
ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΜΔΛΩΝ ΓΙΑ ΣΑ ΣΔΛΗ ΣΗΡΗΗ ΜΔΡΙΓΑ ΓΔΜΗ ΚΑΙ ΣΙ ΤΝΓΡΟΜΔ 

ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 

Αθνινύζσο ηεο ςήθηζεο ηνπ Ν.4314/2014 (ΦΔΚ) θαη ηελ έθδνζε ησλ ΚΤΑ 79752/30-12-2014 

(ΦΔΚ 3623/Β/31-12-2014) θαη ΤΑ 78030/30-12-2014 (ΦΔΚ3586/Β/31-12-2014), θαη ηεο απόθαζεο 

ηνπ Γ.. 1/25-02-2015  ζαο ελεκεξώλνπκε όηη νη ζπλδξνκέο ηωλ κειώλ καο γηα ηελ παξνρή 

αληαπνδνηηθώλ ππεξεζηώλ θαζνξίζηεθαλ ωο εμήο:  

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΣΗΙΑ ΤΝΔΡΟΜΗ 

Α.Δ. 

Τπνθαηαζηήκαηα Α.Δ. 

Δ.Ο.Ο.. 

50€ εσο θαη 300.000€ ζύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 

100€ άλσ ησλ 300.000€ ζύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 

 

Δ.Π.Δ. 

Ι.Κ.Δ. 

ΤΠΟΚΑ/ΣΑ ΑΛΛΟΓΑΠΩΝ Δ.Π.Δ. 

 

40€ 

ΤΝ.ΠΔ. 70€ 

Ο.Δ. -  Δ.Δ. 

ΤΠΟΚΑ/ΣΑ ΑΛΛΟΓΑΠΩΝ Ο.Δ & Δ.Δ. 

ΑΣΙΚΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ - ΚΟΙΝΩΝΙΔ – 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ – ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΔ  

 

30€ 

ΑΣΟΜΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 

ΤΠΟΚΑ/ΣΑ ΑΛΛΟΓΑΠΩΝ 

ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 

 

20€ 

ΤΝΙΓΙΟΚΣΗΙΔ 20€ αλά κεξηδηνύρν 

Όλα ηα ποζά επιβαρύνονηαι με ταρηόζημο 2,4%  

Σα ππνθαηαζηήκαηα εκεδαπώλ επηρεηξήζεσλ δύλαληαη λα θαηαβάινπλ ζρεηηθή εηήζηα ζπλδξνκή 

αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ηνπο, σο εμήο: 

i. Έσο 10 ππνθαηαζηήκαηα, ην 1/2 ηεο νηθείαο ζπλδξνκήο ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο 

ii. Από 11 έσο 100 ππνθαηαζηήκαηα, ην 1/3 ηεο νηθείαο ζπλδξνκήο ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο 

iii. Από 100 ππνθαηαζηήκαηα θαη πιένλ, ην 1/4 ηεο νηθείαο ζπλδξνκήο ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο. 

 

Δπηπξόζζεηα, ε ρξέσζε ειέγρνπ επσλπκίαο θαζνξίζηεθε ζηα 10€ ζπλ ην ραξηόζεκν. 

 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ παξνρή ζηα κέιε ησλ Δπηκειεηεξίσλ ησλ θαησηέξσ αληαπνδνηηθώλ  

ππεξεζηώλ, θάζε κέινο ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην εληαίν ηέινο ππεξεζίαο, 

πνπ νξίδεηαη σο εμήο: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Εληαίν ηέινο 

Υνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ εγγξαθήο   5,00 € 

Υνξήγεζε Ξελόγισζζνπ πηζηνπνηεηηθνύ εγγξαθήο 10,00 € 

Υνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ ηζηνξηθνύ άζθεζεο εκπνξηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο (γηα ρξήζε ζηα Αζθαιηζηηθά ηακεία) 

10,00 € 

Βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ησλ κειώλ ηνπο   5,00 € 

Υνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ θαηαγσγήο πξντόλησλ 10,00 € 

Θεώξεζε ζηνηρείσλ (ηηκνινγίνπ ή άιινπ ζηνηρείνπ) πνπ 

ζπλνδεύνπλ ην πηζηνπνηεηηθό θαηαγσγήο 

  5,00 € 

Υνξήγεζε Καξλέ ΑΣΑ 10,00 € 

Τα ποζά επιβαρύνονηαι με ταρηόζημο 2,4% 



Αλαιπηηθόηεξα,  οι άμεζες και έμμεζες ανηαποδοηικές σπηρεζίες ποσ παρέτοσν ηα Επιμεληηήρια ζηα 

μέλη ηοσς (ΤΑ 78030/30-12-2014, ΦΔΚ3586/Β/31-12-2014) έρνπλ σο εμήο: 

1. Οη αξκνδηόηεηεο δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα. 

2. Η ζπκκεηνρή ζην εηαηξηθό θεθάιαην λνκηθώλ πξνζώπσλ πνπ εμππεξεηνύλ επξύηεξν 

δεκόζην ζπκθέξνλ. 

3. Η ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ Γ.Δ.ΜΗ. 

4. Η ζπκβνιή ζηηο δηαδηθαζίεο εληαίαο θαη απινπνηεκέλεο αδεηνδόηεζεο. 

5. Γηα πξνώζεζε έληαμεο ζηελ δήηεζε λέσλ παξαγσγηθώλ δηαδηθαζηώλ, αλάιεςε 

πξσηνβνπιηώλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ρνξήγεζε ζρεηηθώλ βεβαηώζεσλ. 

6. Η ππνβνιή πξνο ηελ Πνιηηεία εηζεγήζεσλ ζπκβνπιεπηηθνύ θαη γλσκνδνηηθνύ ραξαθηήξα 

γηα ζέκαηα πξσηνγελνύο παξαγσγήο θαη κεηαπνίεζεο, εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ππεξεζηώλ ή γεληθά γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία. 

7. Η ζπκκεηνρή ζε επηηξνπέο θαη όξγαλα ζρεδηαζκνύ έξγσλ ππνδνκήο θαη ε κέξηκλα κε θάζε 

κέζν, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ηεο κεηαπνίεζεο, ηνπ ηνκέα ππεξεζηώλ κε 

έκθαζε ηηο εμαγσγέο θαη γεληθά γηα ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο παξαγσγηθόηεηαο. 

8. Η θαηαγξαθή ζπζηεκαηηθά ησλ εκπνξηθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ εζίκσλ θαη ε παξνρή 

πιεξνθνξηώλ ζηα κέιε ηνπο θαη ζηελ Πνιηηεία γηα ηηο αιινδαπέο αγνξέο, ηηο δηεζλείο 

νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη γηα άιια ζπλαθή ζέκαηα. 

9. Η ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηνπο γηα ηα αλαπηπμηαθά, ηα επελδπηηθά θαη ηα ρξεκαηνδνηηθά 

πξνγξάκκαηα. 

10. Η κειέηε ησλ ηάζεσλ θαη εμειίμεσλ ζηελ εζληθή νηθνλνκία θαη ε ππνβνιή ζρεηηθώλ 

πξνηάζεσλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. 

11. Η εθπόλεζε κειεηώλ γηα ηα κέιε ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο αγνξέο, ζηηο νπνίεο 

απηά πξόθεηηαη λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ θαη ε έθδνζε θιαδηθώλ κειεηώλ. 

12. Η αλάιεςε, από κόλα ηα Δπηκειεηήξηα ή ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο, ηεο δηαρείξηζεο: 

α. βηνκεραληθώλ θαη ειεύζεξσλ δσλώλ, 

β. εκπνξηθώλ θέληξσλ, 

γ. κόληκσλ εθζέζεσλ θαη εθζεηεξίσλ ρώξσλ, 

δ. ζηαζκώλ, 

ε. ιηκέλσλ, 

ζη. αηζνπζώλ δεκνπξαζηώλ, 

δ. γεληθώλ απνζεθώλ, 

ε. εξγαζηεξίσλ αλάιπζεο θαη εμέηαζεο εκπνξεπκάησλ, 

13. Η ζύζηαζε εηαηξεηώλ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα θαη κε ζθνπνύο:  

α. ηελ αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο, 

β. ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

επηκόξθσζεο ησλ κειώλ ηνπο ή θαη ηξίησλ, 

γ. ηελ εθαξκνγή θάζε κνξθήο θνηλνηηθώλ πξνγξακκάησλ ή ηελ εθπιήξσζε νπνηνπδήπνηε 

άιινπ επηκειεηεξηαθνύ ζθνπνύ, 

14. Η αλάιεςε θαη δηεθπεξαίσζε θαη’ εμνπζηνδόηεζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Πνιηηείαο θαη 

θάζε άιινπ έξγνπ ζπλαθνύο κε ηνλ ζθνπό ηνπο, ύζηεξα από απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκόδηνπ Τπνπξγνύ. 

15. Η δηεμαγσγή ζεκηλαξίσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη ε ρνξήγεζε ζρεηηθώλ 

πηζηνπνηεηηθώλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3369/2005 όπσο ηζρύεη. 

16. Η έθδνζε πεξηνδηθώλ ή βηβιίσλ θαη ε επηρνξήγεζε ηέηνησλ εθδόζεσλ, νηθνλνκηθνύ θπξίσο 

πεξηερνκέλνπ. 

17. Η επηρνξήγεζε πξσηνβνπιηώλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο 

ησλ Δπηκειεηεξίσλ ή γεληθόηεξα ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. 

18. Η επηρνξήγεζε πνιηηηζηηθώλ, θνηλσληθώλ θαη εζληθώλ εθδειώζεσλ. 



19. Η απνλνκή βξαβείσλ ή άιισλ ηηκεηηθώλ δηαθξίζεσλ γηα δηαθεθξηκέλεο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο. 

20. Η νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζπιιόγσλ θαη εξγνδνηηθώλ νξγαλώζεσλ. 

21. Η ππνβνιή, ύζηεξα από αίηεζε κέινπο ή ππνςεθίνπ κέινπο ηνπο, ελώπηνλ θάζε αξρήο ή 

ππεξεζίαο αηηεκάησλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ γηα ινγαξηαζκό ησλ κειώλ ή ππνςεθίσλ κειώλ 

ηνπο, ε ζπγθέληξσζε θαη παξάδνζε ζ’ απηά θάζε πηζηνπνηεηηθνύ θαη εγγξάθνπ πνπ 

εθδίδεηαη από αξκόδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο ή ππεξεζίεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

νηνπδήπνηε βαζκνύ ή από δηθαζηηθέο αξρέο, εθόζνλ ηα έγγξαθα θαη ηα πηζηνπνηεηηθά 

αθνξνύλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ κέινπο ή ηνπ ππνςεθίνπ κέινπο, ην νπνίν 

ππέβαιε ηελ ζρεηηθή αίηεζε. 

22. Η άζθεζε θάζε άιιεο αξκνδηόηεηαο, πνπ απνδεδεηγκέλα ζπκβάιιεη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ 

ζθνπώλ ηνπο θαη ζηελ εζληθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

 

Επηπξόζζεηα, κε ηελ ΚΤΑ 79752/30-12-2014 θαζνξίζηεθαλ ηα εληαία εηδηθά ηέιε Γ.Ε.ΜΗ ωο 

αθνινύζωο: 

α. Τα ηέλη για ηη τορήγηζη πιζηοποιηηικών, ανηιγράθων και αποζπαζμάηων έρνπλ ήδε νξηζηεί 

κε ηελ Κ.Τ.Α. ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθόηεηαο ππ’ αξηζκ. 

Κ2−4946/15−10−2014 (Β΄ 2919) ζηα πέληε επξώ (5,00€) ή δέθα επξώ (10,00€) θαηά πεξίπησζε. 

Δάλ ν αηηώλ είλαη ν ίδηνο ν ππόρξενο, ην πξώην θαη’ έηνο αηηνύκελν πηζηνπνηεηηθό ρνξεγείηαη 

αηειώο. 

β.  Το ηέλος για ηην καηατώριζη θαη ηελ νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηε Μεξίδα θαη ζην Φάθειν πνπ 

ηεξείηαη ζην Γ.Δ.ΜΗ. έρεη ήδε νξηζηεί κε ηελ Κ.Τ.Α. ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ, 

Απνθέληξσζεο & Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθόηεηαο & Ναπηηιίαο, Δξγαζίαο & Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Γηθαηνζύλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ππ. αξηζκ. Κ1−802/23−11−2011 (Β΄ 470) ζηα δέθα 

επξώ (10,00€). Σν ηέινο απηό, πνπ είλαη εληαίν γηα όιεο ηηο Τπεξεζίεο Γ.Δ.ΜΗ. αλά θαηεγνξία 

ππόρξενπ, απνηειεί πόξν ησλ επηκειεηεξίσλ. 

γ.  Το ηέλος αρτικής καηατώριζης (εγγραθής) ππόρξενπ ζην Γ.Δ.ΜΗ. έρεη ήδε νξηζηεί κε ηελ σο 

άλσ θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε Κ1−802/2011 ζηα δέθα επξώ (10,00€), είλαη εληαίν γηα όιεο ηηο 

Τπεξεζίεο Γ.Δ.ΜΗ. αλά θαηεγνξία ππόρξενπ, θαη εηζπξάηηεηαη από απηέο ή από ηηο Τπεξεζίεο 

Μηαο ηάζεο θαηά πεξίπησζε. 

δ.  Το ηέλος ηήρηζης ηης Μερίδας ηνπ ππόρξενπ ζην Γ.Δ.ΜΗ., πνπ είλαη εληαίν γηα όιεο ηηο 

Τπεξεζίεο Γ.Δ.ΜΗ. αλά θαηεγνξία ππόρξενπ, απνηειεί πόξν ησλ επηκειεηεξίσλ θαη θαζνξίδεηαη 

θαηά λνκηθή κνξθή ππόρξενπ ζην Γ.Δ.ΜΗ., σο εμήο : 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΣΗΙΟ ΣΕΛΟ 

ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΜΕΡΙΔΑ 

(ζε επξώ) 

Αλώλπκεο Δηαηξείεο 320 

Τπνθαηαζηήκαηα Αιινδαπώλ Αλσλύκσλ 

Δηαηξεηώλ 

300 

Δπξσπατθνί Όκηινη Οηθνλνκηθνύ θνπνύ 300 

Δπξσπατθή Δηαηξεία (SE) 300 

Δπξσπατθή πλεηαηξηζηηθή Δηαηξεία 300 

Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο 150 

Τπνθαηαζηήκαηα Αιινδαπώλ Δηαηξεηώλ 

Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο 

150 

πλεηαηξηζκνί Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο 100 



Ιδησηηθέο Κεθαιαηνπρηθέο Δηαηξείεο 100 

Πξνζσπηθέο Δηαηξείεο (νκόξξπζκεο θαη 

εηεξόξξπζκεο) 

80 

Τπνθαηαζηήκαηα Αιινδαπώλ Πξνζσπηθώλ 

Δηαηξεηώλ (νκνξξύζκσλ & εηεξνξξύζκσλ) 

80 

Αηνκηθέο επηρεηξήζεηο 30 

Τπνθαηαζηήκαηα Ηκεδαπώλ Δπηρεηξήζεσλ Σν 1/4 ηνπ θαηά πεξίπησζε 

ηέινπο αλά λνκηθό ηύπν 

Τπνθαηαζηήκαηα αιινδαπώλ αηνκηθώλ 

επηρεηξήζεσλ, λνκηθώλ πξνζώπσλ ή ελώζεσλ 

πξνζώπσλ ηεο πεξ. ζ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 

ηνπ λ. 3419/2005 

20 

Αζηηθέο Δηαηξείεο άξζξνπ 784 ηνπ ΑΚ 100 

Κνηλνπξαμίεο 100 

Λνηπνί πξναηξεηηθά εγγξαθόκελνη ζην Γ.Δ.ΜΗ. 20 

 

Δηδηθόηεξα ηα ηέλη ηων ζηοιτείων α. και β. καηαβάλλονηαι με ηην σποβολή ηης ζτεηικής αίηηζης, 

ηα ηέλη ηοσ ζηοιτείοσ γ. καηαβάλλονηαι με ηην καηατώριζη ζύζηαζης ελόο λένπ ππόρξενπ ζηελ 

αξκόδηα Τπεξεζία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή θαη ηα ηέλη 

ηοσ ζηοιτείοσ δ. καηαβάλλονηαι ενηός ηοσ πρώηοσ ηριμήνοσ κάθε έηοσς για ηοσς ήδη 

εγγεγραμμένοσς ζηο Γ.Ε.ΜΗ. σπότρεοσς, για δε ηοσς νεοζύζηαηοσς σπότρεοσς έως ηο ηέλος ηοσ 

ημερολογιακού έηοσς ζύζηαζήο ηνπο θαη πάλησο ζε θακία πεξίπησζε δελ θαηαβάιινληαη 

ηαπηόρξνλα κε ηελ θαηαρώξηζε ηεο ζύζηαζεο απηώλ ζην Γ.Δ.ΜΗ. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο 

ππόρξενο δελ θαηαβάιιεη κέζα ζηηο πξνβιεπόκελεο πξνζεζκίεο ηα ηέιε ηνπ ζηνηρείνπ δ. θαη δελ έρεη 

δηαγξαθεί από ην Γ.Δ.ΜΗ., ηα ελ ιόγσ ηέιε απνζηέιινληαη από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΗ. 

ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ηελ αξκόδηα γηα ηελ θαηαρώξηζε ζην Γ.Δ.ΜΗ. ππεξεζία ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε γηα βεβαίσζε θαη 

είζπξαμε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζόδσλ. 

 

Επηπξόζζεηα, νξίδεηαη ωο ειάρηζην εηεζίωο θαηαρωξηδόκελν ζην Γ.Ε.ΜΗ. ζηνηρείν γηα ηηο 

πξνζωπηθέο εηαηξείεο, ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ινηπνύο ππόρξενπο πιελ ησλ 

θεθαιαηνπρηθώλ εηαηξεηώλ ην απνδεηθηηθό ππνβνιήο δήιωζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο απηώλ. 

Η θαηαρώξηζε ηνπ ζηνηρείνπ απηνύ ζα γίλεηαη εληόο δύν κελώλ από ηελ ππνβνιή ηεο 

θνξνινγηθήο δήιωζεο, κε ειεθηξνληθό ηξόπν από ηνλ ππόρξεν κε ηαπηόρξνλε ηελ θαηαβνιή ησλ 

ηειώλ ηνπ ζηνηρείνπ δ. 

 


