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Α ΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ  Δ ΡΑ ΣΕΩΝ  Ε .Β .Ε .Π .  20 21  

 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, κατά το έτος 2021, 

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: 
 

Ενδεικτικά: 

▪ Παρέμβαση Ε.Β.Ε.Π. για την στήριξη των θαλασσίων μεταφορών 

▪ Επιστολή προς Πρωθυπουργό και αρμόδιους Υπουργούς υποστήριξης κατασκευής 

εθνικών πλοίων για τις αμυντικές ανάγκες της χώρας από ελληνικές ναυπηγικές 

μονάδες 

▪ Επιστολή προς αρμόδιους Υπουργούς υποστήριξης της δημιουργίας διαλυτηρίου 

Πλοίων  

▪ Αίτημα προς Υπ. Οικονομικών επέκτασης του δικαιώματος της επιστρεπτέας 

προκαταβολής και στον κλάδο των κατεψυγμένων αλιευμάτων  

▪ Διαβίβαση προς Υπ. Ανάπτυξης μελέτης «ΓΕΩΒΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ: Η εξέλιξη του 

λιανικού εμπορίου - Οργανωτική - Λειτουργική αναδιάρθρωση και 

χωροκοινωνικές επιπτώσεις», ώστε να συνεκτιμηθεί στους υγειονομικούς χάρτες 

της κυβέρνησης 

▪ Επιστολή προς Υπ. Ναυτιλίας ώστε να συμπεριληφθούν οι άδειες εργασιών που 

διενεργούνται σε πλοία στην ηλεκτρονική εφαρμογή του e-ΔΛΑ 

▪ Επιστολή προς αρμόδιους Υπουργούς υποστήριξης της δημιουργίας Μονάδων 

Ανακύκλωσης Πλοίων στην ελληνική επικράτεια 

▪ Συνεργασία μεταξύ Ο.Λ.Ε. ΑΕ – Ε.Β.Ε.Π. σε θέματα ανάπτυξης που δρομολογεί ο 

Οργανισμός με εξωστρεφείς και καινοτόμους σχεδιασμούς για την  ναυτική 

“αναγέννηση” του Λιμένα Ελευσίνας 

▪ Συζήτηση με πολιτική ηγεσία του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με 

κυριότερα θέματα ζητήματα που αφορούν στο restart στην επιχειρηματικότητα 

της πόλης και το πλαίσιο των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων στα λιμάνια της 

χώρας, στις σχέσεις της COSCO με το επιχειρείν της πόλης, στην αναβάθμιση των 

εγκαταστάσεων ναυπηγοεπισκευής, αλλά και ζητήματα που αφορούν την 

φιλοσοφία της κυκλικής και της γαλάζιας οικονομίας. 

▪ Πρόταση για θέσπιση αυτοχρηματοδότησης επενδύσεων από αφορολόγητο 

αποθεματικό επιχειρήσεων. 

▪ Παρέμβαση για το Περιφερειακό Πρόγραμμα της Αττικής 2021-2027 με θέμα 

«Έξυπνη Ευρώπη». 

▪ Επιστολή προς αρμόδιους υπουργούς για τη συμβολή του τραπεζικού συστήματος 

στην ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, με έμφαση στις 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις  
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▪ Κοινή επιστολή 22 παραγωγικών φορέων της ελληνικής αγοράς προς αρμόδιους 

υπουργούς σχετικά με την εξαήμερη απεργία στο εμπορικό λιμάνι και την 

εξαγγελθείσα εκ νέου απεργιακή κινητοποίηση.   

▪ Τοποθέτηση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π στην επιτροπή της Βουλής για το Νομοσχέδιο 

επικύρωσης των τροποποιήσεων της συμφωνίας του Δημοσίου με την ΟΛΠ ΑΕ. 

▪ Παρέμβαση σχετικά με τη διαδικασία διαβούλευσης για την χωροθέτηση των 

σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο). 

▪ Παρέμβαση στο 7ο ITS Hellas Conference, με θέμα “Transportation & Logistics 4.0 

– Exploring Innovation”, για την κινητικότητα και τη μετάβαση σε πιο βιώσιμους 

τρόπους μεταφοράς. 

▪ Συζήτηση με τον Υπ. Εργασίας, κ. Κωστή Χατζηδάκη, σε θέματα που άπτονται του 

εργασιακού περιβάλλοντος.  

▪ Παρέμβαση του Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. στο Συνέδριο «Total Business 

Transformation” για την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης λόγω πανδημίας.  

▪ Παρέμβαση στο “GMF’S 21ST Mediterranean Strategy Group” για τις κινέζικες 

επενδύσεις στο λιμάνι του Πειραιά και τα εμπορικά συμφέροντα της Κίνας για τον 

έλεγχο των εμπορευματικών ροών και της εφοδιαστικής.  

▪ Παρέμβαση του Προέδρου Ε.Β.Ε.Π για την αναβάθμιση των Συμβουλευτικών 

Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.  

▪ Υπόμνημα προς Υπουργό Οικονομικών για τη νομοθετική ρύθμιση της απαλλαγής 

από δασμό ΕΦΚ και ΦΠΑ εφοδιασμού ορισμένων κατηγοριών πλοίων που 

εκτελούν πλόες εξωτερικού. 

▪ Υπόμνημα προτάσεων Ε.Β.Ε.Π προς Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για 

επίλυση εκκρεμών θεμάτων και επιτάχυνση επενδυτικών έργων στον Πειραιά.  

▪ Υπόμνημα προς τον Πρόεδρο και τη Διοικητική Επιτροπή της Κ.Ε.Ε.Ε. για το 

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο και τις απαραίτητες Δράσεις για την Εφοδιαστική 

Αλυσίδα και τα Logistics.  

▪ Υπόμνημα στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για 

«Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της 

επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις και δημιουργία 

πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς» 

▪ Τοποθέτηση στην Επιτροπή της Βουλής για το Ν/σχέδιο επικύρωσης των 

τροποποιήσεων της συμφωνίας Δημοσίου με ΟΛΠ ΑΕ  

▪ Θέσεις και προτάσεις για την  αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας  

▪ Παρέμβαση στη Γ.Σ. της Κ.Ε.Ε.Ε. με θέμα: Απαραίτητο «One Stop TAX Shop» για 

απαλλαγή από τον φορολογικό «λαβύρινθο»  

▪ Τοποθέτηση Προέδρου στο πλαίσιο της διαδικτυακής συνάντησης εργασίας του 

ΥΑΝΕΠ με θέμα: «Διαμόρφωση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη προώθηση της 

διαδικασίας διαδοχής/μεταβίβασης επιχειρήσεων»  

▪ Επιστολή προέδρου στον Πρωθυπουργό και Υπουργούς της Κυβέρνησης, με 

προτάσεις ελάφρυνσης των επιχειρήσεων και ανάκαμψης της οικονομίας εν όψει 

85ης Δ.Ε.Θ.  

▪ Κατάθεση 12 προτάσεων για να ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις στις φορολογικές 

απαιτήσεις»  
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▪ Επιστολή στον Έλληνα Επίτροπο και τους Ευρωβουλευτές μας με θέμα: «τέσσερις 

γενιές δέσμιες στη διαδοχή του χρέους»  

▪ Το Ε.Β.Ε.Π. στηρίζει την πρώτη «Πολιτεία Καινοτομίας» στη ΧΡΩΠΕΙ 

▪ Παρέμβαση για την στήριξη των θαλάσσιων μεταφορών  

 

Διαβουλεύσεις:  

▪ Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων «Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης 

Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς 

Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον χώρο της 

εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για 

το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της 

ιδιωτικής ζωής» 

▪ Δημόσια Διαβούλευση της Περιφέρειας Αττικής για το σχεδιασμό της νέας 

Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 

▪ Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος - 

Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη»  

 

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; 

▪ Διοικητής της ΑΑΔΕ (24-02-2021) 

▪ Υπουργός Οικονομικών και Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

(22/03/2021)  

▪ Υφυπουργός Οικονομικών και Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 

(19/04/2021) 

▪ Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, Δήμαρχος 

Πειραιά (24/05/2021) 

▪ Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Διοικητής Ο.Α.Ε.Δ. 

(28/06/2021) 

▪ Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας (19/07/2021) 

▪ Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Διευθυντής Δίωξης Ηλεκτρονικού 

Εγκλήματος (25/10/2021) 

▪ Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Γενική Γραμματέας 
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Βιομηχανίας (22/11/2021) 

▪ Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (13/12/2021) 

 

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, Ενημερωτικού Δελτίου, με τρέχοντα θέματα 

επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.  

 

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: 

 

▪ Διαδικτυακή ημερίδα για την παρουσίαση της Πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής 

επιτροπής «Access2markets» (05.04.2021) 

▪ Διαδικτυακή ημερίδα στο πλαίσιο ενημερωτικών “Hungarian Days” για τις 

επιχειρηματικές ευκαιρίες (05.04.2021)  

▪ Ψηφιακή Ημερίδα «Σύγχρονες τεχνολογίες στη ναυτιλιακή βιομηχανία της 

Ελλάδας και της Γερμανίας» (01.06.2021) 

▪ Εκδήλωση αφιερωμένη στα 200 χρόνια εθνογένεσης και ελευθερίας: Παρουσίαση 

της πρώτης έκδοσης του Βιβλίου «Τα απομνημονεύματα περί της Φιλικής 

Εταιρείας» του Εμμανουήλ Ξάνθου, με έτος έκδοσης το 1845, βιβλίου και 

αποκαλυπτήρια του Μνημείου των Φιλικών (20.09.2021) 

▪ Επετειακό Επιστημονικό Συνέδριο ΕΟΑΝ «Η συμβολή της νησιωτικής οικονομίας 

από το 1821 μέχρι σήμερα» (12-13.11.2021) 

▪ Κοινή συνεδρία Διοικητικών Συμβουλίων Εμπορικών και Βιομηχανικών 

Επιμελητήριων Αμμοχώστου και Πειραιώς, (30.11.2021) 
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▪ Ημερίδα για την παρουσίαση του Έργου «Δράσεις Προώθησης Νεοφυών 

Επιχειρήσεων Δήμου Πειραιά» (08.12.2021) 

 

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 

Διαδικτυακή ημερίδα για την παρουσίαση της Πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής επιτροπής 

«Access2markets», τη Διαδικτυακή ημερίδα στο πλαίσιο ενημερωτικών “Hungarian 

Days” για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, το Επετειακό Επιστημονικό Συνέδριο ΕΟΑΝ 

«Η συμβολή της νησιωτικής οικονομίας από το 1821 μέχρι σήμερα», την Κοινή 

συνεδρία Διοικητικών Συμβουλίων Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητήριων 

Αμμοχώστου και Πειραιώς, την Ημερίδα για την παρουσίαση του Έργου «Δράσεις 

Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων Δήμου Πειραιά» την επετειακή παρουσίαση της 

20ης Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου κ.ά. 

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

Show 2021», τις «Ημέρες Θάλασσας 2021» του Δήμου Πειραιά κ.ά. 

 
Αξιοσημείωτη επίσης ήταν η συμμετοχή της Ναυτιλίας και  Βιομηχανίας καθώς και  του 

«Maritime Hellas Cluster», στο Περίπτερο του Ε.Β.Ε.Π. για την 85η Δ.Ε.Θ. 

 

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 
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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. 

 

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. 

 

Συζητήθηκαν θέματα, όπως: 

▪ Επιχειρηματικότητα στην Αττική ένα χρόνο μετά την πανδημία  

▪ Υπόμνημα προτάσεων για μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων  

▪ Ανάλυση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» 

▪ Επικαιροποίηση του χάρτη οικονομικής γεωγραφίας ΓΕΩΣΒΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

▪ Οδηγίες προς τον εμπορικό κόσμο επί εργασιακού νομοσχεδίου 

▪ Υπόμνημα προτάσεων μέτρων και ρυθμίσεων «νέας γενιάς» για επιχειρήσεις 

▪ Υπόμνημα ένταξης ΜμΕ και πολύ μικρών επιχειρήσεων στο Ταμείο Ανάκαμψης 

▪ Εξαγγελθέντα οικονομικά μέτρα στη Δ.Ε.Θ 

▪ Οδηγίες προς εμπορικό κόσμο για τρόπους αντιμετώπισης οφειλών λόγω Covid, 

χρηματοδοτικά εργαλεία Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας 

▪ Μέτρα προστασίας και λειτουργίας των επιχειρήσεων της Αττικής, την περίοδο της 

πανδημίας 

▪ Νέοι σταθμοί ελέγχων για τον περιορισμό του παρεμπορίου  

▪ Η οικονομική γεωγραφία και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της Αττικής  

▪ Άμεσα μέτρα για τους πυρόπληκτους της Αττικής 

 

Επιπλέον, δια του προέδρου του και προέδρου του ΕΒΕΠ, το ΠΕΣ Αττικής  προέβη σε 

σειρά ενεργειών, παρεμβάσεων και ενημερώσεων για θέματα που άπτονται του 

συνόλου της επχειρηματικότητας της Αττικής. 

 

Προεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.) 

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας είναι ένας θεσμός που 

δημιουργήθηκε σε κάθε περιφέρεια. Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτήθηκε σε σώμα και το 
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Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Αττικής, στο οποίο προεδρεύει ο 

Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π.  

Αποστολή του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Αττικής είναι η 

προώθηση της καινοτομίας, η ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης του 

δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και η διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών 

επιτυχούς συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά 

έργα. 

 

Συμμετοχή στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 

Συνεργασία 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  

 

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Ε.Α.Τ.) 

Το Ε.Β.Ε.Π., δια του Προέδρου του, συμμετέχει, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, 

στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με στόχο την ουσιαστική υποστήριξη της 

χρηματοδοτικής ρευστότητας προς όφελος των επιχειρήσεων. 

 

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 
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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 στην Επιτροπή της ASCAME "Trade, Retail and Franchise" και είναι 

μέλος των Επιτροπών, “Tourism” και “Young Entrepreneurs” 

- Προεδρεύει στην Επιτροπή της ASCAME "Transport and Logistics" 

- Συμμετέχει στις Συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ASCAME, 

(συμμετοχή Ε.Β.Ε.Π. σε τηλεδιασκέψεις, υποβολή υπομνημάτων, προτάσεων, 

εκθέσεων και άλλων παρεμβάσεων) 

 

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

 

▪ Ένωση Ευρωπαϊκών Εμπορικών & Βιομηχανικών Επιμελητηρίων - 

Eurochambers 

 

Μνημόνια Συνεργασίας – Αδελφοποιήσεις 

 

Με στόχο την ανάδειξη παραγωγικών συνεργειών και συνεργασιών σε πολλαπλούς 

τομείς της οικονομίας, το Ε.Β.Ε.Π., το 2021, προέβη σε: 

▪ Επικαιροποίηση Πρωτοκόλλου Αδελφοποίησης (30 Νοεμβρίου 2021) των 

Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Πειραιώς και Αμμοχώστου, μετά την 

προ πεντηκονταετίας ιστορική αδελφοποίηση τους, με στόχο την ανάπτυξη και 

εμβάθυνση των οικονομικών και εμπορικών Ελληνο-Κυπριακών σχέσεων. 

▪ Μνημόνιο συνεργασίας (2 Δεκεμβρίου 2021) μεταξύ Ε.Β.Ε.Π. και Ινστιτούτου 

Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος για την παροχή 

υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής κατάρτισης και πιστοποίησης σε 

ανέργους ηλικίας 18-29 ετών. 

 

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) 

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

▪ Διοικητική Επιτροπή Ναυτικών Επιτάξεων και Ναυλώσεων (ΔΕΝΕΝ) 
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▪ 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 

 Γενική Συνέλευση Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) 

 Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) 

 Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) 

 Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου (Ο.Λ.Λ.) 

 Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ) 

 Αραβοελληνικό Επιμελητήριο 

 Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο 

 ICC 

 ΚΟΔΕΠ Δ. Πειραιά 

 ΚΕΔΙΠ 

 ENTERPRISE GREECE 

▪ Θεματικές Επιτροπές Κ.Ε.Ε.Ε.: 

➢ Συντονιστής Επιτροπής Ναυτιλιακών Θεμάτων και Λιμενικής Πολιτικής 

➢ Μέλος Επιτροπής Παρεμπορίου και Παραοικονομίας 

➢ Μέλος Επιτροπής ΓΕΜΗ & Μητρώου – Υποεπιτροπή Εξαγωγικού Μητρώου 

➢ Μέλος Επιτροπής Καινοτομίας, Έρευνας, Ψηφιακής Πολιτικής, Νεοφυών 

Επιχειρήσεων 

➢ Μέλος Επιτροπής Εξωστρέφειας & Διεθνών Σχέσεων, Ευρωπαϊκών Θεμάτων & 

Εδαφικής Συνεργασίας  
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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: 

εκδήλωση «Θάλασσα-Εθνικός Πλούτος-Πολιτισμός-Υγεία», εκδήλωση «Η Συμβολή της 

Άσκησης και Διατροφής στην Έξοδο από την Πανδημική Κρίση», 20ο Navigator Forum 

«The Shipping Decision Makers Online Week», 11ο Ετήσιο Capital Link Sustainability 

Forum «Εστιάζοντας στον Κοινωνικό & Οικονομικό Μετασχηματισμό/Βιώσιμη 

Ανάπτυξη: Περιβάλλον - Οικονομία – Κοινωνία», εκδήλωση «Αθλητισμός-Διατροφή-

Ζωή», Νομικό Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου, Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας 

2021 «The Challenges Of 2030 - Technologies And Regulations». 

 

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. 

Επιπλέον στηρίζει εν γένει δράσεις προώθησης επιχειρηματικότητας, ενώ παρείχε 

ουσιαστική βοήθεια για τους πυρόπληκτους. 

 

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 

▪ Παροχή Σύγχρονων Ψηφιακών Υπηρεσιών προβολής, υποστήριξης και ενίσχυσης 

των επιχειρήσεων μελών του (δωρεάν προβολή στην ηλεκτρονική αγορά του 

Ε.Β.Ε.Π.- Direct Market,  δωρεάν δημιουργία εταιρικής ιστοσελίδας, τράπεζα 

αναζήτησης εργοδοτών και εργαζομένων, στατιστικά στοιχεία της 

επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου, απόκτηση ψηφιακής υπογραφής 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. Διοργάνωση τηλεδιασκέψεων, webinars και 

live streaming κ.ά. 

▪ Προώθηση ενός συνόλου από εξειδικευμένες διαδικτυακές υπηρεσίες, μέσω της 

Κ.Ε.Ε.Ε., όπως την υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) εκπαίδευσης, την 

υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων κ.α. 
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Εξυπηρέτηση Μητρώου Ε.Β.Ε.Π., Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), 

Υπηρεσίας Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) 

 

Κατά το 2021: 

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

Εγγραφές: 1023 επιχειρήσεις (εκ των οποίων οι 933, συστάσεις νέων 

επιχειρήσεων) 

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

έδρα τους, ενώ οι 154 από αυτές διέκοψαν οριστικά τη λειτουργία τους, λύθηκαν ή 

συγχωνεύτηκαν)  

▪ Μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης του Ε.Β.Ε.Π. συστάθηκαν 74 επιχειρήσεις (εκ 

των οποίων 1 ανήκει σε άλλο Επιμελητήριο) ενώ, μέσω της e-ΥΜΣ συστάθηκαν 725 

επιχειρήσεις. 

▪ Πραγματοποίηση ελέγχου δικαιώματος χρήσης Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου 

▪ Χορήγηση Βεβαιώσεων για Εγκατάσταση Εμπορικής Αποθήκης 

▪ Διενέργεια Πραγματογνωμοσυνών 

 

Εξυπηρέτηση Εμπορίου  

 

▪ Έκδοση 3.653 Πιστοποιητικών Καταγωγής, 1.668 Βεβαιώσεων Τιμολογίων και 248 

ειδικών θεωρήσεων 

▪ Λειτουργία Ειδικού Μητρώου Εξαγωγέων 

▪ Έκδοση  ΔΕΛΤΙΩΝ  Α.Τ.Α. 

▪ Έκδοση μηνιαίων καταστάσεων με επιχειρηματικές συνεργασίες 

▪ Έκδοση μηνιαίων ενημερωτικών δελτίων με πληροφορίες σχετικά με το εξωτερικό 

εμπόριο 

▪ Αποστολή ενημερωτικών e-mails προς τα μέλη του για επιχειρηματικές συνεργασίες 

και γενικότερα 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.  

 

Όσον αφορά στις Υγειονομικές και οικονομικές επιπτώσεις του COVID – 19, 

επισημαίνεται ότι, το Ε.Β.Ε.Π. εξακολούθησε, όπως έκανε από την έναρξη της 

πανδημίας, να στέκεται δίπλα στις επιχειρήσεις, με διαρκή ενημέρωση, παρεμβάσεις 

και προτάσεις, θέσεις και αιτήματα στα αρμόδια Υπουργεία, ευρωπαϊκά όργανα και 

φορείς, καθώς επίσης, με στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες.  
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Επίσης, συνέχισε να λαμβάνει δραστικά μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του Φορέα 

και την προστασία της δημόσιας υγείας: 

▪ με την προσαρμογή της λειτουργίας της Υπηρεσίας για άμεση και ασφαλή 

εξυπηρέτηση 

▪ με τη διαρκή και πιστή εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων και 

υποδείξεων των αρμοδίων φορέων  

▪ με τη λειτουργία σύγχρονων εργαλείων και μέσων επικοινωνίας (τηλεδιασκέψεις, 

τηλεργασία, web υπηρεσίες, κ.ά.) 

▪ με τη συνεργασία του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά λήψης μέτρων υγειονομικής 

προστασίας 

▪ με την ενεργό στήριξη των επιχειρήσεων προς αντιμετώπιση της υγειονομικής 

κρίσης 

▪ με τη διενέργεια επιδημιολογικών ελέγχων. 
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