Υπέξ ηεο δηαηήξεζεο ηεο ππνρξεσηηθήο εγγξαθήο ζηα
Δπηκειεηήξηα ν Πξόεδξνο ηνπ ΠΑΣΟΚ – Σπλάληεζε Δπ. Βεληδέινπ
κε εθπξνζώπνπο ηεο επηκειεηεξηαθήο θνηλόηεηαο

Σε δήισζε ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ηεο ππνρξεσηηθήο εγγξαθήο ζηα
Δπηκειεηήξηα πξνέβε ν Πξόεδξνο ηνπ ΠΑΣΟΚ θ. Δπάγγεινο Βεληδέινο θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζήο ηνπ κε ην Πξνεδξείν ηεο ΚΔΔΔ θαη ηνπο
επηθεθαιήο ησλ κεγαιύηεξσλ Δπηκειεηεξίσλ ηεο ρώξαο.
Η ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Τεηάξηε 12 Μαξηίνπ 2014 ζην θηίξην ηνπ
Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ κε πξσηνβνπιία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ
Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ θ. Γηάλλε Φαηδεζενδνζίνπ.
Ο θύξηνο Βεληδέινο δεζκεχζεθε φηη ην ΠΑΣΟΚ ζα ππνζηεξίμεη ηελ πξφηαζε ηεο
ΚΔΔΔ θαη ησλ Δπηκειεηεξίσλ, λα κελ εθαξκνζηεί ε δηάηαμε πνπ θαηαξγεί ηελ
ππνρξεσηηθή εγγξαθή ζηα Δπηκειεηήξηα απφ πξψηε Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2015. Ο
Πξφεδξνο ηνπ ΠΑΣΟΚ ζπκθψλεζε κε ηελ άπνςε φηη ηα Δπηκειεηήξηα θαινχληαη
λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζηηο επηρεηξήζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ,
ρξεκαηνδνηνχκελα απνθιεηζηηθά απφ ηα κέιε ηνπο θαη ρσξίο λα επηβαξχλνπλ ην
θνηλσληθφ ζχλνιν. Αλαγλψξηζε δε ην έξγν πνπ ηα Δπηκειεηήξηα επηηεινχλ ηφζν
εληφο ηεο ρψξαο σο ζχκβνπινη ηεο θπβέξλεζεο, φζν θαη εθηφο, ζε ζέκαηα
πξνψζεζεο θαη αλάπηπμεο δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Δ.Δ.Α θ. Γηάλλεο Φαηδεζενδνζίνπ ππνγξάκκηζε φηη ν ξφινο
ηνπ ζχγρξνλνπ Δπηκειεηεξίνπ ζθφπηκα ππνβαζκίδεηαη απφ νξηζκέλνπο θχθινπο,
ελψ είλαη πνιιαπιάζηα σθέιηκνο γηα ηελ Πνιηηεία θαη ηηο επηρεηξήζεηο ζε ζρέζε
κε ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ησλ ιίγσλ επξψ πνπ θαηαβάιιεη ην θάζε κέινο.
Πξφζζεζε πσο νη δσξεάλ θνξνηερληθέο θαη λνκηθέο ζπκβνπιέο, ηα εμεηδηθεπκέλα
ζεκηλάξηα, νη ππεξεζίεο ΓΔΜΗ, ε έγθπξε ελεκέξσζε θαη ε αμηφπηζηε
εθπξνζψπεζε ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη κεξηθέο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ κφλν ηα
Δπηκειεηήξηα παξέρνπλ ζήκεξα κε απηφ ην ειάρηζην θφζηνο θαη θαζηζηνχλ ηελ
ζπλδξνκή πιήξσο αληαπνδνηηθή.
Ο πξόεδξνο ηεο Κεληξηθήο Δλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο θ. Κ. Μίραινο
ηφληζε πσο κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο ηεο εγγξαθήο, ηα
Δπηκειεηήξηα ζα ζηεξεζνχλ ην κνλαδηθφ έζνδφ ηνπο, δεδνκέλνπ φηη δελ
επηρνξεγνχληαη νχηε κε έλα επξψ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ή απφ
νπνηαδήπνηε άιιε πεγή, κε απνηέιεζκα λα νδεγεζνχλ ζε παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπο.

Όινη νη εθπξφζσπνη ηεο Δπηκειεηεξηαθήο Κνηλφηεηαο επηζήκαλαλ φηη ν
επηκειεηεξηαθφο ζεζκφο είλαη ζήκεξα φζν πνηέ απαξαίηεηνο σο κνριφο βηψζηκεο
αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε επίθεληξν ηελ εμσζηξεθή θαη θαηλνηφκν
επηρεηξεκαηηθφηεηα.
Καη αλέθεξαλ πσο αλ αύξην ηα Δπηκειεηήξηα
ππνρξεώλνληαλ λα δηαθόςνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο
εζεινληηθώλ ζπκκεηνρώλ, ην θξάηνο ζα ππνρξεσλόηαλ λα ηα μαλαλνίμεη
κεζαύξην σο θξαηηθνύο θνξείο! Σηελ νπζία δειαδή ζα επηβάξπλε ηνλ θξαηηθφ
πξνυπνινγηζκφ, άξα θαη ηνπο θνξνινγνχκελνπο, ηε ζηηγκή πνπ ζήκεξα ηα
Δπηκειεηήξηα είλαη απηνζπληεξνχκελα.
Οη εθπξφζσπνη ησλ Δπηκειεηεξίσλ αλέιπζαλ ζηνλ Πξφεδξν ηνπ ΠΑΣΟΚ ηηο
πξνηάζεηο ηνπο γηα δξαζηηθή κείσζε ηεο θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη
εμνξζνινγηζκφ ησλ πξνζηίκσλ. Δπεζήκαλαλ ηελ αλάγθε γηα πξαγκαηηθά επλντθή
ξχζκηζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πξνο ηα ηακεία θαη γηα
άξζε ησλ εκπνδίσλ πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ
επηρεηξήζεσλ. Ωο πξνο ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο ηφληζαλ φηη κφλν ε
ζηήξημε ηεο πγηήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη λέεο θαη θπξίσο
ζηαζεξέο ζέζεηο εξγαζίαο.
Ο θ. Βεληδέινο αλαγλψξηζε φηη νη πξνηάζεηο ησλ Δπηκειεηεξίσλ θηλνχληαη πξνο ηε
ζσζηή θαηεχζπλζε.
Σηε ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ, απφ πιεπξάο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ
Διιάδνο ν πξφεδξνο θ. Κσλζηαληίλνο Μίραινο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο θ. Π.
Αγληάδεο, ν αλαπιεξσηήο Γεληθφο Γξακκαηέαο θ. Μ. Ενξπίδεο, ν Οηθνλνκηθφο
Δπφπηεο θ. Γ. Φνλδξνγηάλλεο θαη ν αλαπιεξσηήο Οηθνλνκηθφο Δπφπηεο θ. Ζ.
Φαηδερξηζηνδνύινπ. Απφ πιεπξάο Δπηκειεηεξίσλ ζπκκεηείραλ ν πξφεδξνο ηνπ
Δπαγγεικαηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ θ. Γ. Φαηδεζενδνζίνπ, ν πξφεδξνο ηνπ
Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Πεηξαηα θ. Β. Κνξθίδεο, ν πξφεδξνο
ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Πεηξαηά θ. Αλδ. Μηράιαξνο, ν πξφεδξνο ηνπ
Δπαγγεικαηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Πεηξαηά θ. Γ. Μπελέηνο θαη ν Α΄ Αληηπξφεδξνο
ηνπ Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζήλαο θ. Γ. Τζάηζνο.

