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ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ  Β.Ε.Α. 
(ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΕΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ) 

 
Ισχύουσες διατάξεις για τις οικονομικές υποχρεώσεις μελών προς το Β.Ε.Α. 
(Ν. 4314/2014, ΥΠ. ΑΠΟΦ.: 78030/30-12-2014, άρθρο 75, παρ. 1α & 7, Ν. 4497/2017, ΑΠΟΦ. Δ.Σ. Β.Ε.Α.: 2-2-2015) 
 
Οι ετήσιες συνδρομές μελών Β.Ε.Α. έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν από 4-2-2015, ως εξής *:  
 

 

 ΑΤΟΜΙΚΕΣ: ………………………………………………………………………………….....20€  

 Ο.Ε. , Ε.Ε. , ΑΣΤΙΚΕΣ, ΚΟΙΝ. ΚΛΗΡ., ΥΠΟΚ/ΤΑ ΑΛΛΟΔ. Ο.Ε,Ε.Ε.:……………….….30€ 

 Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Μ.Ι.Κ.Ε., ΣΥΝ.Π.Ε., ΥΠΟΚ/ΤΑ ΑΛΛΟΔ. Ε.Π.Ε.:……….....................40€ 

 Α.Ε., ΥΠΟΚ/ΤΑ ΑΛΛΟΔ. Α.Ε., Ε.Ο.Ο.Σ.:……………………………………..........……..50€ 

* (πλέον 2,4% τέλος χαρτοσήμου) 

 

Οι ανωτέρω συνδρομές καταβάλλονται το έτος που αφορούν ως αναγκαία προϋπόθεση για την παροχή των 

ανταποδοτικών υπηρεσιών από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας προς τα μέλη του.  

Η καταβολή της συνδρομής διασφαλίζει σε κάθε μέλος αυτόματη πρόσβαση σε συγκεκριμένο αριθμό υπηρεσιών, 

χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση (άρθρο 75, παρ. 1α & 7, ν. 4497/2017).  

Μέλη του Επιμελητήριου είναι αυτοδίκαια τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που υποχρεούνται να εγγράφονται στο 

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) (άρθρο 64, παρ. 1 ν. 4497/2017) 

Στις ανταποδοτικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι κάτωθι υπηρεσίες, παροχές και διευκολύνσεις:  

 Παροχή ενός συνόλου υπηρεσιών του Μητρώου του Επιμελητηρίου, μέσω της εφαρμογής e-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

(https://echamber.acsmi.gr/welcome/index), με άμεσο, αξιόπιστο και ηλεκτρονικό τρόπο (εγγραφή-προεγγρααφή-πληρωμή 

συνδρομών- πιστοποιητικά-ενημέρως ηστοιχείων επικοινωνίας επιχειρήσεων). 

 Πληροφόρηση, ενημέρωση και καθοδήγηση στο κινητό ή το e-mail σας σε διάφορα θέματα που αφορούν και ενδιαφέρουν τις 

επιχειρήσεις (για την δήλωση/επικαιροπποίηση των στοιχείων επικοινωνίας της επιχείρησής σας, μπορείτε να μπείτε στη «Φόρμα 

καταγραφής στοιχείων επικοινωνίας μελών» στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου: www.acsmi.gr ή να τα δηλώσετε στο τηλέφωνο 210 

3680700) 

 Εξατομικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής σε θέματα νομικά, αδειοδοτικά, αναπτυξιακά μέσω εξειδικευμένων επαγγελματιών-

συνεργατών μας 

 Εξατομικευμένες παρεμβάσεις σε κρατικούς φορείς για θέματα που αφορούν συγκεκριμένες περιπτώσεις μελών 

 Ουσιαστική βοήθεια σε δράσεις εξωστρέφειας με τη χρήση των υπηρεσιών του ENTERPRISE EUROPEAN NETWORK (EEN) 

 Υπηρεσίες εξωδικαστικής διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις με ελάχιστο κόστος και άμεση λύση που ισοδυναμεί με 

δικαστική απόφαση (Κέντρο Διαμεσολάβησης ΒΕΑ – 4ος όροφος, www.diam-acsmi.gr, infodiam@acsmi.gr ) 

 Εκπτωτικές Υπηρεσίες  από συμβεβλημένους με το ΒΕΑ παρόχους όπως: 

 Συμμετοχή σε ειδικά σεμινάρια και ενημερωτικές ημερίδες-εκδηλώσεις με μειωμένο κόστος ή δωρεάν (π.χ. τεχνικός ασφαλείας, 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων-Η.Μ.Α., ημερίδες κ.α.) 
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