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ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινιστική παρατήρηση στην Εγκύκλιο µε θέµα «Καταχωρίσεις και 
Χορήγηση βεβαιώσεων από το Γ.Ε.ΜΗ- Σχέση µε Επιµελητηριακά Μητρώα και 
Συνδροµές µελών στα Επιµελητήρια» Α∆Α ΒΛΩΧΦ-ΟΗΒ 
 
Σε συνέχεια της Εγκυκλίου µε αρ. Πρωτοκόλλου Κ2 - 5794/28.8.2013 Α∆Α 
ΒΛΩΧΦ-ΟΗΒ το περιεχόµενο της οποίας έτυχε παρερµηνειών, διευκρινίζεται ότι 
αναφορικά µε την εγγραφή των επιχειρήσεων στο Μητρώο των Επιµελητηρίων του 
ν. 2081/1992 όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3419/2005, ισχύουν τα εξής: 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ως άνω νόµου, «µέλη του Επιµελητηρίου είναι 
υποχρεωτικά τα φυσικά πρόσωπα, που έχουν την έδρα της εµπορικής τους 
δραστηριότητας στην περιφέρεια του Επιµελητηρίου, τα νοµικά πρόσωπα και οι 
συνεταιρισµοί, εφόσον έχουν εµπορική ιδιότητα και έδρα στην περιφέρεια του 
Επιµελητηρίου καθώς και τα υποκαταστήµατα ηµεδαπών επιχειρήσεων, στα οποία 
περιλαµβάνονται και τα υποκαταστήµατα ηµεδαπών τραπεζών, τα υποκαταστήµατα 
ή τα πρακτορεία αλλοδαπών επιχειρήσεων, εφόσον είναι εγκατεστηµένα στην 
περιφέρεια του οικείου Επιµελητηρίου, καθώς και οι παραγωγικές µονάδες των 
ανωτέρω επιχειρήσεων, που είναι εγκατεστηµένες εκτός της περιφέρειας του οικείου 
Επιµελητηρίου, στο οποίο βρίσκεται η έδρα τους.» 
 
Η ανωτέρω υποχρέωση εγγραφής στα Επιµελητήρια δεν έχει καταργηθεί από καµία 
διάταξη νόµου. 
 
Οµοίως δεν έχει καταργηθεί η υποχρέωση καταβολής των συνδροµών των µελών των 
Επιµελητηρίων όπως αυτή ρητά επιβάλλεται στο άρθρο 4 του ως άνω νόµου, η 
οποία εξάλλου είναι και ο κυριότερος πόρος για την οµαλή και πλήρη λειτουργία 
των επιµελητηριακών δοµών. 
 
Συνεπώς υφίσταται εκ του νόµου υποχρέωση , δια µέσω της συνεπούς και έγκαιρης 
καταβολής των ετησίων συνδροµών όλων των µελών των Επιµελητηρίων να 
συνεισφέρουν ετησίως και αναλογικά προκειµένου να διασφαλίζεται η οµαλή 



 

 

 λειτουργία αυτών. 
 
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ 
 
 


