ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β.Ε.Α έτους 2020
Κατά το έτος 2020, το έργο της Διοίκησης του Επιμελητηρίου, επικεντρώθηκε στην
αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού, στην Χώρα και
στην οικονομία.
Οι δράσεις του Β.Ε.Α. αφορούσαν αφενός μεν στην βελτίωση της εξυπηρέτησης των Μελών,
αφετέρου δε, σε άμεσες και καίριες παρεμβάσεις, προς τα όργανα της Πολιτείας, για ενίσχυση
των μέτρων στήριξης των ΜμΕ, με στόχο την επιβίωσή τους και την προοπτική για την
επόμενη ημέρα της πανδημίας.
Με τις αναγκαίες εκ των συνθηκών προσαρμογές, συνεχίστηκε η υλοποίηση του ισχύοντος
Προγράμματος Δράσης Β.Ε.Α. 2019-2021, εμπλουτισμένο με τα νέα δεδομένα της οικονομίας.
Η Διοίκηση και οι υπηρεσίες του Β.Ε.Α., έδωσαν κατά προτεραιότητα βάρος, στην ενίσχυση των
ανταποδοτικής φύσης υπηρεσιών του, προς τα Μέλη.

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Β.Ε.Α:
Με γνώμονα την υποστήριξη και ανακούφιση - κατά το μέτρο του δυνατού – των πληττόμενων
λόγω πανδημίας επιχειρήσεων, ενισχύθηκαν σε ποσότητα και ποιότητα, οι ανταποδοτικές
υπηρεσίες, με δυναμική, έγκαιρη και προσωποποιημένη πληροφόρηση, και 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:
-μηχανισμός διαχείρισης κόκκινων δανείων, πρακτικές σε συνδυασμό με το νέο πτωχευτικό
Κώδικα,
-ανάπτυξη της επιχείρησης σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shop),
-οργάνωση της επιχείρησης στις κρίσιμες συνθήκες της πανδημίας, επικοινωνία με θεσμικούς
φορείς και δυνατότητες για εξωστρέφεια.
- αξιολόγηση εταιρίας, εντοπισμός ευκαιριών και business plan / 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 σε δεκάδες Μέλη, στα
Μέλη, με συμβουλευτική καθοδήγηση για το συνταξιοδοτικό καθεστώς, ερμηνεία των νομοθετικών
διατάξεων και άλλα θέματα ασφαλιστικού βίου των επιχειρηματιών.
Το «Κέντρο Διαμεσολάβησης Β.Ε.Α.», συνέχισε την παροχή υπηρεσιών Διαμεσολάβησης σε
επιχειρήσεις - Μέλη και τρίτους, επί αστικών και εμπορικών υποθέσεων. Μέσω του επιστημονικού
του δυναμικού, με τους 17 έγκριτους πιστοποιημένους Διαμεσολαβητές του Καταλόγου του,
υποδέχθηκε δεκάδες Υποχρεωτικές Αρχικές Συνεδρίες (Υ.Α.Σ.) σύμφωνα με τη νέα νομοθετική
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διαδικασία και Διαμεσολαβήσεις. Συμμετείχε δε, ενεργά, στην Διαβούλευση του Νέου
νομοθετήματος για την αναμόρφωση του Πτωχευτικού Κώδικα.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Με πρωτοβουλία της Διοίκησης, οργανώθηκαν πολλές και σημαντικές διαδικτυακές εκδηλώσεις,
συνεδριάσεις και δημόσιες συζητήσεις, με εκπροσώπους της Κυβέρνησης, Οργανισμούς,
κρατικούς και επιμελητηριακούς φορείς, στις οποίες το Β.Ε.Α. παρουσίασε τις θέσεις και
προτάσεις του, για τα μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας και των βιοτεχνικών επαγγελμάτων που
εκπροσωπεί. Ενδεικτικά:
-

Συμμετοχή Διοίκησης στην Διαβούλευση για το έργο κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του
Δήμου Αθηναίων με τον Δήμαρχο και παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, με
παρέμβαση – θέσεις του Β.Ε.Α. για την προστασία των βιοτεχνικών επιχειρήσεων του
ιστορικού Κέντρου

-

Συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις και συναντήσεις στη Βουλή, με τα κόμματα της
Αντιπολίτευσης, για το νομοσχέδιο του νέου πτωχευτικού Κώδικα

-

Συναντήσεις με κυβερνητικούς παράγοντες, ΟΑΕΔ και Συνδικαλιστικούς φορείς, για το
θέμα της τεχνικής εκπαίδευσης των βιοτεχνικών κλάδων

-

Συναντήσεις – παραστάσεις στον Περιφερειάρχη Αττικής, για την στήριξη των
μικρομεσαίων παραγωγικών επιχειρήσεων και έκτακτα μέτρα στήριξης

-

Απόφαση για υλοποίηση από το Β.Ε.Α., του Έργου «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.200
εργαζομένων Επιχειρήσεων Ιδιωτικού Τομέα»

-

Απόφαση για συμμετοχή του Β.Ε.Α. στο Έργο της Περιφέρειας Αττικής «Ενίσχυση και
Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων, στην Περιφέρεια
Αττικής».

-

Επανειλημμένες συναντήσεις με θετικά αποτελέσματα, με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον
Αναπληρωτή Υπουργό και το Γεν. Γραμματεία Εμπορίου, για ενίσχυση των μέτρων υπέρ
των πληττόμενων ΚΑΔ βιοτεχνίας και του αδειοδοτικού πλαισίου των παραγωγικών
επιχειρήσεων

-

Πρωτοβουλία για έκδοση Υπ. Απόφασης από το Υπ. Ανάπτυξης - Επεξεργασία του
συνόλου των ΚΑΔ για την δημιουργία κοινού διεπιμελητηριακού συστήματος, μεταξύ των
τριών αμιγών Επιμελητηρίων, με τα κριτήρια ταξινόμησης δραστηριοτήτων
Παρέμβαση με επιτυχή αποτελέσματα, για την ένταξη των αυτοαπασχολούμενων, στο
Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής

-

-

-

Παρέμβαση με επιτυχή αποτελέσματα, στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο
και στον Περιφερειάρχη Αττικής, για την έκδοση νέας ειδικής Πρόσκλησης
χρηματοδότησης, για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
Μνημόνιο συνεργασίας με τον Δήμο Ν. Σμύρνης για επιχειρηματικά θέματα
Διαδικτυακές εκδηλώσεις με κοινωνικούς Φορείς, Ξένα Επιμελητήρια και Οργανισμούς,
για θέματα επιχειρηματικότητας και οικονομίας
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-

Κοινωνική προσφορά Β.Ε.Α. με χορηγίες σε δημόσιο νοσοκομείο για την αντιμετώπιση
της πανδημίας και στους συνοριοφύλακες του Έβρου.

-

Τα θέματα της βιοτεχνίας και των τεχνικών επαγγελμάτων, συζητήθηκαν και προωθήθηκαν
με θέσεις – προτάσεις, όπως διαμορφώθηκαν μέσα από τις οκτώ (8) συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου και τριάντα τρεις (33) συνεδριάσεις της Διοικητικής Επιτροπής.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ Β.Ε.Α – ΠΡΟΒΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
-Εκδόθηκαν 45 και πλέον Δελτία και Ανακοινώσεις Τύπου, δεκάδες δημόσιες τοποθετήσεις,
δηλώσεις - συνεντεύξεις και καταχωρίσεις άρθρων Προέδρου στα ΜΜΕ, με παρεμβάσεις και
προτάσεις, υπέρ των βιοτεχνικών κλάδων, σχετικά με τα μέτρα στήριξης των πληττόμενων, τις νέες
νομοθετικές ρυθμίσεις με τα μέτρα Covid και συναφή θέματα, αγοράς, τραπεζών και ασφαλιστικά.
-Ενισχύθηκε ο στρατηγικός στόχος του τομέα επικοινωνίας του Β.Ε.Α. με τα Μέλη και τις
Συνδικαλιστικές Οργανώσεις. Τα Μέλη καθώς και τρίτοι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες,
είχαν πρόσβαση στο έγκυρο και επιστημονικά τεκμηριωμένο ενημερωτικό υλικό, στα θέματα
επιχειρηματικότητας, οικονομίας, ασφαλιστικά, εργατικά, και της άμεσης επικαιρότητας, με
απαντήσεις μέσω της ειδικής στήλης στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου, ή και προσωποποιημένα,
καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
-Εντατικοποιήθηκε η χρήση νέων εργαλείων, για την διεύρυνση της βάσης αποδεκτών της
ενημέρωσης του Επιμελητηρίου. Ενισχύθηκε η επαφή με τον κλαδικό Τύπο και τους
διαπιστευμένους δημοσιογράφους. Δημιουργήθηκαν δυο επιπλέον μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
για ευρύτερη διάχυση της πληροφόρησης και των ανταποδοτικών υπηρεσιών Β.Ε.Α. προς τα Μέλη
και την κοινωνία.
-Συνεχίστηκε η στοχευμένη επαφή με κλαδικές οργανώσεις για καταγραφή και προώθηση των
θέσεων και κλαδικών προβλημάτων τους, βάσει των οποίων έγιναν οι παρεμβάσεις και
γνωμοδοτήσεις, προς την Πολιτεία.
-Επιμέλεια της διοργάνωσης των διαδικτυακών εκδηλώσεων και σεμιναρίων.

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Διεύθυνση Βιοτεχνίας & Ανάπτυξης με την καθοδήγηση της Διοίκησης και με την
καθοριστική συμβολή της Υπηρεσίας, κινήθηκε το έτος 2020 σε τρείς άξονες: την άμεση
παρέμβαση στα όργανα Διοίκησης για κάθε θέμα που αναφέρεται στη βιοτεχνία και την εφαρμογή
των σχετικών διατάξεων νόμων και κανονιστικών πράξεων, τη βελτίωση της ποιότητας και
αναβάθμιση του ανταποδοτικού χαρακτήρα των δράσεων και υπηρεσιών για τα μέλη του
Επιμελητηρίου και την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Επιμελητηρίου.
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Η δράση αυτή όσον αφορά τη Δ/νση Βιοτεχνίας & Ανάπτυξης παρουσιάζεται κατά τμήμα
στους αντίστοιχους επιμέρους απολογισμούς.
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

 Υπομνήματα προς τον πρωθυπουργό σχετικά με τον Πτωχευτικό Κώδικα (Ν. 4738/2020), την ανάγκη
έκδοσης Ευρωομολόγου, και τη ανάγκη δημιουργίας Σήματος Ελληνικού Προϊόντος.

 Εισηγήσεις - προτάσεις προς το Υπουργείο Οικονομικών για θέματα σχετικά με το πλαίσιο προτάσεων
για την επιβίωση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και την επανεκκίνηση της επιχειρηματικότητας, τα
μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων την επόμενη ημέρα της κρίσης, την ένταξη των ΚΑΔ της
μεταποίησης στα μέτρα στήριξης, τον εξωδικαστικό μηχανισμό, την θεσμοθέτησης ακατάσχετου
τραπεζικού λογαριασμού, την παράταση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% στα προϊόντα ατομικής
υγιεινής, της ηλεκτρονικής έκδοσης της κίνησης των εταιρικών λογαριασμών, την εξαίρεση των
νομικών προσώπων από τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών, κλπ.
 Συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για θέματα που απασχολούν τις
επιχειρήσεις – μέλη μας.
 Προτάσεις – θέσεις ΒΕΑ, επί του σχεδίου νόμου «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός
μετασχηματισμός του ΕΦΚΑ (e-ΕΦΚΑ)».
 Υπομνήματα προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για:


το ανώτατο όριο οφειλής συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων του πρώην ΟΑΕΕ,

 τις εκκρεμότητες εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών Μη μισθωτών για το έτος 2019,
 την επαναλειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας,
 την αναμόρφωση των ποσοστών αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης του ν.4387/2017,
 την αναγνώριση του χρόνου προ εγγραφής για τους ασφαλισμένους του πρώην ΤΕΒΕ,
 τα προβλήματα της ρύθμισης οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία,
 την μείωση των εργοδοτικών εισφορών,
 το πρόγραμμα «ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ».
2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΟ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 Υπόμνημα προς Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Πρόεδρο ΚΕΔΕ για
συμμετοχή του ΒΕΑ στις διαδικασίες διαβούλευσης των Γ.Π.Σ. των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής.
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 Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για παράταση της προθεσμίας
τακτοποίησης αυθαιρέτων.
 Αίτημα συνάντησης με τον Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος για το ζήτημα της
τροποποίησης των Γ.Π.Σ. των Δήμων.
 Παρέμβαση προς το Δήμο Αλίμου για το σχέδιο απομάκρυνσης επιχειρήσεων από την περιοχή του
Δήμου.
 Συμμετοχή στη διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου
Ραφήνας - Πικερμίου μέσω της υπογραφής συμφώνου συμμετοχής.

3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ
 Υποβολή υπομνήματος προς τον Πρωθυπουργό με τις προτάσεις του ΒΕΑ επί των θέσεων της
επιτροπής Πισσαρίδη.
 Επιστολή προς την Περιφέρεια Αττικής για τη διακριτή δράση ενίσχυσης των Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Αττικής.
 Υποβολή προτάσεων προς την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙ.
 Επιστολή προς την Περιφέρεια Αττικής για την ανάγκη ενίσχυσης των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο
πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης Κεφαλαίου Κίνησης.
 Υποβολή υπομνήματος προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την επιδότηση κατασκευής
βιοτεχνικών κτιρίων για την μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε οργανωμένα ΒΙΟΠΑ.
 Συνάντηση με την Πρόεδρο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για θέματα χρηματοδότησης των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Δήμο Νέας Σμύρνης
4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις ενημέρωσης και υποστήριξης
των μελών του ΒΕΑ, σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης επιχειρήσεων, μέσω εθνικών και
ευρωπαϊκών πόρων:
 Ενημέρωση επιχειρήσεων μελών για διαθέσιμα προγράμματα ΕΣΠΑ (δράσεις ΕΠΑνΕΚ, του ΠΕΠ
Αττικής, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του ΟΑΕΔ) μέσω ανακοινώσεων, αναρτήσεων
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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.
 Συστηματική Συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων μελών για τη συμμετοχή τους σε δράσεις
χρηματοδότησης στο πλαίσιο εθνικών, ευρωπαϊκών και ανταγωνιστικών προγραμμάτων και
πρωτοβουλιών.
 Υλοποίηση 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. €.
 Υποβολή πρότασης Χρηματοδότησης με τίτλο ««Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών
γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής»» με Κωδικό ΟΠΣ 5074787 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
5. ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ

 Σύνταξη ομιλιών Προέδρου σε συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις για θέματα σχετικά με τα προβλήματα
των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως μεταποίηση και ΜμΕ, εκπαίδευση και κατάρτιση εργοδοτών
και εργαζομένων, επενδύσεις, επιχειρηματικότητα, κλπ.

 Σύνταξη Υπομνημάτων, κειμένων θέσεων και προτάσεων του Επιμελητηρίου προς Υπουργούς,
Κόμματα κ.ά. φορείς για θέματα που αφορούν την Επιμελητηριακή και Επιχειρηματική κοινότητα.

6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
 Υποβολή υπομνήματος προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης επί του νέου Κώδικα Διευθέτησης οφειλών
και παροχής δεύτερης ευκαιρίας.
 Υποβολή υπομνήματος προς τα συναρμόδια Υπουργεία με προτάσεις – θέσεις για την στήριξη του
κλάδου των Κουρέων - Κομμωτών.
 Υποβολή πρότασης προς το Υπουργείο Εσωτερικών για αναστολή καταβολής των δημοτικών τελών για
τις πληττόμενες επιχειρήσεις.
 Παρέμβαση προς το Υπουργείο Εσωτερικών για τις υπέρογκές αυξήσεις των δημοτικών τελών στο
Δήμου Ωρωπού.
6

 Παρέμβαση προς το Υπουργείο Εσωτερικών για τον εξορθολογισμό του πλαισίου υπολογισμού των
δημοτικών τελών λόγω της υγειονομικής κρίσης.
 Αίτημα προς τον ΕΟΔΥ για την αποστολή κατευθυντηρίων οδηγιών προς τις επιχειρήσεις για την
αντιμετώπιση κρούσματος COVID -19.
 Υποβολή αιτήματος προς τον ΕΛΟΤ για τη διάθεση του νέου προτύπου 60364 στον κλάδο των
εγκαταστατών ηλεκτρολόγων.
 Υποβολή αιτήματος για παροχή διευκρινίσεων των υποχρεώσεων των Τεχνικών Επαγγελμάτων για τη
θεώρηση των επαγγελματικών τους αδειών.
 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. Ένταξη ΚΑΔ στα μέτρα στήριξης, Επιστρεπτέα προκαταβολή, ρυθμίσεις
φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, ασφαλιστικά, κλπ).
 Παρεμβάσεις για την τεκμηρίωση και υποστήριξη θεμάτων κλάδων μελών Β.Ε.Α. (Εστίαση, Κουρέων
Κομμωτών, Συνεργείων Οχημάτων, Αρτοποιών, κ.λπ.).
7. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
 Διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης για την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα
myDATA, στην εκδήλωση έλαβαν μέρος 450 επιχειρήσεις – μέλη μας.
 Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για δράσεις χρηματοδότησης του ΕΠΑΝΕΚ και του ΠΕΠ
Αττικής.

8. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ
 Πρόταση ΒΕΑ προς Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με τα κριτήρια Επιμελητηριακής
κατάταξης των επιχειρήσεων στα Αμιγή Βιοτεχνικά Επιμελητήρια.
 Ενημέρωση μελών μας και μελών Δ.Σ. μέσω ανακοινώσεων για αδειοδοτικά, εργασιακά, ασφαλιστικά,
φορολογικά, αναπτυξιακά, κλπ θέματα.
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΜΕΛΩΝ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
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Εκδηλώσεις- Σεμινάρια


Δύο σεμινάρια με Δύο σεμινάρια με θέμα «360° Digital Marketing: όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για
την ανάπτυξη της επιχείρησής σας με τη χρήση εργαλείων του internet» στις παρακάτω ημερομηνίες :
-Δευτέρα 20 & Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020
-Δευτέρα 10 & Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020
 Εκδήλωση σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Προαγωγή
της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία στον χώρο των μικρομεσαίων και των πολύ μικρών
επιχειρήσεων» την 1η Ιουλίου 2020



Ημερίδα σε συνεργασία με τον
Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος με τίτλο «Συμβολή του
Περιβαλλοντικού Επιχειρείν στην Ενδυνάμωση της Ανταγωνιστικότητας» στις 8 Ιουλίου 2020 .

Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος
Πραγματοποίηση 45 εκδηλώσεων ενδιαφέροντος για συνεργασία από ελληνικές επιχειρήσεις-μέλη μας
προς ξένες και 11 από ξένες επιχειρήσεις προς Ελληνικές.

Επιχειρηματικές συναντήσεις
Πραγματοποίηση 86 επιχειρηματικών συναντήσεων κατά την διάρκεια των διοργανώσεων:


eMarimatch 2020 Επιχειρηματικές διαδικτυακές συναντήσεις
πλαίσιο του «Posidonia Web Forums Week»

στο



B2WORTH 2020: διαδικτυακή επιχειρηματική αποστολή για επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην μόδα και την σχεδίαση- συνεργασία με το Επιμελητήριο της
Λομβαρδίας



Tης έκθεσης ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2020

Συνεργασίες-συμβουλευτική
Επιτεύχθηκαν:


Πέντε επιχειρηματικές συνεργασίες μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων με την συμβολή του
Εnterprise Εurope Network.
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Μία Επιτυχημένη Συμβουλευτική σε επιχείρηση με παροχή πληροφόρησης σχετική με Διεθνοποίηση
και Ευρωπαϊκές πρακτικές που οδήγησε σε επέκταση της σε νέες αγορές.

Ενημερώσεις


4.154 ΜΜΕ/πελάτες ενημερώθηκαν ηλεκτρονικά για δράσεις του ΒΕΑ στο πλαίσιο υλοποίησης των
δράσεων του Δικτύου ΕΕΝ.
Παροχή αιγίδας ΒΕΑ


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

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – 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 ΒΕΑ για τα ταμειακά ενήμερα μέλη μας.
 Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων για τις επιχειρήσεις – μέλη μας, στο θέμα: A΄ Βοήθειες –
Επείγοντα Περιστατικά.
 Έναρξη διαδικασιών υλοποίησης των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε
μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2019. 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.
 Προτάσεις – θέσεις επί του σχεδίου νόμου με τίτλο « Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης».
 Συνάντηση με τη Διοίκηση του ΟΑΕΔ για θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των μελών μας.
 Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο του ΟΑΕΔ κο Αντζινά για τα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-49.
 Υποβολή πρότασης προς τον ΟΑΕΔ σχετικά με την αλλαγή του τρόπου αποπληρωμής των
προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1- 49.
 Υποβολή αιτήματος προς τον ΟΑΕΔ για τη διατήρηση της ειδικότητας Τεχνιτών Εργαλειομηχανών των
ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας.
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 Συμμετοχή στη Θεματική Επιτροπή Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Τεχνικών Επαγγελμάτων
που τελεί υπό την αιγίδα της ΚΕΕΕ.
 Αποστολή επιστολών προς Ομοσπονδίες - Σωματεία που εκπροσωπούν επιχειρήσεις – μέλη μας, για
ενημερωτικές συναντήσεις και υποβολή προτάσεων σχετικά με τα προβλήματα των κλάδων τους, για τη
διαμόρφωση ενός εξειδικευμένου υποστηρικτικού προγράμματος επιμόρφωσης και εκπαίδευσης τους.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 Υποστήριξη Ομάδας Εκπαίδευσης ΒΕΑ
 Διερεύνηση δυνατότητας συνεργασίας του ΒΕΑ με άλλους φορείς
 Τροφοδότηση ιστοσελίδας ΒΕΑ
ΤΜΗΜΑ Ζ΄
ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΓΕΜΗ/ΥΜΣ
Στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην παρακολούθηση των λειτουργικών δεδομένων του Τμήματος
Μητρώου και των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ & ΥΜΣ του ΒΕΑ, για το έτος 2020, καθώς και σχετικούς
συγκριτικούς πίνακες στοιχείων της τελευταίας 10ετίας 2009-2020:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΟΥΣ 2019-2020
ΠΡΩΤΕΑΣ
1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΒΕΑ
Α. (Πηγή Knowledge/Πρωτέας _ εκτυπωτικό Αριθμητικά Στοιχεία Επιχείρησης-Ομαδοποίηση
ανά νομική μορφή_ Κατάσταση ενεργές_ Ημερ. Έκδοσης 13/01/2021)
Ενεργές 2019
Νομική Μορφή
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Ενεργές 2020
Πλήθος
1457
3
25182
-

1429
9
25060
9
730

742
1465

1528
1089

952
7
36
1

9
35
1
10

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΒΕΑ

399
186
4551
9

387
187
4490
8
7

8
5
35.003

6
34.984

Β. (Πηγή Knowledge/Πρωτέας _ εκτυπωτικό Αριθμητικά Στοιχεία ΕπιχείρησηςΟμαδοποίηση ανά νομική μορφή_ Κατάσταση «Όλα τα status εκτός Ενεργών &
Διαγραφών»_ Ημερ. Έκδοσης 13/01/2021)
Ενεργές Υπό Προϋποθέσεις 2019
Νομική Μορφή
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
251
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
32

Ενεργές Υπό Προϋποθέσεις 2020
Πλήθος
236
24
73

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 64

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
59
60
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 16
21
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
26
33
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
10
11
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
121
139
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ
579
597
* Status: Υπό Εκκαθάριση/Υπό Πτώχευση/ Αδρανής
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΒΕΑ (Α + Β) ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΕΑ
2019
35.582
2020
35.581
ΓΕΜΗ
Γ. (Πηγή ΓΕΜΗ/services.businessportal.gr/Διαχείριση/ Πλήθος Ενεργών επιχειρήσεων για
συγκεκριμένη ημερομηνία ανά νομική μορφή)*
Σημειώνεται ότι δεν συνυπολογίζονται
επιχειρήσεις με κενά ή μηδενικά ΑΦΜ και όσες είναι κλειδωμένες λόγω απογραφής.
Νομική Μορφή

Ενεργές 2019
Πλήθος Ενεργών στις
31/12/2019

ΑΕ
Αστική Εταιρία 784 Α.Κ.
ΑΤΟΜΙΚΗ
ΕΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ενεργές 2020
Πλήθος Ενεργών στις 31/12/2020
1068
3
26014
1290
0
11

935
8
25266
1381
8

ΕΠΕ
736
ΙΚΕ
1106
Κοινοπραξία
5
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
32
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ
4
ΟΕ
3979
Συνεταιρισμός
2
ΣυνΠΕ
8
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΩΝ
ΣΤΟ ΓΕΜΗ
34247
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΒΕΑ ΣΤΟ ΓΕΜΗ
2019
2020
Διαφορά ενεργών μελών σε ΠΡΩΤΕΑ – ΓΕΜΗ: λιγότερα μέλη στο ΓΕΜΗ

728
1246
7
27
4
3931
2
5
33548

34.247
33.548

2. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

(Πηγή Knowledge/Πρωτέας _ εκτυπωτικό Αριθμητικά Στοιχεία Επιχείρησης-ομαδοποίηση ανά
νομική μορφή_ Εγγραφές/Διαγραφές_ Ημερομ. Έκδοσης 13/01/2021)
Εγγραφές 2019
Νομική Μορφή
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Διαγραφές 2019
Νομική Μορφή
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Εγγραφές 2020
Πλήθος
8
2
705
0
11
101
170
1
1
2
1
101

8
5
624
6
7
103
172
3
0
1
1
116
0

4
1.107

1.046

Διαγραφές 2020
Πλήθος
9
508
0
12

5
294
1
11
12

ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

3.

54
29
1
1
5
3
138

33
21
2
0
2
5
131
1

0
760

506

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ-ΓΕΜΗ-ΥΜΣ

ΠΡΩΤΕΑΣ
Πηγή: ΠΡΩΤΕΑΣ_ Εκτυπώσεις/καταστάσεις_ Αριθμητικά Στοιχεία
Πρωτοκόλλου Μητρώου_ Ημερ. Έκδ. 13/01/2021
*Εφαρμογή e-chamber από 26-11-2019
Θέμα
Πλήθος 2019
Πλήθος 2020
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ελληνικό)
1522
753
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ελληνικό) μέσω e15
798
chamber*
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ξενόγλωσσο)
52
13
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ξενόγλωσσο)
6
44
μέσω e-chamber*
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
123
52
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
1765
917
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
6
7
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚO ΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
41
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΜΕΛΟΥΣ
58
39
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ
25
43
ΧΡΥΣΟΧΟΩΝ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ
75
17
ΧΡΥΣΟΧΟΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ Κ.Α. (κατ΄εξαίρεση)
198
3
ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ (βεβ. έναρξης επιτηδεύματος για
748
696
ΔΟΥ)
ΠΡΟΕΓΓΡΙΣΗ-ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ /
48
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
1155
1069
(Α.Μ. 194769
(Α.Μ. 195925-196994)
ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΡΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
– 195924)
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ (έναρξη-διακοπή κλπ)
1771
1256
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
98
27
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
30
19
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
1
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Ε.
369
13

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΓΕΜΗ
(πηγή: Τεχνική Υπηρεσία ΓΕΜΗ)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΓΕΜΗ
(αιτήματα)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΕΜΗ (μεταβολές)
Β. ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΜΗ

604
6.726

7.737

ΕΤΟΣ 2019

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (ΥΜΣ)
(πηγή: Τεχνική Υπηρεσία ΓΕΜΗ)
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΥΜΣ ΒΕΑ (ΟΕ-ΕΕ-ΙΚΕ)
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΥΜΣ ΑΛΛΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (μεταφορά φακέλου στο ΒΕΑ)
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ
(ΕΠΕ-ΑΕ) (μεταφορά φακέλου στο ΒΕΑ)
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ e-ΥΜΣ
Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΜΣ

ΕΤΟΣ 2020
19969 αιτήματα/14993
αιτήσεις
10035
30.004

12773
12726
25.499

ΕΤΟΣ 2019

ΕΤΟΣ 2020

230
6

168
4

5

4

129
370

221
397

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΉΤΡΩΟΥ-ΓΕΜΗ-ΥΜΣ
(Α-Β-Γ)
2019
33.606
2020
37.127
Επιπλέον, κατά το έτος 2020 έλαβαν χώρα τα κάτωθι:
Η πρόβλεψη και έγκαιρη υλοποίηση της αναβάθμισης του μηχανογραφικού μας εξοπλισμού και
λογισμικού, σε συνδυασμό με τη συνεργασία και τον συντονισμό της Υπηρεσίας, οδήγησαν στην
αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος εξ΄ αποστάσεως κατά την περίοδο του γενικού lockdown
και της προληπτικής καραντίνας τον Μάρτιο του 2020, αλλά και καθ όλη τη διάρκεια εφαρμογής
της υποχρεωτικής τηλεργασίας ως μέτρου για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 .
Επίσης η χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου (e-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ , e-mail),
συνέβαλε αποτελεσματικά και άμεσα στην εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση του συναλλασσόμενου
κοινού.
Από 31/1/2020, ο έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των ΑΕ, μεταφέρθηκε από τις
Περιφερειακές Ενότητες στις αρμόδιες ΥΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων, και τέθηκαν σε εφαρμογή οι
διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4635/19 (ΓΕΜΗ) όπου στον Ν 4548/18 (περί ΑΕ) και στον Ν. 4601/19
(περί Μετασχηματισμών) απαιτείται η έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης η οποία εκδίδεται από
τον Προϊστάμενο της ΥΓΕΜΗ και δημοσιεύεται στην Διαύγεια. Στο πλαίσιο αυτό, η ΥΓΕΜΗ του
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Επιμελητηρίου μας, στο έργο της οποίας συνέβαλαν και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της εξωτερικής
νομικής συμβούλου κα Αικ. Πετρά, ολοκλήρωσε 369 υποθέσεις εγκριτικών αποφάσεων ΑΕ.
Με την υπ΄ αριθμ. 32923/10-4-2020 Υ.Α., κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 87 του Ν. 4635/2019, η
ΥΓΕΜΗ αποτελεί οργανική μονάδα του Επιμελητηρίου και οργανώνεται σε επίπεδο Τμήματος.
Με την υπ΄ αριθμ. 38848/14-4-2020 ΚΥΑ, συστήνεται στην ΥΓΕΜΗ ΒΕΑ μία (1) οργανική θέση
επιστημονικού συνεργάτη (δικηγόρου) πλήρους απασχόλησης. Σχετικές ενέργειες για την πρόσληψη
είναι σε εξέλιξη.
Με την υπ΄ αριθμ. 122577/18-11-2020 ΥΑ, καθορίζονται οι διαδικασίες που απαιτούνται για την
πραγματοποίηση αυτοματοποιημένων καταχωρήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΓΕΜΗ, οι
οποίες αποσκοπούν στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων,
καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής του δειγματοληπτικού ελέγχου που πραγματοποιείται από τις
αρμόδιες ΥΓΕΜΗ, στο πλαίσιο της διασφάλισης της ορθότητας και της πληρότητας των δηλώσεων,
πράξεων και στοιχείων που καταχωρίζονται και δημοσιεύονται αυτοματοποιημένα στο ΓΕΜΗ. Ο
Δειγματοληπτικός Έλεγχος πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο (Μάιο και Νοέμβριο) σε ποσοστό
τουλάχιστον 10% κάθε φορά επί των αυτοματοποιημένων καταχωρήσεων, σε δείγμα που επιλέγεται
αυτόματα με μέριμνα της ΚΕΕΕ σε συνεργασία με την ΓΓΕΠΚ και αποστέλλεται σε κάθε ΥΓΕΜΗ
ηλεκτρονικά.
Συνέχιση του έργου 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, με την ψηφιοποίηση των ατομικών
επιχειρήσεων. Τον Οκτώβριο 2020 ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση 20.860 ατομικών επιχειρήσεων, και
το έργο συνεχίζεται με την ψηφιοποίηση των Νομικών Προσώπων, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε
6.500 περίπου.
Επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας των μελών μέσω της καθημερινής συναλλαγής, (e-mail,
τηλέφωνα, ιστοσελίδα, e-chamber)
Βελτιώσεις των εκτυπωτικών εφαρμογών του ΠΡΩΤΕΑ σε συνεργασία με την Knowledge.
Συνεργασία με νομικούς συνεργάτες ΒΕΑ για νομική τεκμηρίωση ζητημάτων που προκύπτουν από
την καθημερινή δραστηριότητα της ΥΓΕΜΗ. Για το έτος 2020 διατυπώθηκαν περίπου 47
γνωμοδοτικά σημειώματα, και δόθηκαν νομικές συμβουλές και απαντήσεις, τόσο επί τόπου όσο και
κατόπιν τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας σε πλειάδα ζητημάτων .
Δεκάδες τηλεφωνικές κλήσεις καθημερινά, που αφορούν κυρίως σε ερωτήματα σχετικά με θέματα
Μητρώου,
ΓΕΜΗ
και σύσταση επιχειρήσεων, όπως ενδεικτικά: πληροφορίες για έκδοση
πιστοποιητικών, μεταβολές στοιχείων , εγγραφή-προεγγραφή, ανακοινώσεις ΓΕΜΗ, διαχείριση
τεχνικών/νομικών θεμάτων ΓΕΜΗ.

15

ΜΕΡΟΣ Η΄
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
-Μέριμνα για την υλοποίηση/εφαρμογή των Κ.ΥΑ. και των σχετικών εγκύκλιων οδηγιών με τα
μέτρα και τις ρυθμίσεις στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και οργάνωση του
χρόνου και του τόπου εργασίας για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των ανωτέρω αλλά και τη
διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της Υπηρεσίας.
-Κατάρτιση Σχεδίου Π.Δ/τος νέου Οργανισμού ΒΕΑ
-Έκδοση προκήρυξης για την πλήρωση μίας θέσης επιστημονικού συνεργάτη-δικηγόρου παρ’
εφέταις στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου
--------------------------------

- Χορήγηση Ψηφιακών Υπογραφών σε Μέλη
- Ολοκλήρωση εφαρμογής e-epimelitirio (Ηλεκτρονικό Επιμελητήριο), για αυτόματη λήψη
Πιστοποιητικού - https://echamber.acsmi.gr/welcome/index
- Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στα Μέλη, με την σύνδεση μέσω κωδικών taxisnet, ή
κωδικών ΓΕΜΗ.
- Δυνατότητα στο προσωπικό Β.Ε.Α, για εξ΄ αποστάσεως εργασία, μέσω Η/Υ, από την πρώτη
ημέρα της εφαρμογής των μέτρων τηλεργασίας. Έγιναν άμεσα οι ρυθμίσεις, τόσο από πλευράς
διακομιστή, όσο και από πλευράς των φορητών υπολογιστών
- Ολοκλήρωση Εγκατάστασης Αιθουσών Τηλεδιασκέψεων, μέσω κατάλληλης Διαδικτυακής
πλατφόρμας για τα Μέλη του Δ.Σ. και τα Μέλη της Δ.Ε.
- Ολοκλήρωση Εγκατάστασης πλατφόρμας Διενέργειας Διαδικτυακών σεμιναρίων
- Συνεχής τεχνική υποστήριξη των χρηστών, Υπολογιστών, Σταθμών εργασίας, εκτυπωτών, κ.λπ.

ΜΕΡΟΣ Θ΄
ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΛΩΝ
ΓΡΑΦ. ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
-

Προσωποποιημένη συμβουλευτική στα Μέλη Β.Ε.Α, με παροχή γνωμοδοτήσεων και
τεκμηριωμένων απαντήσεων, σε θέματα επιμελητηριακής και εμπορικής νομοθεσίας.

-

Εξυπηρέτηση υπόχρεων συναλλασσόμενων του Γ.Ε.ΜΗ και του Μητρώου Β.Ε.Α., με
γνωμοδοτήσεις, καθοδήγηση και υποστήριξη στην διεκπεραίωση των υποχρεώσεών τους
από τη νομοθεσία, καθώς και σε άλλα θέματα με δημόσιες Αρχές, προμηθευτές, αξιόγραφα,
οφειλές και ανταγωνισμό.

-

Προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, σε επιχειρηματίες με επιχειρηματικά κόκκινα δάνεια,
για θέματα εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, πρόσβασης στα προγράμματα και τις
εφαρμογές της Ειδ. Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και επίλυση αποριών επί
του νέου πτωχευτικού.

-

Δημιουργία Πρωτότυπου Οδηγού Επιχειρήσεων και Εγχειριδίου Χρήσης για τις ΜμΕ, με
θέμα την εφαρμογή του νέου πτωχευτικού Κώδικα και Αναδιάρθρωσης Οφειλών - Δεύτερη
ευκαιρία (Ομάδα με νομικούς και επιστημονικούς συνεργάτες Β.Ε.Α).
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