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Προς:  - Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ,  

κ.Νικόλαο ∆ένδια. 

- Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 

κ. Γεράσιµο Γιακουµάτο.   

Κοιν.: - Γενικό Γραµµατέα Εµπορίου, 

κ. Στέφανο Κοµνηνό. 

- Πρόεδρο Κ.Ε.Ε.Ε, κ. Κων/νο Μίχαλο. 

- Πρόεδρους Επιµελητηρίων της χώρας. 

- Εποπτικό Συµβούλιο ΓΕΜΗ, 

Πρόεδρο, κ. Μιχαήλ Σφακιανάκη. 

- Πρόεδρο Ο.Σ.Υ.Ε., κ. Μιχαήλ Γιάγκα. 

 

Θέµα: «Τελευταία ευκαιρία για τα Επιµελητήρια της χώρας». 

 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 

Αξιότιµε κύριε Υφυπουργέ, 

Βρισκόµαστε στην δυσάρεστη θέση να επανέλθουµε στο κρίσιµο ζήτηµα της 

βιωσιµότητας του επιµελητηριακού θεσµού, καθώς προσεγγίζουµε πια, το χρονικό σηµείο, 

όπου η πορεία υποβάθµισης, αν όχι κατάργησης, των Επιµελητηρίων της χώρας θα είναι 

αναπόδραστη. 

Πλησιάζουµε την 1
η
 Ιανουαρίου 2015, ηµεροµηνία – σταθµό, για τους φορείς, την τύχη 

των οποίων µας εµπιστεύτηκαν οι συνάδελφοι µας, σε όλη την χώρα. Αν παρέλθει αυτή η 

ηµεροµηνία, χωρίς να υπάρξει µια ουσιώδη νοµοθετική µεταβολή στο εξαιρετικά αρνητικό 

νοµικό περιβάλλον, που έχει διαµορφωθεί, τα Επιµελητήρια θα σβήσουν από τον διοικητικό 

και επιχειρηµατικό χάρτη της χώρας µας. 

Ένας αιωνόβιος θεσµός, µια δηµιουργική κοινότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, 

ένα πολύτιµο εργαλείο της δηµόσιας διοίκησης θα σβήσει, εξαιτίας µιας τουλάχιστον 

κοντόθωρης πολιτικής, που υπακούει σε συµφέροντα εχθρικά µε την µικροµεσαία 

επιχειρηµατικότητα της χώρας µας. 

Η επιµελητηριακή κοινότητα έχει επιχειρηµατολογήσει επανειληµµένα και 

αποτελεσµατικά υπέρ της διατήρησης αυτού του θεσµού και δεν θα επανέλθουµε. Άλλωστε, 

ικανά τµήµατα του πολιτικού κόσµου και της συγκυβέρνησης αναγνωρίζουν και συντάσσονται 

µε αυτήν την επιχειρηµατολογία. 

 

Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ,   

Η δική σας θητεία συµπίπτει µε την τελευταία δυνατότητα να ανατραπεί αυτός ο 

παραλογισµός. Αντιστρέψτε την µέχρι τώρα πολιτική του Υπουργείου σας, στηρίξτε τον 

επιµελητηριακό θεσµό και θα έχετε προσφέρει µια πολύτιµη υπηρεσία στις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις της χώρας µας και στην εθνική της οικονοµία. 

Σήµερα, µε δική σας πρωτοβουλία, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες της 

νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής για την αναθεώρηση της επιµελητηριακής νοµοθεσίας.  

∆εν σας το κρύβουµε, ότι είµαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Όµως, αυτή η πρόθεση 

αλλαγής της επιµελητηριακής νοµοθεσίας, αν τελικά πραγµατωθεί, αποτελεί και την τελευταία 

ευκαιρία για τον θεσµό. 

 

 



 

 

 

 

Η εξασφάλιση της βιωσιµότητας των επιµελητηρίων, µε την άρση της διάταξης, περί µη 

υποχρεωτικότητας πρέπει να αποτελέσει το πρόταγµα της νέας επιµελητηριακής νοµοθεσίας, 

αλλιώς το όλο εγχείρηµα στερείται νοήµατος. 

Επίσης, αυτή η νέα επιµελητηριακή νοµοθεσία αποτελεί µια εξαιρετική ευκαιρία για να 

θωρακιστεί το Γενικό Εµπορικό Μητρώο. 

∆υστυχώς, µέχρι σήµερα, πάρα την πανθοµολογούµενη κοινή αντίληψη, ότι, χωρίς τα 

Επιµελητήρια, τους ανθρώπους και τους πόρους τους, δεν θα υπήρχε ΓΕΜΗ, η στάση του 

ΥΠΑΝ και ιδιαίτερα της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου είναι αδικαιολόγητα εχθρική απέναντι 

στον θεσµό, εκδηλώνοντας µάλιστα, µε εξαιρετική συνέπεια, αυτήν την εµµονή της. 

Ακόµη και τώρα, επιµένουν εµφατικά και από διάφορους δρόµους, στον διαχωρισµό 

Επιµελητηρίων και ΓΕΜΗ. 

Σήµερα, µε αυτήν την αναθεώρηση της επιµελητηριακής νοµοθεσίας, µπορούν να 

αποσαφηνιστούν τα πράγµατα. Εµείς, από την µεριά µας, πιστεύουµε, ότι η αποκλειστικότητα 

τήρησης του ΓΕΜΗ ανήκει στα Επιµελητήρια του Ν.2081/92.  

Μόνο, µε αυτό τον τρόπο, θα διασφαλιστεί ένα πολύτιµο εργαλείο για την 

επιχειρηµατικότητα και την δηµόσια διοίκηση και το οποίο, για πολλές δεκαετίες, αποτελούσε 

απλώς ανεκπλήρωτη ευχή.  

Μόνο, µε αυτόν τον τρόπο, θα αποφευχθούν, ας µου επιτραπεί η έκφραση, οι 

επιπολαιότητες µε την διάσπαση του ΓΕΜΗ και την ανάθεση τµηµάτων του σε άλλους φορείς 

(ξενοδοχειακό, τεχνικό επιµελητήριο κτλ.) ακόµη και σε ιδιώτες. 

Μόνον έτσι, θα αποφευχθεί ο εκφυλισµός του Γενικού Εµπορικού Μητρώου.  

Η ελληνική πολιτεία έχει πληρώσει ακριβά την πολυδιάσπαση αρµοδιοτήτων επί 

κρίσιµων θεµάτων, εµφορούµενη από µια λογική εξυπηρέτησης µικροπολιτικών συµφερόντων. 

Τα παραδείγµατα πολλά (περίπου 2000 ενδιάµεσοι φορείς για την χρηµατοδότηση των ΜΜΕ, 

πλειάδα θνησιγενών φορέων για την ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας κτλ).  Τα 

αποτελέσµατα είναι γνωστά, σύγχυση και ταλαιπωρία του πολίτη, σπατάλη πόρων, 

γραφειοκρατία και τελικά, αδυναµία ορθολογικής διοίκησης.  

Ας µην επαναλάβουµε τα ίδια λάθη. 

 

Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ,   

Καθώς υπηρετώ αυτό τον χώρο, ανελλιπώς και προσηλωµένα, για πάνω από δυο 

δεκαετίες, επιτρέψτε µου αυτήν την ύστατη κραυγή αγωνίας.  

Άλλωστε, και οι δικοί σας δεσµοί µε την επιµελητηριακή κοινότητα είναι γνωστοί. 

Αποτρέψτε αυτήν την εγκληµατική συµπεριφορά εναντίον των Επιµελητηρίων.  

Εµπιστευτείτε αυτόν τον θεσµό και τους ανθρώπους του. Τα οφέλη για την 

επιχειρηµατικότητα και την εθνική µας οικονοµία θα είναι πολλαπλάσια. 

 

ΕΧΕΤΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΟ. 

 

 

 

Με τιµή 

Ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Βοιωτίας 

& Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδας 

 

 

 

 

Παναγιώτης Αγνιάδης 

 

 

 


