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ΘΕΜΑ:  Αυτεπάγγελτη εγγραφή εργοταξίων από το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 

 

Αξιότιµε κύριε Υφυπουργέ, 

 

Το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας προβαίνει τελευταία σε αθρόες αυτεπάγγελτες εγγραφές 
στα µητρώα του όλων των εργοληπτικών επιχειρήσεων που έχουν ή είχαν εγκαταστήσει για 
κάποιο χρονικό διάστηµα στο παρελθόν εργοτάξια για την κατασκευή έργων στο νοµό και 
ταυτόχρονα καταλογίζει αναδροµικώς συνδροµές για όλα τα έτη που έχουν µεσολαβήσει από 
την εγκατάσταση του εργοταξίου µέχρι σήµερα, ανεξαρτήτως του αν το εργοτάξιο έχει 
παύσει πλέον να υφίσταται λόγω της ολοκλήρωσης του έργου. 

Οι αθρόες αυτές εγγραφές, που γίνονται για εισπρακτικούς λόγους, είναι απολύτως 
παράνοµες. Στηρίζονται, υποτίθεται, στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 2081/1992 
(«Επιµελητήρια – Οργανώσεις Εµπόρων κ.λπ.»), όπως ισχύει σήµερα, σύµφωνα µε την 
οποία εγγράφονται υποχρεωτικώς στα κατά τόπους Επιµελητήρια και τα υποκαταστήµατα 
των επιχειρήσεων. Όµως, όπως έχει κριθεί και δικαστικώς, τα εργοτάξια για την κατασκευή 
τεχνικών έργων δεν συνιστούν υποκαταστήµατα κατά την έννοια του νόµου, διότι είναι 
πρόσκαιρες εγκαταστάσεις που στήνονται αποκλειστικά και µόνο για την κατασκευή του 
έργου και κατόπιν διαλύονται. ∆εν έχουν δηλαδή χαρακτήρα µόνιµης εγκατάστασης στο 
νοµό µε σκοπό την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε διαρκή βάση, όπως συµβαίνει 
µε τα υποκαταστήµατα, στοιχείο που αποτελεί προϋπόθεση της εγγραφής στα κατά τόπους 
εµπορικά και βιοµηχανικά επιµελητήρια. 

Κύριε Υφυπουργέ, ο θεσµός των Επιµελητηρίων υπάρχει για να προστατεύει τις εµπορικές 
και βιοµηχανικές επιχειρήσεις κατά την άσκηση της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας και 
όχι για να τις αποµυζά µε παράνοµες και αυθαίρετες εισπρακτικές επινοήσεις των κατά 
περίσταση ηγεσιών τους. Θεωρούµε ότι είναι χρέος σας να παρέµβετε, διότι το δυσάρεστο 
αυτό φαινόµενο, που σήµερα περιορίζεται στο Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, είναι πιθανό 
να βρει µιµητές και σε άλλα Επιµελητήρια και να πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις. Σε µία 
περίοδο που ο κατασκευαστικός κλάδος (δηµόσιος και ιδιωτικός) δοκιµάζεται περισσότερο 
από οποιονδήποτε άλλο κλάδο της οικονοµίας, η Πολιτεία οφείλει να στέκεται αρωγός τους 
και να αποτρέπει τέτοιες παράνοµες ενέργειες, που οδηγούν στην περαιτέρω επιδείνωση της 
πολύ δυσχερούς οικονοµικής κατάστασης που αντιµετωπίζουν όλες οι κατασκευαστικές 
επιχειρήσεις της χώρας. 
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Κύριε Υφυπουργέ,  

Κατόπιν και των ανωτέρω παρακαλούµε να συµφωνήσετε στον ορισµό συνάντησης µε 
εκπροσώπους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου µας ώστε να δοθεί η ευκαιρία 
άµεσης επίλυσης του σηµαντικού αυτού ζητήµατος αλλά και η δυνατότητα ανταλλαγής 
απόψεων και συνεργασίας επί θεµάτων που άπτονται της άσκησης της εργοληπτικής 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας.  

Με τιµή, 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ 

 

     
  
 
 


