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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

Θέµα: Αναφορά 0169/2012, του/της E.M., ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά µε την 

υποχρέωση εγγραφής ως µέλους στα ελληνικά εµπορικά και βιοµηχανικά 

επιµελητήρια 

1. Περίληψη της αναφοράς 

Ο αναφέρων/η αναφέρουσα διαµαρτύρεται για την υποχρεωτική συµµετοχή στα εµπορικά και 

βιοµηχανικά επιµελητήρια στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε τον αναφέροντα/την αναφέρουσα, η 

υποχρεωτική συµµετοχή δεν συνεπάγεται κανένα πλεονέκτηµα για τα µέλη, τα οποία, 

αντιθέτως, υποχρεούνται να καταβάλλουν υπέρογκες και αδικαιολόγητες συνδροµές. 

2. Παραδεκτό 

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Ιουνίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 

πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισµού). 

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012 

Πρώτον, θα πρέπει να υπενθυµιστεί ότι το δίκαιο της ΕΕ δεν ρυθµίζει άµεσα το ζήτηµα της 

υποχρεωτικής συµµετοχής στα εµπορικά επιµελιτήρια των κρατών µελών. Το ∆ικαστήριο της 

ΕΕ (∆ΕΕ) όρισε ότι η υποχρέωση συµµετοχής στα εµπορικά επιµελητήρια, επιχειρήσεων 

άλλων κρατών µελών που επιθυµούν να παρέχουν υπηρεσίες σε διασυνοριακή βάση (χωρίς 

εγκατάσταση στο κράτος µέλος παροχής της υπηρεσίας) είναι ασύµβατη µε την ελευθερία 

παροχής υπηρεσιών.
1
 Ωστόσο, όταν η εν λόγω επιχείρηση είναι εγκατεστηµένη στο κράτος 

                                                 
1
  Βλ. απόφαση της 11ης ∆εκεµβρίου 2003 στην υπόθεση C-215/01, Bruno Schnitzer, σχετικά µε τις γερµανικές 
διατάξεις που διέπουν την υποχρέωση εγγραφής των ξένων βιοτεχνικών επιχειρήσεων στο εµπορικό µητρώο.  
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µέλος υποδοχής, η υποχρεωτική συµµετοχή µπορεί να αιτιολογηθεί (βλ. απόφαση του ∆ΕΕ 

της 3ης Οκτωβρίου 2000 στην υπόθεση C-58/98, Corsten, παρ. 45).  

 

Επιπλέον, σύµφωνα µε πάγια νοµολογία του ∆ΕΕ σχετικά µε την ελευθερία εγκατάστασης 

(άρθρο 49 ΣΛΕΕ), η απαίτηση υποχρεωτικής εγγραφής ή συµµετοχής σε επαγγελµατική 

οργάνωση ή οργανισµό πρέπει να θεωρείται ως νόµιµη, εφόσον επιδιώκει να διασφαλίσει την 

τήρηση ηθικών και δεοντολογικών αρχών και τον πειθαρχικό έλεγχο των µελών, απαιτήσεις 

που αξίζουν προστασίας. Συνεπώς, σύµφωνα µε το ∆ΕΕ, οι νόµοι των κρατών µελών που 

προβλέπουν την υποχρεωτική εγγραφή στον επαγγελµατικό σύλλογο δεν είναι, ως τέτοιοι, 

ασύµβατοι µε το δίκαιο της ΕΕ (απόφαση του ∆ικαστηρίου της 22ας Σεπτεµβρίου 1983 στην 

υπόθεση 271/82, Vincent Rodolphe Auer κατά Ministère public, παρ. 18).  

 

Βάσει των ανωτέρω, µπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότι, παρόλο που η υποχρεωτική 

συµµετοχή  σε εµπορικό επιµελητήριο είναι ασύµβατη µε την ελευθερία παροχής υπηρεσιών 

(άρθρο 56 ΣΛΕΕ), δεν είναι, καθ' εαυτήν, ασύµβατη µε την ελευθερία εγκατάστασης, αλλά 

θα µπορούσε να αιτιολογηθεί και να είναι έτσι συµβατή µε την ελευθερία εγκατάστασης. 

 

Όσον αφορά την οικονοµική συµµετοχή σε εµπορικά επιµελητήρια, πρέπει να υπενθυµιστεί 

ότι το ∆ΕΕ όρισε ότι η υποχρεωτική συµµετοχή των επιχειρήσεων στα επαγγελµατικά 

επιµελητήρια και, κατά συνέπεια, η καταβολή της σχετικής εισφοράς, θα µπορούσαν να 

αιτιολογηθούν στην περίπτωση της εγκατάστασης στο κράτος µέλος υποδοχής (απόφαση του 

∆ικαστηρίου της 3ης Οκτωβρίου 2000 στην υπόθεση C-58/98, Josef Corsten, παρ. 45). 

Ελλείψει νοµοθεσίας της ΕΕ για το θέµα αυτό, τα κράτη µέλη έχουν τη δυνατότητα να 

θεσπίζουν το δικό τους σύστηµα για τη χρηµατοδότηση των εµπορικών επιµελητηρίων, υπό 

τον όρο ότι αυτό συνάδει µε το δίκαιο της ΕΕ.  

 

Θα πρέπει να υπενθυµιστεί επίσης ότι η εισφορά είναι κανονικά το αντιστάθµισµα για τον 

ρόλο που διαδραµατίζουν τα εµπορικά επιµελητήρια στην εµπορική ζωή και στις σχέσεις 

µεταξύ οικονοµικών φορέων και της κυβέρνησης, καθώς και για τις υπηρεσίες που παρέχουν 

στα µέλη τους: τα εµπορικά επιµελητήρια τηρούν το µητρώο των επαγγελµατιών, προάγουν 

τα συµφέροντα των µελών τους έναντι του Κράτους, τα αντιπροσωπεύουν όταν προωθούνται 

ή συζητούνται νοµοθετικές ή άλλες προτάσεις, και παρέχουν επαγγελµατική κατάρτιση, 

σηµαντική ενηµέρωση και νοµικές συµβουλές στα µέλη τους. 

 

Συµπέρασµα 

 

Βάσει των ανωτέρω, δεν µπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότι η υποχρεωτική συµµετοχή 

στα εµπορικά επιµελητήρια στην Ελλάδα και η καταβολή εισφοράς αποτελούν περιορισµό 

στην ελευθερία εγκατάστασης στην Ελλάδα, ο οποίος είναι ασύµβατος µε το άρθρο 49 

ΣΛΕΕ.   

 

 


