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Α ΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ  Δ ΡΑ ΣΕΩΝ  Ε .Β .Ε .Π .  201 9  

 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, κατά το έτος 2019, 

υλοποίησε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σειρά δράσεων και 

πρωτοβουλιών, κυριότερες των οποίων είναι: 

 
 

Παραγωγική αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020  
 

▪ Υλοποίηση Έργου με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων σε Τεχνικά 

Επαγγέλματα του Κλάδου Υλικών - Κατασκευών, Τομέας Μετάλλου» με κωδ. ΟΠΣ 

5002820, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Στόχος του Έργου είναι η επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση 

αποκτηθεισών γνώσεων, προσόντων / δεξιοτήτων σύμφωνα με το διεθνές 

πρότυπο Ι50/ΙΕΟ 17024, 1.250 εργαζόμενων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας, σε σχετικές ειδικότητες του κλάδου παρέμβασης (σε 5 

κατηγορίες Περιφερειών της χώρας) 
 

▪ Υλοποίηση Έργου με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Νίκαιας – Αγίου 

Ιωάννη Ρέντη» με κωδικό ΟΠΣ 2658, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Στόχος του Έργου είναι η λειτουργική / αισθητική αναβάθμιση της σχέσης των 

ωφελούμενων επιχειρήσεων με το δημόσιο χώρο στην περιοχή παρέμβασης 

 

▪ Υποβολή Προτάσεων Ωρίμανσης, ως Ε.Β.Ε.Π. ή / και Π.Ε.Σ.Α., προς Περιφέρεια 

και Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για ένταξή τους σε προσκλήσεις του 

ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως:  
 

 Έργο επιδοτούμενης Kατάρτισης / Aπασχόλησης Aνέργων Nαυτικών 
 

 Έργο για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιμελητηρίων με τίτλο 

«Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων Επιμελητηρίων της Αττικής» 
 

 Έργο για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιμελητηρίων με τίτλο 

«Ανάπτυξη εργαλείων και Εφαρμογών στη Δημόσια Διοίκηση για τη βελτίωση 

της ικανότητάς της να υποστηρίζει το επιχειρηματικό περιβάλλον με την 

αξιοποίηση ΤΠΕ».  

 

Πραγματοποίηση καίριων παρεμβάσεων, υποβολή εμπεριστατωμένων 

προτάσεων και υπομνημάτων, τεκμηριωμένων μελετών και διαβουλεύσεων  

 

Το Ε.Β.Ε.Π., αναδεικνύει αδιαλείπτως τις τρέχουσες ανάγκες των επιχειρήσεων, της 

αγοράς και της οικονομίας σε κλαδικό, τοπικό και εθνικό επίπεδο, με την 

πραγματοποίηση συνεχών παρεμβάσεων, την υποβολή προτάσεων και υπομνημάτων 

προς τα αρμόδια κέντρα λήψης αποφάσεων. 
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▪ Στο πλαίσιο αυτό, έχει παρέμβει επί θεμάτων που εστιάζουν κυριότερα: 

 Σε επίλυση παγίων προβλημάτων της πόλης και του λιμένα του Πειραιά, με 

έμφαση στο παρεμπόριο, λαθρεμπόριο και την παραοικονομία 

 Στην επιτάχυνση επενδυτικών έργων που αφορούν στην ευρύτερη περιοχή του 

Πειραιά, όπως αυτά της ανάπλασης – αξιοποίησης συγκεκριμένων περιοχών με 

ιδιαίτερο αναπτυξιακή προοπτική, αλλά και της αποτελεσματικότερης 

λειτουργίας του Λιμανιού  

 Στην βελτίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Πειραιά 

 Στην ενίσχυση του κλάδου της ναυπηγικής βιομηχανίας και της 

ναυπηγοεπισκευής  

 Στον τομέα του εφοδιασμού των πλοίων και της εφοδιαστικής αλυσίδας  

 Στο πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρηματικών πάρκων  

 Στις τελωνειακές διατυπώσεις και διαδικασίες  
 

Ιδιαίτερες παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης επί του σχεδίου νόμου για το 

«Γενικό Εμπορικό Μητρώο», με παράλληλα υπομνήματα αναφορικά με την άρση 

των εμποδίων στη λειτουργία των Επιμελητηρίων της χώρας.  
 

▪ Μελέτες και Έρευνες:  

 Εκπόνηση Μελέτης Δημιουργίας της «Ιπποδαμείας Αγοράς»  

 Δρομολόγηση εκπόνησης Μελέτης αναπτυξιακών προοπτικών Δήμου 

Κορυδαλλού   

 Ανάληψη χρηματοδότησης εκπόνησης Μελέτης για τη Δημιουργία του Διεθνούς 

Κέντρου Καινοτομίας στο Μητροπολιτικό Πάρκο Δραπετσώνας 

 Έρευνα για την εμπορική κίνηση και την αγορά κατά την περίοδο των εορτών 

2019 

 Έρευνα για τις πωλήσεις σε Αθήνα, Πειραιά και τοπικές αγορές της Περιφέρειας 

Αττικής κατά την περίοδο των 2 Market events, Black Friday και Cyber Monday 

 Έρευνα για την καταναλωτική κίνηση στην Αττική κατά την εκπτωτική περίοδο  
 

▪ Διαβουλεύσεις:  

 Κατ΄ άρθρο τοποθέτηση Ε.Β.Ε.Π. επί του Νέου Φορολογικού Νομοσχεδίου 

 Κατ’ άρθρο τοποθέτηση Ε.Β.Ε.Π. επί του Αναπτυξιακού Πολυνομοσχεδίου 

“Επενδύω στην Ελλάδα” 

 Τοποθέτηση Ε.Β.Ε.Π. επί των πρότυπων σχεδίων Προσκλήσεων και 

αντίστοιχων πρότυπων σχεδίων Συμβάσεων στο πλαίσιο της Δημόσιας 

Διαβούλευσης Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) 

 

Παραγωγικός διάλογος με εκπροσώπους της Κυβέρνησης, άλλων δημόσιων 

αρχών και εθνικών ή τοπικών φορέων   
 

Κατά την πραγματοποίηση των συνεδριάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου του 

Επιμελητηρίου, αλλά και άλλων, συντονισμένων από το Ε.Β.Ε.Π., ειδικότερων 

συναντήσεων, διεξήχθη παραγωγικός διάλογος, κατά τον οποίο παρουσιάσθηκαν 

προτάσεις και λύσεις επί θεμάτων καίριας σημασίας για την τοπική, αλλά και την 

ευρύτερη οικονομία και επιχειρηματικότητα. 
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Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο υποδέχθηκε μέλη της Κυβέρνησης, από το 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων και 

το Υπ. Επικρατείας, την Πειραϊκή Εκκλησία, αλλά και εκπροσώπους άλλων αρχών και 

φορέων, όπως των Δήμων Πειραιά και άλλων Δήμων της ευρύτερης πειραϊκής 

περιοχής, του ΟΛΠ και της COSCO, το ΣΔΟΕ, τον ΟΑΕΔ, τον Γεν. Αστυνομική Δ/νση 

Πειραιά, τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων και το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος.  

 

Διαρκής, έγκυρη, έντυπη και ηλεκτρονική ενημέρωση  
 

To Ε.Β.Ε.Π., ενημερώνει καθημερινά τις επιχειρήσεις και το ευρύτερο κοινό, μέσω των 

ΜΜΕ, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, αλλά και της 

ιστοσελίδας του, με σειρά Άρθρων, Συνεντεύξεων, Δελτίων Τύπου, Ανακοινώσεων και 

Ενημερωτικών Δελτίων. 

 

Εξατομικευμένη πληροφόρηση και συμβουλευτική  
 

Πληροφορεί επιχειρήσεις, εν δυνάμει επιχειρηματίες, εργαζόμενους, ανέργους, 

σπουδαστές και πολίτες για θέματα σχετιζόμενα κυριότερα με χρηματοδοτικά μέσα και 

ενισχύσεις, οικονομία και φορολογία, έρευνα αγοράς, επαγγελματικής κατάρτισης και 

εκπαίδευσης, αλλά και υφιστάμενης, ελληνικής και ευρωπαϊκής, νομοθεσίας. 

 

Διοργάνωση, υποστήριξη Ημερίδων, Συνεδρίων, και άλλων γεγονότων  
 

Το Επιμελητήριο πραγματοποίησε σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων, δίνοντας 

ιδιαίτερη βαρύτητα στους τομείς της Ναυτιλίας, της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και της 

Καινοτομίας, όπως επίσης και σε άμεσα θέματα επί νομοθετημάτων και εξελίξεων στο 

ευρύτερο οικονομικό γίγνεσθαι. 

Χαρακτηριστικές στους ανωτέρω τομείς, μεταξύ άλλων, αποτέλεσαν οι εκδηλώσεις: 

«Η ελληνική ναυτιλία προτεραιότητα στον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων 

μας», «Φωτίζοντας το νέο νόμο για τις Α.Ε», «Ευρωεκλογές και Επόμενη Μέρα για την 

Ευρώπη», «Ρομποτική και Ψηφιοποίηση στην Εποχή της 4ης Βιομηχανικής 

Επανάστασης», «2019 EU INDUSTRY DAYS», «Η Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση, η 

Επιστημονική Έρευνα και η Επαγγελµατική Κατάρτιση στο Λιμενικό Τομέα, τις 

Εμπορευματικές Μεταφορές και την Εφοδιαστική – Μια Συνδυασμένη Πρωτοβουλία”, 

«Η Ελληνική Ναυτιλία ως όχημα ανάπτυξης», «Ασφάλιση μεταφερομένων 

εμπορευμάτων – Πρόληψη & διαχείριση ζημιών», «Η Τέχνη του Επιχειρείν σε Αβέβαιες 

Εποχές», «Σύγχρονες Τεχνολογίες στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία της Ελλάδας και της 

Γερμανίας», «Το Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη», “Η 

εξέλιξη των οπτικοακουστικών και τηλεπικοινωνιών στην αγορά της Κίνας-Ανταλλαγή 

εμπειριών”. 

 

Υλοποίηση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων 
  

▪ Το Ε.Β.Ε.Π. παρείχε επιμόρφωση σε εργοδότες επιχειρήσεων (μελών και μη του 

Ε.Β.Ε.Π.), πιστοποιώντας τη δυνατότητά τους να  ασκούν τα Καθήκοντα του 

Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή τους. 

▪ Επιπλέον συγκροτεί συνεχώς νέα, προς υλοποίηση, Τμήματα για την επόμενη 
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εγκριτική, από τον ΟΑΕΔ, περίοδο. 

 

Διοργάνωση - υποδοχή επιχειρηματικών αποστολών  
 

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, και της ανάπτυξης διακρατικών συνεργασιών, το 

Ε.Β.ΕΠ. διοργάνωσε σειρά επιχειρηματικών αποστολών, με τους κάτωθι φορείς: 

 Ελληνο-Γερμανικό Ε.Β.Ε. Επιμελητήριο & Υπ. Οικονομίας και Ενέργειας Γερμανίας 

 Κινεζική Αντιπροσωπεία Λιμένος Tianjin  

 Ουκρανική Επιχειρηματική Αποστολή  

 Επιχειρηματική αποστολή από Μαυροβούνιο  

 Επιχειρηματική αποστολή από Κόσσοβο 

 

Συμμετοχή Εκπροσώπων της Διοίκησης και άλλων Εμπειρογνωμόνων σε 

σειρά Συνεδρίων, Συνελεύσεων, Εκθέσεων και άλλων γεγονότων στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό  
 

Καίριες παρεμβάσεις, παρουσιάσεις και ομιλίες πραγματοποιήθηκαν από τη Διοίκηση 

του Επιμελητηρίου σε πολλαπλά γεγονότα, όπως, κατά τις Γενικές Συνελεύσεις της 

Κεντρικής Ένωσης Ελληνικών Επιμελητηρίων, τις Συνελεύσεις της Εκτελεστικής 

Επιτροπής ASCAME, τις Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Eurocommerce, το 

Επιχειρηματικό Φόρουμ Ένωσης για τη Μεσόγειο (Union for the Mediterranean), το 

Συνέδριο «Εξοικονόμηση Ενέργειας, Βιομηχανία και Ανταγωνιστικότητα», την 

Εκδήλωση για την πρωτοβουλία «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ», την Επιστημονική Ημερίδα 

«Παραγωγικός ιστός πόλεων και ανάπτυξη λιμένων: αλληλεπιδράσεις, στρατηγικές, 

στόχοι», την Επιστημονική Εκδήλωση «Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση, η επιστημονική 

έρευνα και η επαγγελματική κατάρτιση στον Λιμενικό τομέα, τις εμπορευματικές 

μεταφορές και την εφοδιαστική», το Εκθεσιακό Συνέδριο «Ηλεκτροκίνηση Εxpo 

2019» κ.ά.  

Εκθέσεις και Fora  

 84η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης   

 33η Έκθεση Βιβλίου  

 Ποσειδώνια 2019 

 East Med Yacht Show 2019 

 Vaporia Awards 2019 

 Ημέρες Θάλασσας 2019 

 

Βραβεύσεις, Απονομές Τιμητικών Διακρίσεων  
 

Το Επιμελητήριο τίμησε προσωπικότητες της αγοράς αλλά και του δημοσίου προς 

αναγνώριση της σημαντικής τους προσφοράς στους τομείς του εμπορίου, της 

βιομηχανίας, των υπηρεσιών και εν γένει του ελληνικού επιχειρείν και της δημόσιας 

διοίκησης    

 

Σχεδιασμός, υλοποίηση ολοκληρωμένων αναπτυξιακών δράσεων με στόχο 

την ανάδειξη του λιμανιού του Πειραιά και ευρύτερα της συμβολής της 

Ναυτιλίας στην εθνική οικονομία. 
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▪ Ενίσχυση της πρωτοβουλίας "Maritime Hellas" και διεύρυνση αυτής με τη 

συμμετοχή νέων μελών (Επιμελητήρια, Σύνδεσμοι, Ομοσπονδίες, Οργανισμοί, 

Ενώσεις, Σωματεία, επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες) σε εθνικό επίπεδο. 

Πρόκειται για το 1ο Ναυτιλιακό Cluster στην Ελλάδα που συστήθηκε από  το 

Ε.Β.Ε.Π., την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, 

ενσωματώνοντας στους κόλπους του την ευρύτερη ναυτιλιακή κοινότητα της 

χώρας, καλύπτοντας όλες ανεξαιρέτως τις ναυτιλιακές δραστηριότητες, αλλά και 

άλλους κρίσιμους κλάδους της οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην Εφοδιαστική 

Αλυσίδα και τα Logistics. 
 

▪ Επιτροπή “Port Working Group”, με τη συμμετοχή σημαντικών φορέων – χρηστών 

του Λιμένα Πειραιά και στόχο την καταγραφή προβλημάτων του κλάδου των 

Μεταφορών / Logistics της ευρύτερης περιοχής, τη θέσπιση λειτουργίας 

προηγμένων συστημάτων εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου και, γενικότερα, 

την προώθηση θεμάτων εφοδιασμού πλοίων και διακίνησης εμπορευμάτων. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε θέματα διαχείρισης του Λιμένα, εφοδιασμού πλοίων 

και εφοδιαστικής αλυσίδας, ελευθέρων ζωνών και τελωνιακών καθεστώτων, 

λιμενικών υποδομών, συνδυασμένων μεταφορών, ακτοπλοΐας, τουρισμού και 

κρουαζιέρας, ναυπήγησης και ναυπηγοεπισκευής.  

 

Προεδρία του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής 

(Π.Ε.Σ.Α.) 
 

Έχοντας ως αποστολή το συντονισμό της δράσης των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας 

και μία σειρά αρμοδιοτήτων για ισόρροπη υλοποίηση επιμελητηριακών δράσεων σε 

επίπεδο Περιφέρειας, το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο αποτελεί τον 

συνδετικό κρίκο μεταξύ των 6 Επιμελητηρίων της Αττικής. Λειτουργεί επικουρικά και 

συντονιστικά, με στόχο την ενεργό συμμετοχή στον σχεδιασμό της Περιφέρειας σε 

θέματα που αφορούν στην επιχειρηματικότητα της Αττικής, κατόπιν διαδικασιών που 

συναποφασίζονται, ώστε να προωθούνται κοινά πάγια αιτήματα, δράσεις, 

πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν με πλούσια 

αυτοδιοικητική ατζέντα, παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής και άλλων εκπροσώπων 

της Περιφέρειας και της Κυβέρνησης.  

 

Συμμετοχή Ε.Β.Ε.Π. σε Εθνικούς Οργανισμούς και Αρχές 
 

▪ Διοικητικό Συμβούλιο Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)  

▪ Διοικητικό Συμβούλιο Οργανισμών Λιμένων Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) και Λαυρίου 

(Ο.Λ.Λ.)   

▪ Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) και Ινστιτούτο Εμπορίου & 

Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) 

▪ Επιμελητηριακό Δίκτυο Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε. 

▪ Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο  

▪ Ελληνο-Κινεζικό Επιμελητήριο  

▪ Ελληνο-Αραβικό Εμπορικό Επιμελητήριο  
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▪ Ελληνο-Ρωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο 

▪ Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο  

▪ Διοικητικό Συμβούλιο Enterprise Greece Invest & Trade  

▪ Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π.) 

 

Συμμετοχή Ε.Β.Ε.Π. σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς 
  

▪ Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Μεσογείου – 

ASCAME 

Σύνδεσμος Μεσογειακών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων - ASCAME 

είναι ένας μη κερδοσκοπικός διεθνής οργανισμός, που αντιπροσωπεύει τον 

ιδιωτικό τομέα της Μεσογείου, ο οποίος συγκεντρώνει τα Εμπορικά και 

Βιομηχανικά Επιμελητήρια και παρόμοιες οντότητες και των δύο πλευρών της 

περιοχής.  Το Ε.Β.Ε.Π. είναι ιδρυτικό μέλος του. Η ASCAME περιλαμβάνει στους 

κόλπους της περισσότερα από 300 Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια και 

υπερασπίζεται τα συμφέροντα εκατομμυρίων επιχειρήσεων σε όλη την περιοχή 

της Μεσογείου, αποτελώντας σήμερα τον σημαντικότερο εκπρόσωπο του 

μεσογειακού ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα, αποτελεί τον διαπιστευμένο εταίρο της 

Ε.Ε. και διεθνών οργανισμών, αναπτύσσοντας στρατηγικές δράσεις, με στόχο την 

ενίσχυση της συνεργασίας και των οικονομικών ανταλλαγών, μεταξύ των 

μεσογειακών χωρών, προωθώντας τη Μεσόγειο και τις επιχειρήσεις της σε όλο 

τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών, εργάζεται εντατικά, 

προκειμένου να παράσχει εργαλεία, ικανά, να ανταποκριθούν με αποτελεσματικό 

τρόπο στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες, που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα 

εμπορικά επιμελητήρια και οι μεσογειακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ένα 

παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. 
 

Το Ε.Β.Ε.Π., δια του Προέδρου του: 
 

▪ Προεδρεύει της Επιτροπής της ASCAME "Trade, Retail and Franchise" και είναι 

μέλος των Επιτροπών "Transport and Logistics", “Tourism” και “Young 

Entrepreneurs” 
 

▪ Συμμετέχει στις Συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ASCAME, καθώς 

και σε διεθνείς διοργανώσεις της όπως η Medaweek, το Διεθνές Οικονομικό 

Φόρουμ, κ.ά. 
 

▪ Eurocommerce  

Το Ε.Β.Ε.Π., δια του Προέδρου του, συμμετέχει ως συνδεδεμένο μέλος, στις 

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της EuroCommerce. 
 

Η EuroCommerce αντιπροσωπεύει εθνικές Oμοσπονδίες, Επιμελητήρια και 

Εταιρείες    στον   τομέα  λιανικής,   χονδρικής  και   διεθνούς  Εμπορίου,   σε  31 

ευρωπαϊκές χώρες. Ο τομέας διαδραματίζει έναν μοναδικό ρόλο στην ευρωπαϊκή 

οικονομία, ως σύνδεσμος μεταξύ των παραγωγών και των 500 εκατομμυρίων 

καταναλωτών σε όλη την Ευρώπη. Επιδιώκει να ενημερώνει τους υπεύθυνους για 

τη λήψη αποφάσεων και το ευρύτερο κοινό για τη σημασία του κλάδου λιανικής 

και χονδρικής πώλησης, ο οποίος αλληλοεπιδρά με 100 εκατομμύρια πελάτες 
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κάθε μέρα. Προσφέρει εργασία σε 32 εκατομμύρια ευρωπαίους, 23 εκ. στο 

λιανικό εμπόριο και 9 εκ. στο χονδρικό, ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους που 

ξεκινούν την σταδιοδρομία τους σε ένα ευρύ φάσμα θέσεων και δεξιοτήτων. Η 

EuroCommerce υποστηρίζει ένα ανταγωνιστικό, βιώσιμο και δίκαιο εμπόριο στην 

Ευρώπη, με κύριο ρόλο: 

 Τη σύνδεση όλων των τομέων του εμπορίου (χονδρικό, λιανικό, διεθνές) 

 Την επικοινωνία σχετικά με τον ρόλο του εμπορίου στην ευρωπαϊκή οικονομία 

 Την εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών της Ε.Ε. υπέρ του 

ευρωπαϊκού εμπορίου 
 

▪ Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (I.C.C.) 
 

▪ Ένωση Ευρωπαϊκών Εμπορικών & Βιομηχανικών Επιμελητηρίων - 

Eurochambers 

 

Μνημόνια Συνεργασίας 
 

Με στόχο την ανάδειξη παραγωγικών συνεργειών και συνεργασιών σε πολλαπλούς 

τομείς της οικονομίας το Ε.Β.Ε.Π. έχει συνάψει σειρά Μνημονίων Συνεργασίας, όπως: 

▪ ΙΝ.ΕΜ.Υ – Ε.Σ.Ε.Ε.  

▪ IST Ε.Π.Ε.  

▪ Ε.Β.Ε. Khmelnytsky Ουκρανίας 

▪ Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.  

▪ Ελληνο-Ρωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο  

▪ Ε.Σ.Π. - INITIA Μελετών και Υλοποίησης Τεχνολογικών & Τεχνικών έργων  

▪ Εμπορικό Επιμελητήριο Κοσόβου  

▪ Επιμελητήρια Ιορδανίας 

▪ Εμπορικό Επιμελητήριο Αμβούργου 

▪ Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Μόσχας 

▪ Ελληνική Εταιρεία Logistics 

▪ Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών-ΕΚΕΤΑ  

▪ Ναυτικό Επιμελητήριο του Portsaid 

▪ Εμπορικό Επιμελητήριο της Σμύρνης 

▪ Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων 

▪ Εμπορικό Επιμελητήριο Κοσόβου 

▪ APSON ΚΟΙΝ.ΣΕΠ. - ΙΑΣΙΣ ΑμΚΕ 

 

Συμμετοχές Ε.Β.Ε.Π. σε Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας και Δ.Σ. Φορέων 
 

▪ Συμβούλια Χρηστών Διαχειριστικής Αρχής Λιμένων (Δ.Α.Λ.) 

 Πειραιά (Ο.Λ.Π.) 

 Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) και  

 Λαυρίου (Ο.Λ.Λ.)  

▪ Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) 

▪ Εκτιμητική Επιτροπή  του Ν.2190/20 της Περιφέρειας Αττικής 
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▪ Γνωμοδοτική Επιτροπή ανέλκυσης, απομάκρυνσης, εξουδετέρωσης ναυαγίων & 

πλοίων: 

 Λιμεναρχεία Πειραιά, Ελευσίνας, Λαυρίου, Πόρου, Αίγινας, Νεάπολης-Βοιών, 

Ζέας, Αγ. Κοσμά. 

 Οργανισμοί Λιμένων Πειραιά, Ελευσίνας και Λαυρίου (Ο.Λ.Π., Ο.Λ.Ε., Ο.Λ.Λ.) 

 Δ.Α.Λ. (για το λιμάνι του Πειραιά) 

 Δημοτικό Ταμείο Σαλαμίνας 

▪ Επιτροπή εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών της Γ.Γ. Βιομηχανίας 

▪ Επιτροπή Γεν. Δ/νσης Μεταφορών – Άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ (Ν. 4070/2012) 

▪ Επιτροπή φιλικού διακανονισμού των Π.Ε.  

 Πειραιά 

 Νήσων και  

 Δυτικής Αττικής  

▪ Επιτροπή διακανονισμού για τις εμπορικές μισθώσεις της Π.Ε. Δυτικής Αττικής 

▪ Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας 

▪ Ανώτατη Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (ΑΕΤΑ) 

▪ Πειθαρχικό Συμβούλιο Εκτελωνιστών της Α.Α.Δ.Ε. 

▪ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Επιτροπή Προστασίας συνδικαλιστικών στελεχών 

▪ Επιτροπή Φορέων Λιμένα Πειραιά (Port Working Group) 

▪ Ομάδα Εργασίας για την κατάρτιση ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης για την 

ενίσχυση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Ναυπηγοεπισκευαστικών 

δραστηριοτήτων. 

▪ Ομάδα Εργασίας Master Plan – Γ.Γ. Λιμένων (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) 

▪ Ομάδα Εργασίας για το θεσμικό πλαίσιο εργασιών ναυπήγησης (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) 

▪ Ομάδα Εργασίας για την υλοποίηση ίδρυσης τμημάτων Μαθητείας (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) 

▪ Ομάδα Έργου του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της Διαφθοράς (Α.Α.Δ.Ε.) 

▪ Δομή Υποστήριξης για την Μικρομεσαία Επιχειρηματικότητα (Υπ. Οικονομίας και 

Ανάπτυξης – Γ.Γ. Εμπορίου) 

▪ Ομάδα για την Ενεργειακή Απόδοση (Υπ. Περιβάλλοντος) 

▪ Ομάδα Εργασίας για τη Σύνδεση Εκπαιδευτικής Πολιτικής με την Αγορά Εργασίας 

(Πανεπιστήμιο Πειραιά) 

▪ Ομάδα Υποστήριξης Urbact (Δήμος Πειραιά) 

▪ Ομάδα Διοίκησης Έργου για την Γαλάζια Ανάπτυξη (Δήμος Πειραιά) 

▪ Ομάδα Υποστήριξης του Δικτύου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας “Bluact” (Δήμος 

Πειραιά) 

▪ Περιφερειακό Συνέδριο για την παραγωγική ανασυγκρότηση Πειραιά & Νήσων. 

▪ Ομάδα Εργασίας Ιnternational Maritime Organization - IΜΟ (Υπ. Ναυτιλίας) 

▪ Εκπροσωπήσεις σε Δ.Σ. Φορέων 

 Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) 

 Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) 

 Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) 

 Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου (Ο.Λ.Λ.) 

 Κ.Ε.Ε.Ε. 
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 Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ) 

 Αραβοελληνικό Επιμελητήριο 

 Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο 

 ICC 

 ΚΟΔΕΠ Δ. Πειραιά 

 ENTERPRISE GREECE 

 

Παροχή Αιγίδας 
 

Το Ε.Β.Ε.Π. στο πλαίσιο της θεσμικής του υποστήριξης, παρέχει την Αιγίδα του, αλλά 

και συμμετέχει ενεργά, με την παρουσία εκπροσώπων του, σε σειρά Συνεδρίων, 

Εκθέσεων και άλλων γεγονότων επιχειρηματικού ενδιαφέροντος όπως, στα: «East 

Med Yacht Show», «Greek Exports Awards 2019», «Vaporia Awards 2019», «19ο 

NAVIGATOR Forum-The Shipping Decision Makers Forum», 25ο Πανευρωπαϊκό 

Συνέδριο «EUROLOG 2019», 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Πελοποννήσου «Olympia 

Forum», 13η Συνάντηση «Ναυτικής Τεχνολογίας 2019», 1ο Διεθνές Συνέδριο 

“Σχεδιασμός και Διαχείριση Λιμενικών Παράκτιων και Υπεράκτιων Έργων”,Eκθεσιακό 

Συνέδριο «Ηλεκτροκίνηση Expo 2019».  

 

Παροχή υποστήριξης και ενίσχυσης 
 

Στο πλαίσιο της επιμελητηριακής του αποστολής, αλλά και του κοινωνικού του ρόλου, 

το Επιμελητήριο, προσφέρει την υποστήριξή του, σε Iδρύματα, Κοινωνικούς, 

Πολιτιστικούς και άλλους φορείς κοινωφελούς προσφοράς, όπως επίσης και σε 

Συνδικαλιστικούς φορείς, Μη Κερδοσκοπικούς Συλλόγους, Ομοσπονδίες και Σωματεία. 

 

Αξιοποίηση Σύγχρονων Ψηφιακών Υπηρεσιών 
 

Το Επιμελητήριο, διαμορφώνει συνεχείς, υψηλού επιπέδου, ψηφιακές υπηρεσίες, με: 

▪ Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στο πλαίσιο της αναβάθμισης των Ηλεκτρονικών 

Υποδομών του Επιμελητηρίου 

▪ Εφαρμογή Ολοκληρωμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης «Web Ε.Β.Ε.Π.» 

για τα μέλη του  

▪ Προσφορά Εξειδικευμένων Ηλεκτρονικών Εργαλείων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

για επιχειρήσεις και εργαζόμενους «Ε-Library» 

▪ Παροχή Σύγχρονων Ψηφιακών Υπηρεσιών προβολής, υποστήριξης και ενίσχυσης 

των επιχειρήσεων μελών του (δωρεάν προβολή στην ηλεκτρονική αγορά του 

Ε.Β.Ε.Π., δωρεάν δημιουργία εταιρικής ιστοσελίδας, τράπεζα αναζήτησης 

εργοδοτών και εργαζομένων, απόκτηση ψηφιακής υπογραφής νέας γενιάς κ.ά.)  

▪ Διαδικτυακή τηλεσυνεργασία για τη ψηφιακή επικοινωνία και πληροφόρηση των 

Οργάνων Διοίκησης του Ε.Β.Ε.Π. και των μελών του Περιφερειακού 

Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής.  
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Εξυπηρέτηση Μητρώου Ε.Β.Ε.Π., Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), 

Υπηρεσίας Μίας Στάσης (ΥΜΣ) 
 

Κατά το 2019: 

▪ Tο ισοζύγιο εγγραφών και διαγραφών στο Γ.Ε.ΜΗ. παρουσιάζεται ως εξής:  

Εγγραφές: 888 επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 840, συστάσεις νέων επιχειρήσεων) 

Λύσεις: 327 επιχειρήσεις (που μετέτρεψαν τη νομική τους μορφή ή μετέφεραν την 

έδρα τους, ενώ οι 244 από αυτές διέκοψαν οριστικά τη λειτουργία τους, λύθηκαν ή 

συγχωνεύτηκαν)  
 

▪ Μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης του Ε.Β.Ε.Π. συστάθηκαν 368 επιχειρήσεις (εκ 

των οποίων 59 ανήκουν σε άλλα Επιμελητήρια) ενώ, μέσω της e-ΥΜΣ, συστάθηκαν 

270 επιχειρήσεις. 

 

Εξυπηρέτηση Εμπορίου  
 

▪ Πραγματοποίηση ελέγχου δικαιώματος χρήσης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου 

▪ Χορήγηση Βεβαιώσεων για Εγκατάσταση Εμπορικής Αποθήκης 

▪ Διενέργεια Πραγματογνωμοσυνών 

▪ Τήρηση (προαιρετική) του Ειδικού Μητρώου Εξαγωγέων 

▪ Χορήγηση Πιστοποιητικών Προελεύσεως, Βεβαιώσεων Τιμής και Ειδικών 

Θεωρήσεων 

▪ Έκδοση Δελτίων Α.Τ.Α. 

▪ Έκδοση Μηνιαίων Καταστάσεων με επιχειρηματικές συνεργασίες 

▪ Έκδοση Μηνιαίων Ενημερωτικών Δελτίων με πληροφορίες για το εξωτερικό 

εμπόριο  

▪ Ηλεκτρονική ενημέρωση μελών του Ε.Β.Ε.Π. για επιχειρηματικές συνεργασίες και 

θέματα εξωτερικού εμπορίου. 

 

Εφαρμογή ποιοτικών διαδικασιών στο λειτουργικό του περιβάλλον 
 

▪ Το Ε.Β.Ε.Π. διαθέτει ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του Προτύπου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, 

καθώς και του Προτύπου Συστήματος Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων 

(Διαχειριστική Επάρκεια Τύπου Β’ & Γ’) ΕΛΟΤ 1429:2008.  

▪ Επιπλέον και βάσει ειδικής, εκπονηθείσας Μελέτης, το Επιμελητήριο έχει 

προσαρμοστεί πλήρως στις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα-GDPR.  
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