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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Β.Ε.Π. 2017 

 

 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, κατά το έτος 2017, 

υλοποίησε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σειρά δράσεων και 

πρωτοβουλιών, κυριότερες των οποίων είναι: 

 

1. Έλαβε, ως Δικαιούχος, θετική αξιολόγηση, με αποτέλεσμα την με αρ. πρωτ. 

5936/769/Α3/14-11-2017 Απόφαση Ένταξης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης 

Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ, της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 

Εργαζομένων σε Τεχνικά Επαγγέλματα του Κλάδου Υλικών –Κατασκευών, 

Τομέας Μετάλλου» με κωδικό ΟΠΣ 5002820, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 02 και 02Σ «Προσαρμογή 

εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες 

αναπτυξιακές απαιτήσεις», προϋπολογισμού 1.492.117,11 €. 

 

2. Στο πλαίσιο της Διαρθρωτικής Προσαρμογής του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

(ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020), υπέβαλε, εμπεριστατωμένη πρόταση προς το Υπουργείο 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που αφορά 

στην έναρξη υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την 

επαγγελματική ενδυνάμωση  3.500 εργαζομένων και απασχολουμένων σε 

θέσεις επισφαλούς εργασίας σε περιοχές που αποτελούν θύλακες υψηλής 

ανεργίας (Πειραιάς / Θριάσιο Πεδίο, Νεώριο / Σύρος)», με τη συνεργασία της 

Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΑΚΠ, προϋπολογισμού 12.000.000,00 €.  

 

3. Προώθησε εντατικά την λειτουργία του 1ου Ναυτιλιακού Cluster στην 

Ελλάδα, το "Maritime Hellas", με τη συνεργασία της Ένωσης Ελλήνων 

Εφοπλιστών και του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Πρόκειται για μία 

συστάδα, τα μέλη της οποίας ανήκουν στην ευρύτερη ναυτιλιακή κοινότητα της 

χώρας, περιλαμβάνοντας όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις του χώρου των 

ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, ενσωματώνοντας περαιτέρω και άλλους 

κρίσιμους κλάδους, με προτεραιότητα και έμφαση στην Εφοδιαστική 

Αλυσίδα και τα Logistics. 
 

 

4. Παράλληλα και μετά από αίτημα του Υπουργείου Ναυτιλίας, εκπόνησε, σε 

συνεργασία με το ΙΝ.ΕΜ.Υ. της Ε.Σ.Ε.Ε., τη Μελέτη με θέμα τη 

«Χαρτογράφηση Ναυτιλιακών Δραστηριοτήτων – Μία πρώτη αποτίμηση», 

στο ερευνητικό πεδίο της οποίας περιελήφθησαν επιχειρήσεις ναυτιλιακών 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, γεωγραφικά συγκεντρωμένων στην 

ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, των οποίων οι σχέσεις αλληλεξάρτησης και τα 
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αποτελέσματα της δραστηριότητάς τους επηρεάζουν τις ίδιες, αλλά και τις 

λοιπές οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής. 

 

5. Συνήψε και ενισχύει 2 νέα Μνημόνια Συνεργασίας (με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS και το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ), με στόχο την προώθηση συνεργιών, 

την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την υλοποίηση πρωτοβουλιών σε κρίσιμους 

τομείς, όπως αυτούς της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Μεταφορών. 

 

6. Υλοποίησε, σύμφωνα με την υπ.  αριθμ. 60258/25-07-2016 Εγκύκλιο του 

Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, 17 Προγράμματα 

Επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-25, καταρτίζοντας 

συνολικά 403 εργαζόμενους σε ποικίλες θεματολογίες. 

 

7. Υπέβαλε και έλαβε έγκριση από τον ΟΑΕΔ, για 16 νέα Προγράμματα 

Επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-30, υλοποίησης έτους 

2018. 

 

8. Πραγματοποίησε Σεμινάρια Επιμόρφωσης Εργοδοτών Επιχειρήσεων Γ΄ 

Κατηγορίας για Άσκηση Καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας. 

Τα εν λόγω σεμινάρια παρασχέθηκαν δωρεάν στα μέλη του Επιμελητηρίου. 

 

9. Κατόπιν σχετικής Πρόσκλησης, σχημάτισε ήδη Τμήματα, προς υλοποίηση 

Σεμιναρίων Επιμόρφωσης Εργοδοτών για Άσκηση Καθηκόντων Τεχνικού 

Ασφαλείας έτους 2018. 

 

10. Προώθησε, με τη συμμετοχή του Υπ. Ναυτιλίας και τη συνεργασία του Α.Ε.Ι. 

Πειραιά Τ.Τ. την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και Πιστοποίησης σε 9 

επαγγέλματα και 21 τεχνικές ειδικότητες στον τομέα της 

Ναυπηγοεπισκευής, προωθώντας παράλληλα θέσεις για προγράμματα 

εξειδίκευσης τεχνικών στελεχών Εμπορικού Ναυτικού στο Υπ. Παιδείας.  

 

11. Ενίσχυσε την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων – μελών του σε ισχυρές αγορές, 

δρομολογώντας την ίδρυση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδος – 

Σαουδικής Αραβίας. 
 

12. Ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα για θέματα που απασχόλησαν και επηρέασαν 

την επιχειρηματικότητα, την απασχόληση και γενικότερα την οικονομία:  
 

 Συμμετέχοντας, δια του Προέδρου του, στην Αντιπροεδρία της Ευρωπαϊκής 

Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων - UEAPME και 

EUROCOMMERCE, στο Δ.Σ. της Enterprise Greece Invest & Trade, στο 

Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) και Ρυθμιστικής Αρχής 

Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) και στο Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.  
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 Προβάλλοντας τεκμηριωμένες θέσεις και καταθέτοντας προτάσεις, 

εισηγήσεις, παρεμβάσεις και υπομνήματα επί νομοθετημάτων, νομοσχεδίων 

και άλλων κρίσιμων θεμάτων προς τους αρμόδιους κυβερνητικούς και 

άλλους υπεύθυνους φορείς. 
 

 Αναπτύσσοντας παραγωγικό διάλογο στο πλαίσιο των τακτικών 

συνεδριάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου και άλλων συναντήσεων με 

εκπροσώπους της κυβέρνησης, προκειμένου να συζητηθούν, να προβληθούν 

και να επιλυθούν, κατά το δυνατό, θέματα καίριας σημασίας για την τοπική, 

αλλά και ευρύτερα για την Εθνική Οικονομία και την Επιχειρηματικότητα, 

όπως ενδεικτικά:   

Τη διαχείριση ιδιωτικού χρέους, τις εξελίξεις των ελληνικών ναυπηγείων, τις 

διαδικασίες εξωδικαστικού συμβιβασμού, το φορολογικό, το ασφαλιστικό και 

το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τη ρύθμιση οφειλών προς τον  Ενιαίο Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης, το παρεμπόριο και την φοροδιαφυγή, τον 

αναπτυξιακό νόμο, τη συνταγματική αναθεώρηση και ποικίλα άλλα κρίσιμα 

θέματα.  
 

 Υποστήριξε ενεργά, την άρρηκτη σχέση της επιχειρηματικότητας και της 

αγοράς εργασίας με την εκπαίδευση, σε συνεργασία με ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. Στο πλαίσιο αυτό φιλοξενεί πλέον πάγια στους κόλπους του το 

τμήμα μεταπτυχιακών σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεών του ΑΕΙ Πειραιά 

Τ.Τ., ενώ ταυτόχρονα τοποθετήθηκε θετικά, ενισχύοντας  κάθε πρωτοβουλία 

για τη δημιουργία του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αττικής. 
 

 Παρείχε διαρκή, έγκυρη, έντυπη και ηλεκτρονική πληροφόρηση στα μέλη 

του (άρθρα, συνεντεύξεις, Δελτία Τύπου, Ενημερωτικά Δελτία, ιστοσελίδα), 

καθώς και εξατομικευμένη πληροφόρηση και συμβουλευτική σε 

επιχειρήσεις, εν δυνάμει επιχειρηματίες, εργαζόμενους, ανέργους, 

σπουδαστές και πολίτες. 

 

13. Συμμετείχε δι΄ εκπροσώπων της Διοίκησής του και άλλων εμπειρογνωμόνων, σε 

σειρά συνεδρίων, εκθέσεων, επιχειρηματικών αποστολών και άλλων 

γεγονότων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναπτύσσοντας ισχυρές συνέργειες 

και συνεργασίες με ομόλογα Επιμελητήρια, όπως της Κύπρου, της Αιγύπτου, 

της Μόσχας, της Κίνας, της Κορέας και άλλους εθνικούς και διεθνείς 

οργανισμούς.      
 

14. Ενίσχυσε, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, συνέργειες  και πρωτοβουλίες με 

στόχο την ανάδειξη του πρώτου Λιμανιού της χώρας και τον σημαίνοντα 

ρόλο του Πειραιά στην εθνική οικονομία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε θέματα 

διαχείρισης του Λιμένα, εφοδιασμού πλοίων και εφοδιαστικής αλυσίδας, 

ελευθέρων ζωνών και τελωνιακών καθεστώτων, λιμενικών υποδομών, 
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συνδυασμένων μεταφορών, ακτοπλοΐας, τουρισμού και κρουαζιέρας, 

ναυπήγησης και ναυπηγοεπισκευής.  
 

15. Περαιτέρω και με στοχευμένες ενέργειες, υποστήριξε σθεναρά το εγχείρημα 

της Ο.Χ.Ε. του Δήμου Πειραιά, του μεγαλύτερου για τα επόμενα χρόνια 

αναπτυξιακού σχεδίου της πόλης. Παράλληλα, με σειρά προτάσεών του προς το 

Δήμο και την Περιφέρεια, αλλά και άλλους τοπικούς, περιφερειακούς φορείς 

και υπεύθυνους παράγοντες, υποστήριξε, επιχειρησιακά σχέδια δημιουργίας 

Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου και Κέντρων Εξυπηρέτησης και Διασύνδεσης 

Επιχειρήσεων στην Επιμελητηριακή Περιφέρεια, καθώς και εκσυγχρονισμού 

των υποδομών της πόλης του Πειραιά, συμπεριλαμβανόμενων σχεδίων 

αξιοποίησης εγκαταλελειμμένων κτιρίων και εγκαταστάσεων της πόλης, 

χωροταξικής, κυκλοφοριακής, αλλά και περιβαλλοντικής αναβάθμισης της 

ευρύτερης περιοχής του Πειραιά.  
 

16. Συμμετείχε, ως μέλος της Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών 

Επιμελητηρίων της Μεσογείου – ASCAME, σε σειρά Γενικών Συνελεύσεών 

της, όπου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες, εισηγήσεις και αναφορές σε καινοτόμες 

πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της δυναμικής του Μεσογειακού 

οικονομικού χώρου. Σημειώνεται ότι μετά από σχετικές αρχαιρεσίες,  ανέλαβε 

την Προεδρία της Επιτροπής Trade, Retail & Franchise, συμμετέχοντας 

παράλληλα στην Επιτροπή Μεταφορών και Logistics της ASCAME. 
 

17. Στο πλαίσιο του ευρύτερου κοινωνικού του ρόλου, συμμετείχε, για 3η συνεχή 

χρονιά, σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά, στα δρώμενα των «Ημερών 

Θάλασσας 2107», αξιοποιώντας ένα θεσμό πλέον για την πόλη, τους δημότες 

αλλά και τους επισκέπτες του Πειραιά. Με μία πλούσια Έκθεση φωτογραφικού 

υλικού και τεκμηρίων της Ιστορίας του Πειραϊκού Εμπορίου, που επιμελήθηκε 

σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιά, αλλά και υποστηρίζοντας τη 

δημιουργία του Ιστορικού Αρχείου και Λευκώματος του Ε.Σ.Π., ανάδειξε την 

μακρόχρονη ιστορία  και τη σημαίνουσα παρουσία του εμπορίου και της 

επιχειρηματικότητας του Πειραιά στο οικονομικό γίγνεσθαι της Ελλάδας. 

 

18. Έθεσε υπό την αιγίδα του σειρά Συνεδρίων, Εκθέσεων και άλλων γεγονότων 

επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, όπως το 360ο Credit Risk Management Diploma, 

το Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible, το 62ο Διεθνές 

Συνέδριο & Έκθεση του International Shipsuppliers and Services Association-

I.S.S.A., την Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας, το Athens Job Festival 

2017 κ.α. 
 

19. Επιπλέον και στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του, ενίσχυσε 

οικονομικά διάφορα ιδρύματα, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και άλλους 

κοινωφελείς φορείς και επιχορήγησε, συνδικαλιστικούς φορείς, μη 

κερδοσκοπικούς συλλόγους, ομοσπονδίες και σωματεία. 
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20. Λειτούργησε και αυτή τη χρονιά τα δύο Γραφεία Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων 

στους Δήμους Λαυρεωτικής και Ελευσίνας, ενισχύοντας την αποδοτικότερη 

εξυπηρέτηση των μελών του, που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω περιοχές. 

Παράλληλα, με τη διαρκή συμμετοχή του στις Διοικήσεις των Λιμένων Ελευσίνας 

και Λαυρίου αξιοποίησε θέσεις και απόψεις ανάπτυξης και επενδυτικού 

σχεδιασμού των δύο λιμανιών της Αττικής.   

 

21. Εφάρμοσε ποιοτικές διαδικασίες στο λειτουργικό του περιβάλλον,  διαθέτοντας 

ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας 

έκδοσης του προτύπου ISO 9001:2015, καθώς και Σύστημα Διαχείρισης 

Συγχρηματοδοτούμενων Έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 

(Διαχειριστική Επάρκεια Τύπου Β’ & Γ’). 


