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ΦΕΚ 1853/Β

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: «Κριτήρια ταξινόμησης των εμπορικών δραστηριοτήτων των μελών
των Επιμελητηρίων και κατάταξη αυτών ανά Επιμελητήριο ή ανά
Τμήματα Επιμελητηρίων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντες υπόψη :
1.Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των
Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Νόμου 1712/87 για τον
εκσυγχρονισμό των Επαγγελματικών Οργανώσεων των εμπόρων και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 154/Α/10-9-1992), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις
του άρθρου 21 του Νόμου 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και
Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», (Φ.Ε.Κ. 297/Α/6-12-2005).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο
Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ 51Α).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ.98/Α/2005).
4.Την υπ. αριθ. Δ15/Α/Φ19/4040/24-2-2006 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Ανάπτυξης « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Γιάννη Παπαθανασίου (Φ.Ε.Κ. 249/Β/27-22006).
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5.Το αριθμ. 3624/30-10-2006 έγγραφο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
Ελλάδος.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας
Η ταξινόμηση των εμπορικών δραστηριοτήτων των μελών των Επιμελητηρίων και
η κατάταξη αυτών ανά Επιμελητήριο, όσον αφορά τα αμιγή

Επιμελητήρια

(Βιοτεχνικά και Επαγγελματικά), ή ανά Τμήμα Επιμελητηρίου, όσον αφορά τα
μικτά

Επιμελητήρια(υποχρεωτικά

Τμήματα:

Εμπορικό,

Υπηρεσιών

και

Μεταποιητικό), σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 3 του Νόμου
2081/1992, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 του Νόμου
3419/2005, γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και κατά τις διακρίσεις της
Στατιστικής Ταξινόμησης των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας του 2003
(ΣΤΑΚΟΔ 2003), που έχει εκπονηθεί από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της
Ελλάδος.

Άρθρο 2
Κριτήρια κατάταξης στα Αμιγή Βιοτεχνικά Επιμελητήρια
1.Στα αμιγή Βιοτεχνικά Επιμελητήρια κατατάσσονται οι επιχειρήσεις που ασκούν
μεταποιητική δραστηριότητα (μετατροπή πρώτων υλών σε προϊόντα, είτε έτοιμα
για τελική κατανάλωση, είτε ενδιάμεσα, προκειμένου να υποστούν και άλλη
επεξεργασία για τελική κατανάλωση) καθώς και οι επιχειρήσεις που για την
άσκηση της δραστηριότητάς τους απαιτείται τεχνική κατάρτιση και δεξιότητα ή
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και χρήση εργαλείων ή και χρήση ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού, κατά τα
αναφερόμενα στις επόμενες παραγράφους του άρθρου αυτού.
2. Κριτήρια των πιο πάνω δραστηριοτήτων είναι κυρίως :
(α)το μέγεθος της επιχείρησης (ατομική μορφή ή νομική οντότητα), ο αριθμός των
απασχολουμένων υπαλλήλων (κατά κανόνα μέχρι 50 άτομα ) και το εταιρικό ή
μετοχικό κεφάλαιο (κατά κανόνα περί τα 150.000 ευρώ).
(β)ο χρησιμοποιούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός και ο τρόπος παραγωγικής
διαδικασίας (παραγωγή σε σειρά και τυποποίηση της παραγωγής).
(γ)η προσωπική συμβολή του επιχειρηματία στην παραγωγή και τους άλλους
συντελεστές της παραγωγικής διαδικασίας.
(δ)η οργάνωση και ο καταμερισμός των εσωτερικών αρμοδιοτήτων της
επιχείρησης (τομείς παραγωγής, πωλήσεων, μάρκετινγκ, χρηματοδότησης,
έρευνας κλπ.).
3.Ο έλεγχος και η εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων γίνεται από την αρμόδια
υπηρεσία του Επιμελητηρίου, στο οποίο αποτείνεται ο επιχειρηματίας για
εγγραφή. Η συνδρομή των παραπάνω κριτηρίων γίνεται κατά αποκλειστική κρίση
της αρμόδιας υπηρεσίας με αιτιολογημένη απόφαση. Δεν είναι απαραίτητο να
συντρέχουν όλα τα παραπάνω κριτήρια για την τελική απόφαση της ταξινόμησης
μιας επιχείρησης στο προαναφερόμενο Επιμελητήριο.
4.Στην αίτηση για εγγραφή, ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας αναφέρεται στα
παραπάνω σημεία της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, τα οποία περιλαμβάνονται σε
σχετικό ερωτηματολόγιο. Η επαλήθευση αυτών γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο
(έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία, αυτοψία, επικουρικά δε υπεύθυνες δηλώσεις).
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Άρθρο 3
Κριτήρια κατάταξης στα Αμιγή Επαγγελματικά Επιμελητήρια
1.Στα αμιγή Επαγγελματικά Επιμελητήρια κατατάσσονται οι επιχειρήσεις, οι
οποίες παρέχουν κατά κύριο λόγο υπηρεσίες ή χαμηλής αξίας αγαθά, υπό τον όρο
ότι η προσωπική και πλήρης συμμετοχή του επιχειρηματία στην ασκούμενη
δραστηριότητα

είναι

εμφανής.

Δεν

κατατάσσονται

σε

Επαγγελματικά

Επιμελητήρια, κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις οι οποίες ταξινομούνται αποκλειστικά
στα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια,
2.Κριτήριο του είδους αυτού της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι κυρίως το
μικρό μέγεθος της επιχείρησης.
3.Ο έλεγχος και η εφαρμογή των παραπάνω αναφερομένων στις παρ. 1 και 2
γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Επιμελητηρίου, στο οποίο αποτείνεται ο
επιχειρηματίας για εγγραφή. Η συνδρομή των παραπάνω κριτηρίων γίνεται κατά
αποκλειστική κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας με αιτιολογημένη απόφασή της .
4.Στην αίτηση για εγγραφή, ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας αναφέρεται στα
παραπάνω σημεία της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, τα οποία περιλαμβάνονται σε
σχετικό ερωτηματολόγιο. Η επαλήθευση αυτών γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο
(ενδεικτικά, έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία, αυτοψία, επικουρικά δε υπεύθυνες
δηλώσεις).
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Άρθρο 4
Κριτήρια κατάταξης στα υποχρεωτικά Τμήματα (Εμπορικό, Υπηρεσιών και
Μεταποίησης) των Μικτών Επιμελητηρίων
1.Στο Εμπορικό Τμήμα των Μικτών Επιμελητηρίων (εκτός των Εμπορικών και
Βιομηχανικών Επιμελητηρίων), κατατάσσονται οι επιχειρήσεις, που ασκούν κατά
κύριο λόγο εμπορική δραστηριότητα που αφορά αγορά και μεταπώληση
προϊόντων και διαθέτουν εμπορική στέγη.
2.Στο Τμήμα Υπηρεσιών των Μικτών Επιμελητηρίων (εκτός των Εμπορικών και
Βιομηχανικών Επιμελητηρίων), κατατάσσονται οι επιχειρήσεις, που παρέχουν
υπηρεσίες.
3.Στο Τμήμα Μεταποίησης των Μικτών Επιμελητηρίων (εκτός των Εμπορικών
και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων), κατατάσσονται οι επιχειρήσεις, που ασκούν
μεταποιητική δραστηριότητα.
4.Ο έλεγχος και η εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων γίνεται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Επιμελητηρίου, στο οποίο αποτείνεται ο επιχειρηματίας για
εγγραφή. Η συνδρομή των παραπάνω κριτηρίων γίνεται κατά αποκλειστική κρίση
της αρμόδιας υπηρεσίας με αιτιολογημένη απόφασή της.
Δεν είναι απαραίτητο να συντρέχουν όλα τα παραπάνω κριτήρια για την τελική
απόφαση της ταξινόμησης μιας επιχείρησης στο προαναφερόμενο Επιμελητήριο.
Σε περίπτωση άσκησης πολλαπλών δραστηριοτήτων λαμβάνεται υπόψη η
δραστηριότητα που προέχει από πλευράς κύκλου εργασιών.
5.Στα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια κατατάσσονται οι επιχειρήσεις
που ασκούν εμπορική ή μεταποιητική δραστηριότητα ή παρέχουν υπηρεσίες, και
οι οποίες δεν ταξινομούνται σε άλλα Επιμελητήρια.
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Άρθρο 5
Κριτήρια κατάταξης σε άλλα Τμήματα των Μικτών Επιμελητηρίων
1.Για την δημιουργία άλλων Τμημάτων (π.χ. Εξαγωγικού, Τουριστικού κλπ.) στα
Επιμελητήρια απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υπό τον όρο ότι
πληρούται, κατά περίπτωση, η κάτωθι προϋπόθεση :
(α)Για τα Επιμελητήρια, που εδρεύουν στους Δήμους Αθηνών, Πειραιά και
Θεσσαλονίκης, οι επιχειρήσεις, που θα εγγραφούν στο νέο Τμήμα πρέπει να
υπερβαίνουν τις διακόσιες (200).
(β)Για τα λοιπά Επιμελητήρια της χώρας, οι επιχειρήσεις, που θα εγγραφούν στο
νέο Τμήμα πρέπει να υπερβαίνουν τις είκοσι (20).
2.Το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, που θα
απαρτίσουν το νέο Τμήμα του Επιμελητηρίου πρέπει να προκύπτει σαφώς από τα
υποβαλλόμενα στοιχεία, είτε ως μοναδική, είτε ως προέχουσα δραστηριότητα.

Άρθρο 6
Λειτουργία νέων Τμημάτων και εκλογή Προέδρων
και Αναπληρωτών αυτών
Η λειτουργία των νέων Τμημάτων που ιδρύονται καθώς και η ανάδειξη προέδρων
και αναπληρωτών αυτών, πραγματοποιείται μετά τη διενέργεια των επομένων
εκλογών στα Επιμελητήρια, κατά τις οποίες θα έχουν εκλεγεί οι αντίστοιχοι
εκπρόσωποι των νέων Τμημάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο.
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Άρθρο 7
Μεταβολές Ταξινόμησης Επιχειρήσεων
1.Κάθε ταξινομημένη επιχείρηση έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε, με βάση νέα
στοιχεία που δικαιολογούν αλλαγή της ταξινόμησης σε άλλο Τμήμα, να υποβάλει
αίτηση προς την Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου και να ζητήσει την
αναταξινόμησή της.
2. Κάθε Επιχείρηση με αίτησή της στη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου
που είναι ταξινομημένη, μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε, με βάση νέα στοιχεία
που δικαιολογούν αλλαγή Επιμελητηρίου, τη διαγραφή της προκειμένου να
εγγραφεί σε άλλο Επιμελητήριο.
3.Η Διοικητική Επιτροπή, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας
υπηρεσίας του Επιμελητηρίου, αποφασίζει κατά περίπτωση την αναταξινόμηση
της επιχείρησης σε άλλο Τμήμα ή τη διαγραφή της προκειμένου να εγγραφεί σε
άλλο Επιμελητήριο, εφόσον αποδεχθεί τα υποβληθέντα στοιχεία, άλλως
απορρίπτει την αίτησή της.
Άρθρο 8
Αμφισβήτηση της ταξινόμησης ή της αναταξινόμησης των Επιχειρήσεων
1.Σε περίπτωση, κατά την οποία ένα Επιμελητήριο διαφωνεί με την ταξινόμηση
επιχείρησης σε άλλο Επιμελητήριο, έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην Τριμελή
Επιτροπή Ταξινόμησης του άρθρου 3, παρ. 3, εδάφ. β΄ του Νόμου 2081/1992,
όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του Νόμου 3419/2005.
2.Σε περίπτωση, κατά την οποία η ταξινομηθείσα επιχείρηση διαφωνεί με την
απόφαση της υπηρεσίας του Επιμελητηρίου ή της Διοικητικής Επιτροπής, έχει το
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δικαίωμα να προσφύγει στις Τριμελείς Επιτροπές Ταξινόμησης του άρθρου 3,
παρ. 3, εδάφ. β΄ (όσον αφορά την ταξινόμησή της σε άλλο Επιμελητήριο) και
εδαφ.γ΄ (όσον αφορά την ταξινόμησή της σε τμήμα του ίδιου Επιμελητηρίου) του
Νόμου 2081/1992, όπως τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του Νόμου
3419/2005.
3.Στις ίδιες Επιτροπές έχει το δικαίωμα να προσφύγει και κάθε άλλη επιχείρηση,
που έχει έννομο συμφέρον και διαφωνεί με την ταξινόμηση επιχείρησης σε άλλο
Επιμελητήριο ή σε Τμήμα του ίδιου Επιμελητηρίου.
4.Οι αποφάσεις των Τριμελών Επιτροπών Ταξινόμησης είναι άμεσα εκτελεστές .

Άρθρο 9
Γενικές Διατάξεις Ταξινόμησης
1.Επιχειρήσεις, που έχουν αντικείμενο δραστηριότητας, που δεν περιλαμβάνεται
στις διακρίσεις της Στατιστικής Ταξινόμησης των Κλάδων Οικονομικής
Δραστηριότητας του 2003 (ΣΤΑΚΟΔ 2003), που έχει εκπονηθεί από την Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, ταξινομούνται στα κατά περίπτωση
Επιμελητήρια ή Τμήματα αυτών σύμφωνα με το αντικείμενο, που δηλώνουν ή
που προκύπτει από τα προσαγόμενα έγγραφα (καταστατικά ή έναρξη
επιτηδεύματος ή δήλωση), και το οποίο ευρίσκεται εγγύτερα προς δραστηριότητα
που ρυθμίζεται από τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων.
2.Η ταξινόμηση των επιχειρήσεων, που πρόκειται να αποτελέσουν Τμήμα
διαφορετικό (Εξαγωγών, Τουρισμού κλπ.) από τα υποχρεωτικά Τμήματα των
άρθρων 2 έως και 4 της παρούσας κατά την κείμενη νομοθεσία, γίνεται με την
επίκληση και εφαρμογή των αντίστοιχων ειδικών δραστηριοτήτων του συναφούς
κεφαλαίου της Στατιστικής Ταξινόμησης.
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Άρθρο 10
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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