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Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας εμπορικών επιμελητηρίων ΗΠΑ.

Στις ΗΠΑ λειτουργούν περίπου 4.000 επιμελητήρια σε τοπικό, πολιτειακό ή και
εθνικό/ομοσπονδιακό επίπεδο, αναφορικά με λειτουργία οποίων επισημαίνονται τα
παρακάτω.

Νομική μορφή - σύσταση. Το επιμελητηριακό νομικό πρόσωπο καθορίζεται, σε πλαίσιο
ιδιωτικού δικαίου, βάσει της εταιρικής του σύστασης (Articles of Incorporation), σύμφωνα με
την πολιτειακή νομοθεσία περί εταιρειών (state corporation law), δεδομένου ότι σύμφωνα με
το ομοσπονδιακό σύστημα ΗΠΑ η σύσταση εταιρειών λαμβάνει χώρα σε πολιτειακό επίπεδο
και εμπίπτει, αποκλειστικά, στη δικαιοδοσία αρμόδιων πολιτειακών Υπηρεσιών.

Φορολογική υπόσταση. Σχεδόν στο σύνολό τους τα αμερικανικά επιμελητήρια είναι μη
κερδοσκοπικοί οργανισμοί τύπου IRC Section 501(c)(6), όπως αναφέρεται σε ιστοσελίδα
“Chamber of commerce and board of trade” της αρμόδιας φορολογικής αρχής Internal
Revenue Service (IRS). Σημειώνεται ότι αν και τα επιμελητήρια είναι μη κερδοσκοπικοί
οργανισμοί, ωστόσο, μπορούν να αναλαμβάνουν υποστηρικτικές επιχειρηματικές
δραστηριότητες ως “unrelated business income”, όπως εκδόσεις, εμπορικές εκθέσεις, κλπ.,
οποίες δραστηριότητες μπορεί να υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος επιχειρήσεων. Για
εξυπηρέτηση συμφερόντων τους, επιμελητήρια στις ΗΠΑ μπορούν επίσης να ιδρύουν
φιλανθρωπικά / εκπαιδευτικά ιδρύματα, ως εταιρείες 501(c)(3).

Εγγραφή / Μέλη. Στα επιμελητήρια ΗΠΑ ισχύει πρότυπο ιδιωτικής, εθελοντικής, σχέσης και
δεν είναι υποχρεωτική η εγγραφή των εταιρειών, ενώ τα μητρώα μελών μπορεί να
περιλαμβάνουν μερικές δεκάδες εταιρειών έως και δεκάδες χιλιάδες (δηλαδή, δεν υπάρχει
“μέσο” μέγεθος επιμελητηρίου). Επίσης, μη εγγεγραμμένες εταιρείες μπορούν να λαμβάνουν
προσφερόμενες υπηρεσίες επιμελητηρίων ακόμη και χωρίς ιδιότητα μέλους, συνήθως όμως
με υψηλότερο κόστος (καθόσον ισχύουν εκπτώσεις για μέλη).

Ρόλος / Προσφερόμενες Υπηρεσίες. Με παραλλαγές, τα επιμελητήρια επιδιώκουν την
ανάπτυξη και υποστήριξη των κοινοτήτων περιοχής τους (περιφερειακά/πολιτειακά/εθνικά) για
ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, διασφάλιση φιλικού επιχειρηματικού κλίματος, ενιαία
εκπροσώπηση της επιχειρηματικής κοινότητας και εξάλειψη εμποδίων σε επιχειρηματικές
δραστηριότητες. Κοινό σημείο αναφοράς για προσφερόμενες, από αμερικανικά επιμελητήρια,
υπηρεσίες είναι η ενημέρωση των μελών για νομοθετικές / κανονιστικές ρυθμίσεις
επιχειρηματικών τους ενδιαφερόντων.

Δομή και Διοίκηση. Σχεδόν στο σύνολό τους τα επιμελητήρια διοικούνται από δύο βασικά
όργανα: Executive Committee ή/και Board of Directors, με παραλλαγές όσον αφορά στη
βαρύτητα των ρόλων, μέλη των οποίων οργάνων μπορεί μάλιστα να διαφοροποιούνται από το
διοικητικό προσωπικό (staff), με επικεφαλής Πρόεδρο ή Γενικό Διευθυντή.

Γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας. Η περιοχή κάλυψης προσδιορίζεται από τον ίδιο τον
φορέα (συνήθως αναφέρεται στο καταστατικό) και εξαρτάται από την περιοχή εγκατάστασης



των εταιρειών-μελών ή περιοχή επιδιωκόμενης προσέλκυσης μελών. Συνήθως υπάρχει
σχετική συμφωνία οριοθέτησης μεταξύ επιμελητηρίων γειτονικών περιοχών, ωστόσο πολλές
φορές υπάρχει επικάλυψη περιοχών (π.χ. μεταξύ πολιτειακού και τοπικού επιμελητηρίου).

Σχέσεις μεταξύ επιμελητηρίων. Τα επιμελητήρια στις ΗΠΑ είναι ανεξάρτητα, χωρίς οιαδήποτε
ιεραρχική σχέση μεταξύ τους, συμβατική ή ως απόρροια εθνικής νομοθεσίας, με τυχόν
διασυνδέσεις τους μόνο ως αποτέλεσμα επιλογής ανάπτυξης ειδικής συνεργασίας τους. Κατά
κανόνα, στις Πολιτείες ΗΠΑ λειτουργεί πολιτειακό επιμελητήριο, το οποίο συνεργάζεται με
τοπικά επιμελητήρια που εκπροσωπούν μητροπολιτική περιοχή ή περιφέρεια (county), μία
μικρή πόλη ή κοινότητα (region). Συχνά, αλλά όχι πάντα, μικρότερα επιμελητήρια είναι μέλη
(έναντι αντιτίμου) των πολιτειακών ή εθνικών επιμελητηρίων.

Ορισμένα παραδείγματα πολιτειακών και τοπικών αμερικανικών επιμελητηρίων είναι τα
ακόλουθα:

- Virginia Chamber of Commerce (Πολιτείας Virginia): https://www.vachamber.com/

- Delaware Chamber of Commerce (Πολιτείας Delaware): http://www.dscc.com/

- Loudoun Chamber of Commerce (Loudoun County, Πολιτεία Virginia):
https://www.loudounchamber.org/

- Montgomery Chamber of Commerce (Montgomery County, Πολιτεία Maryland):
https://www.mcccmd.com/

- Metro Atlanta Chamber of Commerce (μητροπολιτική περιοχή πόλης Atlanta, Πολιτεία
Georgia): https://www.metroatlantachamber.com/

- Falls Church Chamber of Commerce (πόλης Falls Church, Πολιτεία Virginia):
http://www.fallschurchchamber.org/

- Dulles Regional Chamber of Commerce (περιοχή Dulles, Loudoun County, Πολιτεία
Virginia): http://www.dulleschamber.org/

Ομοσπονδιακοί επιμελητηριακοί φορείς. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, στις ΗΠΑ λειτουργούν
τρεις βασικότεροι επιμελητηριακοί φορείς:

- US Chamber of Commerce, https://www.uschamber.com/. Εθνικού επιπέδου επιμελητήριο
με μέλη επιχειρήσεις από όλη την επικράτεια. Βασικός ρόλος του είναι η άσκηση επιρροής
(lobbying) στην αμερικανική Διοίκηση (Υπουργεία και κρατικούς οργανισμούς), καθώς και
στο Κογκρέσο (Βουλή Αντιπροσώπων και Γερουσία).

- Council of State Chambers, https://www.statechambers.org/. Μέλη του είναι τα πολιτειακά
επιμελητήρια (και CEOs επιμελητηρίων) ενώ επίσης λειτουργεί με στόχο την άσκηση
επιρροής (lobbying). Κυρίως αποστολή του είναι η ενίσχυση του επιμελητηριακού ρόλου σε
όλη την επικράτεια και η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ όλων των πολιτειακών
επιμελητηρίων.

- Association of Chamber of Commerce Executives, https://secure.acce.org/index.php. Μέλη
του είναι επιμελητήρια, αλλά πρωτίστως υψηλόβαθμα στελέχη επιμελητηριακών φορέων και
άλλων μη κερδοσκοπικών αλλά και κερδοσκοπικών οργανισμών. Προσφέρει ευρύ φάσμα
υπηρεσιών, ιδίως σχετικά με εκπαίδευση / κατάρτιση και επαγγελματικής δικτύωσης. Για
γενική πληροφόρηση σχετικά με επιμελητήρια ΗΠΑ βλ. “Chambers of commerce: the
basics”, https://secure.acce.org/about/chambers-of-commerce/.

https://www.vachamber.com/
http://www.dscc.com/
https://www.loudounchamber.org/
https://www.mcccmd.com/
https://www.metroatlantachamber.com/
http://www.fallschurchchamber.org/
http://www.dulleschamber.org/business-center/certificate-of-origin/
https://www.uschamber.com/
https://secure.acce.org/index.php
https://secure.acce.org/about/chambers-of-commerce/

