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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β.Ε.Α έτους 2019 

Κατά το έτος 2019, το έργο της Διοίκησης του Επιμελητηρίου, επικεντρώθηκε στην επεξεργασία 

ενός πλαισίου προτάσεων μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων, για την 

επανεκκίνηση της οικονομίας, την επόμενη, μετά τα μνημόνια, εποχή.  

Με άξονα το πρόγραμμα δράσης, εμπλουτισμένο με τα νέα δεδομένα της οικονομίας, η Διοίκηση 

και οι υπηρεσίες του Β.Ε.Α., ξεκίνησαν την υλοποίηση των επί μέρους στόχων, με κυριότερο, να 

καταστεί το Β.Ε.Α εκφραστής του συνόλου των επιχειρήσεων και των κλάδων που το 

συνθέτουν, καθώς και να ενισχύσει τις σύγχρονες και αξιόπιστες ανταποδοτικής φύσης 

υπηρεσίες προς τα Μέλη του.        

                 

   

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Β.Ε.Α: 

Με γνώμονα την αναβάθμιση των ανταποδοτικής φύσης υπηρεσιών του Επιμελητηρίου και την 

ουσιαστική χρησιμότητά τους από τον μικρομεσαίο επιχειρηματία- μέλος, οι υπηρεσίες 

επικεντρώθηκαν στην προσωποποιημένη έγκαιρη και άμεση πληροφόρηση και την εξατομικευμένη 

συμβουλευτική, στα τρέχοντα προβλήματα και θέματα της αγοράς.  

Ο «Επιχειρηματικός Μέντορας» σε θέματα αγοράς, με συμβουλευτική καθοδήγηση, συνέχισε την 

συνεισφορά του και αξιοποιήθηκε  από δεκάδες επιχειρήσεις, σε τομείς όπως: 

-εξωδικαστικό μηχανισμό - διαχείρισης κόκκινων δανείων 

-ανάπτυξη της επιχείρησης σε θέματα οργάνωσης, επικοινωνίας και εξωστρέφειας, με: 

διαγνωστικά ραντεβού, αξιολόγηση εταιρίας και εντοπισμό ευκαιριών και δυνατών σημείων, 

σχεδιασμό business plan και marketing plan.  

Ο «Σύμβουλος περιβάλλοντος και αδειοδότησης» υποστήριξε Μέλη και επαγγελματικές 

οργανώσεις, με συμβουλευτική καθοδήγηση, σε θέματα όπως: χρήσης γης βιοτεχνικών 

επιχειρήσεων και εργαστηρίων, διαδικασίες εγκρίσεων σε είδη τροφίμων, χημικών και λοιπών 

ειδών, θέματα και διαδικασίες άδειας άσκησης και λειτουργίας, διαχείρισης αποβλήτων και 

καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), ερμηνείας περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας και υποβολή προτάσεων για χωροταξικό.  

    Ο «Σύμβουλος ασφαλιστικών θεμάτων», παρείχε προσωπική ενημέρωση στα Μέλη, με 

συμβουλευτική καθοδήγηση για το συνταξιοδοτικό καθεστώς, ερμηνεία των νομοθετικών 

διατάξεων και άλλα θέματα ασφαλιστικού βίου των επιχειρήσεων.  

Το «Κέντρο Διαμεσολάβησης Β.Ε.Α.», αναδιοργανώθηκε και συνέχισε την παροχή υπηρεσιών 

Διαμεσολάβησης σε επιχειρήσεις - Μέλη και τρίτους, επί αστικών και εμπορικών υποθέσεων. Με 

το έγκριτο επιστημονικό του δυναμικό, διευρύνθηκε η στοχευμένη ανά κλάδο επιχειρηματιών 

ενημέρωση, για τα οφέλη και τις διαδικασίες του θεσμού, συμμετείχε στην διαβούλευση για το νέο 

νόμο της Διαμεσολάβησης και κατέθεσε σχετικό Υπόμνημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για την 

αναμόρφωση του θεσμού και την βελτίωση της λειτουργίας των Κέντρων Διαμεσολάβησης στη 

Χώρα.  
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ΜΕΡΟΣ  Β΄ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Με πρωτοβουλία της Διοίκησης, οργανώθηκαν πολλές και σημαντικές εκδηλώσεις και δημόσιες 

συζητήσεις, με Υπουργούς, εκπροσώπους της Κυβέρνησης, Οργανισμούς, Αντιπροσωπείες 

ξένων χωρών, τους οποίους υποδέχθηκε το Β.Ε.Α. για να παρουσιάσει τις θέσεις του, σε καίρια 

θέματα της επιχειρηματικότητας. Τα μέλη της Διοίκησης, έδωσαν το «παρών» σε Διεθνείς 

Εκθέσεις, Εκθέσεις εσωτερικού, Επιμελητήρια εξωτερικού και διεπιμελητηριακές συναντήσεις. 

Έντονη παρουσία στην 84η ΔΕΘ, σε κοινό εκθεσιακό περίπτερο, των αμιγών βιοτεχνικών 

επιμελητηρίων της Αθήνας – Θεσσαλονίκης, με 13 επιχειρήσεις- μέλη, συνοδεία Συμβούλων του 

Δ.Σ. Επιμελητηρίου, οι οποίες επιδοτήθηκαν όπως κάθε έτος από το Β.Ε.Α για την θέση στον 

εκθεσιακό χώρο και είχαν επιχειρηματικές συναντήσεις με εκθέτες εσωτερικού και εξωτερικού.  

-Δημιουργήθηκε Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, με μοναδικό εταίρο το ν.π.δ.δ. του 

Β.Ε.Α., με σκοπούς:  Την προαγωγή – με κάθε μέσον - του θεσμού της Διαμεσολάβησης και των 

μεθόδων εφαρμογής της, στις επιχειρήσεις – μέλη του Β.Ε.Α., την οργάνωση, διαχείριση, εποπτεία 

και λειτουργία των υπηρεσιών του «Κέντρου Διαμεσολάβησης Β.Ε.Α.» καθώς και την προβολή 

αυτού με κάθε δυνατό τρόπο, στα Μέλη, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους κοινωνικούς και 

πολιτιστικούς φορείς, στο ευρύ κοινό, την καταγραφή και ανάλυση των εμπορικών διαφορών και 

υποθέσεων που αντιμετωπίζουν τα μέλη  επαγγελματικών κλάδων, με σκοπό την υποβοήθησή τους 

μέσω Διαμεσολάβησης και την διοργάνωση και υλοποίηση κύκλων επιμόρφωσης, σε επιλεγμένες 

κατηγορίες επιστημόνων και επαγγελματιών, για θέματα Διαμεσολάβησης (ενδεικτικά: δικηγόροι, 

οικονομολόγοι, φοροτεχνικοί).  

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ Β.Ε.Α – ΠΡΟΒΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Εκδόθηκαν 30 και πλέον Δελτία και Ανακοινώσεις Τύπου, δημόσιες δηλώσεις, συνεντεύξεις και 

καταχωρίσεις στον Τύπο άρθρων Προέδρου, με παρεμβάσεις – προτάσεις υπέρ των κλάδων που 

εκπροσωπεί το Β.Ε.Α., για τις νομοθετικές ρυθμίσεις στα επιχειρηματικά θέματα, αγοράς, 

τραπεζών και ασφαλιστικά.  

Η προβολή των θέσεων και υπηρεσιών του Επιμελητηρίου στα Μέλη και το κοινό, έγινε επίσης 

μέσω των παραστάσεων της Διοίκησης, σε Διεθνή Συνέδρια, Εκθέσεις εσωτερικού και 

εξωτερικού, Ημερίδες, Διεπιμελητηριακές συναντήσεις, συνεντεύξεις στα ΜΜΕ, διοργανώσεις 

ομιλιών και σεμιναρίων στο Β.Ε.Α. για επίκαιρα θέματα νομοθεσίας, αναπτυξιακών προγραμμάτων 

και επιμόρφωσης.  

Ενισχύθηκε ο τομέας επικοινωνίας με τα Μέλη, με τακτική στοχευμένη αποστολή ενημερωτικού 

υλικού, Προσκλήσεων και Ανακοινώσεων για τα θέματα που τους αφορούν, μέσω ιστοσελίδας, 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Διευρύνθηκε σημαντικά, με 

χρήση νέων εργαλείων, η βάση των στοιχείων επικοινωνίας των Μελών του Επιμελητηρίου και 

ενισχύθηκε η επαφή με τον κλαδικό Τύπο και τους διαπιστευμένους με το εποπτεύον Υπουργείο 

δημοσιογράφους, ώστε να προβάλλονται τα επιχειρηματικά θέματα και αιτήματα. Δημιουργήθηκε 

ο νέος δυναμικός ιστότοπος του Β.Ε.Α. με στόχο την αμφίδρομη επικοινωνία των επιχειρήσεων 

με το Επιμελητήριο και την προβολή των δράσεων που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  
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ΜΕΡΟΣ Δ΄ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΓΟΡΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ  

Εισηγήσεις - προτάσεις προς το Υπουργείο Οικονομικών για θέματα σχετικά με τη δόμηση του 

αφορολόγητου φυσικών προσώπων / ατομικών επιχειρήσεων, της μείωσης του φόρου για τις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές, την επιβάρυνση των επιχειρήσεων από τις τραπεζικές προμήθειες για τις 

συναλλαγές μέσω POS, την φορολογική μεταχείριση για τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής 

Φορολογίας, τις καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση αιτημάτων απελευθέρωσης δεσμευμένων 

τραπεζικών λογαριασμών,  κλπ.  

Προτάσεις επί του σχεδίου νόμου «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την 

Ελλάδα  του αύριο». 

Συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για  θέματα που απασχολούν τις 

επιχειρήσεις – μέλη μας. 

Προτάσεις – θέσεις Β.Ε.Α, για το πλαίσιο ασφάλισης των Επαγγελματοβιοτεχνών. 

Υπομνήματα προς το Υπουργείο Εργασίας και  Κοινωνικών Υποθέσεων  για: 

 

-την αναμόρφωση των ποσοστών αναπλήρωσης της ανταποδοτικής  σύνταξης του ν.4387/2017,  

-την επιβολή κυρώσεων για τις Α.Π.Δ. μισθολογικών  περιόδων μετά τις 10/5/2019, 

-την αναγνώριση του χρόνου προ εγγραφής για τους ασφαλισμένους του πρώην ΤΕΒΕ, 

-την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος τ. μελών Β.Ε.Α από τον τέως κλάδο επικουρικής 

Ασφάλισης του τ. ΟΑΕΕ, 

-τα προβλήματα από την εφαρμογή του ν. 4387/2017 στην ασφάλιση των αυτοαπασχολουμένων,  

-τα προβλήματα της ρύθμισης οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, 

-την μείωση των εργοδοτικών εισφορών, 

-προγράμματα μαθητείας του ΟΑΕΔ.   

 

2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΟ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Παρουσίαση θέσεων Β.Ε.Α σε υποψήφιους για το Δήμο Αθηναίων Δημάρχους σχετικά με τις 

αλλαγές στις χρήσεις γης και τα προβλήματα που θα προκύψουν για την εγκατάσταση επαγγελματικών 

εργαστηρίων στο Πολεοδομικό Κέντρο.  

Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για παράταση της προθεσμίας 

υποβολής εκθέσεων αποβλήτων για το έτος 2018. 

 

3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 

 

-Προτάσεις – παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου «Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο». 

-Υποβολή προτάσεων προς την  Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων και αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ευρύτερη 

περιοχή της Αττικής. 
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-Υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, προκειμένου αυτές να ενταχθούν 

προκειμένου αυτές να ενταχθούν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της ερχόμενης 

προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027 για την επιχορήγηση της συμμετοχή ς ΜμΕ 

Παραγωγικών / Μεταποιητικών Επιχειρήσεων καθώς και ΜμΕ Τεχνικών Επαγγελμάτων σε 

εκθέσεις του εξωτερικού. 

-Υλοποίηση συναντήσεων με εκπροσώπους των επιχειρηματικών κλάδων των Παιχνιδιών και 

της Κλωστοϋφαντουργίας για την προώθηση και εφαρμογή του ελληνικού σήματος σε συνεργασία 

με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Συντονισμός της πρωτοβουλίας και 

αλληλογραφία με τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια Θεσσαλονίκης και Πειραιώς με σκοπό τη 

συντονισμένη δράση για την εφαρμογή του σήματος στους κλάδους ενδιαφέροντος. 

-Αποστολή κλαδικών ηλεκτρονικών ενημερώσεων στα μέλη – επιχειρήσεις μας σχετικά με  τη 

δημοσίευση διαβουλεύσεων τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμών και διαγωνισμών, της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου. 

  

4. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

-Κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις ενημέρωσης και 

υποστήριξης των μελών του Β.Ε.Α, σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης επιχειρήσεων, 

μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων: 

• Ενημέρωση επιχειρήσεων μελών για διαθέσιμα προγράμματα ΕΣΠΑ (δράσεις 

ΕΠΑνΕΚ, του ΕΠΑΛΘ, του ΠΑΑ, του ΠΕΠ Αττικής και της Ελληνικής Αναπτυξιακής 

Τράπεζας, ΟΑΕΔ) μέσω ανακοινώσεων, αναρτήσεων στη σελίδα μας και στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης καθώς και στοχευμένης ενημέρωσης μέσω e-mail για προγράμματα 

που δημοσιεύονται στο πλαίσιο του).  

• Κατάρτιση και αποστολή εξειδικευμένων Newsletters ανά κλάδο δραστηριότητας για 

τους κλάδους ένδυσης / υπόδησης, αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, υγείας, 

εκδόσεων, για τα διαθέσιμα προγράμματα χρηματοδότησης και δικτύωσης με το εξωτερικό 

(ΕΠΑνΕΚ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΛΘ, ΥΠΠΟ, ΠΕΠ Αττικής για πληγέντες, ΟΑΕΔ για 2η 

επιχειρηματική ευκαιρία, Creative Europe, Worth platform, ERASMUS +, EYE,  EEA/ 

Norway Grants, Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων ΜΚΟ «Αποστολή», HORIZON κα.)

  

• Συστηματική Συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων μελών για τη συμμετοχή τους 

σε δράσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο εθνικών, ευρωπαϊκών και ανταγωνιστικών 

προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.  

• Έναρξη υλοποίησης της πράξης “Κατάρτιση και πιστοποίηση 1.280 Εργαζομένων του 

Ιδιωτικού Τομέα για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύγχρονων Τεχνητών” με 

κωδ. ΟΠΣ 5035205, στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, διάρκειας 24 μηνών και προϋπολογισμού 

1,5 εκ. € 

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ 

Σύνταξη ομιλιών Προέδρου σε συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις για θέματα σχετικά με τα 

προβλήματα των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως την αναπτυξιακή στρατηγική, τις 

επενδύσεις, την επιχειρηματικότητα, τις ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, τις Δημόσιες 

Συμβάσεις, κλπ. 
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Σύνταξη Υπομνημάτων, κειμένων θέσεων και προτάσεων του Επιμελητηρίου προς Υπουργούς, 

Κόμματα κ.ά. φορείς για θέματα που αφορούν την Επιμελητηριακή και Επιχειρηματική 

κοινότητα. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Υποβολή υπομνήματος προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης  κατά της επαναφοράς του τέλους 

δικαστικού ενσήμου. 

Υποβολή αιτήματος προς την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και 

του ΤΣ για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με  υποβληθείσα πρόταση για χρηματοδότηση από 

το ΕΠΑΝΕΚ. 

Αποστολή επιστολών προς συνδικαλιστικές οργανώσεις για ενημερωτικές συναντήσεις και 

υποβολή προτάσεων σχετικά με τα προβλήματα των κλάδων τους. 

Συνεχείς παρεμβάσεις προς Δημόσιες Υπηρεσίες και φορείς για θέματα που  αφορούν 

εξατομικευμένες περιπτώσεις μελών Β.Ε.Α. καθώς επίσης και για θέματα που επηρέασαν 

αρνητικά μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων-μελών μας (πχ. αποζημίωση πληγεισών επιχειρήσεων 

από φυσικές καταστροφές, παραβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ισχύουσα νομοθεσία 

πυρασφάλειας, ασφαλιστικά, κ.λπ). 

Παρεμβάσεις για την τεκμηρίωση και υποστήριξη θεμάτων κλάδων μελών Β.Ε.Α. (Συνεργείων – 

Φανοποιείων Οχημάτων,  Υαλοπινάκων, Αρτοποιών,  κ.λπ.). 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για δράσεις χρηματοδότησης του ΕΠΑΝΕΚ. 

• Ενημερωτική εκδήλωση για τις νέες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020, 

«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» 

και «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στις 6 

Φεβρουαρίου 2019, σε συνεργασία με την ΕΛΑΝΕΤ. 

• Ενημερωτική εκδήλωση για τη δράση “Clusters Καινοτομίας” σε συνεργασία στις 

24 Φεβρουαρίου 2019 με την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΛΑΝΕΤ. Οι 

συμμετέχοντες υποστηρίχθηκαν στην ανταλλαγή στοιχείων και επαφών προκειμένου 

να διαμορφωθούν clusters. 

Και οι δύο εκδηλώσεις είχαν πολύ μεγάλη συμμετοχή.  

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ 

Υποβολή προτάσεων προς το Υπουργείο  Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την αναμόρφωση του 

νομοθετικού πλαισίου του Γ.Ε.ΜΗ. 

⎯ Επιστολή Β.Ε.Α προς προέδρους Ε.Β.Ε.Α και Ε.Ε.Α σχετικά με τα κριτήρια κατάταξης 

επιχειρήσεων στα Αμιγή Βιοτεχνικά Επιμελητήρια. 

⎯ Υπομνήματα   προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τις Θέσεις του Β.Ε.Α για την 

ταξινόμηση των ΚΑΔ που αντιστοιχούν στα Επιμελητήρια. 
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⎯ Πρόταση Β.Ε.Α για κοινή δράση των τριών Αμιγών Βιοτεχνικών επιμελητηρίων (ΒΕΑ, ΒΕΘ, 

ΒΕΠ) στο πρόβλημα της ταξινόμησης των ΚΑΔ. 

⎯ Ενημέρωση μελών μας και μελών Δ.Σ. μέσω ανακοινώσεων για αδειοδοτικά, εργασιακά, 

ασφαλιστικά, φορολογικά, αναπτυξιακά,  κ.λπ θέματα. 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Ε΄ 

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ Β.Ε.Α. ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 

 

Εκδηλώσεις- Σεμινάρια 

 

• Ενημερωτική εκδήλωση για την αγορά της Σερβίας στις 10/06/2019 με 62 

συμμετέχοντες   και την αγορά του Ισραήλ στις 21/10/2019 με 67 συμμετέχοντες. 

 

• Σεμινάριο με θέμα «360° Digital Marketing: όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την 

ανάπτυξη της επιχείρησή σας με τη χρήση εργαλείων του internet» που 

πραγματοποιήθηκε στις 16 και 18/12/2019 με 50 συμμετέχοντες.  

 

• Σεμινάριο με θέμα «Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις και Β2Β συναντήσεις» σε 

συνεργασία με το Enterprise Greece που πραγματοποιήθηκε στις 17/4/2019 με 92 

συμμετέχοντες  

 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

 

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών  σε 345 επιχειρήσεις στους τομείς : 

Διεθνοποίηση  -Καινοτομία-Χρηματοδότηση-Ευρωπαϊκή Νομοθεσία –Πληροφόρηση για 

πιστοποιήσεις κ.α. 

 

Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος 

 

Πραγματοποίηση 59  εκδηλώσεων ενδιαφέροντος για συνεργασία από ελληνικές 

επιχειρήσεις-μέλη μας προς ξένες και 25 από ξένες επιχειρήσεις, προς Ελληνικές. 

 

Επιχειρηματικές συναντήσεις 

 

Πραγματοποίηση 80 επιχειρηματικών συναντήσεων κατά την διάρκεια επίσκεψης 

Επιχειρηματικής Αποστολής από την Ουκρανία με 18 Ελληνικές ΜΜΕ  και 11 Ουκρανικές 

επιχειρήσεις από διάφορους τομείς (σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ). 

 

Συνεργασίες-συμβουλευτική 

 

Επιτεύχθηκαν: 

• Τρείς  επιχειρηματικές συνεργασίες μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων με 

την συμβολή του ΕΕΝ.  

• Μία Επιτυχημένη Συμβουλευτική σε επιχείρηση με παροχή πληροφόρησης σχετική 

με  Διεθνοποίηση και Ευρωπαϊκές πρακτικές  που οδήγησε σε  επέκταση της σε νέες 

αγορές. 
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Ενημερώσεις 

 

4.226 ΜΜΕ/πελάτες  ενημερώθηκαν ηλεκτρονικά για δράσεις του Β.Ε.Α στο πλαίσιο 

υλοποίησης των δράσεων του Δικτύου Enterprise Εurope Νetwork (EEN). 

 

 

Απαντήσεις σε ερωτήματα 

 

Απαντήθηκαν 38 ερωτήματα μελών του Δικτύου EEN από το εξωτερικό, σχετικά με εθνική 

νομοθεσία, διοργανώσεις στην Ελλάδα κ.α. 

 

Συμμετοχή στην 84η ΔΕΘ 

 

Συμμετοχή του ΒΕΑ στην 84Η ΔΕΘ σε κοινό περίπτερο με τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια 

Πειραιά και Θεσσαλονίκης και  φιλοξενία - επιδότηση 132  επιχειρήσεων- μελών του, από 

διαφόρους επιχειρηματικούς κλάδους.  

Παροχή αιγίδας Β.Ε.Α 

 

Παροχή της αιγίδας του ΒΕΑ σε  δέκα  κλαδικές εκθέσεις και εξαγωγικά forum 

 

 

Συμμετοχή σε 6 συναντήσεις-δράσεις του Δικτύου ΕΕΝ από υπηρεσιακούς παράγοντες 

 

 

. 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ–ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ /ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

    

• Υλοποίηση σεμιναρίων άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας Β΄ & Γ΄ κατηγορίας για 

τις επιχειρήσεις – μέλη μας, με κάλυψη της δαπάνης από το Β.Ε.Α για τα ταμειακά ενήμερα 

μέλη μας. 

• Ανάθεση υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τις επιχειρήσεις – μέλη μας, στα 

θέματα: A΄ Βοήθειες – Επείγοντα Περιστατικά, Εργασίες σε μεγάλα ύψη, 

Επιχειρηματικότητας.  

• Έναρξη διαδικασιών υλοποίησης των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης 

εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2018. Τα εν λόγω προγράμματα 

αφορούν εργαζόμενους σε επιχειρήσεις – μέλη του ΒΕΑ και επιδοτούνται κατά 100% από 

το λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ, χωρίς να υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τις 

επιχειρήσεις.  

• Συμμετοχή στο εκθεσιακό συνέδριο «ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ expo» με σκοπό την ενημέρωση 

για το σήμερα και το αύριο του e-mobility στη χώρα μας, τις υποδομές, τις 

χρηματοδοτήσεις και τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των ηλεκτροκίνητων 

οχημάτων. 

• Συμμετοχή στο συνέδριο επιχειρηματικότητας και απασχόλησης για την επαγγελματική 

εκπαίδευσης και κατάρτιση. 

• Στήριξη της πρότασης των περιφερειακών κέντρων εκπαιδευτικού σχεδιασμού για τη 

Δημιουργία Δεύτερης  Ειδικότητας του Τομέα Δομικών Έργων στα  ΕΠΑΛ στο πλαίσιο της 

σύνδεσης επαγγελματικής  εκπαίδευσης και Μαθητείας .  

• Αποστολή επιστολών προς Ομοσπονδίες - Σωματεία που εκπροσωπούν επιχειρήσεις – μέλη 

μας, για ενημερωτικές συναντήσεις και υποβολή προτάσεων σχετικά με τα προβλήματα των 
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κλάδων τους, για τη διαμόρφωση ενός εξειδικευμένου υποστηρικτικού προγράμματος 

επιμόρφωσης και εκπαίδευσης τους. 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

-Σύνταξη επιστολών προς κάθε ενδιαφερόμενο, για θέματα εκπαίδευσης 

-Υποστήριξη της Ομάδας του Δ.Σ. Εκπαίδευσης Β.Ε.Α 

-Διερεύνηση δυνατότητας συνεργασίας του Β.Ε.Α με άλλους φορείς.  

 

 

           

ΜΕΡΟΣ Ζ΄ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΗ Β.Ε.Α. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ – ΜΗΤΡΩΟΥ 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΟΥΣ 2019 

Κατά το έτος 2019, το ισοζύγιο εγγραφών νέων επιχειρήσεων και διαγραφών, είναι θετικό. 

Συνεχίστηκε η θετική εικόνα, με σταθερό το πλήθος των ενεργών επιχειρήσεων – Μελών και 

κυρίως, η αποτελεσματική λειτουργία και άμεση εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών και 

λογιστών τους, μέσω της ηλεκτρονικής ΥμΣ.  

Νέα Υπηρεσία προς τα Μέλη: Η ηλεκτρονική εφαρμογή  «e-Επιμελητήριο», που τέθηκε σε 

λειτουργία  στις 26/11/2019. Έως το τέλος του 2019, εκδόθηκαν μέσω  της εφαρμογής, 21 

πιστοποιητικά. 

Μέσω του «e-chamber», παρέχεται ένα σύνολο βασικών υπηρεσιών του Μητρώου του 

Επιμελητηρίου, με άμεσο, αυτόματο και αξιόπιστο τρόπο.  

Ο επιχειρηματίας μπορεί από την έδρα της επιχείρησής του: 

-Να αιτείται και να λαμβάνει ηλεκτρονικά, πιστοποιητικά εγγραφής, διαγραφής, ιστορικότητας 

μέλους, ψηφιακά υπογεγραμμένα, με ισχύ σε κάθε δημόσια Αρχή, 

-Να ενημερώνεται για τις συνδρομές του, να πληρώνει αυτοματοποιημένα και να λαμβάνει 

απόδειξη  

-Να τροποποιεί ο ίδιος στοιχεία επικοινωνίας του  

-Να ενημερώνεται προσωπικά, με e-mail, από τις υπηρεσίες του Β.Ε.Α.  

 

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ  ΜΕΛΩΝ  Β.Ε.Α   

Α. (Πηγή Knowledge/Πρωτέας _  εκτυπωτικό Αριθμητικά Στοιχεία Επιχείρησης-Ομαδοποίηση 

ανά νομική μορφή_ Κατάσταση ενεργές_ Ημερ. Έκδοσης  24/01/2020) 

Ενεργές από 01/01/2019 έως και 31/12/2019 

Νομική Μορφή Πλήθος 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1457 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 25182 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 742 

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1465 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 952 
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ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 7 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 36 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 1 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 399 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 186 

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 4551 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 9 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 8 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 5 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ :  35.003 

 

Β. (Πηγή Knowledge/Πρωτέας _  εκτυπωτικό Αριθμητικά Στοιχεία Επιχείρησης-

Ομαδοποίηση ανά νομική μορφή_ Κατάσταση «Όλα τα status εκτός Ενεργών & 

Διαγραφών»_ Ημερ. Έκδοσης  12/02/20) 

Ενεργές Υπό Προϋποθέσεις*  από 01/01/2019 έως και 31/12/2019 

Νομική Μορφή Πλήθος 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 251 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 32 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 64 

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 59 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 16 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 26 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 10 

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 121 

* Status: Υπό Εκκαθάριση/Υπό Πτώχευση/ Αδρανής     

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ :  579 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ (Α + Β) 35.582 

* Status: Υπό Εκκαθάριση/Υπό Πτώχευση/ Αδρανής 

Γ. (Πηγή ΓΕΜΗ/services.businessportal.gr/Διαχείριση/ Πλήθος Ενεργών επιχειρήσεων για 

συγκεκριμένη ημερομηνία ανά νομική μορφή 31/12/2019) 

Ενεργές από 01/01/2019 έως και 31/12/2019 

Νομική Μορφή  Πλήθος Ενεργών στις 

31/12/2019 

ΑΕ 1068 

Αστική Εταιρία 784 Α.Κ. 3 

ΑΤΟΜΙΚΗ 26014 
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ΕΕ 1290 

ΕΠΕ 736 

ΙΚΕ 1106 

Κοινοπραξία 5 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 32 

ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ 4 

ΟΕ 3979 

Συνεταιρισμός 2 

ΣυνΠΕ 8 

ΣΥΝΟΛΟ 34247* 

* Σημειώνεται ότι δεν συνυπολογίζονται επιχειρήσεις με κενά ή μηδενικά ΑΦΜ και όσες είναι 

κλειδωμένες λόγω απογραφής. 

 

2. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  

(Πηγή Knowledge/Πρωτέας _  εκτυπωτικό Αριθμητικά Στοιχεία Επιχείρησης-ομαδοποίηση ανά 

νομική μορφή_ Εγγραφές/Διαγραφές_ Ημερομ. Έκδοσης  24/01/2020) 

Εγγραφές από 01/01/2019 έως και 31/12/2019 

Νομική Μορφή Πλήθος 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 8 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 705 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 11 

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 101 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 170 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 1 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 1 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 2 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 1 

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 101 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 4 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ : 1.107 

 

Διαγραφές από 01/01/2019 έως και 31/12/2019 

Νομική Μορφή Πλήθος 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 9 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 508 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 12 

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 54 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 29 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 1 
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 1 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 5 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 3 

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 138 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ: 760 

 

 

3.  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ-ΓΕΜΗ-ΥΜΣ  

ΠΡΩΤΕΑΣ  

Πηγή: ΠΡΩΤΕΑΣ_ Εκτυπώσεις/καταστάσεις_ Αριθμητικά Στοιχεία Πρωτοκόλλου 

Μητρώου_ Ημερ. Έκδ. 24-1-20 

*Εφαρμογή e-chamber από 26-11-2019 

Θέμα Πλήθος 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ελληνικό) 1522 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ελληνικό) μέσω e-chamber* 15 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ξενόγλωσσο) 52 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ξενόγλωσσο) μέσω e-chamber* 6 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 123 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 1765 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 

ΈΡΓΩΝ 

6 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚO ΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 41 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΜΕΛΟΥΣ 58 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΩΝ 25 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΩΝ 75 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ Κ.Α. (κατ΄εξαίρεση) 198 

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ (βεβ. έναρξης επιτηδεύματος  για ΔΟΥ) 748 

ΠΡΟΕΓΓΡΙΣΗ-ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ  ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ / ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ 

ΤΙΤΛΟΥ 

48 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΡΘΜΟΥ  ΜΗΤΡΩΟΥ   (Α.Μ. 194769 – 195924) 1155 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ (έναρξη-διακοπή κλπ) 1771 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 98 
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ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 30 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 1 

Α. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ: 7.737 

 

ΓΕΜΗ 

(πηγή: Τεχνική Υπηρεσία ΓΕΜΗ) 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ  ΓΕΜΗ 12773 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΕΜΗ 12726 

Β. ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΜΗ: 25.499 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ  ΣΤΑΣΗΣ  (ΥΜΣ) 

(πηγή: Τεχνική Υπηρεσία ΓΕΜΗ) 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΥΜΣ ΒΕΑ (ΟΕ-ΕΕ-ΙΚΕ) 230 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΥΜΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 

(μεταφορά φακέλου στο ΒΕΑ) 

6 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ (ΕΠΕ-ΑΕ) 

(μεταφορά φακέλου στο ΒΕΑ) 

5 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ e-ΥΜΣ 129 

Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΜΣ: 370 

 

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (σε αιτήματα μελών /τρίτων) 

(πηγή: Τηρούμενο Αρχείο αλληλογραφίας Τμήματος ) 

Διεκπεραιωμένα έγγραφα 102 

  Δ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 102 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Α-Β-Γ-Δ): 33.708 

 

Επιπλέον, κατά το έτος 2019 επιτελέστηκαν οι κάτωθι εργασίες: 

- Έναρξη Ψηφιοποίησης ενεργού φυσικού αρχείου που ανέρχεται σε 25.417 επιχειρήσεις, 

στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας (1), με εκτιμώμενο χρόνο υλοποίησης 24 περίπου μήνες, 

αναλόγως του αριθμού συνεδριάσεων και την κατανομή του ανά υπάλληλο, σύμφωνα με 

απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής. Το έργο αυτό, ξεκίνησε τον Ιούλιο 2019, αρχίζοντας 

από την ψηφιοποίηση των ατομικών επιχειρήσεων, οι οποίες αριθμούνται σε 20.860. Το 

διάστημα Ιούλιος-Δεκέμβριος 2019  ψηφιοποιήθηκαν περίπου 7.900 ατομικές επιχειρήσεις. 

(Στο εν λόγω έργο, δεν συμπεριλαμβάνονται οι 3.594 επιχειρήσεις,  οι οποίες ψηφιοποιήθηκαν 

κατά την περίοδο 2010-2012 από την τότε εφαρμογή της SYMBOL και το σχετικό αυτό αρχείο 

μετέπεσε στην εφαρμογή του ΠΡΩΤΕΑ τον Σεπτέμβριο του 2018). 
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- Εκκαθάριση-ψηφιοποίηση-ενοποίηση ενεργών επιχειρήσεων με ΑΜ≥2.  Το εν λόγω έργο 

ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2018 και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2019. Το διάστημα 

Νοέμβριος 2018 – Ιούλιος 2019 διεκπεραιώθηκαν 2.863 Α.Μ. , στο πλαίσιο της ομάδας 

εργασίας (1) 

- Οριστικοποίηση πίνακα ΚΑΔ αρμοδιότητας Β.Ε.Α, προϊόν μελέτης της Εθνικής 

Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων 2008, με την συνεργασία υπηρεσιακών 

παραγόντων και των δυο Διευθυντών του Β.Ε.Α.   

- Επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας των μελών μέσω της καθημερινής 

συναλλαγής,  (e-mail, τηλέφωνα, ιστοσελίδα, e-chamber) 

- Παρακολούθηση ειδικού σεμιναρίου για την ΥΜΣ για την πιστοποίηση χρηστών ΓΕΜΗ-

ΥΜΣ 

- Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου σε συσταθείσες επιχειρήσεις μέσω της e-ΥΜΣ. 

Διενεργήθηκαν 2 δειγματοληπτικοί έλεγχοι επιβεβαίωσης στοιχείων σε 20 επιχειρήσεις και 38 

φυσικά πρόσωπα (σε σύνολο 129 επιχειρήσεων)  

- Βελτιώσεις των εκτυπωτικών εφαρμογών του ΠΡΩΤΕΑ σε συνεργασία με την Knowledge. 

- Ενημέρωση ΠΡΩΤΕΑ με σχετική παρατήρηση που αφορά σε επιστρεφόμενη αλληλογραφία 

από ειδοποιητήρια ταχυπληρωμής & τέλη ΓΕΜΗ 2018 (2η κατηγοριοποίηση: Επιστροφή 

Αλληλογραφίας). Έγιναν συνολικά 2.193 καταχωρήσεις. 

- Συνεργασία με νομικούς συνεργάτες Β.Ε.Α για νομική τεκμηρίωση ζητημάτων  που 

προκύπτουν από την καθημερινή δραστηριότητα της ΥΓΕΜΗ. Για το έτος 2019 

διατυπώθηκαν περίπου 35 γνωμοδοτικά σημειώματα, και δόθηκαν νομικές συμβουλές και 

απαντήσεις, τόσο επί τόπου όσο και κατόπιν τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας σε 

πλειάδα ζητημάτων.     

 

 

ΜΕΡΟΣ Η΄ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ /  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 

-Το ανθρώπινο δυναμικό του Β.Ε.Α. ενισχύθηκε με τη μεταφορά εννέα υπαλλήλων από την 

Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «TELENET Β.Ε.Α» στη δομή του Επιμελητηρίου, 

σε εφαρμογή του άρθρου 238 του ν.4610/2019, οι οποίοι στελεχώνουν τις οργανικές μονάδες, προς 

εξυπηρέτηση και υποστήριξη των συναλλασσομένων επιχειρήσεων.  

 

-Με την εποπτεία της υπηρεσίας και την επιστημονική καθοδήγηση συνεργατών, ολοκληρώθηκε η 

χαρτογράφηση του Β.Ε.Α. κατά τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και έγινε 

προσαρμογή και εναρμόνιση όλων των λειτουργιών και δομών του Επιμελητηρίου, σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία και τον ΓΚΠΔ, ώστε να διασφαλίζεται απολύτως η τήρηση όλων των 

δεδομένων των επιχειρήσεων - Μελών  και το κύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών του Β.Ε.Α.  

-Εκσυγχρονισμός όλων των σταθμών εργασίας των οργανικών μονάδων του Επιμελητηρίου, με 

αναβάθμιση τόσο σε επίπεδο υλικού (hardware) όσο και σε λογισμικού (software), που συμβάλλει 

στην ταχύτερη υλοποίηση των στόχων του Επιμελητηρίου και την  ποιοτική εξυπηρέτηση των 

Μελών του.  

 

ΜΕΡΟΣ Θ΄ 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΛΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Β.Ε.Α. 

Με τη συνδρομή των νομικών συνεργατών και του Γραφείου Νομ. Υποθέσεων Β.Ε.Α., δόθηκαν 

γνωμοδοτήσεις, για την επίλυση θεμάτων επιμελητηριακής και εμπορικής νομοθεσίας. 
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Εξυπηρετήθηκαν δωρεάν και εξατομικευμένα, οι υπόχρεοι συναλλασσόμενοι - μέλη, σε εμπορικά – 

εταιρικά θέματα, με γνωμοδοτήσεις, καθοδήγηση και υποστήριξή τους, στην διεκπεραίωση των 

υποχρεώσεών τους από τη νομοθεσία του Γ.Ε.ΜΗ καθώς και σε άλλα θέματα νομικής φύσης που 

αντιμετωπίζουν στην επιχειρηματική λειτουργία τους, με δημόσιες Αρχές, προμηθευτές, 

αξιόγραφα, οφειλές και ανταγωνισμό.   

 

     ----------------------------- 


