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Θέµα: Παρέµβαση Β.Ε.Α. κατά  της επαναφοράς τέλους δικαστικού  ενσήµού  

Κύριε Υπουργέ, 

Το Βιοτεχνικό  Επιµελητήριο Αθήνας, ως εκ του θεσµικού  του ρόλου, στηρίζει 

διαχρονικά, κάθε προσπάθεια των µελών τον, αλλά  και του ευρύτερου κοινωνικού  

συνόλου, για την αποφυγή  κοστοβόρων και χρονοβόρων δικαστικών διαδικασιών, που 

έχουν ως αποτέλεσµα την υπέρµετρη επιβάρυνση των βιοτεχνών και των ιδιωτών και 

επιβραδύνουν τις προοπτικές της οικονοµικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό  µάλιστα, 

στηρίζει έµπρακτα τούς Εξωδικαστικούς Τρόπους Επίλυσης των ∆ιαφορών, ήδη από  το 

2012 και εν συνεχεία το 2016 µε τη λειτουργία του Κέντρου ∆ιαµεσολάβησης του 

Β.Ε.Α. 

Η πρόσφατη επιβολή  δικαστικού  ενσήµου στις αναγνωριστικές αγωγές, βάσει του 

νέον νόµού  4640/2019, αρµοδιότητας του Πολυµελούς Πρωτοδικείου, ουδέν προσφέρει 

προς την κατεύθυνση επίλυσης των ανωτέρω ζητηµάτων, δεδοµένού  ότι προσθέτει - και 

µάλιστα αναδροµικά  για τις αγωγές που έχούν ήδη κατατεθεί  - ένα υπέρογκο και 

αιφνίδιο κόστος, στούς αιτούντες τη δικαστική  προστασία. 

ι 



βάνης 

Θεωρούµε, ότι η Εξωδικαστική  Επίλυση των ∆ιαφορών και ειδικά  µέσω της 

διαδικασίας της ∆ιαµεσολάβησης, η οποία - εφόσον είναι επιτυχής - οδηγεί  στη λήψη 

εκτελεστού  τίτλου, αποτελεί  ένα χρήσιµο, οικονοµικό, ασφαλές και αποτελεσµατικό  για 

τα εµπλεκόµενα µέρη εργαλείο, το οποίο µπορεί  να οδηγήσει και στην αποσυµφόρηση 

των δικαστηρίων από  όγκο υποθέσεων. Αντιθέτως, η επιβολή  δικαστικού  ενσήµου στις 

υποθέσεις τον Πολυµελούς Πρωτοδικείου, είναι πολλαπλώς προβληµατική  και 

υπέρµετρα επιβαρυντική  για τους_βιοτέχνες, τούς επιχειρηµατίες και τους πόΓιτες, 

στερεί  την πραγµατική  οικονοµία από  ρευστότητα και δεν ωφελεί  την αιτούµενη, εδώ  

και χρόνια, ταχύτητα στην απονοµή  της δικαιοσύνης. 

Με την παρούσα παρέµβασή  µας, εκφράζουµε την αντίθεσή  µας µε την 

επαναφορά  του τέλους του δικαστικού  ενσήµου και ζητούµε από  το Υπουργείο Σας, να 

επανεξετάσει το Θέµα και να αποσύρει την συγκεκριµένη διάταξη. 

   

∆ k;i, 	Με εκτίµηση, 
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