ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΤΕΛΟΣ ΓΕΜΗ – ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

Με το νέο νόμο 4314/2014 και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις για την
τροποποίηση της επιμελητηριακής νομοθεσίας, γίνεται πράγματι, μια προσπάθεια
διατήρησης του ρόλου των Επιμελητηρίων, με ταυτόχρονη διασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου επιχειρήσεων. Θεωρούμε καταρχήν
θετική τη ρύθμιση, επισημαίνοντας ότι η συμβολή και οι παρεμβάσεις μας, έπαιξαν
σημαντικό ρόλο στην τελική διαμόρφωση των ευνοϊκών για το θεσμό, διατάξεων του
νομοθετήματος.
Ωστόσο, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε τις ενστάσεις μας, κυρίως ως προς τα σημεία
διαφοροποίησης σε σχέση με το αρχικό νομοσχέδιο, που από κοινού
επεξεργαστήκαμε και το οποίο ο Υπουργός παρουσίασε ως τελικό. Ισχύουν οι
αντιρρήσεις μας για το ότι έχει απαλειφθεί το «αυτοδίκαιο» όσον αφορά την υπαγωγή
και την εγγραφή των μελών στα Επιμελητήρια ταυτόχρονα με την έναρξη της
επιχείρησης, αλλά και για την ασάφεια στην περιγραφή ορισμένων επιμελητηριακών
αρμοδιοτήτων δημοσίου δικαίου, κατ΄ εξουσιοδότηση.
Επιλογή μας, έως σήμερα, ήταν να μην ακολουθήσουμε τη βιαστική και θορυβώδη
αντίδραση και έκφραση των θέσεών μας, στα επί μέρους ζητήματα που δημιουργούν
οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις. Επικεντρωθήκαμε στην οργάνωση και ανάλυση των
προβλεπόμενων ανταποδοτικών υπηρεσιών, με σκοπό να αξιοποιήσουμε όλα τα μέσα
που διαθέτουμε, προς όφελος της ανάπτυξης και βιωσιμότητας των μελών μας.
Επίσης, να διεκδικήσουμε με διάλογο και τεκμηριωμένες θέσεις, τις βελτιωτικές
ρυθμίσεις σε επί μέρους θέματα, όπως: έκδοση αποφάσεων και εγκυκλίων που
αποσαφηνίζουν τις αρμοδιότητες ώστε να μην αποτελούν σύντομα «κενό γράμμα του
νόμου», ευελιξία προσλήψεων για την ενίσχυση των δομών μας με ανθρώπινο
δυναμικό ώστε να ενισχυθεί αμφίδρομα η σχέση εμπιστοσύνης με τα μέλη μας,
έμπρακτη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου
ώστε να είναι αδιαμφισβήτητη και αποτελεσματική η τήρησή του από τις Υπηρεσίες
των Επιμελητηρίων.
Με αφορμή πρόσφατες φωνές διαμαρτυρίας και δημοσιεύματα που αφορούν τα ποσά
του «τέλους τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ», εκφράζουμε την άποψή μας ότι η
οργάνωση, ενημέρωση και τροφοδότηση του Γ.Ε.ΜΗ, υπηρετείται ακώλυτα και
απολύτως εναρμονισμένα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία από τις κατά
τόπους Υπηρεσίες των Επιμελητηρίων. Η συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας του
εθνικού αυτού οργάνου δημοσιότητας, που αποτελεί ταυτόχρονα και μέσο
προστασίας των ίδιων των επιχειρήσεων, του κοινού αλλά και του δημοσίου
συμφέροντος, είναι απολύτως αναγκαία. Η ετήσια οικονομική επιβάρυνση των
επιχειρήσεων – ειδικά των κεφαλαιουχικών εταιρειών - είναι χαμηλή, ιδιαιτέρως αν
εκτιμηθεί συγκριτικά με τις προηγούμενες καταργηθείσες (δημοσίευση σε

εφημερίδες, Τυπογραφείο, με υπέρογκα τέλη που κατέβαλαν, περισσότερες από μια
φορά ετησίως).
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο θα παραμείνει σταθερός συνεργάτης στο πλευρό της
επιχείρησης και μεσολαβητής της με όλους τους δημόσιους φορείς. Θα επιδιώξει με
συνέπεια, την προώθηση των δίκαιων αιτημάτων του μικρού και μεσαίου
επιτηδευματία και θα τον υποστηρίξει με σύγχρονες και ανταποδοτικές υπηρεσίες,
ανταποκρινόμενο στο νέο διαμορφωμένο επιχειρηματικό περιβάλλον.

