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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Το έτος 2018 υπήρξε έτος αλλαγών για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά
(Ε.Ε.Π.)., αφού ουσιαστικά η Διοίκηση που προέκυψε από τις εκλογές του
Δεκεμβρίου 2017, κλήθηκε να εφαρμόσει τον νέο επιμελητηριακό νόμο 4497/2017.
Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διοικητικής Επιτροπής και ειδικά για
εμένα, που έχω την τιμή και την βαριά ευθύνη να έχω εκλεγεί στο αξίωμα του
Προέδρου του Επιμελητηρίου, αυτή η εντολή αποτελεί ιδιαίτερη «πρόκληση»,
προκειμένου να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για την ανάκτηση του
θεσμικού ρόλου του Επιμελητηρίου και να αξιοποιήσουμε το νομοθετικό πλαίσιο, το
οποίο προσδίδει περαιτέρω δυνατότητες στον διφυή σκοπό λειτουργίας του φορέα.
Σκοπός μας είναι να καταστεί το Επιμελητήριο χρήσιμος Σύμβουλος και βασικός
συνομιλητής της εκάστοτε Κυβέρνησης, επί θεμάτων Οικονομίας, Έρευνας και
Ανάπτυξης, αλλά και αρωγός των μελών του σε θέματα που άπτονται της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας, της διαρκούς και ανανεούμενης ενημέρωσης
και επανεκπαίδευσής τους στις σύγχρονες απαιτήσεις του επιχειρείν, στα νέα
δεδομένα της εποχής.
Ξεκινήσαμε λοιπόν αυτή μας την προσπάθεια, δίνοντας τα πρώτα δείγματα γραφής
μας, όπως περιγραφικά αναφέρονται παρακάτω, δίνοντας καταρχήν έμφαση στην
οικονομική και διοικητική αναδιάρθρωση του Επιμελητηρίου και ακολούθως στην
πραγματοποίηση σημαντικού αριθμού δράσεων και παρεμβάσεων με στόχο την κατά
το δυνατόν καλύτερη εκπροσώπηση των μελών μας.
Και όχι μόνον αυτό. Το Επιμελητήριο ως ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας, είναι
ενεργό και με τις δράσεις του, επιστρέφει στην κοινωνία – από την οποία και
στηρίζεται – αυτό που της αναλογεί, προκειμένου να την κάνει πιο ισχυρή.
Γιατί Ισχυρή Κοινωνία σημαίνει και Ισχυρή Οικονομία!
Δέσμευση, αλλά και υποχρέωσή μας είναι, κάθε έτος, να εμπλουτίζουμε την δράση
μας προς όφελος των επαγγελματιών που εκπροσωπούμε, αλλά και της οικονομίας της
γεωγραφικής μας περιφέρειας και της χώρας γενικότερα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡ. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.Π.
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1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
I.

ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της, η νέα Διοίκηση του Ε.Ε.Π.
έθεσε ως στόχο της τη δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης με τα μέλη του
Επιμελητηρίου, την ενίσχυση ενός συνδέσμου με τα μέλη της, τους επιχειρηματίες,
προκειμένου να καταστεί σαφής η πρόθεσή της – η οποία αποτελούσε και
προεκλογική της δέσμευση – ότι η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και η βελτίωση
των συνθηκών του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος της διοικητικής της
περιφέρειας, αποτελούν ΑΜΕΣΗ και ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ προτεραιότητά της. Σημαντική
ήταν επίσης η απόφαση της Διοίκησης για την ενεργό παρουσία του ΕΕΠ σε
διοργανώσεις και δράσεις λοιπών φορέων, της πόλεως ή της Επιμελητηριακής και
Ακαδημαϊκής Κοινότητας, προκειμένου να υπάρξει και εκεί το αποτύπωμά του, ως
ενεργού εταίρου. Για τους παραπάνω λόγους, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Πειραιά, προχώρησε στις παρακάτω δράσεις και ενέργειες, είτε αυτόνομα, είτε σε
συνεργασία με φορείς, συλλόγους κλπ οργανισμούς, προσκαλώντας τα μέλη του να
μετέχουν σε αυτές, απολαμβάνοντας τα σχετικά οφέλη.
1. Διοργάνωση Ενημερωτικής Ημερίδας με θέμα την «Αναδιάρθρωση του
δανεισμού των
επιχειρήσεων - διαδικασίες ρύθμισης και εξωδικαστικός
μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων», που έλαβε χώρα στις 26 Μαρτίου
2018, στις εγκαταστάσεις του ΕΕΠ.
2. Διοργάνωση Ενημερωτικής Ημερίδας φορολογικού περιεχομένου, σε
συνεργασία με την Πανελλήνια Ενωση Φοροτεχνικών Επιστημόνων, που έλαβε
χώρα στις 23 Μαίου 2018, στις εγκαταστάσεις του ΕΕΠ.
3. Συμμετοχή στην Δράση του Δήμου Πειραιά «Ημέρες Θάλασσας 2018» με την
πραγματοποίηση Ενημερωτικής Ημερίδας με θέμα: «Οι επαγγελματικές
προοπτικές στον τομέα της Ναυτιλίας και των παραναυτιλιακών υπηρεσιών» που
πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πειραιά στις 7 Ιουνίου 2018.
4. Συνδιοργάνωση / Φιλοξενία της 43ης Γενικής Συνέλευσης του
Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) που έλαβε
χώρα στις εγκαταστάσεις του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά στις 24
Φεβρουαρίου 2018. Κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. το μέλος
της Δ.Ε. του Επιμελητηρίου, ο κ. Δημήτριος Συξέρης, εξελέγη Ταμίας του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Α.Ε.Ν.
5. Συμμετοχή του Επιμελητηρίου ως χορηγού, στην πραγματοποίηση του 2ου
Διεθνούς Συνεδρίου για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και την Οικονομική
Δημοκρατία - Μοχλοί Ανάπτυξης και Καινοτομίας, που πραγματοποιήθηκε το
Μάρτιο 2018 στο Ι.Μ.Ε. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
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6. Συνδιοργάνωση / Φιλοξενία της Γενικής Συνέλευσης και τις αρχαιρεσίες της
Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων (Ο.Σ.Υ.Ε.).
7. Διοικητική Υποστήριξη των υποχρεώσεων του τέως Προέδρου του
Επιμελητηρίου κ. Γεώργιου Μπενέτου, έως το πέρας της θητείας του ως
Προέδρου του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης
(INSULEUR).
8. Συμμετοχή στις εργασίες και παράθεση δεξίωσης προς τιμή των ξένων
συνέδρων στο 16ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Γαστρονομίας στον Πόρο από 19-21
Οκτωβρίου 2018, σε συνεργασία με τον τοπικό Εμπορικό Σύλλογο.
9. Συνάντηση με Διοικητή και Υποδιοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. για θέματα που
αφορούν τις ασφαλιστικές εισφορές τ. ΤΕΒΕ των μελών μας, καθώς επίσης και για
αντίστοιχα θέματα σχετικά με τις υποχρεώσεις των εργοδοτών – μελών μας στο
πρώην ΙΚΑ (Οκτώβριος 2018).
10. Συνεργασία με το Start Up Now Forum και συμμετοχή στο συνέδριο
Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας, που έλαβε χώρα στην
Ελευσίνα από 23-24 Νοεμβρίου 2018 και το οποίο απευθύνεται σε startuppers,
επενδυτές, στελέχη και εργαζομένους επιχειρήσεων και οργανισμών
12. Πραγματοποίηση Ημερήσιου Σεμιναρίου στις 8 Δεκεμβρίου 2018 στις
εγκαταστάσεις του ΕΕΠ - υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου- με θέμα: «Το νομικό
και φορολογικό πλαίσιο χρονομίσθωσης ακινήτων - Airbnb».
13. Διαρκής ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου μέσω Δελτίων Τύπου ή
αναρτήσεων στην επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου, για επίκαιρα και
ενδιαφέροντα επαγγελματικά θέματα, όπως:
• Πληροφορίες για προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.
• Πληροφορίες για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.
• Ανταποδοτικές υπηρεσίες σε συνεργασία με την Κ.Ε.Ε.Ε.:
- απόκτηση ψηφιακής υπογραφής
- εύρεση επενδυτικών προγραμμάτων
- μητρώο εγγύησης καταναλωτών
- αίτηση απόκτησης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων
- υπηρεσία ηλεκτρονικής εκπαίδευσης
- δικτύωση επιχειρήσεων
- γενικό μητρώο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

II. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Η Διοίκηση του Ε.Ε.Π. κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου της θητείας της – και
προκειμένου να ανταποκριθεί το Επιμελητήριο αποτελεσματικά και ουσιαστικά στο
ρόλο του ως κοινωνικού εταίρου και συνομιλητή του κράτους και της πόληςπαρενέβη όπου κρίθηκε αναγκαίο, είτε συμμετέχοντας στο δημόσιο διάλογο, είτε
υποβάλλοντας προτάσεις και λύσεις για θέματα που αφορούν στην οικονομική
ανάπτυξη, το εθνικό και ευρωπαϊκό διεθνές περιβάλλον, τις ευκαιρίες επενδύσεων,
την εξωστρέφεια κ.α.. Ακολουθεί η παράθεση των παρεμβάσεων αυτών:
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1. Συμμετοχή στις διευρυμένες συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν το Μάρτιο
και τον Απρίλιο του 2018 στο Υπουργείο Ναυτιλίας, με θέμα το μεταφορικό
ισοδύναμο.
2. Υποβολή των προτάσεων του Ε.Ε.Π. για το Master Plan του ΟΛΠ στις 15
Φεβρουαρίου 2018.
3. Έναρξη διαλόγου με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και προετοιμασία για την
υπογραφή μνημονίου συνεργασίας (Μάιος 2018).
4. Παρέμβαση και υποβολή προτάσεων στο υπό διαμόρφωση νομοθετικό
πλαίσιο για τη λειτουργία υδατοδρομίων, μέσω του εκπροσώπου μας στον
Ε.Ο.Α.Ε.Ν.( Σεπτέμβριος 2018).
5. Συμμετοχή του Προέδρου του Επιμελητηρίου στις εργασίες του Ευρωπαϊκού
Επιμελητηρίου των Επιχειρήσεων, "New Challenges - New Opportunities" στις
Βρυξέλλες στις 10 Οκτωβρίου 2018.
6. Συνδιοργάνωση με το Επιμελητήριο Δράμας και συμμετοχή του Προέδρου
του Επιμελητηρίου στην 4η Αποκεντρωμένη Συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και της Γενικής Διεύθυνσης Αστικής και Περιφερειακής Πολιτικής, με
θέμα την Ενίσχυση της Ανάπτυξης και της Συνοχής στις συνοριακές Περιφέρειες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στη Δράμα στις 25 Οκτβρίου
2018.
7. Εκπροσώπηση του Επιμελητηρίου στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
και στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος
(Κ.Ε.Ε.Ε.) από μέλη του Δ.Σ.. (Σεπτέμβριος 2018).
8. Εκπροσώπηση του Επιμελητηρίου από τον τ. Πρόεδρο και Πρόεδρο του
Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης (INSULEUR), στις
συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Μάλτας και τον Γενικό
Γραμματέα Εθνικού Κοινοβουλίου Μάλτας (Μάλτα 22-28/02/18).
9. Εκπροσώπηση του Επιμελητηρίου από τον τ. Πρόεδρο και Πρόεδρο του
Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης (INSULEUR), στην
ημερίδα του Δικτύου, με θέμα: «Made in Med-crafting the future Mediterranean»
που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη στις 21 Μαρτίου 2018.
10. Εκπροσώπηση του Επιμελητηρίου από τον τ. Πρόεδρο και Πρόεδρο του
Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης (INSULEUR), στην
Γενική Συνέλευση του Δικτύου στις Βρυξέλλες, στις 30 Απριλίου 2018.
11. Εκπροσώπηση από τον Πρόεδρο και τον Υπεύθυνο Συμβουλευτικής
Υποστήριξης Επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου στην 44η Γενική Συνέλευση του
Ε.Ο.Α.Ε.Ν. στην Καβάλα, από 01-02 Δεκεμβρίου 2018.
12. Εκπροσώπηση από τον Πρόεδρο στην 2η Διεθνή Συνάντηση των Αθηνών για τις
ΜμΕ: «Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οικονομική δημοκρατία: μοχλοί
ανάπτυξης και καινοτομίας» που πραγματοποιήθηκε από 8-9 Μαρτίου 2018.
13. Εκπροσώπηση από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Ι. Βουτσινά και τον
Πρόεδρο του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης
(INSULEUR-ΔΙ.Ν.Ε.Ε.Ε.) κ. Γ. Μπενέτο στο Διεθνές Συνέδριο BLUEISLAND
με θέμα «Προς μια Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμο Τουρισμό στα Νησιά» . που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ε.Ο.Κ.Ε. στις Βρυξέλλες στις 11 Απριλίου
2018.
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14. Αποστολή εγγράφου με τις θέσεις του Επιμελητηρίου σε τεχνικά θέματα στην
κατασκευή και διάθεση κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα. (07/05).
15. Αποστολή εγγράφου με τις θέσεις του Επιμελητηρίου για την Αδήλωτη
εργασία (11/06).
16. Αποστολή εγγράφου με τις θέσεις του Επιμελητηρίου για τον Θεματικό
τουρισμό (29/06).
17. Αποστολή εγγράφου με τις θέσεις του Επιμελητηρίου για τα χρέη των
επαγγελματιών στους Δήμους (19/07).
18. Αποστολή εγγράφου με τις θέσεις του Επιμελητηρίου για την Δομή στήριξης
ΜμΕ (02/08).
19. Αποστολή εγγράφου με τις θέσεις του Επιμελητηρίου και φορέων του Πειραιά
για το κυκλοφοριακό έργο Σχιστού - Σκαραμαγκά (04/06).
20. Αποστολή εγγράφου με τις θέσεις του Επιμελητηρίου για την απασχόληση /
μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για εργασία (25/10).
21. Αποστολή εγγράφου με τις θέσεις του Επιμελητηρίου για τον έλεγχο του
παρεμπορίου (04/12). Σημειώνεται ότι υπήρξε σχετική απάντηση αρμοδίως και
συγκροτήθηκε κλιμάκιο ελέγχου (18/12).
22. Αποστολή εγγράφου με τις θέσεις του Επιμελητηρίου για επαγγελματικά
θέματα των εκπαιδευτών οδηγών (21/12).

III.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Ε.Ε.Ε.)
Εκλογή του Προέδρου του Επιμελητηρίου κ. Ι. Βουτσινά στην Διοικητική Επιτροπή
στην θέση του Υπευθύνου Έρευνας και Ανάπτυξης.
Εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου στη Γενική Συνέλευση πέραν του νομίμου
εκπροσώπου Προέδρου κ. Ι. Βουτσινά, είναι ο κ. Π. Πολιτάκης (Οικονομικός
Επόπτης Ε.Ε.Π.), με αναπληρωτές του, τους κ.κ. Νικόλαο Παπαγεωργίου
Α΄Αντιπρόεδρο Ε.Ε.Π.) και Σαράντο Ευσταθόπουλο (μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Π.).
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
(Ε.Ο.Α.Ε.Ν.).
Εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου στη Γενική Συνέλευση είναι οι κ.κ.:
Ιωάννης Βουτσινάς, Πρόεδρος Ε.Ε.Π.
Δημήτριος Συξέρης, Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων
Αναπληρωτές τους οι κ.κ.:
Νικόλαος Παπαγεωργίου, Α΄ Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Π.
Μιχαήλ Πρωτοψάλτης, Μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Π.
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Κατά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα κατά την 43η Γενική Συνέλευση του
Ε.Ο.Α.Ε.Ν. στις 24 Φεβρουαρίου 2018, ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης
Επιχειρήσεων Ε.Ε.Π. Δημήτριος Συξέρης, εξελέγη στη θέση του Οικονομικού
Επόπτη του Ομίλου.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΉΣ
Εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου οι κ.κ.:
Ιωάννης Βουτσινάς (Πρόεδρος Ε.Ε.Π.)
Σαράντος Ευσταθόπουλος (Μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Π.)
Δημήτριος Μανωλάκος (Μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Π.)
Κωνσταντίνος Μαρκουλιδάκης (Μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Π.).
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (Εθνική Ελληνική Επιτροπή)
Εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου οι κ.κ.:
Ιωάννης Βουτσινάς (Πρόεδρος Ε.Ε.Π.)
Γεώργιος Ανδρέου (μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Π.)
Αναπληρωτές τους οι κ.κ.:
Κ. Νικολάου και Μ. Νικολάου (μέλη Δ.Σ.) αντίστοιχα.
Κατά τις αρχαιρεσίες του φορέα για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ο
κ. Γεώργιος Ανδρέου, μέλος του Δ.Σ. του Ε.Ε.Π. εξελέξη μέλος του Δ.Σ. του φορέα.
ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ (Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε.).
Εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου οι κ.κ.:
Β. Γιαννιού, μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Π.
Ρ. Μπουρδάκου, μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Π.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΕ.ΔΙ.Π.).
Εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου οι κ.κ.:
Ιωάννης Βουτσινάς, Πρόεδρος Ε.Ε.Π.
Αλεξάνδρα. Παντελάρου, μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Π.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
Εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου οι κ.κ.:
Γεώργιος Χασιακής, μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Π.
Αναπληρώτρια, η κα Μαρία Δασκαλάκη, μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Π.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ
Εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου οι κ.κ.:
Μιχαήλ Πρωτοψάλτης, μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Π.
Αναπληρώτρια η κα Αλεξάνδρα Παντελάρου, μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Π.

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ
I. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
1.

2.

3.

Συνεργασία με την Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Ε.Ε.Τ.ΕΚ.), στην διοργάνωση Εργαστηρίου Εκπαίδευσης με θέμα
«Μάθηση βασισμένη στην εργασία » το οποίο πραγματοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις του Ε.Ε.Π. στις 12 Μαίου 2018.
Δρομολόγηση
στρατηγικής ένταξης του Επιμελητηρίου στην διαδικασία
σεμιναριακής εκπαίδευσης & κατάρτισης, που δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής
στη διαδρομή πιστοποίησης-εκπαίδευσης σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο, για την
πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων μη τυπικής
εκπαίδευσης, μέσω εξετάσεων που διοργανώνονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Συμμετοχή και παρέμβαση του Προέδρου Ι. Βουτσινά, στην ημερίδα της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων (Π.Ο.Ε.Β.Υ.),
με θέμα: «Η αναβάθμιση του επαγγέλματος του τοποθετητή υαλοπινάκων», η
οποία πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο στις 3 Οκτωβρίου 2018.

II. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Το Ε.Ε.Π. έχει ως άξονα της πολιτικής του την όσο το δυντόν μεγαλύτερη
ανταποδοτική σχέση προς τα μέλη του, είτε αυτή είναι σε παροχή υπηρεσιών, είτε
πληροφοριών, είτε δράσεων και ευκαιριών, προκειμένου να ενισχυθεί η
αποτελεσματικότητά τους, να επιτευχθεί η βιωσιμότητα, αλλά και η περαιτέρω
ανάπτυξή τους, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας, με άμεσο ωφελούμενο το
επιχειρείν και έμμεσο την ίδια την οικονομία της χώρας. Για τους παραπάνω
λόγους το Ε.Ε.Π. είχε:
1. Συμμετοχή στην έρευνα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος
(Κ.Ε.Ε.Ε.)., με θέμα την ανίχνευση και καταγραφή των πρόσθετων ανταποδοτικών
υπηρεσιών (προστιθέμενης αξίας) των Επιμελητηρίων προς τις επιχειρήσεις.
2. Συμμετοχή στην έρευνα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος
(Κ.Ε.Ε.Ε.)., με θέμα την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και τις διεθνείς σχέσεις.
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III.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Τα Επιμελητήρια αποτελούν κομμάτια της κοινωνίας και ως τέτοια, δεν θα
μπορούσαν να απέχουν από όσα συμβαίνουν καθημερινά στις πόλεις, στα χωριά,
στα νησιά, σε όλη τη χώρα. Με αυτή του την ιδιότητα, όχι μόνο του οικονομικού,
επαγγελματικού και επιχειρηματικού φορέα, αλλά ως κοινωνικού εταίρου, το
Ε.Ε.Π., υπογράμμισε κατά το έτος 2018, με τη δράση και τις ενέργειές του και
αυτή τη διάσταση των Επιμελητηρίων. Μια δράση που πρέπει σαφώς να είναι
εντονότερη, ισχυρότερη, ευρύτερη. Γιατί όταν η κοινωνία είναι ισχυρή, τότε και η
οικονομία είναι ισχυρή.
1. Σε συνέχεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Επιμελητήριο Χαλκιδικής και
υποβολής αιτήματος για την αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης, για τους
πυρόπληκτους της περιφέρειάς μας από την καταστροφική πυρκαγιά της
23ης Ιουλίου 2018, υπήρξε συγκινητική ανταπόκριση, γεγονός που
αναδεικνύει την αλληλεγγύη μεταξύ των Επιμελητηριακών Φορέων, ως
κοινωνικών εταίρων, ως αναπόσπαστων κυτάρρων της κοινωνίας, από την
οποία προέρχονται αλλά και συντηρούνται.
2. Έκδοση σχετικού δελτίου τύπου με αφορμή τον ξαφνικό θάνατο του
Πειραιώτη επιχειρηματία Στέλιου Σκλαβενίτη.
3. Συνυπογραφή επιστολής φορέων του Πειραιά, για την μετεγκατάσταση των
Δικαστηρίων της πόλης, στο ακίνητο της πρώην Ραλλείου σχολής (12/03).
4. Παρέμβαση για τη μεταφορά στάσης λεωφορείων του ΟΑΣΑ στην Ακτή
Ποσειδώνος στον Πειραιά σε άλλο ασφαλέστερο σημείο, λόγω
επικινδυνότητας (12/07). Σημειώνεται ότι υπήρξε σχετική απάντηση από
τον Ο.Α.Σ.Α. (23/08).
5. Συμμετοχή με εκπροσώπους μας τα μέλη του Δ.Σ. κα. Α. Παντελάρου και
κ. Γ. Ανδρέου, στην Επιτροπή βράβευσης Κορυφαίων Ελλήνων
Ασφαλιστικών Συμβούλων των «Insurance Awards Φίλιππος Μωράκης»
(08/06).
6. Συμμετοχή με εκπροσώπους μας σε Επιτροπές Φορέων Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών (Φ.Δ.Π.Π.), ως εξής (05/06):
• Για τον «Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα,
Υμηττού και
Νοτιοανατολικής Αττικής», τον κ. Ζ. Πελέκη (μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Π.), με
αναπληρωματική την κα. Α. Δαλακλή (μέλος Ε.Ε.Π.).
• Για τον «Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιας
Πελοποννήσου – Κυθήρων», τον κ. M. Πρωτοψάλτη (μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Π.),
με αναπληρωματικό τον κ. Ι. Αυγερινό (μέλος Ε.Ε.Π.).
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3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙA
Η νέα διοίκηση του Επιμελητηρίου προκειμένου να εφαρμόσει ένα νέο, πιο
σύγχρονο και αποτελεσματικό μοντέλο Διοικητικής λειτουργίας, πραγματοποίησε
μετά από τη λήψη των σχετικών Διοικητικών Πράξεων, τις παρακάτω παρεμβάσεις:
1. Πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας κατά ΕΛΟΤ 1429:2008, 1431-2:2008,
1431-3:2008.
2. Διαδικασία επικαιροποίησης συστήματος διαχείρισης ποιότητας, κατά ISO
9001/2015.
3. Εναρμόνιση με τον ν. 4412/2016, περί Κανονισμού Προμηθειών.
4. Μοντελοποίηση διαδικασιών οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας των
υπηρεσιών του Ε.Ε.Π.
Ε.Ε.Π...
5. Λογιστική & Νομική θωράκιση της λειτουργίας του Ε.Ε.Π. σε συνεργασία με
εξειδικευμένους επιστήμονες – εξωτερικούς συνεργάτες.
6. Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη με κριτήρια Α.Σ.Ε.Π. (ν. 4497/2017).
7. Ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας μετά από σχετικές διαδικασίες.
8. Τήρηση κανόνων ασφαλείας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
9. Τακτοποίηση εκκρεμών υποθέσεων διοικητικού και οικονομικού χαρακτήρα.
10. Βελτίωση οργάνωσης αρχείων και εκκαθάριση προεγγραφών Μητρώου.
11. Αποστολή αρχείων δαπανών παρελθόντων ετών στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
12. Καταγραφή και μεθόδευση είσπραξης οφειλών.
13. Αποστολή εγγράφων αρχείου προς καταστροφή, μετά από συνεννόηση με το
Γενικό Λογιστήριο στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.
14. Αντικατάσταση εκπροσωπήσεων του Επιμελητηρίου σε διάφορους φορείς.
15. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Δ.Σ. στην Δ.Ε..
16. Θέσπιση κανονισμού λειτουργίας Δ.Ε..
17. Εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών
δεδομένων (G.D.P.R.).
18. Διαχείριση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού.
19. Εργονομική διευθέτηση κύριων χώρων και αποθηκών Επιμελητηρίου.
(Σημειώνεται ότι η σύνταξη του ως άνω κειμένου έγινε σε θεματική μορφή και τα επί μέρους
στοιχεία, όπως έγγραφα και φωτογραφικό υλικό, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα, ενταγμένα
στο αρχείο του Επιμελητηρίου και στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
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