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Αριθ. Πρωτ.20534/ΣΜ/λµ    ΑΘΗΝΑ, 4 Ιουνίου 2009 

 

       Π Ρ Ο Σ   Το 

Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας  

Παπαστράτου 53 & Σµύρνης 1 

301  00 Αγρίνιο  

Τηλ.: 26410 74500 

Fax : 26410 22590 

Email: contact@epimetol.gr 

 

ΘΕΜΑ: «Αυτεπάγγελτη Εγγραφή στα Μητρώα του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 
Τεχνικών Εταιρειών Μελών µας»  

 

Κατόπιν καταγγελιών τεχνικών εταιρειών µελών µας, σχετικά µε την αυτεπάγγελτη 
καταχώρησή τους στα Μητρώα του Επιµελητηρίου σας, λόγω εγκατάστασης εργοταξίων στα 
όρια του νοµού Αιτωλοακαρνανίας, συνηµµένα σας διαβιβάζουµε γνωµάτευση του νοµικού 
µας συµβούλου κου Στ. Σταµόπουλου, σύµφωνα µε την οποία:  

« . . . η απάντησή µου στο προαναφερθέν ερώτηµα είναι ότι το εργοτάξιο για την εκτέλεση 
δηµόσιου έργου δεν συνιστά, κατά τη σχετική έννοια της περ. γ’ της παραγράφου 3 του 
άρθρου 1 του ν. 2081/1992, υποκατάστηµα και ως εκ τούτου δεν συντρέχει υποχρέωση 
εγγραφής στο τοπικό Επιµελητήριο της εργοληπτικής επιχείρησης που το έχει εγκαταστήσει. 
Εποµένως, η απαίτηση του Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας για καταβολή, και µάλιστα 
αναδροµικώς, συνδροµών και λοιπών δικαιωµάτων του Επιµελητηρίου από όλες τις 
εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν εκτελέσει έργα στο νοµό είναι µη νόµιµη.» 

Ως εκ τούτου αναµένουµε την άρση των σχετικών πράξεων και απαιτήσεων από όλες τις 
εργοληπτικές επιχειρήσεις, στις οποίες το Επιµελητήριό σας έχει προβεί.     

 

Με τιµή, 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 

 

 

 

 

Συν.: Γνωµάτευση νοµικού συµβούλου κου Στ. Σταµόπουλου.  
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Αθήνα, 29.5.2009. 
 
 

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ 
 
 
ΘΕΜΑ: Υποχρέωση   εγγραφής   στα   κατά   τόπους   Επιµελητήρια 

εργοληπτικών επιχειρήσεων που διατηρούν εργοτάξια 
στην περιφέρειά τους. 

 
 

Ανώνυµη εταιρεία – µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα: 
 
 

«Το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ζητεί αναδροµικά πληρωµή 
εγγραφής  και  ετήσιων  εισφορών  από  όλες  τις  εταιρείες  που  έχουν 
εκτελέσει  έργα  στο  νοµό  Αιτωλοακαρνανίας,  διότι  έχουν  υποβάλει  στη 
∆ΟΥ  δήλωση  εργοταξίου,  άρα  (κατ’  αυτούς)  Υποκαταστήµατος.  Είναι 
αυτό νόµιµο;» 

 
 

Η απάντησή µου στο ανωτέρω ερώτηµα έχει ως ακολούθως: 
 
 

1.   Η   περ.   γ’   της   παρ/φου   3   του   άρθρου   1   του   ν.   2081/1992 
(«Επιµελητήρια – Οργανώσεις Εµπόρων κ.λπ.»), όπως έχει αντικατασταθεί µε 
την παρ/φο 3 του άρθρ. 19 του ν. 3419/2005, ορίζει ότι υποχρέωση εγγραφής 
στο οικείο Επιµελητήριο έχουν 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». 

Το   ερευνητέο   ζήτηµα   είναι   αν   οι   εργοταξιακές   εγκαταστάσεις   που 
διατηρεί   επί   προσωρινής   βάσης   εκτός   της   έδρας   της   µία   εργοληπτική 
επιχείρηση για την εκτέλεση ενός έργου εµπίπτουν σε µία από τις 
περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στην  παρατεθείσα  διάταξη, οι  οποίες  γεννούν 
υποχρέωση εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο. 

 
 

2.   Ο   ορισµός   της   έννοιας   του   υποκαταστήµατος   δίδεται   από   τη 
φορολογική νοµοθεσία, όπου γίνεται διάκριση ανάµεσα στα 
«υποκαταστήµατα» για τα οποία υφίσταται υποχρέωση τήρησης φορολογικών 
βιβλίων και στις «πρόσκαιρες εγκαταστάσεις» ή «προσωρινά 
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υποκαταστήµατα» µε  την  ευρεία  έννοια  του  σχετικού  όρου, για  τα  οποία  δεν 
υφίσταται τέτοια υποχρέωση. 

Το άρθρο  9 § 1 του  Π.∆. 186/1992 («Κώδικας  Βιβλίων  & Στοιχείων»), 
όπως ισχύει σήµερα, ορίζει την έννοια του υποκαταστήµατος ως ακολούθως: 
«Υποκατάστηµα  είναι οποιαδήποτε εκτός της έδρας  της επιχείρησης 
επαγγελµατική εγκατάσταση του επιτηδευµατία,  στην οποία ενεργείται 
παραγωγική  ή  συναλλακτική  δραστηριότητα,  ανεξάρτητα  από  το  εάν  αυτή 
διενεργείται  κατ’  εντολή  της  έδρας  ή  άλλου  υποκαταστήµατος  σε  εκτέλεση 
σχετικών συµβάσεων». 

Παρακάτω,  στην  παρ.  4  περ.  β’  του  αυτού  ως  άνω  άρθρου,  όπως 
ίσχυε  προ  της  τροποποίησής  του  από  το  ν.  3522/2006,  ορίζεται  ότι  δεν 
υπάρχει  υποχρέωση  τήρησης  βιβλίων  υποκαταστήµατος  στις  οποιεσδήποτε 
πρόσκαιρες  εγκαταστάσεις. Ακολούθως, η  ίδια  διάταξη  αναφέρει  ενδεικτικώς 
ποιες  θεωρούνται  πρόσκαιρες  εγκαταστάσεις, οι  οποίες  δεν  εµπίπτουν  στην 
έννοια του υποκαταστήµατος κατά τον σχετικό ορισµό του νόµου, στις οποίες 
συγκαταλέγονται και τα εργοτάξια κατασκευαστικών επιχειρήσεων. 

Η ενδεικτική αναφορά σε διάφορες κατηγορίες πρόσκαιρων 
εγκαταστάσεων,  που  δεν  συνιστούν  υποκαταστήµατα  κατά  την  έννοια  του 
νόµου, απαλείφθηκε µε την τροποποίηση που επήλθε στην ανωτέρω διάταξη 
δυνάµει  του  άρθρου  28 § 16 του  ν. 3522/2006. Πλέον, η  περ. β’ της  παρ. 4 
του άρθρου 9 του π.δ. 186/1992 («Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων»), ορίζει ότι 
δεν   απαιτείται   η   τήρηση   βιβλίων   υποκαταστήµατος   «στις   οποιεσδήποτε 
πρόσκαιρες  εγκαταστάσεις»,  χωρίς  να  αναφέρει  συγκεκριµένες  περιπτώσεις 
πρόσκαιρων εγκαταστάσεων. 

Πλην  όµως, η  εγκύκλιος  του  Υπουργείου  Οικονοµίας  και  Οικονοµικών 
ΠΟΛ  1024/2007  ρητώς  αναφέρει,  στο  αντίστοιχο  ερµηνευτικό  εδάφιο  της 
προδιαληφθείσας  διάταξης,  ότι  «τέτοιες  πρόσκαιρες  εγκαταστάσεις  είναι  τα 
εργοτάξια κατασκευαστικών επιχειρήσεων,    οι προσωρινοί χώροι 
συγκέντρωσης,  επεξεργασίας  και  µεταφοράς  αγροτικών  προϊόντων  κ.λπ.». 
Κατά συνέπεια, είναι αναµφισβήτητο ότι η υπαγωγή των εργοταξίων 
δηµοσίων   έργων   στην   έννοια   των   πρόσκαιρων   εγκαταστάσεων   και   η 
συνακόλουθη   εξαίρεσή   τους   από   την   υποχρέωση   τήρησης   φορολογικών 
βιβλίων  εξακολούθησε  να  ισχύει  και  µετά  την  τελευταία  αυτή  νοµοθετική 
τροποποίηση της εν λόγω διάταξης. 
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Τέλος  και  νοµολογιακώς  έχει  κριθεί  ότι  το  εργοτάξιο  κατασκευαστικής 
επιχείρησης δεν συνιστά υποκατάστηµα κατά τη σχετική έννοια της 
φορολογικής νοµοθεσίας.1 

Εποµένως, για  τις  ανάγκες  της  φορολογικής  νοµοθεσίας  το  εργοτάξιο 
κατασκευαστικής επιχείρησης δεν θεωρείται υποκατάστηµα και δεν 
εφαρµόζονται  ως  προς  αυτό  οι  φορολογικές  υποχρεώσεις  που  διέπουν  τη 
λειτουργία των υποκαταστηµάτων. 

 
 

3. Η κατά τα άνω εξαίρεση  των  εργοταξίων  κατασκευαστικών 
επιχειρήσεων  (δηµοσίων ή    ιδιωτικών έργων) από την έννοια του 
υποκαταστήµατος, για το οποίο υφίσταται βάσει της φορολογικής νοµοθεσίας 
υποχρέωση τήρησης φορολογικών βιβλίων, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ισχύει, 
ελλείψει  ειδικής  νοµοθετικής  πρόβλεψης,  και  όσον  αφορά  την  υποχρέωση 
εγγραφής   στο    οικείο  Επιµελητήριο των υποκαταστηµάτων  ηµεδαπών 
επιχειρήσεων.   Και   τούτο,   διότι   πέραν   όλων   των   λοιπών   λόγων   που 
συνηγορούν  υπέρ  της  υιοθέτησης  της  ανωτέρω  άποψης  (π.χ.  κενό  νόµου, 
που   δύναται   να   καλυφθεί   µόνο   µε   την   αναλογική   εφαρµογή   αντίστοιχης 
διάταξης), η κοινή υποκειµένη αιτία βάσει της οποίας κρίνεται υποχρεωτική η 
τήρηση  των  φορολογικών  στοιχείων  και  η  εγγραφή  στο  οικείο  Επιµελητήριο 
είναι  η  µονιµότητα  µιας  εγκατάστασης  και  η  σταθερότητα  του  συνεκτικού 
επιχειρηµατικού  δεσµού  µε  τον  τόπο  όπου  αυτή  ευρίσκεται.  Μέσα  από  το 
πρίσµα της τελολογικής αυτής ερµηνευτικής προσέγγισης, είναι προφανές ότι 
ο  νοµοθέτης  υπολαµβάνει  ότι  η  έννοια  του  υποκαταστήµατος  εµπεριέχει  ένα 
χαρακτήρα  µόνιµης  και  σταθερής  εγκατάστασης  και  επιχειρηµατικής  σχέσης 
µε  τον  τόπο  όπου  ευρίσκεται˙  πρόσκαιρες  εγκαταστάσεις,  όπως  είναι  τα 
εργοτάξια  που  «στήνονται»  αποκλειστικά  και  µόνο  για  την  κατασκευή  ενός 
έργου και µετά την ολοκλήρωσή του διαλύονται, δεν λογίζονται 
υποκαταστήµατα  και  για  τον  λόγο  αυτό  δεν  υπάγονται  στις  διατάξεις  της 
φορολογικής  νοµοθεσίας  περί  υποχρέωσης  τήρησης  βιβλίων  και  στοιχείων, 
ούτε  υπόκεινται,  για  την  ταυτότητα  του  νοµικού  λόγου,  στην  υποχρέωση 
εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο. 

Κατά συνέπεια, η απάντησή µου στο προαναφερθέν ερώτηµα είναι ότι 
το  εργοτάξιο  για  την  εκτέλεση  δηµοσίου  έργου  δεν  συνιστά, κατά  τη  σχετική 
έννοια   της   περ.   γ’   της   παρ/φου   3   του   άρθρου   1   του   ν.   2081/1992, 

 
1   ΣτΕ  3069/1993  Ελ.  Επ.  1994,  89,  Λογιστής  1994,  1473,  ΝΟΜΟΣ  (72283).  Αναφέρει 
συγκεκριµένα,  η  εν  λόγω  απόφαση   (σκ.  4  in  fine):  «……,  καθόσον  δεν  επρόκειτο   για 
αποστολή  αγαθών  σε  τρίτο  ή  µεταξύ  κεντρικού καταστήµατος  και υποκαταστήµατος  ή  µεταξύ 
υποκαταστηµάτων, αλλά για µεταφορά αγαθών από εργοτάξιο της επιχειρήσεως, χώρος 
ο   οποίος   δεν   αποτελεί   υποκατάστηµά   της,  και   συνεπώς   δεν   υφίστατο   υποχρέωση 
εκδόσεως δελτίου αποστολής για την επίδικη µεταφορά.» 
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υποκατάστηµα  και  ως  εκ  τούτου  δεν  συντρέχει  υποχρέωση  εγγραφής  στο 
τοπικό Επιµελητήριο της εργοληπτικής επιχείρησης που το έχει εγκαταστήσει. 
Εποµένως, η  απαίτηση  του  Επιµελητηρίου  Αιτωλοακαρνανίας  για  καταβολή, 
και µάλιστα αναδροµικώς, συνδροµών και λοιπών δικαιωµάτων του 
Επιµελητηρίου  από  όλες  τις  εργοληπτικές  επιχειρήσεις  που  έχουν  εκτελέσει 
έργα στο νοµό είναι µη νόµιµη. 

 
 

Με εκτίµηση, 
 
 
 
 
 
 

Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος. 


