
Τα επηκειεηήξηα ζεζκόο ζηήξημεο θαη 
αλάπηπμεο ηωλ επηρεηξήζεωλ 

 
Η εξώηεζε ηνπ βνπιεπηή ηεο ΝΓ θ. Γηάλλεο Μηρειάθεο πξνο ηνλ Υπνπξγό 
Αλάπηπμεο, Αληαγωληζηηθόηεηαο, Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ & Γηθηύωλ θ. 
Κωλζηαληίλν Χαηδεδάθε γηα ην ζέκα ηωλ επηκειεηεξηαθώλ ζπλδξνκώλ. 
 

 Τν επηκειεηεξηαθφ δίθηπν ηεο ρψξαο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηνλ 
ηδξπηηθφ ηνπ λφκν ην 1914, ιεηηνπξγεί κε ζπλέπεηα έρνληαο σο 
βαζηθφ ζηφρν ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ησλ εκπνξηθψλ θαη 
αλαπηπμηαθψλ ζπκθεξφλησλ θάζε πεξηθέξεηαο. Σηελ 
καθξφρξνλε ιεηηνπξγία ηνπ έρεη πεηχρεη λα εδξαηψζεη κηα δηαξθή 
ζπλεξγαζία κε ηελ πνιηηεία, ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιινπο 
ηνπηθνχο θνξείο κε βαζηθή ηνπ απνζηνιή ηελ νηθνλνκηθή 
αλάπηπμε. 

 Τν έξγν ησλ επηκειεηεξίσλ πεξηιακβάλεη φρη κφλν αμηνπξφζεθην 
αξηζκφ δξάζεσλ γλσκνδνηηθνχ θαη ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα 
πξνο ηελ πνιηηεία θαη ηηο αξκφδηεο αξρέο, αιιά θαη ζεκαληηθή 
πξνζθνξά ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο - κέιε ηνπο. Άμηα 
αλαθνξάο είλαη επίζεο ε θνηλσληθή θαη αλζξσπηζηηθή ηνπο 
πξνζθνξά. 

 Όκσο απηήλ ηελ ηφζν θξίζηκε πεξίνδν γηα ηελ εζληθή καο 
νηθνλνκία, θαηά ηελ νπνία ε αγνξά ηαιαλίδεηαη απφ ηελ παληειή 
έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, ην πάγσκα ηεο απνξξφθεζεο θνηλνηηθψλ 
θνλδπιίσλ, ην παξαεκπφξην θαη ηηο αζέκηηεο εκπνξηθέο 
πξαθηηθέο ησλ πνιπεζληθψλ, θαηαξγείηαη απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 
2015 ε ππνρξεσηηθή εγγξαθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Δκπνξηθά 
Δπηκειεηήξηα, φπσο απηή πξνβιέπεηαη ζην Ν 2081/1992 (Α΄ 154), 
ζαλ λα ήηαλ απηφ ην κείδνλ πξφβιεκα γηα ηνλ ειιεληθφ εκπνξηθφ 
θφζκν. 

 Τα Δπηκειεηήξηα κε ηε ξχζκηζε απηή πιήηηνληαη θαίξηα, αθνχ ζα 
θαηαζηεί ζην εμήο ζρεδφλ αδχλαηε ε ιεηηνπξγία ηνπο ρσξίο 
ζεζκνζεηεκέλνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη ρσξίο θάπνην 
ζρέδην γηα ηελ κειινληηθή βησζηκφηεηά ηνπο. 

 Όκσο είλαη επξέσο γλσζηφ φηη ηα Δπηκειεηήξηα φρη κφλν 
απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο ζπληειεζηέο γηα ηελ πινπνίεζε θαη 
ηελ ηήξεζε ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ, αιιά θαη φηη 
ζχληνκα ζα είλαη νη θνξείο έθδνζεο αδεηψλ ιεηηνπξγίαο 
επηρεηξήζεσλ, ζχκθσλα κε ην θαηαηεζέλ ζρέδην Πξνεδξηθνχ 
Γηαηάγκαηνο. 

 Ιδηαίηεξα ζεκαληηθφ εμάιινπ είλαη ην γεγνλφο φηη ηα Δπηκειεηήξηα 
απνηέιεζαλ επί ζεηξά εηψλ ηνλ πην ηζρπξφ ζεζκφ 
εθπξνζψπεζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο, 
πνπ θαηά γεληθή παξαδνρή απνηεινχλ ηε ξαρνθνθαιηά ηεο 
εζληθήο καο νηθνλνκίαο. 

 Σηε ζεκεξηλή εμαηξεηηθά αξλεηηθή ζπγθπξία γηα ηηο ειιεληθέο 
επηρεηξήζεηο, ηα Δπηκειεηήξηα, σο ν βαζηθφηεξνο ππιψλαο 
πξνψζεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, εμαθνινπζνχλ λα 
πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο θαη πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο ζηα 



κέιε ηνπο, λα είλαη ν νπζηαζηηθφο ζπκπαξαζηάηεο θαη 
ππνζηεξηθηήο ησλ δηεθδηθήζεσλ ηνπο, λα πξνβάινπλ ηηο ζέζεηο 
θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο θαη φια απηά κε κηα εηήζηα ζπλδξνκή πνπ 
θπκαίλεηαη κεηαμχ 50 θαη 420 επξψ γηα ηε ζπληξηπηηθή 
πιεηνλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Δπηπξφζζεηα ηα Δπηκειεηήξηα δελ επηβαξχλνπλ ηνλ θξαηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ, ιεηηνπξγνχλ αληαπνδνηηθά πξνο ηα κέιε ηνπο 
θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο κε 
νπζηαζηηθέο δξάζεηο θαη πξνηάζεηο. 

 Δάλ εθαξκνζηεί ε θαηάξγεζε ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο εγγξαθήο 
ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Δπηκειεηήξηα ζα θαηαζηεί εμαηξεηηθά 
δπζρεξήο ε άζθεζε ησλ ζεκαληηθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, φπσο 
ε ηήξεζε ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ, ε έθδνζε ησλ 
πηζηνπνηεηηθψλ κεηαβνιψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ε αδεηνδφηεζή 
ηνπο, ε Υπεξεζία κίαο Σηάζεο, θ.ιπ. κε απνηέιεζκα ηηο 
ππεξεζίεο απηέο λα θιεζεί λα ηηο επσκηζζεί ην θξάηνο. Απηφ 
φκσο ζα έρεη σο πξνθαλή αξλεηηθή ζπλέπεηα αθ’ ελφο ηελ 
αχμεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη αθ’ εηέξνπ 
ηελ πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Πεξαηηέξσ νη ζέζεηο εξγαζίαο ησλ πεξίπνπ 650 εξγαδνκέλσλ, νη 
νπνίνη εξγάδνληαη ζε φια ηα Δπηκειεηήξηα ηεο ρψξαο, ζα ηεζνχλ 
ζε άκεζν θίλδπλν. 

 Δπίζεο θνξείο φπσο ε Κ.Δ.Δ.Δ. (Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ 
Διιάδνο), ε Γ.Σ.Δ.Β.Δ.Δ. (Γεληθή Σπλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ 
Βηνηερλψλ Δκπφξσλ Διιάδνο), ε Δ.Σ.Δ.Δ. (Δζληθή 
Σπλνκνζπνλδία Διιεληθνχ Δκπνξίνπ) θαη ζπλδηθαιηζηηθέο 
νξγαλψζεηο, πνπ ζηεξίδνληαη απφ ηα Δπηκειεηήξηα, ζα 
νδεγεζνχλ ζε ζηαδηαθή απνζχλζεζε θαη ππνβάζκηζε. 

 Δίλαη ζαθέο φηη ηα Δπηκειεηήξηα απεηινχληαη κε αθαληζκφ ζε 
πνιχ ζχληνκν ρξφλν θαη κάιηζηα πξηλ ηελ 1-1-2015, κε αθνξκή 
ηελ θαηάξγεζε ηεο πξνβιεπφκελεο επηκειεηεξηαθήο 
ελεκεξφηεηαο γηα ηελ ζεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ απφ ηηο 
ΓΟΥ, απφ ηελ 1-1-2014. Οπζηαζηηθά δειαδή, ηα Δπηκειεηήξηα 
φιεο ηεο ρψξαο ζα πάςνπλ λα εκθαλίδνπλ έζνδα, άξα θαη λα 
ιεηηνπξγνχλ νκαιά, απφ ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ ηξέρνληνο 
έηνπο. 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ Δπξψπε θαη εηδηθφηεξα ζε ρψξεο 
φπσο γηα παξάδεηγκα ε Γεξκαλία, ε Οιιαλδία θαη ε Απζηξία ηα 
Δπηκειεηήξηα ιεηηνπξγνχλ κε ην κέρξη ζήκεξα θαζεζηψο ησλ 
Διιεληθψλ Δπηκειεηεξίσλ σο Ν.Π.Γ.Γ κε ππνρξεσηηθφηεηα 
εγγξαθήο. 

 Δίλαη επίζεο άμην πξνζνρήο απφ ηελ επξσπατθή εκπεηξία ην 
«πείξακα» πνπ επηρεηξήζεθε ζηνλ Δπηκειεηεξηαθφ ζεζκφ ζηελ 
Ιζπαλία, ην νπνίν απέηπρε πιήξσο, κε απνηέιεζκα ε Ιζπαληθή 
Κπβέξλεζε λα επαλαθέξεη ηνλ ζεζκφ σο Ν.Π.Γ.Γ. κε 
ππνρξεσηηθφηεηα εγγξαθήο. 

 Δλ θαηαθιείδη ν εκπνξηθφο θφζκνο επηζπκεί φρη ηελ θαηάξγεζε 
αιιά ηελ αλακφξθσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Δπηκειεηεξίσλ, 
νχησο ψζηε λα αλαβαζκηζηεί ην έξγν ηνπο θαη λα δηεπξπλζνχλ νη 
αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο πξνο ηα κέιε ηνπο. 



Καηόπηλ ηωλ αλωηέξω, 
Δξωηάζζε θ. Υπνπξγέ : 

 Πνηα είλαη ε ζέζε ζαο γηα ην αλωηέξω δήηεκα ; 
 Πνηα κέηξα ζα ιάβεηε νύηωο ώζηε λα απνηξαπεί ν νξαηόο 

θίλδπλνο αθαληζκνύ ηνπ επηκειεηεξηαθνύ ζεζκνύ ; 
 
Ο εξωηώλ Βνπιεπηήο 
Ιωάλλεο Μηρειάθεο 
 
 


