
ΣΟ Ε.Β.Ε.Π. ΚΑΣΕΘΕΕ ΒΕΛΣΙΩΜΕΝΕ ΠΡΟΣΑΕΙ ΣΗ ΝΕΑ ΗΓΕΙΑ ΣΟΤ 

ΤΠ.Α.ΑΝ. ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΣΕΞΕΛΙΞΗ ΣΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ KAI ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Γ.Ε.ΜΗ. 
 

Στο πλαίςιο των ςυντονιςμένων και μεθοδευμένων προςπαθειών του Προέδρου του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώσ, κου Β. Κορκίδη και έπειτα από την πρόςφατη ςυνάντηςή του 

με τον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξησ και Ανταγωνιςτικότητασ, κ. Γεράςιμο Γιακουμάτο,  

κατατέθηκαν ςτη νέα ηγεςία του Υπουργείου 10 ενδυναμωμένεσ προτάςεισ έργων, ώριμων προσ 

ένταξη ςτο Σύμφωνο Εταιρικήσ Σχέςησ 2014-2020, που υποςτηρίζουν το ςκοπό του εκςυγχρονιςμού 

των δομών και υπηρεςιών των Επιμελητηρίων όλησ τησ Χώρασ. 
 

Ο Πρόεδροσ του Ε.Β.Ε.Π., εκφράζοντασ την πλήρη ικανοποίηςή του, ενημέρωςε, τόςο τον Υφυπουργό, 

όςο και τον Γ.Γ. Εμπορίου, κ. Σ. Κομνηνό, ότι για δεύτερη ςυνεχόμενη χρονιά το Επιμελητήριο 

ανταποκρίθηκε πλήρωσ, ςτη διαδικαςία κατάθεςησ των ετήςιων οικονομικών καταςτάςεων από τισ 

κεφαλαιουχικέσ εταιρίεσ-μέλη του. Η αποκτηθείςα εμπειρία και τεχνογνωςία από τον πρώτο χρόνο 

εφαρμογήσ του θεςμού ςε ςυνδυαςμό με τον υπερβάλλοντα ζήλο και προςπάθεια που κατέβαλαν οι 

εργαζόμενοι, ςυνέβαλαν αποφαςιςτικά ςτην άρτια υποδοχή και διεκπεραίωςη χιλιάδων ιςολογιςμών 

που υποβλήθηκαν ςε διάςτημα ουςιαςτικά μικρότερο των 4 εργάςιμων ημερών, χωρίσ καμία 

καθυςτέρηςη. 
 

Το Ε.Β.Ε.Π. θεωρεί ότι, με την άριςτη ςυνεργαςία την οποία έχει θεμελιώςει με τισ κατά τόπουσ 

αρμόδιεσ περιφερειακέσ ενότητεσ, Πρωτοδικεία και Δ.Ο.Υ. και την αρτιότητα του ςτελεχιακού 

δυναμικού που διαθέτει, έχει πλέον τη δυνατότητα να λειτουργήςει, με τισ απαιτούμενεσ νομοθετικέσ 

ρυθμίςεισ, ωσ υπερτοπικόσ φορέασ παραλαβήσ, εξυπηρέτηςησ και διευθέτηςησ όλων των 

κατατιθέμενων προσ καταχώριςη επιχειρηματικών πράξεων και εγγράφων, παρέχοντασ υπηρεςίεσ 

Γ.Ε.ΜΗ. ανάλογεσ με αυτέσ τησ Υπηρεςίασ Μίασ Στάςησ, λειτουργώντασ ωσ μοχλόσ ανακούφιςησ τησ 

επιχειρηματικότητασ και αναδεικνύοντασ το Γ.Ε.ΜΗ. ςε κορυφαίο θεςμό καταπολέμηςησ των 

γραφειοκρατικών δυςλειτουργιών. 

Περαιτέρω, το Ε.Β.Ε.Π. υπέβαλε τισ ακόλουθεσ προτάςεισ που έχουν ωσ ςτόχο την αναβάθμιςη του 

ρόλου του Επιμελητηρίου ςτην πειραΰκή επιχειρηματική κοινότητα, αλλά και ςτη ναυτιλία ςε εθνικό 

επίπεδο, ςτη μεγιςτοποίηςη του αποτελέςματοσ των δράςεών του ςτην τοπική κοινωνία, και ςτη 

διαςφάλιςη τησ μεςο-μακροπρόθεςμησ βιωςιμότητάσ του, μέςα από την παροχή ανταποδοτικών 

υπηρεςιών, προσ όλεσ τισ επιχειρήςεισ, αλλά κυρίωσ ςτη δημιουργία ενόσ Οδικού Χάρτη (roadmap) που 



κάθε Επιμελητήριο τησ Χώρασ θα μπορεί να ακολουθήςει, ωσ κέντρο εξυπηρέτηςησ όλων των 

επιχειρήςεων. 
 

Βαςικό χαρακτηριςτικό τουσ είναι η ανάπτυξη ςε διακριτά ςτάδια, με ςυγκεκριμένα και μετρήςιμα 

αποτελέςματα, γεγονόσ που θα επιτρέπει ςτα Επιμελητήρια να αξιολογούν ςυχνά τα οφέλη και να 

αποφαςίζουν για την εξελικτική πορεία τησ κάθε ανταποδοτικήσ εφαρμογήσ.  
 

Συγκεκριμένα, το Ε.Β.Ε.Π. ςχεδιάζει προςεκτικά, βελτιώνει ςυνεχώσ και ήδη υλοποιεί δράςεισ, όπωσ: 
 

1. Δημιουργία & Λειτουργία Χρηματιςτηρίου Εμπορευμάτων & Ναυτιλιακών Αξιών Πειραιά (Χ.Ε.Π.) 

2. Δημιουργία Συςτάδασ Επιχειρήςεων με έμφαςη ςτη Ναυτιλία & ςυναφείσ υπηρεςίεσ (Clusters). 

3. Δημιουργία Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου (Α.Κ.Ε.) ςτον Πειραιά και τισ περιφερειακέσ αγορέσ τησ 

ευρύτερησ περιοχήσ. 

4. Λειτουργία Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτηςησ Επιχειρήςεων (Ε.Κ.Ε.Επ.) από τισ υπηρεςίεσ του Ε.Β.Ε.Π. 

5. Γραφείο Σύνδεςησ Τριτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ με την Απαςχόληςη ςε ςυνεργαςία με ΠΑ.ΠΕΙ. και 

Τ.Ε.Ι. Πειραιά. (Κόμβοσ Ε.Β.Ε.Π.) 

6. Δράςεισ επίλυςησ εμπορικών διαφορών μέςω του Κέντρου Διαμεςολάβηςησ Πειραιώσ (ΚΕ.ΔΙ.Π.) και 

εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων. 

7. Κατάρτιςη, Συμβουλευτική, Πιςτοποίηςη Τεχνικήσ Ικανότητασ Ανέργων. 

8. Συμμετοχή Ε.Β.Ε.Π. ςτο πρόγραμμα διοικητικήσ μεταρρύθμιςησ με έμφαςη ςτισ λιμενικέσ 

δραςτηριότητεσ, τη ναυπηγοεπιςκευή, τισ μεταφορέσ, το εξαγωγικό και διαμετακομιςτικό εμπόριο. 

9. Δημιουργία κέντρου εξυπηρέτηςησ πολιτών (Κ.Ε.Π.) και γραφείου αυτοδιοικητικών υπηρεςιών, 

εντόσ του Επιμελητηρίου. 

10. Βελτίωςη τησ νομοθεςίασ για λειτουργία των Επιμελητηρίων, ωσ υπερτοπικά κέντρα υποδοχήσ και 

διεκπεραίωςησ Γ.Ε.ΜΗ., αντίςτοιχα με την Υπηρεςία Μιασ Στάςησ (Υ.Μ.Σ.). 


