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«Σο μετζωρο βιμα των Επιμελθτθρίων» 

 

Μία χώρα βυκιςμζνθ ςτθν κρίςθ, ζξι χρόνια τώρα. Μία 

κοινωνία που ςτενάηει κάτω από το βάροσ τθσ ανεργίασ, τθσ 

υπερφορολόγθςθσ και ενόσ αμφίβολου αφριο. Και 

εκατοντάδεσ χιλιάδεσ επιχειρθματίεσ, εγκλωβιςμζνοι ςτθν 

φφεςθ αλλά και ςτισ πολιτικζσ επιλογζσ των εκάςτοτε 

κυβερνώντων. 

Αυτι είναι θ εικόνα τθσ Ελλάδασ του 2014, κάτι που ζχουν 

επιςθμάνει πολλζσ φορζσ τα τελευταία χρόνια τα 

Επιμελθτιρια τθσ χώρασ. Το κζμα όμωσ είναι ότι τίποτα δεν 

προμθνφει ότι αυτι θ ηοφερι εικόνα κα αλλάξει προσ το 



καλφτερο, ειδικά για τον επιχειρθματικό κόςμο και κατ 

επζκταςθ για τθν ίδια τθν οικονομία. 

Ιδθ ο χρόνοσ μετρά αντίςτροφα για τθ χαριςτικι βολι του 

Επιμελθτθριακοφ κεςμοφ. Από τθν 1/1/2015, όλα όςα ξζραμε 

για το «επιχειρείν» κα ανικουν ςτο παρελκόν, χωρίσ όμωσ 

τθν παραμικρι διαςφάλιςθ ότι οι αλλαγζσ που ζπονται κα 

ενιςχφςουν τθν προςπάκεια επιβίωςθσ των χιλιάδων 

μικρομεςαίων επιχειριςεων. Θ άρςθ τθσ υποχρεωτικότθτασ 

τθσ εγγραφισ ςτα Επιμελθτιρια, φζρνει μαηί τθσ πλικοσ 

αρνθτικϊν ςυνεπειϊν και προβλθμάτων, τα οποία θ 

Κυβζρνθςθ είτε τα αγνοεί, είτε απλϊσ τθ διευκολφνουν ςτθ 

δίωξθ που εφαρμόηει τα τελευταία χρόνια κατά τθσ 

πλειοψθφίασ των ανκρϊπων τθσ αγοράσ και ειδικά κατά τθσ 

μεςαίασ τάξθσ. 

Από τθν ςτιγμι που κα τεκεί εν αμφιβόλω θ λειτουργία των 

Επιμελθτθρίων, χάνεται ουςιαςτικά και ο βαςικότεροσ 

εκπρόςωποσ και ςφμμαχοσ του απλοφ επιχειρθματία, απζναντι 

ςτισ όποιεσ πολιτικζσ κακοριςμοφ του μζλλοντοσ του. Δθλαδι 

κινδυνεφει να εξαφανιςτεί ο φορζασ εγγφθςθσ τθσ 

ενθμζρωςθσ και προςταςίασ των ανκρώπων τθσ αγοράσ, με ότι 

και αν ςυνεπάγεται αυτό. 

Με βάςθ τα πραγματικά και αδιάςειςτα ςτοιχεία, τα 

Επιμελθτιρια κζτουν τθν Κυβζρνθςθ προ των ευκυνϊν τθσ 

και ηθτοφν πειςτικζσ απαντιςεισ ςε κζματα που ςχετίηονται 

με τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ αγοράσ και τθν κακθμερινι 

προςπάκεια επιβίωςθσ χιλιάδων μικρομεςαίων 

επιχειριςεων:  

 Από τθν ςτιγμι που τα Επιμελθτιρια δεν επιδοτοφνται 

από τον Κρατικό Προχπολογιςμό, γιατί εμφανίηει 



τζτοιο μζνοσ εναντίον τουσ και επιδιϊκει τον αφανιςμό 

τουσ;  

 Αφοφ είναι κάτι που υποτίκεται κα βελτιϊςει τθν 

ελλθνικι οικονομία, γιατί δεν μασ εξθγοφν επακριβϊσ 

τι γίνεται ςτισ μεγάλεσ οικονομίεσ τθσ Δφςθσ; Θ 

Γερμανία, θ Γαλλία και άλλεσ ιςχυρζσ οικονομικά χϊρεσ 

ζχουν ι δεν ζχουν τθν υποχρεωτικότθτα εγγραφισ ςτα 

Επιμελθτιρια τουσ; Και ποιοσ είναι ακριβϊσ ο ρόλοσ 

τουσ; Επιτζλουσ οι κυβερνϊντεσ ασ φανοφν ειλικρινείσ. 

 Όςοι ζλαβαν αυτζσ τισ παράλογεσ αποφάςεισ, ζχουν 

ςυνυπολογίςει τισ καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ για τθν 

ίδια τθν ελλθνικι οικονομία; Ιδθ, υπό το βάροσ τθσ 

φφεςθσ και τθσ ςυρρίκνωςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ, 

οριςμζνα επιμελθτιρια ζχουν προχωριςει ςε ςτάςθ 

πλθρωμϊν. Όταν εφαρμοςτεί θ κατάργθςθ τθσ 

υποχρεωτικότθτασ τθσ εγγραφισ, θ πολφ μικρι δθλαδι 

ετιςια ςυνδρομι των επιχειριςεων προσ τα 

επιμελθτιρια, τι ακριβϊσ κα γίνει; Μιπωσ απλϊσ κα 

προςτεκοφν ςτθ μακρά λίςτα των ανζργων και οι 

υπάλλθλοι των επιμελθτθρίων, τθν ϊρα που θ αγορά 

κα κλυδωνίηεται λόγω τθσ βίαιθσ προςαρμογισ ςε μία 

νζα προβλθματικι κατάςταςθ;  

 Τπάρχει άραγε θ ςτοιχειϊδθσ λογικι που λζει ότι με 

αυτι τθν εξζλιξθ τίκεται ςε κίνδυνο θ λειτουργία του 

ΓΕΜΘ, του κεςμοφ που ζχει ωσ ςτόχο τθν ενίςχυςθ του 

«επιχειρείν»; Με κλειςτά τα Επιμελθτιρια, ποιοσ κα 

είναι δίπλα ςτον επιχειρθματία που αγωνιά για το αν 

κα καταφζρει να διαςϊςει τθν επιχείρθςθ του; Και με 

τι ζςοδα κα λειτουργιςουν τα Επιμελθτιρια για το 

ΓΕΜΘ; 



 Σι ακριβϊσ κάνει ο αρμόδιοσ Τπουργόσ Ανάπτυξθσ και 

Ανταγωνιςτικότθτασ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι; Ζχει 

ωσ ςτόχο να προςτατεφςει και να ενιςχφςει τον Ζλλθνα 

επιχειρθματία ι κα υπακοφςει πεικινια ςε πολιτικζσ 

που πλιττουν βάναυςα τθν επιχειρθματικότθτα; 

Ελπίηουμε ο Τπουργόσ Ανάπτυξθσ κοσ Δζνδιασ να φανεί 

αντάξιοσ των περιςτάςεων και να αποδείξει με πράξεισ 

τθν πρόκεςθ ςτιριξθσ του ςτθν υγιι 

επιχειρθματικότθτα. Και τζτοια μπορεί να υπάρξει 

μόνο μζςω των Επιμελθτθρίων, κάτι που προφανϊσ 

γνωρίηει. 

Κροφουμε τον κϊδωνα του κινδφνου. Θ μόνθ ρεαλιςτικι 

λφςθ για τθν ϊρα, είναι θ τουλάχιςτον τριετισ παράταςθ τθσ 

εφαρμογισ τθσ άρςθσ τθσ υποχρεωτικότθτασ τθσ εγγραφισ, 

κακϊσ δεν ζχει ετοιμαςτεί από τθν Πολιτεία το πλαίςιο τθσ 

«επόμενθσ μζρασ». Απαιτείται ςειρά παρεμβάςεων και 

νομοκετικϊν ρυκμίςεων, για να μθν καταςτραφεί ολοςχερϊσ 

ο επιχειρθματικόσ κόςμοσ. 

Σα Επιμελθτιρια τθσ χϊρασ, πιςτά ςτθν αξία του διαλόγου 

και τθσ ςυναίνεςθσ, καλοφν τθν Πολιτεία ζςτω και αυτι τθν 

φςτατθ ϊρα, να δείξει ότι πραγματικά ενδιαφζρεται για το 

παρόν και το μζλλον των μικρομεςαίων επιχειριςεων. Εμείσ 

οι εκπρόςωποι 32 Επιμελθτθρίων τθσ χϊρασ δεςμευόμαςτε 

ότι κα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να ςυμβάλουμε ςτθν 

αναπτυξιακι προςπάκεια τθσ χϊρασ. Άλλωςτε δεν υπάρχει 

άλλοσ φορζασ που κα μπορζςει να αναλάβει τθν προϊκθςθ 

τθσ επιχειρθματικότθτασ. 
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