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Α ΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ  Δ ΡΑ ΣΕΩΝ  Ε .Β .Ε .Π .  20 20  

 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, κατά το έτος 2020, 

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, ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Αντικείμενο του Έργου είναι η επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση 

αποκτηθεισών γνώσεων, προσόντων / δεξιοτήτων σύμφωνα με το διεθνές 

πρότυπο ΙS0/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 5033821, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 

2014-2020. 

Αντικείμενο του Έργου είναι η λειτουργική / αισθητική αναβάθμιση της σχέσης 

των ωφελούμενων επιχειρήσεων με το δημόσιο χώρο στην περιοχή παρέμβασης. 

 

 Πράξη με τίτλο «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων στο νέο 

αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Αττικής από το Εμπορικό Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Πειραιώς» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070792 του Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ”». 

Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης 

συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης 760 εργαζομένων του ιδιωτικού 

τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, για την απόκτηση νέων 

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 

17024), που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, 

την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική 

τους κινητικότητα, για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων 

και την προσαρμογή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος και της οικονομίας εν γένει. 
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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. 

 

 Στο πλαίσιο αυτό, έχει παρέμβει επί διαφόρων θεμάτων, όπως ενδεικτικά: 

 Αίτημα προς Υπ. Εργασίας για ενεργοποίηση Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων με 

το νέο ασφαλιστικό 

 Υποβολή ενστάσεων προς Πρωθυπουργό και Υπουργεία αναφορικά με την 

λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Hellenic Port Community System 

(αναστολή της λειτουργίας μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο 

Ε.Β.Ε.Π. παρουσία του Υπ. Ναυτιλίας, της Πρέσβειρας της Κίνας, του Προέδρου 

της ΟΛΠ ΑΕ και άλλων εκπροσώπων) 

 Επιστολή Προέδρου του Ε.Β.Ε.Π στον Πρωθυπουργό με δύο προτάσεις και μια 

λίστα 200 ΚΑΔ της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Πειραιά 

 Παρέμβαση προς τα αρμόδια Υπουργεία για ένταξη περισσοτέρων ΚΑΔ στους 

δικαιούχους χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής  

 Αίτημα προς Υπ. Οικονομικών μετάθεσης ημερομηνίας  αλλαγής των ταμειακών 

μηχανών 

 Παρεμβάσεις προς Υπ. Οικονομικών για θέματα τελωνειακής αποθήκευσης. 

 Αίτημα προς το Υπ. Οικονομικών για παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 

για τη λήψη του επιδόματος των 800 ευρώ 

 Παρέμβαση στήριξης μικρών ναυπηγείων και ελληνικών επιχειρήσεων της 

ναυπηγοεπισκευής 

 Ενημέρωση Ε.Β.Ε.Π. επί του νέου Περιβαλλοντικού Νόμου 

 Αίτημα προς Υπ. Ανάπτυξης παράτασης προθεσμίας για ένταξη στην 

επιστρεπτέα προκαταβολή  

 Παρέμβαση προς Υπ. Ανάπτυξης για το πρόβλημα ρευστότητας των 

επιχειρήσεων εν καιρώ πανδημίας, το οποίο, μεταξύ άλλων, επηρεάζει 

αρνητικά και τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε Επιχειρησιακά Προγράμματα 

ΕΣΠΑ 2014-2020, με την έκδοση των προβλεπόμενων Εγγυητικών Επιστολών. 

 Παρέμβαση προς ΟΛΠ για προβλήματα που δημιουργούνται από την έλλειψη 

ελεγχόμενων χώρων εναπόθεσης φορτίων στο λιμένα 

 Δήλωση προς Υπ. Οικονομικών για έμπρακτο ενδιαφέρον υποστήριξης της 

υλοποίησης του καινοτόμου έργου δημιουργίας Πάρκου Έρευνας και 

Καινοτομίας, στο ακίνητο της «ΧΡΩΠΕΙ» και διερεύνηση, μέσω του Μητρώου 

Νεοφυών Επιχειρήσεων, σχετικού ενδιαφέροντος συμμετοχής ελληνικών 

νεοφυών επιχειρήσεων. 

 Αίτημα Συνεργασίας με Περιφέρεια Αττικής για την οργάνωση Προγράμματος 

Εξυγίανσης των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων της Αττικής  

 Επιστολή προς Υπ. Εργασίας για προβλήματα αδυναμίας έκδοσης ασφαλιστικής 

ενημερότητας από τις επιχειρήσεις 
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 Παρέμβαση προς Υπ. Οικονομικών και ΑΑΔΕ για «Άρση των εμποδίων σε 

εφοδιασμούς πλοίων και εξαγωγές» 

 Πρόταση στη ΓΣ της ΚΕΕΕ για ψήφισμα διαμαρτυρίας, που αφορά σε εμπάργκο 

τουρκικών προϊόντων και υπηρεσιών 

 Παρέμβαση επί του νέου Πτωχευτικού Νόμου 

 Επιστολή Ε.Β.Ε.Π. στον πρωθυπουργό με δέσμη αιτημάτων για την στήριξη της 

αγοράς ενόψει της ΔΕΘ 

 Αίτημα προς Περιφέρεια Αττικής για ένταξη του Ε.Β.Ε.Π. σε Πρόγραμμα 

χρηματοδότησης, ώστε να υλοποιηθούν δράσεις που αφορούν στη βελτίωση 

της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιρίου του  

 Υποστήριξη Επένδυσης στα Ναυπηγεία Ελευσίνας-ΟΝΕΧ 

 Παρέμβαση προς Υπ. Ναυτιλίας για τη δρομολόγηση νέου Επιβατηγού 

Ταχύπλοου στα νησιά του Αργοσαρωνικού 

 Σχεδιασμός πλαισίου Δράσης για την ενεργοποίηση του Κέντρου Αριστείας στη 

Ναυτιλία (ΚΑΝ) του Πανεπιστημίου Πειραιά 

 Προτάσεις προς Υπ. Ανάπτυξης στο πλαίσιο της δημόσιας ηλεκτρονικής 

διαβούλευσης του σχεδίου για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, σχετικά με τις 

ανάγκες, τις προκλήσεις, τους στόχους, τη κατανομή και τα επιδιωκόμενα 

αποτελέσματα του «ΕΠΑ 2021-2025» 

 Αίτημα προς Υπ. Οικονομικών για θέσπιση έκπτωσης 2% στα νομικά πρόσωπα 

για την εφάπαξ εξόφληση του ΕΝΦΙΑ  

 Επιστολή προς Υπ. Οικονομικών με αίτημα παροχής έκπτωσης 25% σε 

επιχειρήσεις με εμπρόθεσμη πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων 

 Παρουσίαση της πορείας των σχέσεων της Cosco και των ελληνικών 

επιχειρήσεων Ναυπηγοεπισκευής, Εφοδιασμού και Ναυτιλιακών Υπηρεσιών. 

 Επιστολή προς Περιφερειάρχη Αττικής για επέκταση των κατηγοριών 

δικαιούχων χορήγησης ενίσχυσης της Περιφέρειας Αττικής με τίτλο, «Ενίσχυση 

μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία 

Covid-19 στην Αττική» στο πλαίσιο του Ε. Π. «Αττική 2014-2020».  

 

 Μελέτες και Έρευνες:  

- Μελέτη «Χαρτογράφηση και Ανάλυση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας στο 

Δήμο Κορυδαλλού» 

- Έρευνα Π.Ε.Σ.Α, η οποία διεξήχθη από το Ε.Β.Ε.Π., την Ομοσπονδία 

Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, όμορων νομών και νήσων και του Εμπορικού 

Συλλόγου Πειραιά, για το διάστημα, από την έναρξη των χειμερινών 

εκπτώσεων έως Ιανουάριο 2021, όπου διαφαίνεται η έντονη καταναλωτική 

ύφεση στην αγορά 

- Έρευνα για τις αρνητικές επιπτώσεις στις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων από 

τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού. 
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 Διαβουλεύσεις:  

- Δημόσια Διαβούλευση (1-15.6.2020), επί του σχεδίου νόμου του υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, 

διατάξεις για την ανάπτυξη, την έρευνα και την καινοτομία» 

- Δημόσια Διαβούλευση (19.10.2020) για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου 

Οικονομικών «Περιστολή του λαθρεμπορίου – Κύρωση του Πρωτοκόλλου για 

την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού» 

- Δημόσια Διαβούλευση (13.07.2020) για το Νομοσχέδιο «Φορολογικές 

Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής 

οικονομίας». 

 

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 με εκπροσώπους της κυβέρνησης και 

άλλων κέντρων λήψης αποφάσεων, 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. 

 

Ενδεικτικές συμμετοχές; 

 Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (24.2.2020) 

 Υπουργός Ναυτιλίας (18.5.2020) 

 Πρόεδρος και Δ/νουσα Σύμβουλος Ελλην. Αναπτυξιακής Τράπεζας 

(15.6.2020) 

 Υπουργός Οικονομικών (20.7.2020) 

 Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (7.9.2020) 

 Αναπλ. Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων (12.10.2020) 

 Πρόεδρος ΟΝΕΧ ΑΕ (16.11.2020) 

 Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (16.11.2020) 

 Υφυπουργός Οικονομικών (14.12.2020) 

 

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 και 

Ανακοινώσεων που αφορούν σε εκθέσεις, χρηματοδοτικά και επενδυτικά 

προγράμματα, προσφορές και ζητήσεις προϊόντων, επιχειρηματικές συνεργασίες, 

συμμετοχές σε διαγωνισμούς, σεμινάρια, φορολογικά και οικονομικά θέματα. 

Επίσης επιμελείται, εβδομαδιαίως, ιδιαίτερου Ενημερωτικού Δελτίου, με τρέχοντα 

θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.  
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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, υφιστάμενης και υπό σχεδιασμό νομοθεσίας. 

 

Διοργάνωση, υποστήριξη Ημερίδων, Συνεδρίων, και άλλων γεγονότων  
 

Το Επιμελητήριο πραγματοποίησε σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων, δίνοντας 

ιδιαίτερη βαρύτητα στους τομείς της Ναυτιλίας, των προγραμμάτων για την ενίσχυση 

της επιχειρηματικότητας, όπως επίσης και σε άμεσα θέματα επί νομοθετημάτων και 

εξελίξεων στο ευρύτερο οικονομικό γίγνεσθαι. 

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

 1η Στρογγυλή Τράπεζα για Γυναίκες Επιχειρηματίες  
 

 Ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα «Νέο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ. Ποιοι οι δικαιούχοι - 

πως μπορούν να αιτηθούν κρατική επιδότηση διάρκειας 9 μηνών» 
 

 Ημερίδα με θέμα «Θαλάσσια, Πράσινη και Κυκλική Επιχειρηματικότητα στον 

Νησιωτικό και Παράκτιο χώρο» 
 

 Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση της Δράσης «Ενίσχυση ΠΜΜΕ που 

επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Αττική 2014-2020» 
 

 Τηλεδιάσκεψη για το νέο "κώδικα διευθέτησης οφειλών και παροχής δεύτερης 

ευκαιρίας" 

 

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. 

 

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, τη 

Γενική Συνέλευση της ΕΣΕΕ, την 23η Πανελλήνια Διάσκεψη "LOGISTICS 2020”, την 

παρουσίαση της Δράσης «Ενίσχυση ΠΜΜΕ που επλήγησαν από την πανδημία Covid-

19 στην Αττική, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2014-2020», 

τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου 

στο πλαίσιο του project Womanitee, της τηλεδιάσκεψης «Βασικοί άξονες και 
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καινοτομίες του ν. 4738/2020: Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας» 

κ.ά.  

Παράλληλα, συμμετείχε σε Εκθέσεις και Fora, όπως στην Έκθεση «East Med Yacht 

Show 2020», το Φόρουμ «Ξεπερνώντας την Πανδημία: Ενέργεια, Οικονομία, 

Επενδύσεις, Υγεία», τις «Ημέρες Θάλασσας 2020» του Δήμου Πειραιά κ.α. 
 

Βραβεύσεις, Απονομές Τιμητικών Διακρίσεων  
 

Το Επιμελητήριο τίμησε προσωπικότητες της αγοράς 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. 
 

 Συνεχής ενίσχυση της πρωτοβουλίας "Maritime Hellas". Πρόκειται για το 

σχηματισμό του 1ου Ναυτιλιακού Cluster στην Ελλάδα που συστήθηκε από  το 

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

που ενσωματώνει 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, υπό την Προεδρία του 

Ε.Β.Ε.Π. 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. 
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Συζητήθηκαν θέματα και εκπονήθηκαν ποικίλες αναφορές, όπως: 

 Οδηγίες προς τον εμπορικό κόσμο ενόψει πανδημίας 

 Υπόμνημα προτάσεων για την ανάκαμψη της οικονομίας προς αρμόδιους 

Υπουργούς 

 Υπόμνημα προς Περιφέρεια Αττικής για υποστήριξη της τοπικής απασχόλησης και 

των περιφερειακών αγορών 

 Εκτιμήσεις για τις τάσεις στην αγορά της Αττικής 

 Οδηγίες προς εμπορικό κόσμο Αττικής για τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων και 

μέτρων προστασίας 

 Τηλεδιάσκεψη με θέμα τη στήριξη των επιχειρήσεων της Αττικής την περίοδο της 

πανδημίας 

 Τηλεδιάσκεψη για φλέγοντα θέματα επιχειρηματικότητας στην Αττική, όπως ο νέος 

χωροταξικός νόμος, το μητροπολιτικό σχέδιο Αττικής, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Αττική», η Επιστρεπτέα Προκαταβολή κ.α. 

 Συζήτηση επί των 45 νέων ψηφιακών υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής 

 Ανάλυση της οικονομικής γεωγραφίας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της 

Αττικής. 

 

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

 Συμμετοχή, ως ιδρυτικό μέλος, στο  Ναυτιλιακό Cluster "Maritime Hellas" 

(Ε.Β.Ε.Π. -Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών - Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος) 

 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  

 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 
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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 

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 
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Μνημόνια Συνεργασίας 
 

Με στόχο την ανάδειξη παραγωγικών συνεργειών και συνεργασιών σε πολλαπλούς 

τομείς της οικονομίας το Ε.Β.Ε.Π. συνήψε το 2020 σειρά Μνημονίων Συνεργασίας, 

όπως: 

 Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ε.Β.Ε.Π. και Ελληνικής Ένωσης Πλοιοκτητών 

Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών & Πλοίων Υποστήριξης 

Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων με στόχο την από κοινού προσπάθεια για την 

ενίσχυση της Πειραϊκής ναυτιλιακής κοινότητας εν γένει 

 Μνημόνιο Συνεργασίας (25 Μαΐου 2020) μεταξύ Ε.Β.Ε.Π. και Ιατρικού Συλλόγου 

Πειραιά στο πλαίσιο προσφοράς δράσεων υγειονομικού χαρακτήρα προς τις 

επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου.  

 Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ε.Β.Ε.Π. και Δήμου Πειραιά για την προώθηση του 

Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που αφορά στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής και την ικανοποίηση των αναγκών για την κινητικότητα των 

ανθρώπων και την μεταφορά αγαθών στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. 

 Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ Ε.Β.Ε.Π. και Δήμου Κορυδαλλού, στο πλαίσιο 

της ενίσχυσης και τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται 

στον Δήμο Κορυδαλλού και κυριότερα σε περιοχές του Δήμου που διαθέτουν 

σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές.  

 

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.)  

 Συνέλευση Διαβούλευσης με θέμα την ανάπτυξη και εφαρμογή PORT COMMUNITY 

SYSTEM στους λιμένες Πειραιά και Θεσσαλονίκης (ΔΑΛ) 

 Γνωμοδοτική Επιτροπή ανέλκυσης, απομάκρυνσης, εξουδετέρωσης ναυαγίων & 

πλοίων: 

 Λιμεναρχεία Πειραιά, Ελευσίνας, Λαυρίου, Πόρου, Αίγινας, Νεάπολης-Βοιών, 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 Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας 

 Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου 

 Εκτιμητική Επιτροπή  του Ν.2190/20 της Περιφέρειας Αττικής 

 Επιτροπή φιλικού διακανονισμού των Π.Ε.  

 Πειραιά 

 Νήσων   

 Δυτικής Αττικής  

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

 Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας 

 Ανώτατη Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (ΑΕΤΑ) 
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 Πειθαρχικό Συμβούλιο Εκτελωνιστών της Α.Α.Δ.Ε. 

 Διοικητική Επιτροπή Ναυτικών Επιτάξεων και Ναυλώσεων (ΔΕΝΕΝ) 

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

 Ομάδα Εργασίας για τη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διάλυση 

σκαφών (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) 

 Ομάδα εργασίας για προώθηση δημιουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας φορτίων. 

(Υ.ΝΑ.Ν.Π.) 

 Διαβούλευση για την εκτίμηση αριθμού πολιτών τρίτων χωρών προς μετάκλησή 

τους για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και 

υψηλής εξειδίκευσης (Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Πειραιά) 

 Διαβούλευση «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Πειραιά» 

 Ομάδα διαβούλευσης με θέμα την επιχειρηματικότητα στην πράσινη και γαλάζια 

οικονομία (Δήμος Πειραιά) 

 Workshops δικτύωσης του Κέντρου Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη (Δήμος 

Πειραιά) 

 Διαβούλευση για τη στρατηγική τουριστικής προώθησης της πόλης του Πειραιά 

(Δήμος Πειραιά) 

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

 Εκπροσωπήσεις σε Δ.Σ. Φορέων 

 Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) 

 Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) 

 Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου (Ο.Λ.Λ.) 

 Κ.Ε.Ε.Ε. 

 Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ) 

 Αραβοελληνικό Επιμελητήριο 

 Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο 

 ICC 

 ΚΟΔΕΠ Δ. Πειραιά 

 ΚΕΔΙΠ 

 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: «10ο 

Ετήσιο Capital Link CSR Forum «Οικονομία & Κοινωνία: Η Επόμενη Μέρα», «22ο 

ετήσιο Φόρουμ της Capital Link Invest in Greece: Ελλάδα - Κοιτώντας μπροστά με 

εμπιστοσύνη», «Greek Exports Awards 2020», συνέδριο «A wind of change in 

Shipping Finance and Green Shipping», εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Mastering Credit 
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Risk», «Supply Chain Awards 2020», Έκθεση «The Material Lab», Ετήσια Συνάντηση 

Ναυτικής Τεχνολογίας 2020: «Navigating through Technological Changes in 

Shipping», διαδικτυακή εκδήλωση: «Θάλασσα-Εθνικός πλούτος-Πολιτισμός-Υγεία», 

εκθέσεις «ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO», «METAL MACHINERY», «MOTOSHOW 2020», 5ο 

Ναυτιλιακό Συνέδριο: «Η Ναυτιλία τη δεκαετία των μεγάλων αλλαγών και 

προκλήσεων». 

 

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.  

 

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

Υπηρεσίας Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) 
 

Κατά το 2020: 

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

Εγγραφές: 997 επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 931, συστάσεις νέων επιχειρήσεων) 

Λύσεις: 220 επιχειρήσεις (που μετέτρεψαν τη νομική τους μορφή ή μετέφεραν την 

έδρα τους, ενώ οι 144 από αυτές διέκοψαν οριστικά τη λειτουργία τους, λύθηκαν ή 

συγχωνεύτηκαν)  

 Μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης του Ε.Β.Ε.Π. συστάθηκαν 271 επιχειρήσεις (εκ 

των οποίων 30 ανήκουν σε άλλα Επιμελητήρια) ενώ, μέσω της e-ΥΜΣ, συστάθηκαν 

470  επιχειρήσεις. 

 Πραγματοποίηση ελέγχου δικαιώματος χρήσης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου 

 Χορήγηση Βεβαιώσεων για Εγκατάσταση Εμπορικής Αποθήκης 

 Διενέργεια Πραγματογνωμοσυνών 
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Εξυπηρέτηση Εμπορίου  
 

 Έκδοση 3.811 Πιστοποιητικών Καταγωγής, 2.073 Βεβαιώσεων Τιμής και 245 

ειδικών θεωρήσεων. 

 Έκδοση δελτίων   Α.Τ.Α. 

 Έκδοση μηνιαίων καταστάσεων με επιχειρηματικές συνεργασίες. 

 Έκδοση  μηνιαίων ενημερωτικών δελτίων με πληροφορίες σχετικά για 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.  

 

Υγειονομικές και οικονομικές επιπτώσεις του COVID – 19 
 

Το Ε.Β.Ε.Π., από την έναρξη της πανδημίας συστρατεύεται με τα αρμόδια Υπουργεία  

και φορείς και, μαζί με τις επιχειρήσεις - μέλη του, δίνει τη «μάχη» κατά του 

κορωνοϊού. 

Το Επιμελητήριο στέκεται δίπλα στις επιχειρήσεις, με διαρκή ενημέρωση, με 

παρεμβάσεις και προτάσεις, με θέσεις και αιτήματα στα αρμόδια Υπουργεία, ευρωπαϊκά 

όργανα και φορείς, καθώς επίσης, με στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες, δωρεές 

– επιχορηγήσεις υγειονομικού υλικού, μέσων ατομικής προστασίας κ.ά. 

Λαμβάνει, επίσης, δραστικά μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του Φορέα και την 

προστασία της υγείας, τόσο του προσωπικού, όσο και της δημόσιας, 

 με την προσαρμογή της λειτουργίας της Υπηρεσίας για άμεση και ασφαλή 

εξυπηρέτηση, 

 με τη λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, την ενίσχυση της αντισηψίας και την 

πιστή εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων και υποδείξεων των αρμοδίων 

φορέων (απολυμάνσεις, ενημέρωση για τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, με 

αφίσες και ενημερωτικές σημάνσεις κ.ά.) 

 με τη λειτουργία σύγχρονων εργαλείων και μέσων επικοινωνίας (τηλεδιασκέψεις, 

τηλεργασία, web υπηρεσίες, κ.ά.) 

 με την υπογραφή σχετικού μνημονίου συνεργασίας με τον Ιατρικό Σύλλογο 

Πειραιά για κοινή προσπάθεια υγειονομικού χαρακτήρα. 

 με την ενεργό στήριξη των επιχειρήσεων και τη διάθεση υγειονομικού υλικού, 

μέσων ατομικής προστασίας  κ.ά. 
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 με τη διενέργεια επιδημιολογικών ελέγχων. 

 


