
 
 
 

Σελίδα 1 από 2 

 

Θέµα «Εγκύκλιος Σχετικά µε ∆ιακανονισµό Οφειλόµενων συνδροµών των µελών των 

Επιµελητηρίων» 

 

Αναφερόµενοι στο ανωτέρω θέµα, σηµειώνουµε τα εξής: 

 

1. Ο Νόµος 4314/2014 (Α 265) µε θέµα: «Α) Για την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή 

αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) ενσωµάτωση της 

οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» 

περιλαµβάνει και διατάξεις, που αφορούν τροποποίηση της επιµελητηριακής νοµοθεσίας (άρθρα 

94-100).  

2. Στο άρθρο 100 παρ. α. του Νόµου 4314/2014 (Α 265), αναφέρεται ότι καταργείται η παρ.2 του 

άρθρου 4 του Νόµου 2081/1992 (Α 154) όπως ισχύει, µετά  τη δηµοσίευση του Νόµου, ήτοι µετά 

την 23/12/2014. Ο νέος Νόµος (4314/2014) ρυθµίζει εφεξής τα θέµατα των συνδροµών στο 

άρθρο 94 αυτού, στο οποίο προβλέπεται και η έκδοση Υπουργικής απόφασης. 

Ήδη, εξεδόθη η εν λόγω σχετική Υπουργική απόφαση, υπ’αριθµ. πρωτ. 78030/30-12-14 και έχει 

σταλεί στο εθνικό τυπογραφείο για δηµοσίευση. 

3. Συνεπώς , µέχρι της δηµοσιεύσεως του Νόµου 4314/2014 , ήτοι µέχρι την 23/12/2014 , τα 

δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων- µελών των επιµελητηρίων που αφορούν τις 

συνδροµές είχαν εφαρµογή οι τότε ισχύουσες σχετικές διατάξεις, σε όλα τα θέµατα και συνεπώς 

και για το θέµα που αφορούσε τους διακανονισµούς για παρελθούσες χρήσεις.  

4. Μετά τα παραπάνω ενηµερώνουµε ότι τα Επιµελητήρια υποχρεούνται να ικανοποιούν αιτήµατα 

επιχειρήσεων – µελών τους, για διακανονισµό των οφειλοµένων συνδροµών παρελθουσών 

χρήσεων, στο πλαίσιο της διακριτικής ευχέρειας που παρείχε η σχετική νοµοθεσία στη ∆ιοικητική 

Επιτροπή του κάθε Επιµελητηρίου. Οι αποφάσεις για διακανονισµό προηγούµενων οφειλών, 

ασκείται µετά από εξέταση των πραγµατικών περιστατικών ενός εκάστου µέλους του 

επιµελητηρίου, τηρώντας την αρχή της ίσης µεταχείρισης των µελών , αναλόγων συνθηκών. 
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Αθήνα,       30/12/2014 

 
              Αρ. Πρωτ. :79408  

Σχετ.: Κ1-467 (2367) 
 

       Προς:  
1. Όλα τα Επιµελητήρια της χώρας 

2. Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος 
 
 

Κοιν.:  
1. Γραφείο Υφυπουργού 

2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου & Προστασίας 
Καταναλωτή 

3. Γραφείο Γεν. ∆/νσης Αγοράς 
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Η εν λόγω υποχρέωση των επιµελητηρίων είναι αµφίδροµη και αφορά και τις επιχειρήσεις-µέλη 

των επιµελητηρίων. Οι οφειλόµενες συνδροµές ή οι διακανονισµοί, οι οποίες αφορούσαν τις 

προηγούµενες χρήσεις, µέχρι 23-12-14, ισχύουν και τα µέλη οφείλουν να τηρήσουν τις 

υποχρεώσεις τους, οι οποίες ήταν απόρροια διατάξεων της Επιµελητηριακής νοµοθεσίας.  

 

 Ο Γεν. ∆ιευθυντής 

 

   Χρ. Μπανός  
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