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Αζήλα, 23 Μαΐνπ 2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ εγγξαθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζην Γεληθό
Δκπνξηθό Μεηξών (ΓΔΜΗ) δεηεί εθ λένπ, κε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ ππνπξγό
Αλάπηπμεο θ. Κσζηή Φαηδεδάθε, ν πξόεδξνο ηεο ΚΔΔΔ θαη ηνπ ΔΒΔΑ θ.
Κσλζηαληίλνο Μίραινο, πξνθεηκέλνπ λα εθιείςνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα γηα ηελ
ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ.
Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΚΔΔΔ θαη ηνπ ΔΒΔΑ.
«Αμηόηηκε θ. Υπνπξγέ,
Μεηά ηε ζπκπιήξσζε δύν θαη πιένλ εηώλ από ηε ζύζηαζή ηνπ, ην Γ.Δ.ΜΗ.
εηζέξρεηαη ζηελ πιένλ θξίζηκε πεξίνδν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαζώο ζην ακέζσο
επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα νινθιεξώλνληαη νη πξνζεζκίεο θαηάζεζεο θαη αλάξηεζεο
ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Πξόθεηηαη γηα κηα πεξίνδν θαηά ηελ
νπνία ην Γ.Δ.ΜΗ. ζα δερζεί ηεξάζηην όγθν δεδνκέλσλ θαη θαηά ηελ νπνία, θνβάκαη
όηη πξόθεηηαη λα δνθηκαζηεί ζνβαξά ε αμηνπηζηία ηνπ, εθόζνλ εμαθνινπζνύλ λα κε
γίλνληαη απνδεθηέο από ην ππνπξγείν ζαο νη πξνηάζεηο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο
Δπηκειεηεξίσλ γηα απινπνίεζε δηαδηθαζηώλ θαη γηα ειεθηξνληθή ππνβνιή
δηθαηνινγεηηθώλ, όπσο εμεηδηθεύνληαη ζηα θαησηέξσ αλαθεξόκελα έγγξαθά καο.
Με ηηο ππ. αξ. πξση. 2589/1-8-2012 θαη 952/12-4-2013 επηζηνιέο καο, σο
ζεζκνζεηεκέλνη ζύκβνπινη ηεο πνιηηείαο, ζαο είρακε επηζεκάλεη ηα πξνβιήκαηα ησλ
„„Υπεξεζηώλ Γ.Δ.ΜΗ‟‟, ησλ “Υπεξεζηώλ Μηαο Σηάζεο” θαη ηεο “Γηαδηθαζίαο
Απηναπνγξαθήο” θαη είρακε πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλεο ιύζεηο, πνπ ζηόρεπαλ ζηελ
απινπνίεζε ησλ γξαθεηνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ
επηρεηξήζεσλ.
Ήδε κεηά ηελ παξέιεπζε δέθα θαη δύν κελώλ αληηζηνίρσο από ηηο αλσηέξσ
επηζηνιέο καο, δελ έρνπλ γίλεη δεθηέο νη πξνηάζεηο καο θαη δελ έρνπλ δνζεί ιύζεηο ζε
πξνβιήκαηα, ηα νπνία έρνπλ δηνγθσζεί κεηά ηε ιήμε ησλ πξνζεζκηώλ
απηναπνγξαθήο θαη ηελ θαηάξγεζε ηόζν ησλ Μεηξώσλ ΑΔ (ησλ
Πεξηθεξεηώλ/πξώελ Ννκαξρηώλ) όζν θαη ησλ Μεηξώσλ ΔΠΔ, ΟΔ & ΔΔ (ησλ
Πξσηνδηθείσλ).

Δ/νση: Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα, Σηλ: (210) 3387105 (-06), Fax: 36.22.320,
e-mail: keeuhcci@uhc.gr, http://www.uhc.gr

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ
Σπλεπώο είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα ππελζπκίζνπκε ηηο πξνηάζεηο καο απηέο
δεδνκέλνπ όηη ηόζν από άιια Δπηκειεηήξηα, όζν θαη από ην ΔΒΔΑ, πνπ είλαη ην
κεγαιύηεξν Δπηκειεηήξην θαη ζπλεπώο δέρεηαη θαη δηεθπεξαηώλεη ηα πεξηζζόηεξα
αηηήκαηα θαηαρώξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ, έρνπλ δηαπηζησζεί δηάθνξα λνκηθά, δηαδηθαζηηθά
θαη γξαθεηνθξαηηθά πξνβιήκαηα, κε απνηέιεζκα λα θαζπζηεξεί ε δηεθπεξαίσζε ησλ
αηηεκάησλ ησλ εηαηξεηώλ θαη λα γηλόκαζηε θαζεκεξηλά δέθηεο ησλ ζπλερώο
απμαλόκελσλ δηακαξηπξηώλ από ηηο επηρεηξήζεηο - κέιε καο θαη ηνπο άιινπο
ππόρξενπο θαηαρώξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ.
Γπζηπρώο επηβεβαηώλεηαη ε άπνςε, πνπ επαλεηιεκκέλα έρνπκε εθθξάζεη (γξαπηά
θαη πξνθνξηθά σο Πξόεδξνο ηεο ΚΔΔΔ θαη ηνπ ΔΒΔΑ ζηηο Γεληθέο καο Σπλειεύζεηο
θιπ) όηη, ηόζν ε ζύζηαζε ησλ εηαηξεηώλ κέζσ ησλ ΥΜΣ όζν θαη ε εζπεπζκέλε
εγθαηλίαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΔΜΗ, ρσξίο ην πιήξεο θαλνληζηηθό πιαίζην θαη
ρσξίο κία (θαηά ην δπλαηόλ) πιήξσο ιεηηνπξγηθή Μεραλνγξαθηθή Δθαξκνγή, όζν
επίζεο θαη ν ηξόπνο δηαρείξηζεο ηνπ ΓΔΜΗ κε πάξα πνιινύο εκπιεθόκελνπο όπσο
Γ.Γ.Δ., Δπνπηηθό Σπκβνύιην κε Δθηειεζηηθό Γηεπζπληή, Κεληξηθή Υπεξεζία ΓΔΜΗ ηεο
ΚΔΔΔ, ΓΓΠΣ, Αζθαιηζηηθνύο Φνξείο, Πξσηνδηθεία, Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο θιπ,
ρσξίο μεθάζαξνπο ξόινπο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγηθήο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο,
ζα δεκηνπξγνύζε παξά ζα έιπλε πξνβιήκαηα.
Λόγσ ηεο αηεινύο έσο ηώξα ζρεδίαζεο θαη εζπεπζκέλεο πινπνίεζεο ελόο ζεζκνύ
θξίζηκνπ γηα ηελ νκαιόηεηα θαη δηαθάλεηα ηεο αγνξάο, είκαζηε ππνρξεσκέλνη, σο
ππεύζπλνη θαη ζεζκνζεηεκέλνη ζύκβνπινη ηεο πνιηηείαο, λα πξνεηδνπνηήζνπκε γηα ην
ελδερόκελν πξόθιεζεο άκεζσλ ζεκαληηθώλ πξνβιεκάησλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη λα παξαθαιέζνπκε ελ λένπ λα γίλνπλ δεθηέο νη πξνηάζεηο καο, γηα
ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, κέζσ εθαξκνγήο πνπ αλαπηύζζεη ε
ΚΔΔΔ, όπσο εμεηδηθεύεηαη ζηα έγγξαθά καο».
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