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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 Δικαστήριο της
ΕΕ (ΔΕΕ) 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 
μέλος υποδοχής, η υποχρεωτική συμμετοχή μπορεί να αιτιολογηθεί (βλ. απόφαση του ΔΕΕ 
της 3ης Οκτωβρίου 2000 στην υπόθεση C-58/98, Corsten, παρ. 45). 
                                               
1  Βλ. απόφαση της 11ης Δεκεμβρίου 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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Επιπλέον, σύμφωνα με πάγια νομολογία του ΔΕΕ 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 ΔΕΕ, 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 Δικαστηρίου 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 ΔΕΕ 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 
Δικαστηρίου 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.  


