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Από   : Δ.Σ. Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων                                     
Προς : Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 
 
Θέμα : Έγκριση Επιμελητηρίου σύμφωνα με το νόμο Ν.4412/2016 
 
Αξιότιμοι κύριοι, 

Παρακαλούμε όπως ενεργήσετε επισήμως ως Επιμελητήριο προκειμένου να λάβετε επίσημη 
διαβεβαίωση από αρμόδιο φορέα, ότι το ΕΕΘ είναι εγκεκριμένο Επιμελητήριο κατά του 
Ν.4412/2016. 
Η διαβεβαίωση της έγκρισης σύμφωνα με τον προαναφερθέντα νόμο, θεωρείται απαραίτητο 
κριτήριο συμμετοχής των μελών του Επιμελητηρίου σε διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα, ενώ 
η έλλειψη (της έγκρισης) θα οδηγήσει σε απόρριψη της συμμετοχής των μελών από το 
διαγωνισμό και σε σειρά αλυσιδωτών επιπλοκών για το Επιμελητήριο και τα μέλη του. 
Επισημαίνουμε ότι η αγγλική ονομασία του Επιμελητηρίου, όπως μας παρατέθηκε από το Νομικό 
Σύμβουλο του Επιμελητηρίου, δεν τεκμηριώνει ότι το Επιμελητήριο είναι εγκεκριμένο κατά του 
Ν.4412/2016. 
 
Παρακαλούμε  όπως μελετήσετε το Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/2016 που 
ορίζει ως αναγνωρισμένα για τον σκοπό του νόμου επιμελητήρια για την Ελλάδα τα ακόλουθα: 

στην Ελλάδα, το «Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων— ΜΕΕΠ» του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων καθώς και τα νομαρχιακά μητρώα στην περίπτωση των δημόσιων 
συμβάσεων έργων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 76, το «Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο» και το «Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού» 
στην περίπτωση των συμβάσεων προμηθειών στην περίπτωση των συμβάσεων υπηρεσιών, ο 
πάροχος υπηρεσιών μπορεί να κληθεί να προβεί σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου 
σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος· στις περιπτώσεις που προβλέπει η 
ισχύουσα εθνική νομοθεσία, για την εκπόνηση μελετών και την παροχή τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, τα επαγγελματικά μητρώα είναι το «Μητρώο Μελετητών» 
και το «Μητρώο Γραφείων Μελετών», σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 77. 

 
Παραμένουμε στη διάθεση σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινήσεις.  
Για το Σύνδεσμο Συμβούλων Επιχειρήσεων 

Ο Πρόεδρος 
 
 

     Αλεξιάδης Κλεόβουλος 


