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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

Σελ απαίηεζε ηεο επηκειεηεξηαθήο θνηλόηεηαο λα θαηαξγεζεί άκεζα ε 

δηάηαμε ηεο πξάμεο λνκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ κε ηελ νπνία αίξεηαη ε 

ππνρξεσηηθόηεηα εγγξαθήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα επηκειεηήξηα από ηελ 1-1-2015 

επαλαβεβαίσζε νκόθσλα ε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο 

Επηκειεηεξίσλ Ειιάδνο, πνπ ζπλεδξίαζε, ζηελ αίζνπζα «Δξκήο» ηνπ Δκπνξηθνύ θαη 

Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, ηελ Παξαζθεπή 25 Απξηιίνπ.  

 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ΚΔΔ ζπδεηήζεθαλ 

δηεμνδηθά νη ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζε ό,ηη αθνξά ζηελ πξνώζεζε ηεο ηξνπνινγίαο, ηελ 

νπνία έρνπλ πξνζππνγξάςεη 185 βνπιεπηέο ηνπ ειιεληθνύ θνηλνβνπιίνπ θαη κε ηελ νπνία 

απνθαζίζηαηαη ε ππνρξεσηηθόηεηα ηεο εγγξαθήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα επηκειεηήξηα. 

Όπσο είλαη γλσζηό, ε θπβέξλεζε έρεη ήδε αξλεζεί λα εληάμεη ηελ ηξνπνινγία ζε 

λνκνζρέδην ηνπ ΤΠΔΚΑ, ζηηο 11 Απξηιίνπ, ελώ θαη ε εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο 

αξλείηαη λα ηελ απνδερηεί. ύκθσλα κε όζα ελεκέξσζαλ ην ζώκα ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ν πξόεδξνο θαη ε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηεο ΚΔΔ, νη πξνζπάζεηεο γηα λα 

εληαρζεί ε ηξνπνινγία ζε λνκνζρέδην ζπλερίδνληαη θαη ήδε ε θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα ηεο 

ΓΖΜΑΡ, νη ΑΝΔΛ, ν πξόεδξνο ηεο πκθσλίαο γηα ηε Νέα Διιάδα,  θ. 

Αλδξέαο Λνβέξδνο, θαζώο θαη ν αλεμάξηεηνο βνπιεπηήο Β' Αζελώλ, θ. Μίκεο 

Αλδξνπιάθεο, θαηέζεζαλ εθ λένπ ηελ ηξνπνινγία, πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζεί ζε λέν 

λνκνζρέδην.   

 

Όπσο επηζεκάλζεθε από ηνλ πξόεδξν ηεο ΚΔΔ, θ. Κσλζηαληίλν Μίραιν, ν αγώλαο 

πνπ έρνπλ μεθηλήζεη ηα επηκειεηήξηα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζην ζηόραζηξν ηεο ηξόηθαο θαη 

ηεο θπβέξλεζεο, απνζθνπεί πξσηίζησο ζηε δηάζσζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκνύ, πνπ 

απνηειεί ζήκεξα ηε θσλή ηεο κηθξνκεζαίαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε όιε ηε ρώξα. Ο 

επηδησθόκελνο αθαληζκόο ησλ επηκειεηεξίσλ, αλ επηηεπρζεί, ζα απνηειέζεη ην πξώην 

βήκα γηα ηελ εμάιεηςε θάζε ζπιινγηθήο εθπξνζώπεζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, 

θαζώο ηα επηκειεηήξηα είλαη βαζηθνί ρξεκαηνδόηεο θαη ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ εξγνδνηηθώλ 

νξγαλώζεσλ ησλ εκπόξσλ θαη ησλ επαγγεικαηνβηνηερλώλ. Σνπνζεηήζεηο κε ηηο νπνίεο 

ζπκθώλεζε νκόθσλα ην ζώκα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ΚΔΔ.  

 

ην πιαίζην απηό, απνθαζίζηεθαλ:  

1. Η θαηαδίθε ησλ θπβεξλεηηθώλ πνιηηηθώλ πνπ βάιινπλ θαηά ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηκειεηεξίσλ. 
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2. Ζ πινπνίεζε ηεο απόθαζεο ηεο πξνεγνύκελεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Ζξαθιείνπ, 4 

θαη 5 Απξηιίνπ, γηα απόζπξζε από ηα ςεθνδέιηηα ησλ δύν θνκκάησλ ηεο 

ζπκπνιίηεπζεο Νέαο Δεκνθξαηίαο θαη ΠΑΟΚ ησλ ππνςεθίσλ  εθπξνζώπσλ από 

ηα Δηνηθεηηθά πκβνύιηα ησλ επηκειεηεξίσλ. ε πεξίπησζε άξλεζεο θάπνησλ λα 

πινπνηήζνπλ ηελ απόθαζε, ε επηκειεηεξηαθή θνηλόηεηα δελ ζα ζηεξίμεη ηνπο 

ππνςεθίνπο απηνύο.  

 

3. Εεηείηαη ε παξαίηεζε ηνπ ππνπξγνύ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο θ. Κσζηή 

Υαηδεδάθε, σο ερζξνύ ηεο κηθξνκεζαίαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο. 

 

4. Ζ ζύζηαζε ζπληνληζηηθνύ νξγάλνπ γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ λνκνζεηηθνύ νξγάλνπ 

ζε ό,ηη αθνξά ηελ εμέιημε ηεο ηξνπνινγίαο θαη γεληθόηεξα ησλ ζρεηηθώλ λνκνζεηηθώλ 

πξσηνβνπιηώλ, πνπ αθνξνύλ ζηα επηκειεηήξηα θαη ελ γέλεη ζηε κηθξνκεζαία 

επηρεηξεκαηηθόηεηα.  

 

5. Ζ κεγηζηνπνίεζε ησλ ελεξγεηώλ ηνπ Επξσεπηκειεηεξίνπ θαη ν ζπληνληζκόο ησλ 

εζληθώλ επξσπατθώλ επηκειεηεξίσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάπηπμε ηεο κηθξνκεζαίαο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ Διιάδα θαη ηηο ππόινηπεο επξσπατθέο ρώξεο.  

 

ηε Γεληθή πλέιεπζε παξέζηεζαλ θαη απεύζπλαλ ραηξεηηζκό ν πξόεδξνο ηνπ 

Δπξσεπηκειεηεξίνπ, θ. Richard Weber,  θαζώο θαη ν Γ.Γ. ηνπ Δπξσεπηκειεηεξίνπ, θ. 

Arnaldo Abruzzini, νη νπνίνη εμέθξαζαλ ηε ζηήξημε ηεο επξσπατθήο επηκειεηεξηαθήο 

θνηλόηεηαο ζηα ειιεληθά επηκειεηήξηα. εκεηώλεηαη όηη νη θθ. Weber θαη Abruzzini, 

θαζώο θαη ν πξόεδξνο ηεο ΚΔΔ, θ. Κσλζηαληίλνο Μίραινο, ν νπνίνο είλαη αληηπξόεδξνο 

ηνπ Δπξσεπηκειεηεξίνπ, επηζθέθηεθαλ ηελ Πέκπηε ην απόγεπκα ηνλ πξσζππνπξγό, θ. 

Αληώλε ακαξά, θαη ηνπ έζεζαλ ην αίηεκα άξζεο ηεο λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο γηα ηα 

ειιεληθά επηκειεηήξηα, ρσξίο όκσο λα ιάβνπλ ζεηηθή απάληεζε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


