Α. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΛΛΟΓΟΙ
Οη Ιαηξηθνί Σύιινγνη είλαη λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ. Από ηηο αξκνδηόηεηέο ηνπο,
όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηηο νηθείεο δηαηάμεηο, δελ δύλαληαη λα ραξαθηεξηζηνύλ σο ελώζεηο
εξγνδνηώλ θαη δελ δελ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηνπ θιαδηθνύ θνξέα. Τν απηό ηζρύεη θαη γηα ηα

Επηκειεηήξηα, επνκέλσο θαη γηα ηνπο Μεραληθνύο. Οκνίσο, από ην ζθνπό ησλ Φαξκαθεπηηθώλ
Σπιιόγσλ (Ν. 3601/1928 Πεξί Φαξκαθεπηηθώλ Σπιιόγσλ) ζπλάγεηαη πσο δελ κπνξνύλ λα
ζεσξεζνύλ σο εξγνδνηηθέο νξγαλώζεηο. Τν απηό ιεθηέν θαη πεξί Δηθεγόξσλ, κε κνλαδηθή
εμαίξεζε απηή πνπ ζεζκνζεηήζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν.2336/1995 (Α 189), κε ην νπνίν
πξνζηέζεθε πεξίπησζε γ) ζην άξζξν 6 («Ιθαλόηεηα γηα ζύλαςε ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ
εξγαζίαο- Ννκηκνπνίεζε εθπξνζώπσλ») ηνπ Ν. 1876/1990. «Ειεύζεξεο ζπιινγηθέο
δηαπξαγκαηεύζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α' 27) θαη ζύκθσλα κε ην νπνίν "γ. Γηα ηνπο
εξγαδνκέλνπο ζε δηθεγνξηθά, ζε ζπκβνιαηνγξαθηθά θαη άιια γξαθεία ε ζρεηηθή ζπιινγηθή
ζύκβαζε ζα ππνγξάθεηαη ή ε δηαηηεηηθή δηαδηθαζία ζα δηεμάγεηαη κεηαμύ ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο
νξγάλσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ νηθείνπ Ν.Π.Δ.Δ., ζην νπνίν ππάγνληαη νη εξγνδόηεο".
Β. ΜΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΔ ΟΡΓΑΝΩΔΙ
Οη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο απνηεινύλ είηε λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ κε
θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, είηε ζσκαηεία ή ζπιιόγνπο. Εθόζνλ, ινηπόλ, ζπγθεληξώλνπλ ηηο
πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο πνπ νξίδεη ε Πξόζθιεζε Γ΄, εκπίπηνπλ δε από ην Καηαζηαηηθό
ηνπο ζηελ έλλνηα ηεο «επηρείξεζεο» όπσο απηή νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ Γεληθνύ
Απαιιαθηηθνύ Καλνληζκνύ (800/2008) («Επηρείξεζε ζεσξείηαη θάζε κνλάδα, αλεμάξηεηα από
ηε λνκηθή ηεο κνξθή, πνπ αζθεί νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα. Ωο ηέηνηεο λννύληαη ηδίσο νη
κνλάδεο πνπ αζθνύλ βηνηερληθή ή άιιε δξαζηεξηόηεηα, αηνκηθά ή νηθνγελεηαθά, πξνζσπηθέο
εηαηξείεο ή ελώζεηο πξνζώπσλ πνπ αζθνύλ ηαθηηθά κηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα»), είλαη
δπλαηό λα ππνβάινπλ αίηεζε ζπκκεηνρήο.

Γ. ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΓΡΤΜΑΣΑ
Τα θηιαλζξσπηθά ηδξύκαηα κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζηελ Πξόζθιεζε Γ΄ εθόζνλ από ηελ
ηδξπηηθή
ηνπο πξάμε πξνθύπηεη όηη απνηεινύλ «επηρείξεζε» θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
Παξαξηήκαηνο Ι ηνπ Γεληθνύ Απαιιαθηηθνύ Καλνληζκνύ (800/2008) («Επηρείξεζε ζεσξείηαη
θάζε κνλάδα, αλεμάξηεηα από ηε λνκηθή ηεο κνξθή, πνπ αζθεί νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα. Ωο
ηέηνηεο λννύληαη ηδίσο νη κνλάδεο πνπ αζθνύλ βηνηερληθή ή άιιε δξαζηεξηόηεηα, αηνκηθά ή
νηθνγελεηαθά, πξνζσπηθέο εηαηξείεο ή ελώζεηο πξνζώπσλ πνπ αζθνύλ ηαθηηθά κηα νηθνλνκηθή
δξαζηεξηόηεηα»). Πάλησο, από ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ.1 ηνπ Α.Ν.
2039/1939 «Πεξί ηξνπνπνηήζεσο, ζπκπιεξώζεσο θαη θσδηθνπνηήζεσο ησλ Νόκσλ πεξί
εθθαζαξίζεσο θαη δηνηθήζεσο ησλ εηο ην Κξάηνο θαη ππέξ θνηλσθειώλ ζθνπώλ
θαηαιεηπνκέλσλ θιεξνλνκηώλ, θιεξνδνζηώλ θαη δσξεώλ», θαζώο θαη ησλ άξζξσλ 108 θαη
110 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα, δελ θαίλεηαη πηζαλή ε ζεηηθή απάληεζε..
Πην ζπγθεθξηκέλα, από ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ: α) 1 παξ.1 ηνπ ΑΝ
2039/1939 (ΦΕΚ Α'455) «Πεξί ηξνπνπνηήζεσο, ζπκπιεξώζεσο θαη θσδηθνπνηήζεσο ησλ
Νόκσλ πεξί εθθαζαξίζεσο θαη δηνηθήζεσο ησλ εηο ην Κξάηνο θαη ππέξ θνηλσθειώλ ζθνπώλ
θαηαιεηπνκέλσλ θιεξνλνκηώλ, θιεξνδνζηώλ θαη δσξεώλ», ζύκθσλα κε ηελ νπνία «
Κνηλσθειήο ζθνπόο θαηά ηελ έλλνηαλ ηνπ παξόληνο είλαη θαη` αληίζεζηλ πξόο ηνλ ηδησηηθόλ
πάο θξαηηθόο ζξεζθεπηηθόο, θηιαλζξσπηθόο, ελ γέλεη δ` επσθειήο είο ην θνηλόλ ελ όισ ε έλ
κέξεη ζθνπόο», β) ησλ άξζξσλ 108 θαη 110 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο «Αλ

κε ηδξπηηθή πξάμε, κηα πεξηνπζία νξίζηεθε γηα λα εμππεξεηεζεί νξηζκέλνο ζθνπόο,
ην ίδξπκα απνθηά πξνζσπηθόηεηα κε δηάηαγκα πνπ εγθξίλεη ηε ζύζηαζή ηνπ», ελώ « Σηελ
ηδξπηηθή πξάμε πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ν ζθνπόο ηνπ ηδξύκαηνο, ε πεξηνπζία πνπ
αθηεξώλεηαη θαη ν νξγαληζκόο ηνπ», ζπλάγεηαη όηη από ην θαηαζηαηηθό εθάζηνπ ηδξύκαηνο ζα
πξνθύπηεη εάλ θαη θαηά πόζνλ δύλαηαη λα ζεσξεζεί «επηρείξεζε» θαηά ηελ αλσηέξσ έλλνηα.

