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Αναφορικά με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος - Νέα Εταιρική Μορφή Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλίας, Λιμένων και Αλιείας και
άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή, ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ, κ. Γεώργιος
Κασιμάτης, έκανε την εξής δήλωση:
«Οι μάσκες έπεσαν. Πλέον δεν υπάρχουν προσχήματα. Η κυβέρνηση,
ανατρέποντας βασικές επιλογές τις οποίες και η ίδια είχε ασπαστεί και υιοθετήσει,
παρέχοντας κατ’ επανάληψη υποσχέσεις στήριξης αυτών των επιλογών, αποφάσισε
να αφαιρέσει το Γενικό Εμπορικό Μητρώο από το φυσικό του χώρο, το θεσμικό
φορέα συνολικής εκπροσώπησης της επιχειρηματικότητας που είναι η Κεντρική
Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και να αναθέσει την αρμοδιότητα τήρησης και
διαχείρισης του στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Αυτό δείχνει την απροκάλυπτη
πρόθεση ποδηγέτησης της επιχειρηματικότητας και την παντελή έλλειψη
εμπιστοσύνης προς τον επιχειρηματικό κόσμο, από τον οποίο η ίδια η κυβέρνηση
ζητά να καταβάλει, για μια ακόμη φορά, μεγάλες προσπάθειες για την ανάκαμψη
της οικονομίας. Και όλα αυτά παραγνωρίζοντας τις προσπάθειες που έχει
καταβάλει η επιμελητηριακή κοινότητα και τα κεφάλαια που έχει επενδύσει στο
Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Σημειώνεται δε ότι η συμπεριφορά της κυβέρνησης στο
θέμα αυτό είναι τόσο απαράδεκτη, ώστε ενώ η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Ελλάδος έχει χρηματοδοτήσει με δικούς της πόρους, χωρίς καμία επιβάρυνση του
κρατικού προϋπολογισμού, την ανάπτυξη και λειτουργία λογισμικού για το Γενικό
Εμπορικό Μητρώο και τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης, αποκτώντας και τα σχετικά
πνευματικά δικαιώματα, η κυβέρνηση προωθεί ρύθμιση με την οποία τα σχετικά
δικαιώματα της Κεντρικής Ένωσης μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία
Εμπορίου, διαπράττοντας ουσιαστικά μια αυθαίρετη απαλλοτρίωση της
περιουσίας της ΚΕΕΕ, και κατ’ επέκταση του επιχειρηματικού κόσμου, που
αποτελεί τη βασική πηγή χρηματοδότησης του επιμελητηριακού θεσμού.
Ευελπιστούμε ότι η Βουλή των Ελλήνων θα σεβαστεί τις νομοθετικές της επιλογές
μέχρι σήμερα και θα απορρίψει αυτή την αδικαιολόγητη, απαράδεκτη και
εσφαλμένη πρωτοβουλία της Κυβέρνησης».
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