
 

«Θετική η αποτίμηση για τον «Δικηγόρο του Εμπόρου» της ΕΣΕΕ» 

 

Ο «Δικηγόρος του Εμπόρου», η πρωτοβουλία παροχής νομικής συμβουλευτικής υπηρεσίας 

της ΕΣΕΕ προς τον εμπορικό κόσμο, συμπλήρωσε 15 ημέρες πλήρους λειτουργίας και ο 

πρώτος απολογισμός είναι ιδιαίτερα θετικός. Έτυχε θερμής ανταπόκρισης από τους εμπόρους 

και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες μέλη των Εμπορικών Συλλόγων, γεγονός που 

επιβεβαιώνει εμφατικά την επιμονή της ΕΣΕΕ και την ανάγκη του μικρομεσαίου 

επιχειρηματικού κόσμου για ανάλογες πρωτοβουλίες.  Από το νομικό τμήμα της ΕΣΕΕ 

δόθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες στα ερωτήματα που τέθηκαν από τους εμπόρους, ενώ 

ικανός αριθμός υποθέσεων παραπέμφθηκε στην Υπηρεσία Υποστήριξης Εμπορικών 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΕΣΕΕ. 

Μετά από αυτήν την ιδιαίτερα ενθαρρυντική πρώτη εβδομάδα, η Συνομοσπονδία υπενθυμίζει 

το πλαίσιο λειτουργίας του «Δικηγόρου του Εμπόρου» και καλεί τους Εμπορικούς Συλλόγους 

να ενημερώσουν σχετικά τα μέλη τους, ώστε να αξιοποιήσουν σε όλη της την έκταση αυτήν 

την πρωτοβουλία.  

Συγκεκριμένα, η νομική υπηρεσία της ΕΣΕΕ: 

 Συνδέεται διαδικτυακά με όλη την επικράτεια, κάθε Τρίτη, μέσω skype, από 10 π.μ. 

έως 2 μ.μ., στην διεύθυνση αναζήτησης «Νομική Υπηρεσία ΕΣΕΕ» (στα ελληνικά). 

 Υποδέχεται τους εμπόρους δια ζώσης, κάθε Πέμπτη από 10 π.μ. έως 2 μ.μ., στα 

γραφεία της ΕΣΕΕ (Μητροπόλεως 42, Σύνταγμα – Αθήνα). 

 Δέχεται όλη την εβδομάδα τα ερωτήματά τους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

στην διεύθυνση diki@esee.gr 

Το νομικό τμήμα της ΕΣΕΕ παρέχει νομική εκτίμηση ή κατεύθυνση σε ζητήματα που 

απασχολούν τους εμπόρους και προκύπτουν κατά την άσκηση της επιχειρηματικής τους 

δραστηριότητας.  Η απάντηση δίνεται άμεσα όταν υπάρχει αυτή η δυνατότητα ή το αργότερο 

μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 15 ημερών, σε συνάρτηση με τη βαρύτητα ή πολυπλοκότητα 

του ερωτήματος.  Ανάλογα με το αντικείμενο ή την φύση της υπόθεσης, αυτή μπορεί να 

παραπέμπεται στην Υπηρεσία Υποστήριξης Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων της 

ΕΣΕΕ, όπου οι συνεργάτες του προγράμματος «Στα Δύσκολα Μαζί» θα προχωρούν στις 

κατάλληλες ενέργειες, παρέχοντας τις πολύτιμες υπηρεσίες τους στις μικρομεσαίες εμπορικές 

επιχειρήσεις. Η ΕΣΕΕ δηλώνει την ικανοποίησή της από τη μέχρι σήμερα θετική αποτίμηση 

και καλεί όλους τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες της αγοράς να αξιοποιήσουν τη νέα 

δωρεάν υπηρεσία της. 
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