KEEΔ “Να δηαθπιαρζεί ν Δπηκειεηεξηαθόο ζεζκόο”

Η Γηνίθεζε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο απέζηεηιε ζήκεξα ζηνλ
Πξσζππνπξγό, θ. Αληώλε Σακαξά, ζηνλ Αληηπξόεδξν ηεο Κπβέξλεζεο, θ. Δπάγγειν
Βεληδέιν, θαη ζηνλ ππνπξγό Αλάπηπμεο θ. Κσζηή Χαηδεδάθε, ην ςήθηζκα πνπ
εμέδσζαλ ηα κέιε ηεο ΚΔΔΔ, ηα νπνία ζπλήιζαλ ζε έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ππό
ηελ πξνεδξεία ηνπ πξνέδξνπ ηεο, θ. Κ. Μίραινπ, ηελ Παξαζθεπή 5 Ινπιίνπ 2013.
Ο επηκειεηεξηαθόο θόζκνο θαιεί ηελ θπβέξλεζε λα ιάβεη όια εθείλα ηα αλαγθαία
κέηξα, ώζηε λα δηαθπιαρζεί ν Δπηκειεηεξηαθόο Θεζκόο πνπ ιεηηνπξγεί ζηε ρώξα καο
κε εμαηξεηηθή επηηπρία ζρεδόλ επί έλαλ αηώλα.
Αδηαπξαγκάηεπηεο ζέζεηο ηεο ΚΔΔΔ είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ θαζεζηώηνο ηνπ Γεκόζηνπ
ραξαθηήξα ησλ Δπηκειεηεξίσλ, κε παξάιιειε δηαηήξεζε ηεο ππνρξεσηηθόηεηαο ηεο
εγγξαθήο ησλ επηρεηξήζεσλ σο κέιε ηνπο, θαζώο θαη ε δηαηήξεζε ηνπ πθηζηακέλνπ
αξηζκνύ ησλ 59 Δπηκειεηεξίσλ ζηε ρώξα.
Παξάιιεια, ηα κέιε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηεο ΚΔΔΔ απνδνθηκάδνπλ ηελ
αθνινπζνύκελε, επί καθξό ρξόλν, ηαθηηθή ελαληίνλ ηνπ ζεζκνύ ηνπ Γεληθνύ
Γξακκαηέα ηνπ ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο θ. Σηέθαλνπ Κνκλελνύ, πνπ απνζθνπεί ζηελ
απνδπλάκσζε θαη ελ ηέιεη ζηνλ αθαληζκό ηνπ Δπηκειεηεξηαθνύ ζεζκνύ.
Δπηζπλάπηεηαη ην ςήθηζκα.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Τα κέιε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο, ηα νπνία ζπλήιζαλ ζε
έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε ππό ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θ. Κσλζηαληίλνπ
Μίραινπ ζηελ Αζήλα ηελ Παξαζθεπή 5 Ινπιίνπ 2013, εμέδσζαλ νκόθσλα ην αθόινπζν
ςήθηζκα :
Η Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο, σο παλειιήλην ζπληνληζηηθό
όξγαλν ησλ 59 Δκπνξηθώλ θαη Βηνκεραληθώλ, Δπαγγεικαηηθώλ θαη Βηνηερληθώλ
Δπηκειεηεξίσλ ηεο ρώξαο, εθθξάδεη ηηο έληνλεο αλεζπρίεο ηεο θαη ηνλ βαζύηαην
πξνβιεκαηηζκό ηεο, όζνλ αθνξά ζην κέιινλ ελόο ζεκειηώδνπο νηθνλνκηθνύ ζεζκνύ, πνπ
ιεηηνπξγεί ζηε ρώξα καο κε εμαηξεηηθή επηηπρία ζρεδόλ έλαλ αηώλα.
Η θπβέξλεζε νθείιεη λα ζηεξίμεη έκπξαθηα ηνλ ηζηνξηθό θαη θαηαμησκέλν απηόλ
ζεζκό γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ηελ αλάπηπμή ηεο θαη λα απνηξέςεη επηπόιαηεο,
άηνικεο θαη ελ γέλεη ερζξηθέο ελέξγεηεο πνπ ζέηνπλ ζε άκεζν θίλδπλν ηε βησζηκόηεηα ηνπ
όινπ επηκειεηεξηαθνύ νηθνδνκήκαηνο ζηε ρώξα καο.
Πξέπεη λα γίλεη αξθνύλησο αληηιεπηό όηη ηα Δπηκειεηήξηα, «ην Σπίηη ηνπ
Δπηρεηξεκαηία», όπσο πξνζθπώο αλαθέξεηαη, απνηεινύλ ζσκαηεηαθνύ ραξαθηήξα
λνκηθά πξόζσπα κε νηθνλνκηθή θαη δηαρεηξηζηηθή απηνηέιεηα, αθνύ ιεηηνπξγνύλ
απνθιεηζηηθά θαη κόλν από ηα έζνδα ησλ κειώλ ηνπο επηρεηξεκαηηώλ θαη δελ
επηβαξύλνπλ θαζόινπ ηνλ Κξαηηθό Πξνϋπνινγηζκό. Τα Δπηκειεηήξηα, κε ηε ζεκεξηλή
ηνπο δνκή, εμππεξεηνύλ ην δεκόζην ζπκθέξνλ ρσξίο νπδεκία δαπάλε ηνπ Γεκνζίνπ,
αθνύ θάζε πξνζθεξόκελε δεκόζηνπ ραξαθηήξα ππεξεζία πξνο ηα κέιε ηνπο θαιύπηεηαη
απνθιεηζηηθά από ηα επηκειεηεξηαθά έζνδα.
Έρεη ηνληζηεί θαη' επαλάιεςε όηη ν επηρεηξεκαηηθόο θόζκνο εμππεξεηείηαη από
ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε κε ην θαζεζηώο ησλ 59 Δπηκειεηεξίσλ ζηε ρώξα, ηα νπνία
επηκεινύληαη ζηελ ρσξνηαμηθή ηνπο αξκνδηόηεηα ην θαζέλα όισλ ησλ ζεκάησλ, πνπ
αλαθύνληαη από ηα κέιε ηνπο.
Δμ άιινπ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη επηηπρήο αληαπόθξηζε ησλ Δπηκειεηεξίσλ
ζηα θαζήθνληά ηνπο, ηόζν πξνο ηελ Πνιηηεία, όζν θαη πξνο ηα κέιε ηνπο, επηβάιιεηαη
όπσο δηαηεξεζεί ην θαζεζηώο ηνπ δεκόζηνπ ραξαθηήξα απηώλ, κε ηελ παξάιιειε
δηαηήξεζε ηεο ππνρξεσηηθόηεηαο ηεο εγγξαθήο θαη ζπλδξνκήο ησλ κειώλ.
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, ηα κέιε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηεο Κεληξηθήο
Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ, νκόθσλα απνθάζηζαλ λα δεηήζνπλ από ηελ Πνιηηεία όπσο, κε
θαηάιιειεο ελέξγεηεο θαη πάληνηε ζε ζπλελλόεζε κε ηελ Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή ηεο
Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ, εληζρύζεη ηνλ επηκειεηεξηαθό ζεζκό θαη απνηξέςεη
θάζε πξνζπάζεηα θαη επηβνπιή, από νπνπδήπνηε θαη αλ πξνέξρεηαη απηή, κε ζηόρν ηεο
εμππεξέηεζε ηεο εζληθήο καο νηθνλνκίαο, ηελ νπνία ππεξεηνύλ νη επηκειεηεξηαθνί
ζηόρνη.
Παξάιιεια, ηα κέιε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο
Δπηκειεηεξίσλ, κεηά από εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θ. Κσλζηαληίλνπ Μίραινπ,
απνθάζηζαλ νκόθσλα θαη έληνλα λα απνδνθηκάζνπλ ηελ, επί καθξό ρξόλν,
αθνινπζνύκελε από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Δκπνξίνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθόηεηαο, θ. Σηέθαλν Κνκλελό, ηαθηηθή πξνζβνιήο ηνπ επηκειεηεξηαθνύ
θύξνπο θαη ησλ πξνζπαζεηώλ, πνπ θαηαβάιινληαη από ηελ Κεληξηθή Έλσζε θαη ηα

Δπηκειεηήξηα γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε
θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα. Η ηαθηηθή απηή ηνπ σο άλσ θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα, ε νπνία,
αηπρώο, ζπλερίδεηαη κέρξη θαη ζήκεξα, παξά ηηο έληνλεο αληηδξάζεηο θαη δηακαξηπξίεο
ησλ επηκειεηεξηαθώλ θνξέσλ, απνηειεί κηα ερζξηθή θαη θαθεληξερή γηα ηα
Δπηκειεηήξηα ηεο ρώξαο ελέξγεηα, ε νπνία πξέπεη λα απνδνθηκαζζεί από όινπο.
Τα κέιε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ
Διιάδνο, νκόθσλα θαηέιεμαλ ζηελ απνδνρή ηνπ ςεθίζκαηνο απηνύ, εθθξάδνληαο θαη
ηελ επρή ηνπο όπσο ε Πνιηηεία αληηιεθζεί ην αιεζέο ζπκθέξνλ ηεο ρώξαο θαη επηηξέςεη
ζηα Διιεληθά Δπηκειεηήξηα όπσο απεξίζπαζηα θαη εληζρπκέλα αθνζησζνύλ ζην έξγν
ηνπο επ' αγαζώ ηεο εζληθήο καο νηθνλνκίαο.
Αζήλα, 5 Ινπιίνπ 2013

