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ύκθσλα κε ηελ απαληεηηθή επηζηνιή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αξθαδίαο πνπ εζηάιεη 

ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ ζηηο 10/07/2013 είκαη 

ππνρξεσκέλνο λα απαληήζσ θαη λα εζηηάζσ ζηα παξαθάησ δηόηη ρξήδνπλ πεξαηηέξσ 

δηεπθξηλήζεσλ.  

 

1)  Βάζεη ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2081/92 πνπ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 19 ηνπ                            

Ν. 3419/05 παξάγξαθνο 1 θαη 2 αλαθέξνληαη νξζώο ηα εμήο : 

 

 
Άξζξν 19 

  

1. Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2081/1992 (ΦΔΚ 154 Α') αληηθαζίζηαηαη 

σο εμήο: 

  

1. « Τα Δπηκειεηήξηα απνηεινύλ ππνρξεσηηθέο, απηνηειείο θαη αλεμάξηεηεο ελώζεηο 

θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ, πνπ αζθνύλ εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ζε νξηζκέλε πεξηθέξεηα. 

Τα Δπηκειεηήξηα είλαη λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, επί ησλ νπνίσλ ν Υπνπξγόο Αλάπηπμεο 

αζθεί θαηαζηαιηηθή δηαρεηξηζηηθή επνπηεία, σο πξνο ηε λνκηκόηεηα ησλ πξάμεσλ ηνπο. Ο 

Υπνπξγόο Αλάπηπμεο κπνξεί λα κεηαβηβάδεη ζηνπο Γεληθνύο Γξακκαηείο Πεξηθέξεηαο ηελ 

αξκνδηόηεηα πνπ νξίδεηαη ζην πξνεγνύκελν εδάθην ». 

  

  

2.  Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2081/1992 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

  

2. « Σθνπόο ησλ Δπηκειεηεξίσλ, κέζα ζηα όξηα ηεο πεξηθέξεηαο ηνπο, είλαη ε πξνζηαζία 

θαη ε αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ, ηεο βηνκεραλίαο, ηεο βηνηερλίαο, ησλ επαγγεικάησλ, ηνπ ηνκέα 

παξνρήο ππεξεζηώλ θαη ησλ εμαγσγώλ, ζύκθσλα κε ηα ζπκθέξνληα θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο 

εζληθήο νηθνλνκίαο, γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξόνδν απηήο. Η παξνρή πξνο ηελ Πνιηηεία 

γλσκνδνηηθώλ εηζεγήζεσλ γηα θάζε νηθνλνκηθό ζέκα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ 

λνκνζρεδίσλ, κε γλώκνλα πάληνηε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο ηνπο θαη ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ γεληθόηεξνπ ζπκθέξνληνο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. Η παξνρή ζηα κέιε ηνπο 

θαη ζε θάζε ελδηαθεξόκελν γλσκνδνηηθώλ εηζεγήζεσλ θαη πιεξνθνξηώλ γηα θάζε 

νηθνλνκηθό ζέκα ». 
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2)  Σν άξζξν 2 ηνπ Ν. 2081/92 αληηθαζίζηαηαη κε ην άξζξν 20 ηνπ Ν 3419/05  

  

  

Άξζξν 20 
 

Αξκνδηόηεηεο 

  

1. Τα Δπηκειεηήξηα αζθνύλ θάζε αξκνδηόηεηα ζρεηηθή κε ην ζθνπό ηνπο, όπσο απηόο 

αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1. Οη αξκνδηόηεηεο ησλ Δπηκειεηεξίσλ αζθνύληαη 

θαηά ηξόπν πνπ ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζθνπνύ ηνπο. 

  

2.  Σα Δπηκειεηήξηα έρνπλ ηδίσο θαη ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο: 

α. Υπνβάιινπλ πξνο ηελ Πνιηηεία εηζεγήζεηο ζπκβνπιεπηηθνύ θαη γλσκνδνηηθνύ ραξαθηήξα, γηα 

ζέκαηα ηνπ εκπνξίνπ, ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ ή γεληθά γηα ηελ εζληθή 

νηθνλνκία. Σπκκεηέρνπλ ζε επηηξνπέο θαη όξγαλα ζρεδηαζκνύ έξγσλ ππνδνκήο θαη κεξηκλνύλ, κε 

θάζε κέζν, γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εμαγσγηθνύ θπξίσο εκπνξίνπ, ηεο κεηαπνίεζεο, ηνπ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηώλ θαη γεληθά γηα ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο παξαγσγηθόηεηαο. 

β. Φνξεγνύλ ζηα κέιε ηνπο πηζηνπνηεηηθά εγγξαθήο θαη θαηαγσγήο πξντόλησλ, βεβαηώλνπλ ηε 

γλεζηόηεηα ηεο ππνγξαθήο απηώλ, θαηαγξάθνπλ ζπζηεκαηηθά ηα εκπνξηθά θαη επαγγεικαηηθά 

έζηκα, παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηα κέιε ηνπο θαη ζηελ Πνιηηεία γηα ηηο αιινδαπέο αγνξέο, ηηο 

δηεζλείο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη γηα άιια ζπλαθή ζέκαηα. Δλεκεξώλνπλ ηα κέιε ηνπο γηα ηα 

αλαπηπμηαθά, ηα επελδπηηθά θαη ηα ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα. Μειεηνύλ ηηο ηάζεηο 

θαη εμειίμεηο ζηελ εζληθή νηθνλνκία θαη ππνβάιινπλ ζρεηηθέο πξνηάζεηο κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

γ. Πξνβαίλνπλ ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Γεληθνύ Δκπνξηθνύ Μεηξώνπ, 

αζθώληαο ηηο ζρεηηθέο αξκνδηόηεηεο θαη κπνξεί λα ηεξνύλ ην Δκπνξηθό Μεηξών ησλ κειώλ πνπ 

εδξεύνπλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπο θαη ρνξεγνύλ βεβαηώζεηο ή ηαπηόηεηεο. 

δ. Αλαιακβάλνπλ, κόλα ή ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο, κεηά από πξόηαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ 

ηνπο ζπκβνπιίνπ θαη απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Αλάπηπμεο, ηε δηαρείξηζε βηνκεραληθώλ θαη 

ειεύζεξσλ δσλώλ, εκπνξηθώλ θέληξσλ, κόληκσλ εθζέζεσλ θαη εθζεηεξίσλ ρώξσλ, ζηαζκώλ, 

ιηκέλσλ, αηζνπζώλ δεκνπξαζηώλ, γεληθώλ απνζεθώλ, εξγαζηεξίσλ αλάιπζεο θαη εμέηαζεο 

εκπνξεπκάησλ. 

ε.  Δπηηξέπεηαη λα ζπληζηνύλ εηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, πνπ δελ 

ππάγνληαη ζηνλ επξύηεξν δεκόζην ηνκέα είηε απηνηειώο είηε κε άιινπο θνξείο, κε 

απηνηειή δηαρείξηζε ησλ πόξσλ ηνπο, ηδίσο ησλ θνηλνηηθώλ θνλδπιίσλ ή ησλ εζόδσλ 

από άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνύο θαη κε ζθνπνύο ηελ αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο, ηε 

δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

επηκόξθσζεο ησλ κειώλ ηνπο ή θαη ηξίησλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

3369/2005 (ΦΔΚ 171 Α'), ηελ εθαξκνγή θάζε κνξθήο θνηλνηηθώλ πξνγξακκάησλ ή 

ηελ εθπιήξσζε νπνηνπδήπνηε άιινπ επηκειεηεξηαθνύ ζθνπνύ. Με απνθάζεηο ηνπ 

δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ νη νπνίεο ππόθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηνπ Υπνπξγνύ Αλάπηπμεο, κπνξνύλ 

λα ζπληζηνύλ θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο ή λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο, ε δξαζηεξηόηεηα ησλ 

νπνίσλ εμππεξεηεί εηδηθό ζθνπό δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο. Οη δαπάλεο πνπ πξνθαινύληαη από ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ ππόθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ. 

Μπνξνύλ λα δηελεξγνύλ πξαγκαηνγλσκνζύλεο θαη δεηγκαηνιεςίεο θαη λα επηιύνπλ, κε δηαηηεζία, 

εκπνξηθέο δηαθνξέο κε βάζε θαηάινγν, πνπ ζπληάζζεηαη θάζε δύν (2) ρξόληα θαη ηζρύεη θαη γηα 

ηηο δηθαζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο αξρέο. Οη ακνηβέο ησλ πξνζώπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εξγαζίεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνύκελν εδάθην θαζνξίδνληαη κε απόθαζε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο. 

Αλαιακβάλνπλ θαη δηεθπεξαηώλνπλ θαη' εμνπζηνδόηεζε ησλ αξκόδησλ νξγάλσλ ηεο Πνιηηείαο θαη 

θάζε άιιν έξγν ζπλαθέο κε ην ζθνπό ηνπο, ύζηεξα από απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Αλάπηπμεο θαη 

ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκόδηνπ Υπνπξγνύ. 

ζη. Γηεμάγνπλ ζεκηλάξηα θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ρνξεγνύλ πηζηνπνηεηηθά, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3369/2005, νξγαλώλνπλ ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα θαη 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, κε αλάζεζε ηεο εθηέιεζεο απηώλ απεπζείαο ζε 

εμεηδηθεπκέλα πξόζσπα, θαη ρνξεγνύλ ηηο ζρεηηθέο βεβαηώζεηο, επηρνξεγνύλ ηα 
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ζηειέρε ηνπο θαη παξέρνπλ εηδίθεπζε ή επαγγεικαηηθή εκπεηξία νπνηαζδήπνηε κνξθήο, 

ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή. Μπνξνύλ λα ζπληζηνύλ επηηξνπέο θαη νκάδεο εξγαζίαο 

από κέιε ηνπο, ππαιιήινπο ηνπο ή ηξίηνπο, θαζώο θαη λα αλαζέηνπλ ζε εμεηδηθεπκέλα 

πξόζσπα ηελ εθπόλεζε κειεηώλ θαη άιισλ εξγαζηώλ, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνπο 

ζθνπνύο ηνπο, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη λα εθδίδνπλ πεξηνδηθά ή βηβιία ή 

λα επηρνξεγνύλ ηέηνηεο εθδόζεηο, νηθνλνκηθνύ θπξίσο πεξηερνκέλνπ. 

 

 

 
 Σύμθωνα με ηα πποηγούμενα άπθπα ππέπει να γίνοςν οπιζμένερ 

επιζημάνζειρ για να πποκύψοςν  αζθαλή ζςμπεπάζμαηα 

 
1. Σηελ  παξάγξαθν 2β ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3419/05 αλαθέξεηαη ξεηά όηη : 

  
Δλεκεξώλνπλ ηα κέιε ηνπο γηα ηα αλαπηπμηαθά, ηα επελδπηηθά θαη ηα 

ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα. Μειεηνύλ ηηο ηάζεηο θαη εμειίμεηο ζηελ εζληθή νηθνλνκία 

θαη ππνβάιινπλ ζρεηηθέο πξνηάζεηο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

 
2. Δπίζεο ζηελ παξάγξαθν 2ε ηνπ ηδίνπ λόκνπ αλαθέξεηαη όηη :  

 
  Δπηηξέπεηαη λα ζπληζηνύλ εηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, πνπ δελ 

ππάγνληαη ζηνλ επξύηεξν δεκόζην ηνκέα είηε απηνηειώο είηε κε άιινπο θνξείο, κε 

απηνηειή δηαρείξηζε ησλ πόξσλ ηνπο, ηδίσο ησλ θνηλνηηθώλ θνλδπιίσλ ή ησλ εζόδσλ 

από άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνύο θαη κε ζθνπνύο ηελ αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο, ηε 

δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

επηκόξθσζεο ησλ κειώλ ηνπο ή θαη ηξίησλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο                        

ηνπ Ν. 3369/2005 (ΦΔΚ 171 Α'), ηελ εθαξκνγή θάζε κνξθήο θνηλνηηθώλ 

πξνγξακκάησλ ή ηελ εθπιήξσζε νπνηνπδήπνηε άιινπ επηκειεηεξηαθνύ ζθνπνύ. 

 

 

 

3. Δπίζεο ζηελ παξάγξαθν 2 ζη αλαθέξεηαη  όηη :     

 

 ζη. Γηεμάγνπλ ζεκηλάξηα θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ρνξεγνύλ 

πηζηνπνηεηηθά, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3369/2005, νξγαλώλνπλ ζπλέδξηα, 

ζεκηλάξηα θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα . 

 

 Τα επωηήμαηα πος δημιοςπγούνηαι είναι ηα εξήρ: 

 
 Δίλαη ζαθέο ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ όηη ηα επηκειεηήξηα έρνπλ ζπκβνπιεπηηθό θαη 

γλσκνδνηηθό ραξαθηήξα πξνο ηα όξγαλα ηεο πνιηηείαο , ελεκεξώλνπλ ηα κέιε ηνπο γηα ηα 

αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα  θαη πινπνηνύλ πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο ησλ 

κειώλ ηνπο ε θαη ηξίησλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ   Ν. 3369/2005       (ΦΔΚ 

171/Α/6.7.2005)   (πζηεκαηνπνίεζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο )  πνπ αθνξά ηελ 

εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ   α) Δπηρ.Πξνγξ.  ¨ Απαζρόιεζε θαη Δπαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε ¨   β) Δπηρ.Πξνγξ.  ¨Δθπαίδεπζε θαη Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε ¨               

γ)  Δπηρ.Πξνγξ.  ¨Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ¨   δ) Δπηρ.Πξνγξ.   ¨Δθπαίδεπζε 

θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε¨ .    Δπίζεο Γηεμάγνπλ ζεκηλάξηα θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

θαη ρνξεγνύλ πηζηνπνηεηηθά, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3369/2005, νξγαλώλνπλ 

ζπλέδξηα, θ.ι.π …… 

          Σε θακία πεξίπησζε είηε ηα ίδηα είηε νη αζηηθέο εηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα 

πνπ κπνξνύλ λα ζπληζηνύλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ  ζε απηέο δελ έρνπλ ηελ παξακηθξή αξκνδηόηεηα 

λα αληηθαηαζηήζνπλ ηνπο ηδηώηεο κειεηεηέο ζηελ ειεύζεξε αγνξά εθπνλώληαο επηρεηξεκαηηθά 

ζρέδηα θαηά παξαγγειία, έλαληη ακνηβήο δηόηη απηό ζπληζηά αζέκηην αληαγσληζκό. Η εθπόλεζε 

κειεηώλ ζε ηδηώηεο αληίθεηηαη ζην άξζξν 1 παξ.2 ηνπ Ν. 2081/92 θαη ζην άξζξν 19, 20 ηνπ Ν. 
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3419/2005 θαη θαη’ νπζίαλ παξαλνκνύλ δηόηη πνπζελά δελ αλαθέξεηαη όηη έρνπλ απηό ην 

δηθαίσκα ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 

 Άιισζηε ε Ννκηθή ππεξεζία ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο κέζσ ηνπ 

λνκηθνύ ζπκβνύινπ ηεο θπξίνπ Ση. Βαξδαιά γλσκνδόηεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη κεηαμύ 

άιισλ αλαθέξεη ζηε δεύηεξε ζειίδα ηα εμήο : 

 «Πέξαλ απηώλ, ε αζηηθή εηαηξεία δελ δηθαηνύηαη λα δηεπξύλεη ηνλ θύθιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο, αιιά ζα πξέπεη λα πεξηνξηζζεί ζηηο όζεο δξάζεηο ηεο επηηξέπνληαη 

από ηελ ζεζκηθή ηεο δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1, παξ. 2, θαη ηεο πεξ. ε΄ ηνπ άξζξνπ 2, παξ. 

2 , ηνπ Ν. 2081/1992». 

 Γειαδή ε αζηηθή εηαηξεία κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα πνπ ίδξπζε ην Δπηκειεηήξην 

Αξθαδίαο πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζεζκηθά εληόο ησλ άξζξσλ 1 παξ. 2 ηνπ Ν. 2081/1992 

(3419/2005) θαη ηελ πεξίπησζε ε’ ηνπ Ν. 2081/1992 (3419/2005), ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 3369/2005 όπσο αλέιπζα πξνεγνπκέλσο θαη θαηά πξνέθηαζε παξαλνκεί εάλ δηαζηαιηηθά 

δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζε άιινπο ηνκείο εθηόο ησλ νξίσλ ηνπ Ν.3369/2005.  

 
ηελ απαληεηηθή επηζηνιή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ αλαθέξεηαη όηη: 

 

{  πλεπώο ε Δηαηξεία Αλάπηπμεο Πεινπνλλήζνπ <<Αγαπήλσξ>> απνηειεί 

λνκηθό πξόζσπν ηδησηηθνύ δηθαίνπ θαη απηόλνκε θαη αλεμάξηεηε κνλάδα , ε νπνία 

δηνηθείηαη από ην Γηνηθεηηθό ηεο πκβνύιην θαη ζηελ νπνία απιά ην Δπηκειεηήξην 

Αξθαδίαο ζπκκεηέρεη σο εηαίξνο θαη δελ έρεη άιινπ είδνπο ζπλεξγαζία }.  

 

 Απηό είλαη απόιπηα ςεπδέο θαη παξαπιαλεηηθό δηόηη νπζηαζηηθά ην 

Δπηκειεηήξην Αξθαδίαο εθηόο ηνπ όηη ζπκκεηέρεη ζηνλ <<Αγαπήλσξ >> κε 

πνζνζηό 90% έρεη ζπλερή θαη αδηάιεηπηε ζπλεξγαζία  όηαλ   

πξνθεξύζζνληαλ  πξνγξάκκαηα επελδπηηθά ηνπ Β΄, Γ΄ ΚΠ , Αλαπηπμηαθνύ 

Νόκνπ θαη ΔΠΑ δηόηη νπνηαδήπνηε εκεξίδα  ελεκέξσζεο γηλόηαλ ζην Ν. 

Αξθαδίαο  από ην Δπηκειεηήξην  ηηο εηζεγήζεηο ηηο έθαλε ν ππεύζπλνο ηεο 

εηαηξείαο <<Αγαπήλσξ >> Μεγξέκεο Νηθόιανο (δεκνζηεύκαηα) . ζρεη. 1 

 
{ Δπίζεο αλαθέξεηαη όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο 

κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα είλαη ζπκβαηόο κε ην θαηά λόκν ζθνπό ησλ 

επηκειεηεξίσλ όπσο απηόο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 1 παξ 2 ηνπ Ν.2081/72 }. 

 
 Αληηζέησο ζα κπνξνύζα λα πσ όηη: ην άξζξν 4 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο έρνπλ 

επεηζέιζεη ζην ζθνπό ηα θάησζη : παξ. 1,9  (Η εθπόλεζε κειεηώλ θάζε 

κνξθήο γηα ηελ δηεξεύλεζε ηεο βησζηκόηεηαο παξαγσγηθώλ επελδύζεσλ )   

παξ. 1,22      ( Σνλ ρεηξηζκό ησλ επελδύζεσλ θαη ηελ ζύληαμε κειεηώλ ) .   

     Η  εθπόλεζε κειεηώλ πνπ δελ δηεπθξηλίδεηαη ζε πνηνύο απεπζύλνληαη : 

     α) Γηα ίδηεο αλάγθεο δειαδή γηα εθπόλεζε κειεηώλ πνπ δηεπθνιύλνπλ ηε   

     ζπκκεηνρή ηνπο ζε θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα βάζεη ηνπ Ν. 3369/2005 ?  

     β)  ή ζε εθπόλεζε κειεηώλ απεπζπλόκελνη ζε ηδηώηεο αληαγσληδόκελνη ηνπο       

     ηδηώηεο κειεηεηέο  ζηελ ειεύζεξε αγνξά ? . Δδώ λνκίδσ όηη έρεη γίλεη   

     ζθνπίκσο δηαζηαιηηθή εξκελεία ηνπ λόκνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβνπλ  

     θαη απηή ζεσξώ ηελ παξάλνκε δξαζηεξηόηεηά ηνπο.  

 

{ ε άιιε παξάγξαθν ηεο επηζηνιήο ηνπο αλαθέξνπλ όηη ε εηαηξεία 

<<Αγαπήλσξ>> ηδξύζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο RIPE θαη ζθνπό είρε ηελ 

εθπόλεζε 40 επηρεηξεκαηηθώλ ζρεδίσλ ζηελ θαηλνηνκία γηα επηρεηξήζεηο ζηελ 

Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ .   Η δξάζε απηή επηρνξεγήζεθε από Κνηλνηηθά θαη Δζληθά 

θνλδύιηα κε 2.391.600 € .    Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ επηζηνιή ε πηινηηθή δνκή ζηελ 

Αξθαδία απνθηώληαο απηή ηελ ηερλνγλσζία δηαηεξήζεθε έσο ζήκεξα , ελώ νη πηινηηθέο 

δνκέο ζε Λαθσλία θαη Κνξηλζία δελ κπόξεζαλ κεηά ηελ ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο λα 

ιεηηνπξγήζνπλ }.  

 

 Γειαδή, ν ζπληάθηεο ηεο επηζηνιήο νκνινγεί σο εθπξόζσπνο ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ Αξθαδίαο όηη νη ππόινηπεο δνκέο Κνξηλζίαο θαη Λαθσλίαο 
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έπαπζαλ λα ιεηηνπξγνύλ κε ην ηέινο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο θαη ην εξώηεκα σο 

απινύ πνιίηε είλαη έλα κεγάιν γηαηί ; 

 

 Γειαδή, δεκηνπξγήζεθαλ νη δνκέο γηα λα ζπαηαιεζνύλ Κνηλνηηθά θαη Δζληθά 

θνλδύιηα πεξίπνπ 2,5 εθαη. Δπξώ ηνπ πξνγξάκκαηνο RIPE ζε δύν ρξόληα θαη 

δελ δόζεθαλ εμεγήζεηο (ή αλ δόζεθαλ πνηέο είλαη ?) γηαηί έπαπζαλ λα 

ιεηηνπξγνύλ νη αληίζηνηρεο δνκέο ζηνπο αληίζηνηρνπο Ννκνύο.  

 Δπηπιένλ ε ηερλνγλσζία πνπ απνθηήζεθε από ηελ <<Αγαπήλσξ>> 

επηθεληξώζεθε ζην λα πιεγεί αλεπαλόξζσηα ε ειεύζεξε αγνξά ησλ ηδησηώλ 

κειεηεηώλ ζηελ Αξθαδία, δειαδή απηόο ήηαλ ν ζθνπόο ηεο ? 

 Σα 40 επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα θαηλνηνκίαο πνπ εθπνλήζεθαλ ηη απνηέιεζκα 

είραλ ? 

 Οη 40 επηρεηξήζεηο ζηελ Πεξηθέξεηα πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα 

θαηλνηνκίαο πθίζηαληαη ή δεκηνπξγήζεθαλ κόλν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ?       

 Η πνιηηεία έιεγμε αλ αμηνπνηήζεθαλ ζσζηά ηα θνλδύιηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

RIPE ? 

   
{  ηελ απαληεηηθή επηζηνιή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ αλαθέξεηαη ν ζθνπόο ηεο εηαηξείαο 

<<Αγαπήλσξ>> είλαη ε παξνρή αμηόπηζησλ ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ ζηα κέιε ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ θαη όρη κόλν θαη όηη πξηλ δεκηνπξγεζεί ε εηαηξεία νη κειεηεηέο ρξέσλαλ  

αιόγηζηα κεγάια πνζά  γηα ηε ζύληαμε ησλ κειεηώλ θαη έηζη ε εηαηξεία πίεζε ηελ αγνξά 

γηα κηθξόηεξεο ακνηβέο }. 

 

Καηαξράο νθείισ λα επηζεκάλσ ηα θάησζη: 

 
Α)    Η αλσηέξσ θξαζενινγία θαη ν ζθνπόο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο <<Αγαπήλσξ>> 

κε παξαπέκπεη ζε ηνπνζέηεζε ηνπ πξώελ πξνέδξνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θ. Γεκεηξίνπ 

Παπιή ζε εκεξίδα πνπ έγηλε ζην Πλεπκαηηθό Κέληξν ηνπ δήκνπ Τξίπνιεο ην έηνο 2005 

παξνπζία ηνπ Γ.Γ ηνπ Υπ.Αλάπηπμεο θ.Δπζηαζόπνπινπ. Δπίζεο είρε αθήζεη αηρκέο θαηά 

ησλ ηδησηώλ κειεηεηώλ πνπ εκκέζσο ηνπο εκθάληδε ζπιιήβδελ (ρσξίο λα αλαθέξεηαη ζε 

εηδηθέο πεξηπηώζεηο ) όηη ιεηηνπξγνύζαλ σο απαηεώλεο θαη όηη ρξέσλαλ ηνπο πειάηεο ηνπο 

κε ππέξνγθα πνζά, όηη ελδερνκέλσο ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα κελ νινθιήξσλαλ ηηο 

ππεξεζίεο πνπ είραλ δεζκεπηεί έλαληη ησλ πειαηώλ ηνπο θαη γεληθόηεξα δεκηνύξγεζε κηα 

άζρεκε εηθόλα γηα ηνπο νηθνλνκνιόγνπο κειεηεηέο μερλώληαο όηη θαη ν ίδηνο είλαη 

νηθνλνκνιόγνο θαη εθπνλεί νηθνλνκνηερληθέο κειέηεο.  

     Σηελ εξώηεζή κνπ ελώπηνλ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ εάλ είρε ν θ.Πξόεδξνο ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ θάηη ππ’όςηλ ηνπ γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, ππνρξενύηαη λα ηνπο 

θαηνλνκάζεη γηαηί πξνθαλώο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη θαηαγγειίεο από ηα κέιε ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ πνπ ζπλεξγάζηεθαλ καδί ηνπο. Γπζηπρώο δελ ππήξμε θακία απάληεζε θαη 

επηπιένλ έζηεηια γηα ην ζέκα απηό επηζηνιή ζηνλ παξεπξηζθόκελν ζηελ εκεξίδα  Γ.Γ  θ. 

Δπζηαζόπνπιν αιιά θαη πάιη δπζηπρώο απαμίσζαλ ηελ νπνηαδήπνηε απάληεζε ζηελ 

επηζηνιή κνπ. Σηελ ίδηα παξάγξαθν ζεσξώ όηη ππάξρεη κηα ζύγρπζε δηόηη ν ζπληάμαο ηελ 

επηζηνιή ζπγθξίλεη αλόκνηα πξάγκαηα. Γειαδή ζπγθξίλεη ηηο ακνηβέο ηεο  «Αγαπήλσξ» 

γηα ηε ζύληαμε ηνπ θαθέινπ ππνςεθηόηεηαο (νη νπνίεο δελ δηέθεξαλ θαη ηδηαίηεξα από 

ηνπο ηδηώηεο κειεηεηέο) κε ηηο νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο(επελδπηέο) πνπ 

πεξηιάκβαλαλ:  α) Τε ζύληαμε ηνπ θαθέινπ ππνςεθηόηεηαο,  β) Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο 

κειέηεο ηε δηαδηθαζία νινθιήξσζεο κέρξη ην ηειηθό ζηάδην εθηακίεπζεο ηεο 

επηρνξήγεζεο γηα ηελ νπνία θπζηθά ππάξρεη κηα επηπιένλ ρξέσζε δηόηη πινπνηνύληαη από 

ην γξαθείν κειεηώλ όιεο νη δηαδηθαζίεο θαη δελ απαζρνιείηαη ζην ειάρηζην ν 

επηρεηξεκαηίαο πέξαλ ησλ αλαγθαίσλ (ππνγξαθέο,παξάδνζε ηηκνινγίσλ επέλδπζεο). 

Δπηζεκαίλσ όηη ε παξνρή ελεκέξσζεο ζηνλ νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξόκελν επελδπηή γηα 

πξνγξάκκαηα αλέθαζελ παξέρεηαη δσξεάλ από ην γξαθείν κνπ. 

 

Β)    Ο θάζε ελδηαθεξόκελνο ελ δπλάκεη επελδπηήο πξηλ αλαζέζεη ηελ εθπόλεζε ηνπ   

θαθέινπ ππνςεθηόηεηαο ζε κειεηεηή νθείιεη λα θάλεη έξεπλα αγνξάο θαη λα επηιέμεη ην  

πην αμηόπηζην θαη απνηειεζκαηηθό κειεηεηηθό γξαθείν. 
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Γ)    Η εηαηξεία «Αγαπήλσξ» ην κόλν πνπ έθαλε (ππάξρνπλ θαη ζρόιηα ζε δεκνζηεύκαηα)  

αλαιάκβαλε ηελ εθπόλεζε ηνπ θαθέινπ ππνςεθηόηεηαο παίξλνληαο θαη ην αληίζηνηρν   
αληίηηκν θαη κεηά ζην ζηάδην πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο δελ είρε θακία ζπκκεηνρή θαη νη  

επελδπηέο αληηκεηώπηδαλ πνιιά πξνβιήκαηα θαη κεγάιε ηαιαηπσξία κέρξη λα θηάζνπλ  

ζην ηειηθό ζηάδην ηεο εθηακίεπζεο ηεο επηρνξήγεζεο. 

 

 Δθόζνλ ε εηαηξεία Ν.Π.Ι.Γ ζέιεη λα ιεηηνπξγεί κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα ζα 

πξέπεη λα μεθαζαξίζεη όηη δελ είλαη ν κνλαδηθόο αμηόπηζηνο θνξέαο ελεκέξσζεο ηνπ 

επελδπηηθνύ θνηλνύ. Δπίζεο είλαη ινγηθό λα ππάξρνπλ θάπνηεο κηθξνδηαθνξέο ζηηο 

ρξεώζεηο όζνλ αθνξά ηε ζύληαμε θαθέισλ ππνςεθηόηεηαο  (αθνύ ην εζηηάδνπλ ζηελ 

α΄ θάζε γηαηί απηή κόλν κπνξνύλ θαη θάλνπλ )     δηόηη: 

 

     α) Σν Ν.Π.Ι.Γ «Αγαπήλσξ» επηρνξεγείηαη από εζληθά θαη θνηλνηηθά θνλδύιηα θαη    

          ζπκκεηέρεη  ζε πξνγξάκκαηα επηρνξεγνύκελα , νπόηε θαηαξγείηαη ε έλλνηα   

          ηεο ίζεο αληηκεηώπηζεο  . 

     β) Σν Ν.Π.Ι.Γ  ζπλεξγάδεηαη κε Α’ θαη Β΄ βαζκνύ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε (Γήκνπο-               

          Πεξηθέξεηα θ.ι.π ).         

          γ)  Σν Ν.Π.Γ.Γ Δπηκειεηήξην επηρνξεγείηαη κε ηηο ζπλδξνκέο ησλ κειώλ ηνπ . 

δ) Οη ηδηώηεο κειεηεηέο είλαη κε επηρνξεγνύκελνη. 

ε)  Θα κπνξνύζε λα δνζεί ε δπλαηόηεηα θαηόπηλ δηαγσληζκνύ θαη ζηα  ηδησηηθά  

     γξαθεία κειεηώλ λα ζπλεξγάδνληαη εμ’ ίζνπ  σο ζύκβνπινη κε ηνλ Α’ θαη Β΄  

                βαζκό ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη λα ζπκκεηέρνπλ από θνηλνύ ζε   

                πξνγξάκκαηα  . 

 Θα κπνξνύζε βέβαηα εάλ πξαγκαηηθά ζηηο πξνζέζεηο ηεο εηαηξείαο Αγαπήλσξ είλαη ε 

παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ θαη ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ λα 

είραλ ζπκπεξηιάβεη θαη άιινπ είδνπο ππεξεζίεο όπσο: 

 

α) Ννκηθέο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο από Ννκηθνύο πνπ ζα είρε πξνζιάβεη ε εηαηξεία    

     «Αγαπήλσξ» εθπξνζσπώληαο ηνπο θαη ζε λνκηθέο ππνζέζεηο ηνπο ζηα δηθαζηήξηα. 

β) Μεραληθνύο γηα ππνζέζεηο ηνπο ζηελ πνιενδνκία θαη ζηελ έθδνζε νηθνλνκηθώλ αδεηώλ,  

     λνκηκνπνίεζε απζαηξέησλ θηι. 

 

 Δάλ έθαλαλ θαη απηά ζα ήκνπλ πεπεηζκέλνο όηη πξαγκαηηθά ελδηαθέξνληαη , αιιά έλα 

είλαη ζίγνπξν όηη: 

α) Ο Γηθεγνξηθόο ζύιινγνο θαη β) Τν Τ.Δ.Δ.Δ δελ ζα ην επέηξεπαλ ζε θακία πεξίπησζε λα   

      ην πινπνηήζνπλ ιόγσ αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ . 

 

 Δίλαη γεγνλόο όηη είραλ δεκνζηεπηεί πξνζθιήζεηο θαη πεξηζζόηεξεο από ηξείο θνξέο 

από ηελ  εηαηξεία «Αγαπήλσξ» γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ κεηξώνπ Σπκβνύισλ θαη έρεη 

εμαγγειζεί πνιιέο θνξέο (βι. ζρεηηθό 4 ηεο αξρηθήο θαηαγγειίαο κνπ, δειώζεηο ηνπ 

Γηεπζπληή ηεο εηαηξείαο Αγαπήλσξ θ.Θεόδσξνπ Γεσξγειέ) θαη απηό απνηεινύζε θαη 

δέζκεπζε ηνπ Ν.Π.Ι.Γ πξνο ηνπο επηρεηξεκαηίεο . 

 

 Σηελ ίδηα παξάγξαθν αλαθέξεηαη όηη δελ αληαπνθξίζεθαλ θαη άιινη κειεηεηέο…  

(ζεκεηώλσ όηη είρε εθδειώζεη ελδηαθέξνλ ζπλεξγαζίαο θαη άιιν γξαθείν ην 

νπνίν ζθνπίκσο απνθξύπηεηαη) θαη απηό ήηαλ ην εκπόδην ελεξγνπνίεζεο ηνπ 

κεηξώνπ ζπκβνύισλ. 

 

 Δδώ ζα πξέπεη λα δνύκε πνηνί είλαη νη άιινη κειεηεηέο γηα ηνπο νπνίνπο αλαθέξνληαη 

θαη γηαηί δελ ζπκκεηείραλ ζηελ πξνθήξπμε. Απ’ όηη είκαη ζε ζέζε λα γλσξίδσ γξαθεία 

κειεηώλ δηαζέηνπλ ζηελ Τξίπνιε θαη νη: 

α)  Ο πξώελ Πξόεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αξθαδίαο θ.Γεκ. Παπιήο κε ελεξγή            

           ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ηνπ Α.Ν  3299/2004 πνπ είρε δεκηνπξγήζεη βηνκεραλία   

           κειεηώλ κε ηξίηνπο ζπλεξγαδόκελνπο κειεηεηέο  κε ην γξαθείν ηνπ, ακεηβόκελνο απ’    

           όηη έρσ αθνύζεη (νη νπνίνη δελ κπνξεί λα ςεύδνληαη όινη) κε πςειά πνζνζηά ζην πνζό    
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           ηεο επηρνξήγεζεο . Δπίζεο ππήξμε θαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο     

           εθπξνζσπώληαο  ην  Δπηκειεηήξην Αξθαδίαο ζηνλ Α.Ν 3299/2004 . 

     β)  Ο θ.Παλαγηώηεο Κνθνζηέιεο επηθεθαιήο ηεο δεύηεξεο παξάηαμεο πνπ δηνηθεί ηώξα ην  

            Δπηκειεηήξην Αξθαδίαο ηνπ Σπλδηαζκνύ Δπηκειεηήξην Δλ Γξάζε.      Σρεηηθό (2) 

 

 Άξα ινηπόλ γηαηί λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ κε δηαθαλείο δηαδηθαζίεο ζηελ 

πξνθήξπμε γηα ζπλεξγαζία κε ηελ «Αγαπήλσξ» ηα δύν αλσηέξσ κεγάια 

γξαθεία όηαλ νη ηδηνθηήηεο ηνπο εκπιέθνληαη κε ηνλ έλαλ ή άιινλ ηξόπν κε 

ην Δπηκειεηήξην Αξθαδίαο. Μήπσο απηά ηα ζέκαηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηα έρνπλ 

δηεπζεηήζεη κε άιιεο αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο ; (είλαη κηα ππόζεζε πνπ κπνξώ 

λα θάλσ) θαη γη’απηό δελ ππάξρνπλ αληηξξήζεηο ζηνλ ηξόπν πνπ ιεηηνπξγεί; 

 

 Καηά πξνέθηαζε ν ζηόρνο πξσηίζησο ηεο εηαηξείαο «Αγαπήλσξ» θαη ησλ 

πξναλαθεξόκελσλ κειεηεηηθώλ γξαθείσλ ελδερνκέλσο είλαη όρη ε 

αλαβάζκηζε ησλ κειεηεηηθώλ ππεξεζηώλ αιιά ν απόιπηνο έιεγρνο, ε 

ρεηξαγώγεζε θαη ν κνλνπσιηαθόο ραξαθηήξαο ηνπ «Αγαπήλσξ» ζηνλ ηνκέα 

απηό εηο βάξνο ησλ άιισλ ηδησηώλ κειεηεηώλ. 

 
 Η πξόζεζε πνπ εθδήισζα γηα ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία «Αγαπήλσξ» 

πήγαδε από ην γεγνλόο όηη ν ζπλδηαζκόο ζπλεξγαζίαο ηεο «Αγαπήλσξ» κε 

ηδηώηεο κειεηεηέο έρνληαο ν θαζέλαο δηαθξηηό ξόιν ζα είρε θαη θαιύηεξα 

απνηειέζκαηα ζηνλ ηνκέα ησλ επελδύζεσλ θαη δελ πξνθύπηεη πνπζελά όηη ην 

έθαλα γηα λα δώζνπλ δνπιεηά ζε κέλα , γηαηί απηό απνηειεί επζέσο πξνζβνιή 

ηεο πξνζσπηθόηεηάο  κνπ ππνβαζκίδνληαο ηηο πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο κνπ. 

  

 
Δπίζεο  ζηελ ίδηα παξάγξαθν ζην ηέινο  αλαθέξεηαη όηη θαηά θαηξνύο ε εηαηξεία 

«Αγαπήλσξ» κνπ έρεη ζηείιεη πειάηεο  γηα ηελ εθπόλεζε κειεηώλ . 

 

 Απηό είλαη απόιπηα ςεπδέο θαη αλππόζηαην δηόηη από ζπζηάζεσο ηεο εηαηξίαο 

«Αγαπήλσξ» νη Δπηρεηξεκαηίεο ηνπ Ν. Αξθαδίαο πνπ απεπζύλνληαλ γηα ελεκέξσζε θαη 

πιεξνθόξεζε γηα ηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα  ζηελ εηαηξεία «Αγαπήλσξ» νη κειέηεο 

εθπνλνύληαλ από ηνπο ίδηνπο  θαη κε ηα ζπλεξγαδόκελα γξαθεία ηεο επηινγήο ηνπο . 

          Όηαλ ηνλ Μάξηην , Απξίιην ηνπ 2013 είρα μεθηλήζεη θάπνηεο ζπδεηήζεηο γηα ηελ   

          ελεξγνπνίεζε ηνπ κεηξώνπ ζπκβνύισλ ,όηαλ επξηζθόκνπλ ζηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο ν    

          ππεύζπλνο ηεο εηαηξείαο Μεγξέκεο  Νηθόιανο  δήισλε παξνπζία κνπ κε έκθαζε ζηνπο  

          ελδηαθεξόκελνπο όηη ε εηαηξεία δελ αλαιακβάλεη ηελ εθπόλεζε κειεηώλ  θαη ζα πξέπεη λα  

          απεπζύλνληαη ζηα κειεηεηηθά γξαθεία ηεο πεξηνρήο θαη θπζηθά όηαλ δελ ήκνπλ παξώλ  

          άιιαδε  ην ζελάξην . Πνλεξά ζθεπηόκελνη εθείλν ην δηάζηεκα γηα λα κε πείζνπλ όηη δελ  

          θάλνπλ κειέηεο κνπ έζηεηιαλ κηα ελδηαθεξόκελε γηα ην πξόγξακκα  Δζληθό Απνζεκαηηθό  

          Απξνβιέπησλ ηελ Κα Πινπκίδε Αηθαηεξίλε πνπ ηεο ππέβαιια ηελ πξόηαζε κε  

          πξνππνινγηζκό   30.000,00 επξώ  κε έλα ζπκβνιηθό ηίκεκα . Απηή ήηαλ ε κνλαδηθή  

          θνξά πνπ επηδεηθηηθά θαη κε πξόζεζε ζέιεζαλ λα δείμνπλ έλα δηαθνξεηηθό  

          πξνθίι ζην δηάζηεκα ησλ 10  εηώλ .  

          Γηα ην αλσηέξσ ζέκα ηνπο πξνθαιώ εάλ έρνπλ ζηνηρεία λα επηθαιεζηνύλ όηη κνπ έζηειλαλ   

         πειάηεο γηα λα ηνπο εθπνλήζσ κειέηεο λα ηνπο θαηνλνκάζνπλ δηαθνξεηηθά ηνπο  

         ραξαθηεξίδσ ζπθνθάληεο ,όηη ςεύδνληαη αζύζηνια θαη ζα πξέπεη λα αλαθαιέζνπλ .  

 
ηελ επόκελε παξάγξαθν ηεο επηζηνιήο αλαθέξεηαη όηη δελ ηπγράλεη εθαξκνγήο   

ν Ν. 146/1914 «πεξί αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ»  δεδνκέλνπ όηη  ηόζν ε εηαηξεία  

Αγαπήλσξ  , όζν θαη εγώ δελ είκαζηε έκπνξνη αιιά αζθνύκε ειεπζέξην επάγγεικα .   

 

   ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ  58 ηνπ Ν. 2238/94  επηζεκαίλσ ηα εμήο:   

            Ο Οηθνλνκνιόγνο ( Λνγηζηήο – κειεηεηήο ) όηαλ δηαηεξεί γξαθείν κε ηελ   

            κνξθή νξγαλσκέλεο επηρείξεζεο θαη απαζρνιεί επηζηεκνληθό πξνζσπηθό , 

            δειαδή πηπρηνύρνπο  Λνγηζηέο – Οηθνλνκνιόγνπο  θαη πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο   
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            ηνπ  θαη  κέζσ απηώλ  , ηόηε ην εηζόδεκα απηό απνηειεί θαη θνξνινγείηαη σο   

            εηζόδεκα από Δκπνξηθέο  Δπηρεηξήζεηο  Γ’ Καηεγνξίαο  .  

Φνξνινγηθά έρσ πξνζαξκνζηεί   απόιπηα ζηνλ αλσηέξσ λόκν αξθεηά ρξόληα πξηλ δηόηη 

παξέρσ ηηο ππεξεζίεο κνπ θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν σο νξγαλσκέλν γξαθείν .  

 Σπλνςίδνληαο  ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ζα κπνξνύζα λα εθζέζσ ηα θάησζη όζνλ 

αθνξά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ΝΠΙΓ . 

 1) Σν ΝΠΙΓ  θηλείηαη αληαγσληζηηθά θαη εθηόο ησλ νξίσλ ηνπ Ν. 2081/92 άξζξν 

1 παξ. 2 & πεξ. ε’ & ηνπ Ν. 3369/2005 πνπ νθείιεη λα δξαζηεξηνπνηείηαη , 

ιεηηνπξγώληαο  κε πξαθηηθέο αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ θαηά ησλ αλεμάξηεησλ 

ζπκβνύισλ επηρεηξήζεσλ είλαη έλα πξαγκαηηθό γεγνλόο  δηόηη : 

Η εηαηξία Αγαπήλσξ έρεη θάλεη πνιιαπιάζηεο κειέηεο από όινπο καδί ηνπο 

ηδηώηεο κειεηεηέο εθκεηαιιεπόκελε ηελ δεζπόδνπζα ζέζε  πνπ ηεο έρεη παξαρσξήζεη 

ην θξάηνο ελεξγώληαο θαη πέξαλ ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ νξίσλ ηεο  . Γειαδή όηαλ 

πξνθεξύζζνληαη θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνύλ ΜΜΔ ην κόλν πνπ ηνπο 

ελδηαθέξεη είλαη λα νξγαλώζνπλ ηάρηζηα  κε ην Δπηκειεηήξην Αξθαδίαο ελεκεξσηηθέο 

εκεξίδεο ζε όιε ηελ Αξθαδία δίλνληαο ηαπηόρξνλα θαη ην ζηίγκα ηνπ κνλαδηθνύ 

επίζεκνπ ζεζκνζεηεκέλνπ θνξέα ελεκέξσζεο ηνπ επελδπηηθνύ θνηλνύ πξνθεηκέλνπ 

λα μεθηλήζεη όπσο πάληα ε αιίεπζε πειαηώλ  γηα λα ηνπο εθπνλήζνπλ ηνπο   θαθέινπο 

ππνςεθηόηεηαο .    Απηό απνδεηθλύεηαη θαη από έιεγρν ησλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ 

πνπ έρεη εθδώζεη ν Αγαπήλσξ ζηνπο ηδηώηεο επελδπηέο  ζηα 11 ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηεο  

θαη ηελ ζρέζε πνπ έρεη κε ην Δπηκειεηήξην όια απηά ηα ρξόληα .    

          2)  Σν όηη θηλείηαη ζε επίπεδα αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ απνδεηθλύεηαη θαη από ην 

γεγνλόο όηη θαλέλαο άιινο επαγγεικαηηθόο θνξέαο δελ έρεη θάλεη θάηη αληίζηνηρν  

δειαδή : 

               α) Καλέλαο  Γηθεγνξηθόο ζύιινγνο ζε όιε ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα δελ έρεη 

ζπζηήζεη κηα εηαηξία πνπ λα παξέρεη λνκηθή αξσγή θαη λα αλαιακβάλεη ηελ δηεμαγσγή 

δηθώλ ζε νπνηνλδήπνηε έρεη αλάγθε (θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν) .  

               β)  Καλέλαο Ιαηξηθόο ζύιινγνο δελ έρεη ζπζηήζεη επίζεο εηαηξία πνπ λα 

αλαιακβάλεη ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε πνιηηώλ εηο βάξνο ησλ ηδησηώλ ειεπζέξσλ 

επαγγεικαηηώλ ή ελ γέλεη ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ πγείαο . 

 

 Από ηα αλσηέξσ παξαδείγκαηα πξνθύπηεη όηη απηό δελ κπνξεί λα είλαη ζεκηηό 

από ηηο επαγγεικαηηθέο νκάδεο πνπ πξναλέθεξα δηόηη ν θνξέαο δξά 

αληαγσληζηηθά ζηα κέιε ηνπ θαη δεκηνπξγεί ζπλζήθεο αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ . 

     Δπίζεο ζα κπνξνύζε λα δνζεί θαη ζε ηδησηηθά γξαθεία κειεηώλ ε δπλαηόηεηα 

ελεκέξσζεο  επίζεκα  ηνπ επελδπηηθνύ θνηλνύ όπσο θαη ζηελ εηαηξία Αγαπήλσξ ώζηε 

λα ππάξρεη ίζε κεηαρείξηζε δηόηη ε κε ύπαξμε ηεο εληζρύεη ηνλ αζέκηην αληαγσληζκό .  

     Σειηθά ην Δπηκειεηήξην Αξθαδίαο  σο θνξέαο όθεηιε λα δεκηνπξγήζεη κηα εηαηξία 

πνπ λα ιεηηνπξγνύζε πξαγκαηηθά σο κνριόο αλάπηπμεο θαη ππνβνήζεζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη όρη ζαλ γξαθείν κειεηώλ  αληαγσληδόκελν ηνπο ηδηώηεο 

κειεηεηέο . 

     Όζνλ αθνξά ηα παξαπιαλεηηθά δηαθεκηζηηθά  δεκνζηεύκαηα  εγώ επηβεβαίσζα ηελ 

ύπαξμε ηνπο   θαη όρη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα  ηνπο . 

     Άξα πξνθύπηεη βάζεη  ησλ αλσηέξσ όηη ν Ν.146/1914 έρεη ζαθέζηαηα εθαξκνγή 

πεξί αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ θαη ζα γλσκνδνηήζεη επ’ απηνύ ε επηηξνπή αληαγσληζκνύ 

δηόηη νη ελέξγεηεο ηνπ Αγαπήλσξα δελ βιάπηνπλ κόλν εκέλα αιιά θαη κία κεγάιε 

νκάδα ζπλαδέιθσλ πνπ αζθνύλ απηό ην επάγγεικα  θαη έρεη  πξνθαιέζεη νηθνλνκηθή 

δεκία ζηηο επηρεηξήζεηο καο , εζηθή βιάβε θαη πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθόηεηαο καο  .  

 

     Καηά ηελ άπνςε κνπ νη ελέξγεηεο ηεο Δηαηξίαο Αγαπήλσξ επηζείνπλ Αζηηθέο θαη 

Πνηληθέο θπξώζεηο θαηά παξάβαζε ηνπ Νόκνπ θαη επηθπιάζζνκαη παληόο έλλνκνπ 

δηθαηώκαηνο κνπ . 

 

                                                                                                       Μεηά ηηκήο  

 

                                                                                               ΜΑΛΙΦΟΤΚΑ ΓΔΩΡΓΙΟ 

                                                                                        ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ - ΜΔΛΔΣΗΣΗ 


