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Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2012
ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΟΙ ΔΤΘΤΝΔ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΔΜΗ
Ο πξόεδξνο ηεο ΚΔΔΔ θαη ηνπ ΔΒΔΑ, θ. Κσλζηαληίλνο Μίραινο, κε αθνξκή
θαζπζηεξήζεηο θαη πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο πνπ έρνπλ αλαθύςεη ζρεηηθά κε ηελ
ππεξεζία Γ.Δ.Μ.Η. θαη ηελ απνγξαθή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πξνο ελεκέξσζε ησλ
επηρεηξήζεσλ – κειώλ ησλ Δπηκειεηεξίσλ όιεο ηεο ρώξαο, πξνέβε ζηελ αθόινπζε
δήισζε:
«Η Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ είλαη ππεύζπλε, θαηά ηνπο ηζρύνληεο λόκνπο γηα
ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεληθνύ Δκπνξηθνύ Μεηξώνπ. Η λνκνινγία όκσο θαη νη απνθάζεηο
πνπ δηέπνπλ ηηο αλαγθαίεο πξνϋπνζέζεηο, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηηο πξνδηαγξαθέο,
απνηεινύλ απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ ππνπξγείνπ
Αλάπηπμεο, πνπ απνηειεί θαη ηελ αξκόδηα επνπηεύνπζα Αξρή.
Η Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ επαλεηιεκκέλα, κε επηζηνιέο ηεο πξνο ηελ
πνιηηηθή εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο, είρε επηζεκάλεη ηα πξνβιήκαηα ζηε
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνεηδνπνηώληαο γηα ηελ έιιεηςε νξζνινγηθνύ
ζπληνληζκνύ θαη ζρεδηαζκνύ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εύξπζκεο απνγξαθήο ησλ
επηρεηξήζεσλ.
Παξά ηηο έγθαηξεο πξνεηδνπνηήζεηο ηεο ΚΔΔΔ, πνπ αθνξνύζαλ θπξίσο ηα αζθπθηηθά
ρξνληθά δηαζηήκαηα εγγξαθήο ζην ΓΔΜΗ, ηελ επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ θνξέσλ
επνπηείαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηε γξαθεηνθξαηία ζηελ ππνβνιή
ζηνηρείσλ από ηηο ππόρξεεο επηρεηξήζεηο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ
ζπζηήκαηνο ηνπ ΓΔΜΗ, ε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ δελ πξνέβε ζε θακία
απνιύησο δηνξζσηηθή θίλεζε.
Τν αληίζεην κάιηζηα, ζηηο 11 Ννεκβξίνπ, γηα θαζαξά επηθνηλσληαθνύο ιόγνπο,
πξνέβε ζηελ έθδνζε Γειηίνπ Τύπνπ (ρσξίο αθόκε λα ππάξρεη ζρεηηθή απόθαζε) κε
ην νπνίν γλσζηνπνηνύζε ηελ θαζηέξσζε πξνζηίκσλ ζε όζεο επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ
απνγξαθεί ζην ΓΔΜΗ ζηηο πξνβιεπόκελεο αζθπθηηθέο ρξνληθέο πξνζεζκίεο.
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Η ηαθηηθή απηή ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ, κόλν σο ερζξηθή κπνξεί λα
ραξαθηεξηζηεί από ηελ Δπηκειεηεξηαθή θνηλόηεηα, ηόζν γηα ηνλ ίδην ην ζεζκό, όζν
θαη γεληθόηεξα γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο.
Καινύκε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο λα αληηκεησπίζεη άκεζα ηα
δεηήκαηα πνπ έρνπλ αλαθύςεη, λα εηζαθνύζεη ηηο παξαηεξήζεηο θαη εηζεγήζεηο ηεο
Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο, πξνθεηκέλνπ ε ππεξεζία ΓΔΜΗ λα
θαηαζηεί ιεηηνπξγηθή θαη ρξήζηκε ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Η απνπνίεζε ησλ
επζπλώλ από κέξνπο ηνπ ππνπξγείνπ δελ δίλεη ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα, νύηε
απελνρνπνηεί ηελ πνιηηηθή ηνπ εγεζία».
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