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ΘΔΜΑ: Γιεσκρινιζηική παραηήρηζη ζηην Δγκύκλιο με θέμα «Καηατωρίζεις και 
Υορήγηζη βεβαιώζεων από ηο Γ.Δ.ΜΗ- τέζη με Δπιμεληηηριακά Μηηρώα και 
σνδρομές μελών ζηα Δπιμεληηήρια» ΑΓΑ ΒΛΩΥΦ-ΟΗΒ 
 
ε ζπλέρεηα ηεο Δγθπθιίνπ κε αξ. Πξωηνθόιινπ Κ2- 5794/28.8.2013 ΑΓΑ ΒΛΩΥΦ-

ΟΗΒ ην πεξηερόκελν ηεο νπνίαο έηπρε παξεξκελεηώλ, δηεπθξηλίδεηαη όηη αλαθνξηθά κε 

ηελ εγγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Μεηξών ηωλ Δπηκειεηεξίωλ ηνπ λ. 2081/1992 

όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3419/2005, ηζρύνπλ ηα εμήο: 

ύκθωλα κε ην άξζξν 1 ηνπ ωο άλω λόκνπ, «κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ είλαη 

σποτρεωηικά ηα θπζηθά πξόζωπα, πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηεο εκπνξηθήο ηνπο 

δξαζηεξηόηεηαο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, ηα λνκηθά πξόζωπα θαη νη 

ζπλεηαηξηζκνί, εθόζνλ έρνπλ εκπνξηθή ηδηόηεηα θαη έδξα ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ θαζώο θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα εκεδαπώλ επηρεηξήζεωλ, ζηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα εκεδαπώλ ηξαπεδώλ, ηα ππνθαηαζηήκαηα ή 

ηα πξαθηνξεία αιινδαπώλ επηρεηξήζεωλ, εθόζνλ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηελ πεξηθέξεηα 

ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, θαζώο θαη νη παξαγωγηθέο κνλάδεο ηωλ αλωηέξω 

επηρεηξήζεωλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο εθηόο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ νηθείνπ 

Δπηκειεηεξίνπ, ζην νπνίν βξίζθεηαη ε έδξα ηνπο.» 

Η αλωηέξω ππνρξέωζε εγγξαθήο ζηα Δπηκειεηήξηα δελ έρεη θαηαξγεζεί από θακία 

δηάηαμε λόκνπ. 

Οκνίωο δελ έρεη θαηαξγεζεί ε ππνρξέωζε θαηαβνιήο ηωλ ζπλδξνκώλ ηωλ κειώλ ηωλ 

Δπηκειεηεξίωλ όπωο απηή ξεηά επηβάιιεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ ωο άλω λόκνπ, ε νπνία 

εμάιινπ είλαη θαη ν θπξηόηεξνο πόξνο γηα ηελ νκαιή θαη πιήξε ιεηηνπξγία ηωλ 

επηκειεηεξηαθώλ δνκώλ. 



πλεπώο πθίζηαηαη εθ ηνπ λόκνπ ππνρξέωζε , δηα κέζω ηεο ζπλεπνύο θαη έγθαηξεο 

θαηαβνιήο ηωλ εηεζίωλ ζπλδξνκώλ όιωλ ηωλ κειώλ ηωλ Δπηκειεηεξίωλ λα 

ζπλεηζθέξνπλ εηεζίωο θαη αλαινγηθά πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία 

απηώλ. 
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ΣΔΦΑΝΟ ΚΟΜΝΗΝΟ 
 
 
Πίλαθαο Απνδεθηώλ 
1. Τπεξεζίεο ΓΔΜΗ ηωλ Δπηκειεηεξίωλ ηεο ρώξαο 
2. Έλωζε πκβνιαηνγξαθηθώλ πιιόγωλ Διιάδνο  
  
 
Κνηλνπνίεζε 
Δπνπηηθό πκβνύιην ηνπ ΓΔΜΗ 
Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΔΜΗ ηεο ΚΔΔ 
 
 
Δζωηεξηθή Γηαλνκή 
1. Γξαθεία θθ Τπνπξγνύ θαη Τθππνπξγνύ Αλάπηπμεο θαη Αληαγωληζηηθόηεηαο 
2. Γ/λζε Δκπνξηθώλ Οξγαλώζεωλ 
3. Γ/λζε Αλωλύκωλ Δηαηξεηώλ θαη Πίζηεωο 

                                                  


