξνβιέπεη ηελ άξζε ηεο
ππνρξεσηηθόηεηαο ηεο εγγξαθήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα επηκειεηήξηα από 1-1-2015.
Τπελζπκίδεηαη όηη ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα βξέζεθαλ ζηελ Αζήλα γηα ην
ζθνπό απηό ν πξόεδξνο ηνπ Δπξσεπηκειεηεξίνπ, θ. Richard Weber, θαζώο θαη ν Γ.Γ.
ηνπ Δπξσεπηκειεηεξίνπ, θ. Arnaldo Abruzzini, νη νπνίνη καδί κε ηνλ αληηπξόεδξν ηνπ
Δπξσεπηκειεηεξίνπ, θ. Κ. Μίραιν, επηζθέθηεθαλ ηνλ πξσζππνπξγό, θ. Αληώλε
ακαξά, ζηνλ νπνίν θαη επεζήκαλαλ ηελ αλαγθαηόηεηα δηαηήξεζεο ηνπ ππάξρνληνο
θαζεζηώηνο ησλ ειιεληθώλ επηκειεηεξίσλ.
ήκεξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηα επηκειεηήξηα ησλ ρσξώλ πνπ αλήθνπλ
ζηνλ ππξήλα ηεο Δπξσδώλεο θαη αλαπηύζζνπλ δπλακηθέο νηθνλνκίεο είλαη Ννκηθά
Πξόζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, κε ππνρξεσηηθόηεηα εγγξαθήο θαη αληαπνδνηηθώλ
ηειώλ ζε απηά ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη ρώξεο απηέο είλαη νη Απζηξία, Γαιιία,
Γεξκαλία, Ηηαιία, Οιιαλδία, Λνπμεκβνύξγν, Διιάδα θαη Ηζπαλία. Δηδηθόηεξα γηα ηελ
Ηζπαλία, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί όηη πξηλ από πεξίπνπ ηξία ρξόληα, έγηλε πξνζπάζεηα
αιιαγήο ηνπ θαζεζηώηνο, όπσο γίλεηαη ζήκεξα ζηελ Διιάδα, αιιά ην κνληέιν απηό
θξίζεθε όηη δελ εμππεξεηνύζε ηε κηθξνκεζαία επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη γεληθόηεξα ηα
ζπκθέξνληα ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη ελ ηέιεη επαλήιζαλ ζην πξόηεξν θαζεζηώο.
ε αληηδηαζηνιή, νη ρώξεο πνπ δελ ηζρύεη ππνρξεσηηθόηεηα εγγξαθήο ζηα
επηκειεηήξηα είλαη θπξίσο ρώξεο πνπ αλήθνπλ ζηε ιεγόκελε πξώελ Αλαηνιηθή
Δπξώπε (Βνπιγαξία, Σζερία, Δζζνλία, Οπγγαξία, Ληζνπαλία, Λεηνλία, Πνισλία,
Ρνπκαλία, ινβαθία, ινβελία), θαζώο θαη ρώξεο εθηόο Δπξσδώλεο (Γαλία, νπεδία
θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην).
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