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     κύριε Πρόεδρε, 
 
          Το τελευταίο χρονικό διάστημα είμαστε δέκτες διαφόρων εγγράφων της επιμελητηριακής 
κοινότητας, με τα οποία δηλώνεται η πρόθεση των Διοικούντων τα Επιμελητήρια, να αναλάβουν 
αυτά νέους ρόλους όσον αφορά τον συντονιστικό τομέα του εξωδικαστικού συμβιβασμού 
επιχειρήσεων, την είσπραξη των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και την παροχή 
συμβουλευτικής, οικονομοτεχνικής & ψυχολογικής υποστήριξης δανειοληπτών επιχειρηματιών. 
  
          Στα παραπάνω, θα πρέπει να προστεθεί και η ήδη υπάρχουσα συμμετοχή στην αδειοδότηση  
μεταποιητικών επιχειρήσεων. 
 
          Όλα τα προαναφερθέντα αν τα δεί κάποιος από μια γρήγορη ματιά θα μπορούσαν να 
θεωρηθούν ως καλές υπηρεσίες προσφερόμενες στα μέλη μας. 
 
          Σε μια πιο εμπεριστατωμένη όμως μελέτη, θεωρούμε ότι όλα αυτά θα πρέπει να τεθούν στην 
βάσανο, αφενός μεν της «σύγκρουσης συμφερόντων», αφού εμπλεκόμαστε στην αδειοδότηση των 
μελών μας, αφετέρου δε του οικονομικού σχεδιασμού παροχής των υπολοίπων υπηρεσιών από 
πλευράς κόστους, μιας και  τα περισσότερα Επιμελητήρια δεν διαθέτουν επαρκή αποθεματικά για 
την υποστήριξη τέτοιων δράσεων. 
 
          Πρόταση μας είναι προκειμένου να ισχυροποιηθεί και η λειτουργία του κεντρικού/ 
συντονιστικού μας οργάνου, της Κ.Ε.Ε.Ε. δηλαδή, να αναλάβει η Κ.Ε.Ε.Ε. την σύσταση Αστικής 
Εταιρείας, έργο της οποίας θα είναι η παροχή αυτών των υπηρεσιών στα μέλη μας και το κάθε 
Επιμελητήριο να παραχωρήσει χώρο, όπου και θα στεγασθούν τα επιμέρους ανά Επιμελητήριο 
παραρτήματα/γραφεία της εν λόγω εταιρείας. 
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          Επιπρόσθετα δε, εάν εξετασθεί από την Κ.Ε.Ε.Ε. η δυνατότητα να τιμολογεί η εν λόγω  
αστική εταιρεία τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και να  εισπράττει τα ποσά από τους χρήστες αυτών, 
τότε το εγχείρημα καθίσταται ευκολότερο, αφού θα είναι δυνατή η απασχόληση και περισσότερων 
εξειδικευμένων  επιστημόνων. 
 
          Όσον αφορά τώρα τις «παραδοσιακές» μονάδες των Επιμελητηρίων,  με το υπάρχον 
προσωπικό τους, το οποίον σημειωτέον φθίνει διαχρονικά λόγω αποχωρήσεων, ας προσπαθήσουν 
να υλοποιούν με σύνεση και υπευθυνότητα (όπως άλλωστε κάνουν έως σήμερα), την διαχείριση 
της παροχής των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ., Υ.Μ.Σ., εισηγητικών παρεμβάσεων προς  την πολιτεία και 
παροχής πρώτου βαθμού πληροφοριών στα μέλη τους, μεριμνώντας ταυτόχρονα για την είσπραξη 
του συνόλου των συνδρομών ως προσφέροντα έμμεσα ανταποδοτικές υπηρεσίες. 
 
          Όλα τα παραπάνω, θεωρείστε ότι τα διατυπώνουμε στα πλαίσια, της άσκησης 
εποικοδομητικής  κριτικής για τον θεσμό που υπηρετούμε, προσθέτοντας ταυτόχρονα και κάποια 
στάση αυτοσυγκράτησης, για να μην κινδυνεύσουμε να μας αποκαλέσουν «λαϊκιστές», αφού με 
την φόρα που έχουμε πάρει, δεν αποκλείεται σε λίγο να ζητήσουμε και η κατασκευή και 
συντήρηση του οδικού δικτύου της χώρας, να ανήκει στην αρμοδιότητα των Επιμελητηρίων, ως 
έχουσα σχέση με τις εμπορευματικές μεταφορές των επιχειρήσεων μελών μας .  
 
         
            Με εκτίμηση, 
                                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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