
Επιζηολή Προέδρου Επιμεληηηρίου Σερρών για ηην Κατάργηση του 

Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων 

* 

Αμηφηηκε Κχξηε Τπνπξγέ, 

Με αθνξκή ηελ απξηαλή (07.05.2014) ζχζθεςε ζην Τπνπξγείν ζαο γηα ηελ 

Τπνπξγηθή Απφθαζε 225/32352/ 10-3-2014, ζηελ νπνία ζεκεησηένλ δελ 

θιεζήθακε σο Επηκειεηήξηα, κνινλφηη είκαζηε νη επίζεκνη εθπξφζσπνη ηνπ 

εκπνξηθνχ θφζκνπ θαη νη ζεζκνζεηεκέλνη ζχκβνπινη ηεο Πνιηηείαο ζε ζέκαηα 

νηθνλνκηθά θαη επηρεηξεκαηηθά, επηηξέςηε καο λα ζαο εθζέζνπκε ηηο ζέζεηο καο επ’ 

απηήο: 

Σν Επηκειεηήξην εξξψλ έρεη γίλεη δέθηεο πνιιψλ αληηδξάζεσλ θαη 

παξαπφλσλ κειψλ ηνπ γηα ηα πξνβιεπφκελα ζηελ αλσηέξσ Τπνπξγηθή 

Απφθαζε, ζρεηηθά κε ηελ θαηάζεζε Εγγπεηηθήο Επηζηνιήο γηα ηελ εγγξαθή ησλ 

Εκπφξσλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ ζην Εληαίν Μεηξψα Εκπφξσλ Αγξνηηθψλ 

Πξντφλησλ ηνπ Ν. 3955/2011. Με απηήλ ηελ Απφθαζή ζαο ζεσξνχκε φηη 

δεκηνπξγνχληαη άληζνη φξνη άζθεζεο ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο 

εμαγσγήο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο ζέηε) δηαθνξεηηθά φξηα θαη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έθδνζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο κεηαμχ ησλ εμπόρων, ησλ 

εηζαγσγέσλ, ησλ εμαγσγέσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη άιισλ εκπιεθφκελσλ ' 

άιια πξνβιέπνληαη γηα ηνπο εκπφξνπο, άιια γηα ηνπο κεζίηεο, άιια γηα ηνπο 

ηππνπνηεηέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, άιια γηα ηνπο αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο 

θ.ν.θ. 

Θεσξνχκε φηη ε Τπνπξγηθή απηή Απφθαζε πξέπεη λα αλαθιεζεί δηφηη 

(αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά): 

• Η κεγάιε πιεηνςεθία ησλ αγξνηψλ απφ 01/01/2014 είλαη πιένλ 

επηηεδεπκαηίεο, εθδίδνπλ απηνί ηηκνιφγηα (επνκέλσο δελ έρνπλ εθαξκνγή 

νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.3955/2011 θαη 

πξνζηαηεχνληαη φπσο φινη νη επηηεδεπκαηίεο απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα . 

• Σν κέηξν απηφ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο. 

Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, ε 

έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, νπζηαζηηθά κε ηελ ππνπξγηθή απηή απφθαζε 

δηνγθψλεηαη. 

• Μεγαιψλεη ηελ γξαθεηνθξαηία πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη 

επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα απηνχ. Αληί λα θαηαξγνχληαη άδεηεο θαη δηάθνξεο 

άιιεο ππνρξεσηηθέο εγγξαθέο, απηέο απμάλνληαη δεκηνπξγψληαο λέα 

πξνβιήκαηα. 

• Δεκηνπξγεί αληζφηεηα ζε ζρέζε κε άιινπο θιάδνπο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο νη πσιήζεηο ησλ νπνίσλ δελ πξνζηαηεχνληαη π.ρ. 

νηθνδνκηθά πιηθά. 

•  Ο θιάδνο απηφο πξέπεη λα απνηειέζεη ηελ αηρκή ηνπ δφξαηνο ησλ 



εμαγσγψλ ηεο ρψξαο, πξέπεη λα βνεζεζεί θαη φρη λα ζηεξείηε ξεπζηφηεηαο 

ιφγσ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ 

• Η εμαίξεζε ησλ εηζαγσγέσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ δεκηνπξγεί ζπλζήθεο 

αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ειιεληθψλ θαη μέλσλ επηρεηξήζεσλ. 

Επηπξνζζέησο, ε χπαξμε ηνπ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ (Γ.Ε.ΜΗ.) 

πνπ ηεξνχλ ηα Επηκειεηήξηα σο ηνπ κνλαδηθνχ θαη εληαίνπ Εκπνξηθνχ Μεηξψνπ, 

ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ αζθνχλ εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ μεθίλεζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2011, ζρεδφλ 

ηαπηφρξνλα κε ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 3955/2011 γηα ην Μεηξψν Εκπφξσλ 

Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ, ζεσξνχκε φηη θαζηζηά απνιχησο πεξηηηή θαη 

γξαθεηνθξαηηθή ηελ χπαξμε ελφο αθφκα Μεηξψνπ θαη γηα ην ιφγν απηφ δεηάκε 

ηελ θαηάξγεζε ηνπ Μεηξψνπ Εκπφξσλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ, δεδνκέλνπ, 

κεηαμχ άιισλ θαη ηνπ φηη: 

• Η δεκνζηφηεηα πνπ δεκηνπξγεί ν Νφκνο 3955/2011 ήδε πθίζηαηαη κέζσ 

ηνπ Γ.Ε.ΜΗ. φπνπ έρνπλ πξφζβαζε φινη. 

Κχξηε Τπνπξγέ, ζηελ παξνχζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία, φπνπ είλαη πεξηζζφηεξν 

απφ πνηέ δεηνχκελα: 

> ε απξφζθνπηε άζθεζε ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο θαη κε ηζφηηκε κεηαρείξηζε απφ ηελ Πνιηηεία 

> ε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο 

> ε ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ε 

> κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ε νπνία επηηπγράλεηαη κεηαμχ άιισλ θαη κε 

ηελ χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ Εκπνξηθνχ Μεηξψνπ, ηνπ Γ.Ε.ΜΗ. 

πηζηεχνπκε φηη ζα ιάβεηε ζνβαξά ππφςε ζαο ηηο ζέζεηο καο θαη ηηο πξνηάζεηο καο 

θαη ζα ηηο πηνζεηήζεηε, αλαθαιψληαο ηελ αλσηέξσ ΚΤΑ θαη θαηαξγψληαο ην 

Μεηξψν Εκπφξσλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ ηνπ Ν. 3955/2011. Σέινο, έζησ θαη ηελ 

χζηαηε ζηηγκή, πηζηεχνπκε φηη ζα πξνβείηε ζε δηνξζσηηθή ελέξγεηα θαιψληαο 

ζηελ απξηαλή σύσκεψη εκπρόσωπο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Επηκειεηεξίσλ 

Ειιάδνο (ΚΕΕΕ). 

Με ηηκή 
Ο Πξφεδξνο ηνπ Επηκειεηεξίνπ εξξψλ θαη Εθπξφζσπνο ηεο ΚΕΕΕ ζηελ 

δηαβνχιεπζε ηνπ ΤΠΑΑΣ γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020 
Υξήζηνο Μέγθιαο 
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