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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β.Ε.Α έτους 2021
Κατά το έτος 2021, το έργο του Επιμελητηρίου, επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση των
προβλημάτων των επιχειρήσεων, λόγω της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης με τις
γνωστές επιπτώσεις στην οικονομία.
Οι δράσεις του Β.Ε.Α. αφορούσαν αφενός μεν την ποιοτική αναβάθμιση της
εξυπηρέτησης των Μελών, αφετέρου δε, τις παρεμβάσεις, προς τα όργανα της Πολιτείας,
για ενίσχυση των μέτρων στήριξης των ΜμΕ, με στόχο την επιβίωση και την
αναπτυξιακή προοπτική.
Ιδιαίτερη βαρύτητα, δόθηκε εκ μέρους της Διοίκησης και της Υπηρεσίας, στην ενίσχυση των
ανταποδοτικής φύσης υπηρεσιών, 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 οι ανταποδοτικές υπηρεσίες, με στοχευμένη και
προσωποποιημένη συμβουλευτική και ενημέρωση, στα τρέχοντα προβλήματα των
επιχειρήσεων και οικονομικά θέματα.
Συνεχίστηκαν οι υπηρεσίες:
«Επιχειρηματικός Μέντορας» για θέματα αγοράς, με καθοδήγηση και εξατομικευμένη
συμβουλευτική καθώς και ειδικώτερα:
-στα προβλήματα διαχείρισης κόκκινων δανείων, εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών,
-στην ανάπτυξη της επιχείρησης σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shop),
-στην οργάνωση της επιχείρησης στις κρίσιμες συνθήκες – ευκαιρίες για εξωστρέφεια,
-στην αξιολόγηση εταιρίας, εντοπισμός ευκαιριών και business plan / marketing plan.
«Σύμβουλος περιβάλλοντος και αδειοδότησης» με συμβουλευτική καθοδήγηση, σε θέματα
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.
«Σύμβουλος ασφαλιστικών θεμάτων», με 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 επιτυχημένη πορεία του, με αύξηση στην
παροχή υπηρεσιών Διαμεσολάβησης. Μέσω του επιστημονικού του δυναμικού, υποδέχθηκε

δεκάδες Υποχρεωτικές Αρχικές Συνεδρίες (Υ.Α.Σ.) σύμφωνα με τη νέα νομοθετική διαδικασία και
Διαμεσολαβήσεις.
«Direct Market» - Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας στηρίζει τις Επιχειρήσεις και τις
Τοπικές Αγορές δίνοντας σε συνεργασία με την ηλεκτρονική αγορά Directmarket.gr ,μια άμεση,
σύγχρονη και ολοκληρωμένη λύση ΔΩΡΕΑΝ στους επιχειρηματίες και στους καταναλωτές, με μια
καινοτομική πρωτοβουλία ηλεκτρονικού εμπορίου.
Η ηλεκτρονική αγορά Directmarket.gr αποτελεί εξέλιξη μιας επιμελητηριακής πρωτοβουλίας,
που στηρίχθηκε από την ΚΕΕΕ και απευθύνεται σε όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις. Από το
Β.Ε.Α. έχουν κάνει εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Direct Market 52 μέλη εκ των
οποίων έχουν ήδη ενεργοποιηθεί 14.
Νομική Υποστήριξη: 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.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Με πρωτοβουλία του Προέδρου και της Διοικητικής Επιτροπής, οργανώθηκαν πολλές και
σημαντικές 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:
-Θέσεις Β.Ε.Α. για την πράσινη βιωσιμότητα των ΜμΕ στην εσπερίδα «Ταμείο
Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας & Πράσινη Βιωσιμότητα του Επιχειρείν: Μια άλλη
αναπτυξιακή πρόταση»
- Δημιουργία της «Πρωτοβουλίας για ένα αποτελεσματικό σύστημα διατροφικής Εκπαίδευσης,
για το νέο σύστημα επισήμανσης τροφίμων Nutri- score, στην οποία συμμετέχουν η Κ.Ε.Ε.Ε., η
Γ.Σ.ΕΒ.Ε.Ε., Επιμελητήρια, 13 Παραγωγικοί Φορείς - Σύνδεσμοι, Καταναλωτικές Οργανώσεις.
Παρουσία και προτάσεις σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εθνικούς κ΄ ευρωπαϊκούς φορείς.
-Παρέμβαση για το ηλεκτρονικό εμπόριο στο Υπουργείο Ανάπτυξης – εκδήλωση – συζήτηση με
τον Γεν. Γραμματέα Παν. Σταμπουλίδη-Παρέμβαση για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών
επιχειρήσεων και το νέο πτωχευτικό νόμο- Εκδήλωση με Φ. Κουρμούση Ειδ. Γραμματέα ΕΓΔΙΧΕπιστολή παρέμβασης προς στον Πρωθυπουργό για την στήριξη των παραγωγικών
επιχειρήσεων, ανάλογη της προσφοράς τους στο ΑΕΠ-Εκδήλωση για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό με προσκεκλημένο τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κ. Πιερρακάκη. Συνάντηση και συνεργασία με Διοικητή ΟΑΕΔ Σπ. Πρωτοψάλτη για τα τεχνικά επαγγέλματα:
«σύνδεση της Μαθητείας με την Πρακτική άσκηση». -Συνάντηση της Διοίκησης με Υπουργό
Ανάπτυξης Ά. Γεωργιάδη – Θέσεις Β.Ε.Α. για το ελληνικό σχέδιο του Ταμείου ΑνάκαμψηςΣυνδιοργάνωση Ημερίδας με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Ο Δημόσιος Τομέας τροχοπέδη ή
αρωγός στις ΜμΕ» -Εκδήλωση στο Β.Ε.Α. για το My Data με προσκεκλημένο τον Διοικητή ΑΑΔΕ
Γ. Πιτσιλή και στελέχη - Σεμινάριο για επιχειρήσεις – Μέλη. -Εκδήλωση – τεχνική Ημερίδα για
τον κλάδο του Αυτοκινήτου: «Ηλεκτροκίνηση - νέες απαιτήσεις και το Συνεργείο του μέλλοντος».
-Ενημερωτικό Σεμινάριο-Workshop για Εξαγωγές: Εξαγωγικές Διαδικασίες και Διεθνείς
Κανονισμούς

-Συνέργεια με ΑΑΔΕ – συνδημιουργία εκπαιδευτικών video με προσομοίωση στο My data, για
κλάδους: Αρτοποιών, Ηλεκτρολόγων, Συνεργείων, Υφαντουργείων.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ Β.Ε.Α – ΠΡΟΒΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
-Έκδοση 20 Δελτίων Τύπου με τις παρεμβάσεις του Β.Ε.Α. και προβολή δράσεων της
Διοίκησης σε επίκαιρα θέματα της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.
-Διενέργεια 2 διαδικτυακών ερευνών κλίματος, για το επιχειρηματικό κλίμα στην πανδημία και
τις επιπτώσεις των ανατιμήσεων της ενέργειας στις ΜμΕ.
-Διενέργεια 15 ενημερωτικών εκδηλώσεων και διαδικτυακών σεμιναρίων προς τις επιχειρήσεις
– Μέλη του Β.Ε.Α. με εκπροσώπους της Πολιτείας, Υπουργούς, και φορείς Δια Βίου
Εκπαίδευσης με επιχειρηματικά θέματα (όπως: ηλεκτρονικά τιμολόγια, My Data).
-Εκσυγχρονισμός του περιεχομένου της επίσημης ιστοσελίδας του Β.Ε.Α. και των σελίδων στα
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για διευκόλυνση των Μελών στην πληροφόρηση.
-Δημιουργία θεματικών διαδικτυακών εκπομπών (κανάλι web t.v του Β.Ε.Α), για προβολή των
επιχειρήσεων – Μελών.
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΓΟΡΑΣ
1.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Υπομνήματα προς τον πρωθυπουργό και τους συναρμόδιους Υπουργούς σχετικά με:
-την ανάγκη στήριξης των μεταποιητικών επιχειρήσεων, ενόψει της 85ης Δ.Ε.Θ.
-την επιβίωση των ΜμΕ και την επανεκκίνηση της επιχειρηματικότητας,
-την επιβάρυνση των επιχειρήσεων από τις τραπεζικές προμήθειες,
- την θεσμοθέτηση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού,
-την εξαίρεση των νομικών προσώπων από τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών,
-την μείωση ενοικίου στα υποκαταστήματα λιανικής,
- το ανώτατο όριο οφειλής συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων του πρώην ΟΑΕΕ,
-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,
-τον κίνδυνο επιβολής προστίμων κατά την υποβολή των Υπεύθυνων Δηλώσεων από τους εργοδότες
στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», για το ανεμβολίαστο προσωπικό τους.
2.ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΟ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ
-Προτάσεις για το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των Επιχειρηματικών Πάρκων.
-Προτάσεις στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Προεδρικού Διατάγματος 78/1988,Προτάσεις επί
του νομοσχεδίου για την «απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων».
-Παρεμβάσεις προς το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων για παράταση των Υπεύθυνων
Δηλώσεων Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων.
-Αίτημα προς τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για την αλλαγή της προβλεπόμενης νομοθεσίας
στην απόκτηση άδειας χειριστού μηχανοκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού.
-Συμμετοχή στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου μέσω της υπογραφής συμφώνου συμμετοχής.
-Διερεύνηση συνεργασίας, με τους παρόχους ενέργειας, για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους
στις ΜμΕ.

3.ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ
-Προτάσεις Β.Ε.Α επί του σχεδίου νόμου «Κίνητρα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων».
-Απόψεις – Σχόλια Β.Ε.Α. για το Ελληνικό σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης.
-Επιστολή προς την Περιφέρεια Αττικής για τη διακριτή δράση ενίσχυσης των Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Αττικής και 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.
4.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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,
-Κατάρτιση και αποστολή εξειδικευμένων Newsletters ανά κλάδο δραστηριότητας,
-Συστηματική Συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων μελών για τη συμμετοχή τους σε
δράσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο εθνικών, ευρωπαϊκών και ανταγωνιστικών προγραμμάτων
και πρωτοβουλιών,
-Διοργάνωση διαδικτυακών ενημερωτικών εκδηλώσεων για δράσεις χρηματοδότησης του
ΕΠΑΝΕΚ και του ΠΕΠ Αττικής,
-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. €,
-Προκαταρκτικές ενέργειες για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο ««Ενίσχυση και
πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στην Περιφέρεια
Αττικής»» με Κωδικό ΟΠΣ 5074787 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»,
διάρκειας 18 μηνών και προϋπολογισμού 1 εκ. €.
5.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
-Υποβολή υπομνήματος προς το Υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών για στήριξη του κλάδου
επισκευαστών αυτοκινήτου.
-Υποβολή υπομνήματος προς τα συναρμόδια Υπουργεία με προτάσεις – θέσεις για την στήριξη του
κλάδου των Κουρέων - Κομμωτών.
-Αίτημα προς το Δήμο Αθηναίων για χορήγηση κάρτας εισόδου σε επαγγελματικά αυτοκίνητα,
-Αίτημα για παροχή διευκρινίσεων των υποχρεώσεων των Τεχνικών Επαγγελμάτων για τη
θεώρηση των επαγγελματικών τους αδειών.
-Παρέμβαση προς το Δ.Σ. της ΔΙΠΛΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ για την αλλαγή χρήσης του κτιρίου της
σχολής από φορέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
-Παρεμβάσεις προς Δημόσιες Υπηρεσίες και Φορείς για θέματα που αφορούν εξατομικευμένες
περιπτώσεις μελών Β.Ε.Α. καθώς και για θέματα που επηρέασαν αρνητικά μεγάλο αριθμό
επιχειρήσεων-μελών μας (πχ. Εμπορικές μισθώσεις, Ψηφιακό Μητρώο λειτουργούντων
συνεργείων, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων
εξυπηρέτησης οχημάτων, my Data, Ένταξη ΚΑΔ στα μέτρα στήριξης, Ηλεκτρονικό Μητρώο
Αποβλήτων
και παραβάσεις για απόβλητα, ρυθμίσεις φορολογικών και ασφαλιστικών
υποχρεώσεων, ασφαλιστικά, κ.λπ).
-Παρεμβάσεις για τεκμηρίωση και υποστήριξη θεμάτων κλάδων μελών Β.Ε.Α. (Κουρέων –
Κομμωτών, Συνεργείων Οχημάτων, Αρτοποιών, κ.λπ. ).
6.ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΑ
-Πρόταση ΒΕΑ προς Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με τα κριτήρια
Επιμελητηριακής κατάταξης των επιχειρήσεων στα Αμιγή Βιοτεχνικά Επιμελητήρια,

-Προτεινόμενη ρύθμιση για τροποποίηση του Νόμου 4497/2017,
-Προτάσεις προς Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε.Ε. για τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων,
-Ενημέρωση μελών μας και μελών Δ.Σ. μέσω ανακοινώσεων για φορολογικά, αδειοδοτικά,
εργασιακά, ασφαλιστικά, αναπτυξιακά, κ.λπ θέματα.
ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΛΩΝ
-Προτάσεις Β.Ε.Α και συνδικαλιστικών φορέων προς το Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. για την ενίσχυση
της κατάρτισης τεχνικών κλάδων.
-Προτάσεις Β.Ε.Α. και Π.Ο.Σ.Ε.Η. προς τη Γενική Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης &
Κατάρτισης του ΟΑΕΔ, για την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης νέων τεχνιτών και
εργοδοτών από τον κλάδο των Ηλεκτρολόγων.
-Υποβολή προτάσεων για θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και τη σύνδεση με
την παραγωγή και την αγορά εργασίας προς το Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την
Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) Περιφέρειας Αττικής.
-Υποβολή προτάσεων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και προτεινόμενες
από τα μέλη μας ειδικότητες, στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο,
για την από κοινού διαμόρφωση πρότασης προς το Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.
-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.
-Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων για τις επιχειρήσεις – μέλη μας.
-Υλοποίηση 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.
-Συνάντηση με το Διοικητή του ΟΑΕΔ για αξιοποίηση των ανοικτών προγραμμάτων σύνδεσης της
Μαθητείας με την πρακτική άσκηση.
-Παρέμβαση προς τον ΟΑΕΔ για πρόβλημα της Συντεχνίας Αρτοποιών σχετικά με την αλλαγή του
τρόπου υλοποίησης εγκεκριμένων προγραμμάτων ΛΑΕΚ.
-Αίτημα προς τον Διοικητή του ΟΑΕΔ, για συνάντηση με τη Διοίκηση του Β.Ε.Α. και
εκπροσώπους συνδικαλιστικών φορέων για συνδιαμόρφωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης.
-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.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΜΕΛΩΝ

Σεμινάρια
Σεμινάριο με θέμα «Εξαγωγικές Διαδικασίες & Διεθνείς Διακανονισμοί» στις 15 και 16
Δεκεμβρίου 2021 (διάρκειας 8 ωρών).
Σεμινάριο: «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας: οργάνωση, πιστοποίηση, ανάπτυξη» στις 24
Φεβρουαρίου 2021.
Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος
Πραγματοποίηση 59 εκδηλώσεων ενδιαφέροντος για συνεργασία από ελληνικές επιχειρήσειςμέλη μας, προς ξένες.
Πραγματοποίηση 18 εκδηλώσεων ενδιαφέροντος για συνεργασία από ξένες επιχειρήσεις προς
Ελληνικές.
Επιχειρηματικές συναντήσεις
Το Β.Ε.Α συμμετείχε στις παρακάτω διοργανώσεις επιχειρηματικών συναντήσεων ως συν
διοργανωτής.
«Turning Contacts Into Contracts»: Κλάδοι στους οποίους απευθύνθηκε:
Ενεργειακής απόδοσης -Χαμηλής
ενέργειας
άνθρακα-Υλικών-Αστικής
υποδομής.
Συμμετείχαμε με 5 επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν 30 συναντήσεις με ξένες
επιχειρήσεις.
•

«INNOVHUB SSI srl / IFIB 2021» : για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη
Βιομηχανική Βιοτεχνολογία και τη Βιοοικονομία. Συμμετείχαμε με 1 επιχείρηση που
πραγματοποίησε 3 συναντήσεις με ξένες επιχειρήσεις.

•

«LONDON WINE FAIR 2021» για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή
κρασιού και με σχετικά με αυτό αντικείμενα. Συμμετείχαμε με 1 επιχείρηση που
πραγματοποίησε 3 συναντήσεις με ξένες επιχειρήσεις.

•

«QATAR VIRTUAL MATCHMAKING & EXHIBITION» Η εκδήλωση αφορούσε
τους κλάδους: Κατασκευές – Κατασκευαστικά υλικά , Χημικά και ηλεκτρολογικός
εξοπλισμός, Πλαστικά και Συσκευασία, Χαρτικά προϊόντα, Καταναλωτικά είδη, Τρόφιμα ποτά. ICT Series & Startups, Ιατρικό εξοπλισμό και φαρμακευτικά,

•

Συμμετείχαμε με 5 επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν 11 συναντήσεις με ξένες
επιχειρήσεις,
«EU Fashion Match Amsterdam 10.0 @Modefabriek» για επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην μόδα και σχεδίαση. Συμμετείχαμε με 1 επιχείρηση που
πραγματοποίησε 3 συναντήσεις με ξένες επιχειρήσεις.

Επιχειρηματικές Συνεργασίες
Επιτεύχθηκαν:
Έξι επιχειρηματικές συνεργασίες μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων με την
συμβολή του Εnterprise Εurope Network όπως παρακάτω:
1. Συνεργασία μεταξύ ελληνικής και Σέρβικης επιχείρησης για Ψηφιακές Υπηρεσίες και
Εικονική πραγματικότητα. Προέκυψε από την συμμετοχή τους στην εκδήλωση Β2Β
«Turning Contacts Into Contracts».
2. Συνεργασία μεταξύ Ελληνικής και Ιταλικής για την δημιουργία Κοινοπραξίας και την
υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της 2ης Ανοιχτής Πρόσκλησης για Πειράματα
Καινοτομίας AgROBOfood.
3. Συνεργασία Ελληνικής με Βουλγάρικη στο πλαίσιο της πρόσκλησης KA220-VET –
Συμπράξεις συνεργασίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
4. Συνεργασία Ελληνικής με Ιταλική για την ανάπτυξη προϊόντος (επίπλου) στο πλαίσιο
της κυκλικής οικονομίας . Προέκυψε από την συμμετοχή τους στην εκδήλωση Β2Β «
B2WORTH 2020».
5. Συνεργασία Ελληνικής με Ιταλική στον κλάδο του τρόφιμου ( οινοποιείο).
6. Εμπορική συμφωνία μεταξύ Ελληνικής και Αυστριακής για σύστημα ενδοεπικοινωνίας
που αναπτύχθηκε και σχεδιάστηκε για τη ναυτιλιακή αγορά. Προέκυψε από την
συμμετοχή τους στην εκδήλωση Β2Β «eMariMatch 2020».
Ενημερώσεις κοινού:
3254 ΜΜΕ/πελάτες ενημερώθηκαν ηλεκτρονικά για δράσεις του Β.Ε.Α στο πλαίσιο
υλοποίησης των δράσεων του Δικτύου ΕΕΝ.
-Παροχή 410 συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις στους τομείς: ΔιεθνοποίησηςΕξαγωγικών διαδικασιών- Χρηματοδότησης -Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας –Πληροφόρησης για
πιστοποιήσεις κ.α.
-Επικοινωνία με πρεσβείες της Ελλάδος στο εξωτερικό για επίλυση προβλημάτων συνεργασίας
ελληνικών επιχειρήσεων με ξένες και στήριξη εξαγωγικών δραστηριοτήτων.
-Παροχή της αιγίδας του Β.Ε.Α σε 6 κλαδικές εκθέσεις.

ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΕΡΓΩΝ – Γ.Ε.ΜΗ – ΥμΣ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην παρακολούθηση των λειτουργικών δεδομένων του
Τμήματος Μητρώου και των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ & ΥΜΣ του Β.Ε.Α, για το έτος 2021, καθώς
και σχετικούς συγκριτικούς πίνακες:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΟΥΣ 2020-2021
ΠΡΩΤΕΑΣ
1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΒΕΑ
Α. (Πηγή Knowledge/Πρωτέας εκτυπωτικό Αριθμητικά Στοιχεία ΕπιχείρησηςΟμαδοποίηση ανά νομική μορφή Κατάσταση ενεργές Ημερ. Έκδοσης 07/01/2022)
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.
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΒΕΑ

1457
3
25182
742
1465
952
7
36
1
399
186
4551
9
8
5
35.003

Ενεργές 2020
Πλήθος
1429
9
25060
9
730
1528
1089
9
35
1
387
187
4490
8
7

Ενεργές 2021
1437
12
25086
9
715
1606
1253
9
34
1
374
188
4432
7
8

6
34.984

6
35.177

Β. (Πηγή Knowledge/Πρωτέας _εκτυπωτικό Αριθμητικά Στοιχεία ΕπιχείρησηςΟμαδοποίηση ανά νομική μορφή_ Κατάσταση «Όλα τα status εκτός Ενεργών &
Διαγραφών»_ Ημερ. Έκδοσης 07/01/2022)*
Ενεργές Υπό
Προϋποθέσεις
2019
Νομική Μορφή
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ

251
32
64
59
16
0
26
10
121
579

Ενεργές Υπό
Προϋποθέσεις
2020
Πλήθος
236
24
73
60
21
0
33
11
139
597

Ενεργές Υπό
Προϋποθέσεις 2021

162
26
87
66
27
11
40
10
153
582

* Status: Υπό Εκκαθάριση/Υπό Πτώχευση/ Αδρανής
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΒΕΑ (Α + Β) ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΕΑ
2019
35.582
2020
35.581
2021
35.759

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

ΑΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΒΕΑ ΣΤΟ Γ..ΕΜΗ
Πλήθος Ενεργών στις
Πλήθος Ενεργών στις 31/12/2020
31/12/2019
944
1077

Πλήθος Ενεργών
στις
31/12/2021
959

5

9

11

24200

24789

25341

1313

1389

1464

2

8

9

ΕΠΕ

729

725

718

ΙΚΕ

1103

1242

1397

3

6

6

11

11

0

4

4

5

3880

3873

3908

Συνεταιρισμός

1

1

1

ΣυνΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ
ΓΕΜΗ

6

6

7

33.007

33.826

Αστική Εταιρία 784 Α.Κ.
ΑΤΟΜΙΚΗ
ΕΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Κοινοπραξία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ
ΟΕ

32.334

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΒΕΑ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ
2019
2020
2021

32.334
33.007
33.826

Επιπλέον ενέργειες:
- Ψηφιοποίηση ενεργού αρχείου μελών - Συνολικά ψηφιοποιήθηκαν 31.874 Α.Μ,
- Ψηφιοποίηση διαγραμμένου αρχείου μελών, που ανέρχεται σε 21.593 διαγραμμένους,
- Ανανέωση Κωδικών Αριθμών Αργυροχρυσοχόων - 608 ενεργές επιχειρήσεις που
διαθέτουν ενεργό Κ.Α. με ημερομηνία λήξης 31/12/2021. Ανανέωσαν οι 291 με ημερομ.
λήξης Κ.Α. 31/12/2024, και εκκρεμούν οι 317 με ημερομ. λήξης Κ.Α. 31/12/2021,
- Επικοινωνία με 123 ενεργές ΕΠΕ με αόριστη διάρκεια για μετατροπή σε ορισμένη
σύμφωνα με άρθρο 12 του Ν. 4541/2018,
- Επικοινωνία με 28 Κοινωνίες Κληρονόμων για διαγραφή τους από ΓΕΜΗ κατ΄
εφαρμογή του Ν. 4635/2016 άρθ. 86,
- Επικοινωνία με 65 πυρόπληκτες επιχειρήσεις σε Βαρυμπόμπη-Αφίδνες-Κρυονέρι
- Τακτοποίηση στοιχείων σε ΓΕΜΗ και ΠΡΩΤΕΑ,
- Διαχείριση επιστροφής χρηματικών καταλόγων ληξιπρόθεσμων οφειλών από Δ.Ο.Υ
- Επικαιροποίηση Στοιχείων Επιχείρησης μέσω του e-chamber,
- Διενέργεια Πραγματογνωμοσυνών σε βιοτεχνικούς χώρους,
- Ετήσια Επιθεώρηση ISO (ολοκλήρωση επιτυχής) ,
- Αποστολή χρηματικών καταλόγων στις ΔΟΥ για ληξιπρόθεσμες οφειλές ΓΕΜΗ έτους
2016 για 14.067 επιχειρήσεις,
- Βελτιώσεις των εκτυπωτικών εφαρμογών του ΠΡΩΤΕΑ,

-

Διευθέτηση νομικών ζητημάτων εταιρειών από την Υ.ΓΕΜΗ - 33 γνωμοδοτικά
σημειώματα,
Εξ΄ αποστάσεως εξυπηρέτηση Μελών (πληροφορίες, μεταβολές στοιχείων , εγγραφήπροεγγραφή, ανακοινώσεις Γ.Ε.ΜΗ, διαχείριση τεχνικών/νομικών θεμάτων Γ.Ε.ΜΗ).
ΜΕΡΟΣ Η΄

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Συμμετοχή και πιστοποίηση είκοσι ενός (21) υπαλλήλων σε επιμορφωτικά προγράμματα του
ΕΚΔΔΑ, όπως: Έλεγχος και Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Α.Ε./Θεσμικό Πλαίσιο &
Λειτουργίες Πληροφοριακού Συστήματος Γ.Ε.ΜΗ/Εταιρικό Δίκαιο & ΓΕΜΗ/Σύσταση
εταιρειών μέσω Υπηρεσίας Μιας Στάσης,
-Ολοκλήρωση εργασιών από την Επιτροπή του αρ. 43 του ν.4193/2013 για την επιλογή
δικηγόρου στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Β.Ε.Α.,
-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.
---------------------------------------Στο πλαίσιο αξιοποίησης νέων και πρωτοποριακών τεχνολογιών, με στόχο την αρτιότερη
εξυπηρέτηση Υπηρεσίας του Οργανισμού και των Μελών:
-Αναβάθμιση συστημάτων (VPN server) για ασφαλή απομακρυσμένη σύνδεση,
-Εγκατάσταση Ηλεκτρονικής πλατφόρμας υβριδικών διασκέψεων,
-Χορήγηση Ψηφιακών υπογραφών σε Μέλη,
-Τεχνικοί έλεγχοι και επίλυση προβλημάτων στους σταθμούς εργασίας των οργανικών
μονάδων,
-Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής για την αναζήτηση των ΚΑΔ που ανήκουν στο
Β.Ε.Α. Μέσω της εφαρμογής, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει τον ΚΑΔ μέσω της σχετικής
ονομασίας της δραστηριότητας ή το αντίστροφο.
-Προσθήκη στην σελίδα του μηχανισμού One Signal Push. Με την προσθήκη αυτής της
επέκτασης, η ιστοσελίδα του Οργανισμού μας, καθίσταται εργαλείο εξατομικευμένης
ενημέρωσης των χρηστών (που επέλεξαν να εγγραφούν στην συγκεκριμένη υπηρεσία), μέσω
ειδοποιήσεων για τις σημαντικές αναρτήσεις που λαμβάνουν χώρα στον ιστότοπο, επίσης
μπορεί να γίνει αποστολή μνημάτων μέσω της ιστοσελίδας της εφαρμογής στους
εγγεγραμμένους χρήστες.
-Βελτιστοποίηση σχεδιασμού της ιστοσελίδας (κυλιόμενο banner, αλλαγή θέσης
λειτουργιών), ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες του Οργανισμού.
-Εκ νέου παραμετροποίηση και αναβάθμιση της εφαρμογής οικονομικής ενημέρωσης,
ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες του Β.ΕΑ για το οικονομικό έτος 2021.

