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ΨΗΦΘΣΜΑ 
 

Τα Δπηκειεηήξηα ησλ  Διιεληθώλ λεζηώλ, κέιε ηνπ Δπηκειεηεξηαθνύ Οκίινπ 

Αλάπηπμεο Διιεληθώλ Νεζηώλ ( Δ.Ο.Α.Δ.Ν.), εθπξνζσπνύκελα από ηνπο 

Πξνέδξνπο θαη κέιε ησλ Γηνηθήζεσλ ηνπο, πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 33
ε
  Γεληθή 

Σπλέιεπζε ηνπ Δ.Ο.Α.Δ.Ν., ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Σακνζξάθε, ζηηο 12 

Οθησβξίνπ 2013.  

 

Λαμβάνονηαρ  ςπόψη:  

Τηο κεζνδεπκέλεο πξαθηηθέο θαη ελέξγεηεο ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ πνπ νδεγνύλ κε 

καζεκαηηθή αθξίβεηα ζηελ ζπξξίθλσζε θαη απνδόκεζε ηνπ Δπηκειεηεξηαθνύ 

ζεζκνύ ζηε ρώξα καο, όπσο: 

 ηελ πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ κε ηελ νπνία θαηαξγείηαη ε 

ππνρξεσηηθόηεηα ησλ Δπηκειεηεξίσλ, από 01/01/2015. 

 ηηο λέεο δηαηάμεηο ηνπ ΚΒΣ πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ εκπινθή ησλ 

Δπηκειεηεξίσλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία θαη νδεγνύλ ζηελ 

απνκείσζε ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπο πόξσλ. 

 ηελ αδηθαηνιόγεηε θαζπζηέξεζε ιεηηνπξγίαο από ηα Δπηκειεηήξηα ησλ 

λέσλ λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλσλ ππεξεζηώλ, όπσο ε έθδνζε αδεηώλ 

ιεηηνπξγίαο ΜΜΔ, θ.ι.π. 

 ηα ζπλερή δεκνζηεύκαηα πεξί ηδησηηθνπνίεζεο ή θαη θαηάξγεζεο ησλ 

Δπηκειεηεξίσλ. 

 ηελ αλαζηάησζε θαη ηηο ζνβαξέο δπζρέξεηεο πνπ πξνθαιεί ε δηακνξθσζείζα 

αβέβαηε θαηάζηαζε, ζηελ εθηέιεζε ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ έξγνπ ησλ 

Δπηκειεηεξίσλ. 

 

Εκθπάζοςν: 

Τνλ έληνλν πξνβιεκαηηζκό θαη ηε βαζεηά ηνπο αλεζπρία , όζνλ αθνξά ην κέιινλ 

ηνπ Δπηκειεηεξηαθνύ ζεζκνύ, πνπ ιεηηνπξγεί ζηε ρώξα καο κε απόιπηε επηηπρία 

ζρεδόλ έλαλ αηώλα θαη κάιηζηα κε νηθνλνκηθή θαη δηαρεηξηζηηθή απηνηέιεηα, ρσξίο 

θακηά επηβάξπλζε ηνπ Κξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. 

 

Θεωπούν όηι: 

 Ο  ηζηνξηθόο θαη θαηαμησκέλνο ζεζκόο ησλ Δπηκειεηεξίσλ, πνπ ζηήξημε θαη 

ζηεξίδεη ηνλ έιιελα επηρεηξεκαηία θαη ηδηαίηεξα ην λεζηώηε,  επηβάιιεηαη λα 
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δηαηεξεζεί κε ην ηζρύνλ θαζεζηώο δεκόζηνπ ραξαθηήξα, αιιά θαη λα 

εληζρπζεί γηα λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα θαη ηελ εζληθή νηθνλνκία, ζηελ δύζθνιε νηθνλνκηθή 

ζπγθπξία πνπ δηαλύνπκε. 

 Η θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπο ζηελ βειηίσζε ηεο εηθόλαο ηεο ρώξαο θαη ζηελ 

ηήξεζε ησλ κλεκνληαθώλ ηεο ππνρξεώζεσλ, κε ηελ επηηπρή δηαρείξηζε ησλ 

λέσλ εξγαιείσλ αλάπηπμεο, όπσο ην Γ.Δ.ΜΗ. θαη ε Υπεξεζία Μηαο Σηάζεο, 

εληζρύεη ηελ αλαγθαηόηεηα  ηεο ύπαξμεο θαη ηνπ ξόινπ πνπ επηηεινύλ. 

 

Ζηηούν:  

Από ηελ πνιηηεία λα απνηξέςεη θάζε πξνζπάζεηα, από νπνπδήπνηε θαη αλ 

πξνέξρεηαη, πνπ ζηξέθεηαη ελάληηα ζηνλ Δπηκειεηεξηαθό ζεζκό θαη ζε ζπλελλόεζε 

κε ηελ Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ, λα ιάβεη όια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ 

δηαθύιαμε θαη αλαβάζκηζή ηνπ ζεζκνύ, πξνο όθεινο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο θαη ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο.  

 

Χεθίζηεθε νκόθσλα 

 

 

Τν παξόλ ςήθηζκα απεπζύλεηαη: 

 

1. Σηνλ Υπνπξγό Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο, θ. Κσζηή Φαηδεδάθε. 

2. Σηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Δκπνξίνπ, θ. Σηέθαλν Κνκλελό 

 

    Κνηλνπνηείηαη: 

1. Σηελ Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο 

2. Σηα Δπηκειεηήξηα Διιάδνο 

3. Σηελ Οκνζπνλδία Σπιιόγσλ Υπαιιήισλ Δπηκειεηεξίσλ 

 

 

 

 

 


