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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Ιστορικό Ίδρυσης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Αθηνών - Ε.Β.Ε.Α. 

Λίγα χρόνια μετά τη δημιουργία του ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους ιδρύθηκαν τα πρώτα 

Επιμελητήρια, με το Β.Δ. της 22ης Μαΐου 1836 "Περί συστάσεως εμπορικών επιμελητηρίων 

και εμπορικών εταιριών". 

 

Με τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην πόλη της Αθήνας ιδρύθηκε, το 1841, το 

Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών.  

 

Οι μεταβολές που επήλθαν, στις αρχές του 20ου αιώνα, στην πολιτική, οικονομική και 

κοινωνική ζωή του τόπου σε συνδυασμό με την αλματώδη ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου 

στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, έδωσαν μια νέα πνοή στον επιμελητηριακό 

θεσμό, γεγονός το οποίο σηματοδοτείται με το νόμο 184/1914 "Περί συστάσεως 

εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων", η δομή και λειτουργία των οποίων στηρίζεται 

στο γαλλογερμανικό πρότυπο. 

 

Στα νέα αυτά νομοθετικά πλαίσια, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 

ιδρύθηκε από 30 Νοεμβρίου του έτους 1914, άρχισε δε να λειτουργεί το Φεβρουάριο του 

1919. 

 

Στα νεότερα χρόνια ο Ν. 1089/1980 αντικατέστησε το αρχικό νόμο, που είχε υποστεί αρκετές 

τροποποιήσεις (με την ίδρυση αυτοτελών Βιοτεχνικών και Επαγγελματικών 

Επιμελητηρίων, τα οποία διαχωρίστηκαν από τα Εμπορικά και Βιομηχανικά κλπ.).  Ο 

νόμος αυτός διατήρησε τη μορφή των Επιμελητηρίων ως Ν.Π.Δ.Δ. και την 

υποχρεωτικότητα της εγγραφής των ασκούντων "εμπορική δραστηριότητα" ως μελών 

των, καθόρισε τους σκοπούς και τις δραστηριότητές των και οργάνωσε τη δομή και τη 

λειτουργία των Επιμελητηρίων σύμφωνα με τις τότε εθνικές ανάγκες και τα διεθνή 

πρότυπα, με μόνο, ίσως, μειονέκτημα την ασφυκτική διοικητική και διαχειριστική 

εποπτεία των Επιμελητηρίων από την κεντρική εξουσία. 

 

Η ένταξη, το 1981, της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και οι νέες 

ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κόλπους της ενιαίας 

ευρωπαϊκής αγοράς έθεσαν επιτακτικά την ανάγκη μιας, τροποποιημένης, επιμελητηριακής 

δράσης, ενώ ταυτόχρονα ενίσχυσαν τους, φυσικούς, δεσμούς του Ε.Β.Ε.Α. με τα άλλα 

επιμελητήρια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Στη συνέχεια το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο τροποποιήθηκε με το Ν. 2081/1992, (που 

αντικατέστησε το Ν. 1089/1980 και το Ν. 1746/88) και έδωσε μια νέα και σύγχρονη πνοή 

στον Επιμελητηριακό θεσμό και παρείχε σ' αυτόν Διοικητική και Διαχειριστική 

αυτοτέλεια. 
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Το Ε.Β.Ε.Α., στα χρόνια που ακολούθησαν, συμβουλεύοντας την Πολιτεία σε μια σειρά από 

ζητήματα που συνδέονται, στενά, με την οικονομική ανάπτυξη αλλά και την πρόοδο της χώρας, 

συνέβαλε, αποφασιστικά, στην αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων και την προώθηση 

λύσεων, επωφελών για την εθνική οικονομία. 

 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών - Ε.Β.Ε.Α. είναι Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου που έχει ως σκοπό «την προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου και 

της βιομηχανίας, στην περιφέρειά του, μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων της εθνικής 

οικονομίας και γενικότερα της οικονομικής προόδου αυτής. Αποτελεί τον θεσμοθετημένο 

Σύμβουλο της Πολιτείας σε θέματα αναπτυξιακής πολιτικής. Παρακολουθεί τις σύγχρονες 

προκλήσεις και εξελίξεις του οικονομικού και επιχειρηματικού γίγνεσθαι και παρεμβαίνει 

με την κατάλληλη οργάνωση προκειμένου να επιτύχει δυναμική και ισόρροπη ανάπτυξη 

των κλάδων της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιφέρειά του".   

 

Το Ε.Β.Ε.Α. αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της 

χώρας μας και απαριθμεί περισσότερες από 80.000 ενεργές επιχειρήσεις ως μέλη του. 
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1.2. Δήλωση του Προέδρου Δ.Σ. του Οργανισμού 

Πιστεύουμε ότι η Βιώσιμη Ανάπτυξη ως έννοια, αλλά και ως ακολουθούμενη πρακτική στο 

επιχειρηματικό «γίγνεσθαι» είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την άσκηση υπεύθυνης 

επιχειρηματικότητας και πρέπει να αποτελεί στρατηγική επιλογή της κάθε επιχείρησης.  

 

Θεωρούμε ότι είναι ανάγκη σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, να καλλιεργήσουμε μια επιχειρηματική 

κουλτούρα που θα συνδέει το οικονομικό κέρδος με το κοινωνικό όφελος. Μια φιλόδοξη και 

δημιουργική επιχειρηματική κουλτούρα που θα καινοτομεί, θα παράγει πλούτο και θα 

δημιουργεί θέσεις εργασίας. Μια επιχειρηματική κουλτούρα με συνείδηση της κοινωνικής της 

ευθύνης που θα επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό, στην έρευνα και στην τεχνολογία, στην 

προστασία του περιβάλλοντος και στην προστασία της ευημερίας των επόμενων γενεών. 

 

Εναπόκειται, στις ίδιες τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν έγκαιρα στις αλλαγές του 

οικονομικού περιβάλλοντος, μετατρέποντας την κρίση σε ευκαιρία, αλλά ενεργώντας με 

υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία.  

 

Εναπόκειται, σ’ όλους εμάς τους θεσμικούς παράγοντες να στηρίξουμε και να ενθαρρύνουμε 

αυτές τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, χαράσσοντας μια νέα δημιουργική πορεία που θα 

απελευθερώσει το τεράστιο παραγωγικό δυναμικό της χώρας μας, θα προσελκύσει νέες 

επενδύσεις και θα καταστήσει την οικονομία μας περισσότερο δυναμική και ανταγωνιστική.  

 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών είναι υπερήφανο που αποτελεί μέλος του 

Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε., από τον Ιούνιο του 2008, της μεγαλύτερης διεθνούς 

εθελοντικής πρωτοβουλίας σε εταιρικό επίπεδο. 

 

Με την υποβολή της παρούσης Έκθεσης Προόδου, περιόδου 2014 - 2015, του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, επιβεβαιώνουμε εκ νέου τη δέσμευσή μας για την 

εθελοντική υιοθέτηση των δέκα  Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε., στους τομείς 

των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των Συνθηκών Εργασίας, του Περιβάλλοντος και της 

Καταπολέμησης της Διαφθοράς και δηλώνουμε ότι δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην τήρηση και 

στη διάδοσή τους, τόσο προς την επιχειρηματική κοινότητα, αλλά και προς τους εργαζομένους 

μας,  τους συμμετόχους μας και την κοινωνία γενικότερα, με σκοπό την προώθηση των στόχων  

της Βιώσιμης Ανάπτυξης και την επίτευξη Κοινωνικής Συνοχής. 

 

                 Με εκτίμηση,  

 

       Κωνσταντίνος Μίχαλος 

       Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Β.Ε.Α. 
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1.3. Σημασία της συμμετοχής του Ε.Β.Ε.Α. στο Οικουμενικό Σύμφωνο 

του Ο.Η.Ε. 

Tο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ, είναι ένα πλαίσιο για τους Οργανισμούς και τις επιχειρήσεις 

που δεσμεύονται να ευθυγραμμίσουν τις λειτουργίες τους και τις στρατηγικές τους με 10 

παγκόσμια αποδεκτές αρχές στους τομείς των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των 

Συνθηκών Εργασίας, του Περιβάλλοντος και της Καταπολέμησης της Διαφθοράς. 

 

Το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ είναι μία πλατφόρμα πολιτικής, αλλά και ένα πρακτικό 

πλαίσιο για τις εταιρείες που έχουν δεσμευθεί για βιωσιμότητα και υπεύθυνες εταιρικές 

πρακτικές.  Ως πολυσυμμετοχική ηγετική πρωτοβουλία το Σύμφωνο, επιδιώκει να 

ευθυγραμμίσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και στρατηγικές με δέκα (10) παγκόσμια 

αποδεκτές Αρχές στους τομείς των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Εργασίας, του 

Περιβάλλοντος και της Καταπολέμησης της Διαφθοράς και να κατευθύνει δράσεις που 

υποστηρίζουν τους ευρύτερους παγκόσμιους στόχους των Ηνωμένων Εθνών στην προώθηση 

πολιτικών για την επίτευξη Βιώσιμης Ανάπτυξης.  

 

Το Οικουμενικό Σύμφωνο είναι η μεγαλύτερη διεθνής εθελοντική πρωτοβουλία σε εταιρικό 

επίπεδο.   Συμμετέχουν πάνω από 8.700 εταιρείες και οργανισμοί σε πάνω από 130 χώρες.   

 

Μέσω της συμμετοχής του το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, στην 

Πρωτοβουλία του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. αφενός έχει πρόσβαση σε ένα 

ολοκληρωμένο και αξιόπιστο πλαίσιο πολιτικών για το σχεδιασμό και την εφαρμογή υπεύθυνων 

επιχειρηματικών πρακτικών, πολιτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και εταιρικής 

διακυβέρνησης με στόχο την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και αφετέρου μέσω της εφαρμογής 

των αρχών αυτών συμβάλλει στην προώθηση και στη διάδοσή τους στην επιχειρηματική 

κοινότητα. 

 

Με την Έκθεση Προόδου, περιόδου 2014 - 2015 επιχειρείται  η προσπάθεια παρουσίασης των 

πολιτικών του Ε.Β.Ε.Α. που εναρμονίζονται με την υποστήριξη των δέκα Αρχών του 

Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. και της βελτίωσης που έχει επιτευχθεί στους τομείς 

προώθησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, εφαρμογής κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας 

για τη βελτίωση του Εργασιακού Περιβάλλοντος, αλλά και προγραμμάτων επιμόρφωσης αφενός 

των εργαζομένων στο Επιμελητήριο και αφετέρου των στελεχών των Επιχειρήσεων, με στόχο 

την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους. Επίσης, παρουσιάζονται οι πολιτικές 

Περιβαλλοντικής Υπευθυνότητας του Φορέα, καθώς και η συμμετοχή του στη διαμόρφωση 

ευνοϊκών συνθηκών για την επίτευξη Διαφάνειας και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.  

 

Για την προώθηση της άσκησης Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και την επίτευξη Βιώσιμης 

Ανάπτυξης το Ε.Β.Ε.Α. αναγνωρίζει ότι: 
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 Η Βιώσιμη Ανάπτυξη μπορεί να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για τη χώρα 

μας, τόσο σε μικροοικονομικό όσο και σε μακροοικονομικό επίπεδο. 

 Όλοι οι επιχειρηματικοί φορείς οφείλουν να προσεγγίσουν τα θέματα Βιώσιμης 

Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας με έναν συστηματικό τρόπο που να 

ενδυναμώνουν την Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα. 

 Η δύσκολη εποχή που διανύουμε, καθιστά τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Υπεύθυνη 

Επιχειρηματικότητα σημαντικούς τροχούς ανάπτυξης με γνώμονα τη μακροπρόθεσμη 

αρμονική και αμοιβαίως επωφελή συνύπαρξη και συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων 

μερών για την ανάπτυξη μιας Βιώσιμης Οικονομίας με  Κοινωνική Συνοχή. 

 Οι επιχειρήσεις και οι φορείς που προωθούν τη Βιωσιμότητα συμπεριλαμβανομένης της 

πολιτείας, μπορούν, ακόμη και στη σημερινή συγκυρία, να αξιοποιήσουν  τους κρίσιμους 

εκείνους πόρους, (ανθρώπινο δυναμικό, υλικοτεχνική υποδομή, τεχνογνωσία, εμπειρία, 

καλές πρακτικές) που είναι πολύτιμοι για την υιοθέτηση πολιτικών και δράσεων 

Βιωσιμότητας με στόχο την ανάπτυξη ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου που μέσα από 

συνεργατικές δράσεις, καινοτομία και αποτελεσματικότητα θα συμβάλλει στην ανάπτυξη 

της ανταγωνιστικότητας. 

 H ανάπτυξη μεθοδολογικών προσεγγίσεων που υποστηρίζουν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

πρέπει να προωθηθούν στην επιχειρηματική κοινότητα και να γίνουν εργαλεία διαφάνειας 

και λογοδοσίας στην επιχειρηματική πρακτική.  

 Οι Ελληνικοί φορείς, τόσο οι θεσμικοί όσο και οι επιχειρηματικοί, θα πρέπει να 

προωθήσουν τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες σχετικά με το Reporting or explain καθώς και τους 

στόχους της στρατηγικής “ΕUROPE 2020” προσαρμοσμένους στους Εθνικούς στόχους. 

 

 

1.4. Η Συμβολή του Ε.Β.Ε.Α. στην Ε.Κ.Ε. & τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, έχοντας κατανοήσει ότι στο πλαίσιο του 

σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος η εταιρική κοινωνική ευθύνη τείνει να αποτελέσει εγγενή 

παράγοντα της λειτουργίας των επιχειρήσεων, καθώς,  στις σύγχρονες ανοιχτές οικονομίες, ο 

ιδιωτικός τομέας καθίσταται όλο και περισσότερο κύριος παραγωγός πλούτου, ο 

σημαντικότερος δημιουργός ανάπτυξης και καινοτομίας και ο μεγαλύτερος εργοδότης. Αλλά και 

γιατί, όλο και μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας διεξάγεται από μεγάλες, 

οργανωμένες επιχειρήσεις, εκτεθειμένες στον παγκόσμιο ανταγωνισμό και στις απαιτήσεις των 

σύγχρονων δημοκρατικών κοινωνιών. Προσπαθεί, λοιπόν, μέσα από τις πρωτοβουλίες που 

αναλαμβάνει να μεταδώσει στις επιχειρήσεις – μέλη του, την αντίληψη ότι η Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη και η τήρηση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης δεν είναι παράπλευρη 

δραστηριότητα, αλλά μέρος του σκληρού πυρήνα της επιχειρηματικής αντίληψης, 

πρωτοβουλίας και δράσης.  

 

Με προωθητικές δράσεις, με τη συμμετοχή του στα επίσημα δίκτυα για την Ε.Κ.Ε., αλλά και με 

έντονη αρθρογραφία σε εφημερίδες και περιοδικά επιχειρηματικού χαρακτήρα, το Ε.Β.Ε.Α., 

μεταφέρει το μήνυμα στις ελληνικές επιχειρήσεις, ότι οφείλουν, σήμερα, στα πλαίσια ανάπτυξης 
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της ανταγωνιστικότητάς τους να αναδείξουν την ταύτιση των δικών τους συμφερόντων με αυτά, 

μιας ανοιχτής, συνεκτικής και προοδεύουσας κοινωνίας και να συμπεριλάβουν την Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη στην αμυντική τους ασπίδα, σε μια μακρόχρονη προοπτική ως επένδυση για 

την εξασφάλιση της μακροβιότητάς και της Βιώσιμης Ανάπτυξής τους. 

 

1. Συμμετοχή στο  Ελληνικό Δίκτυο Ε.Κ.Ε. 

 

Το Ε.Β.Ε.Α., είναι από τα ιδρυτικά μέλη του μη Κερδοσκοπικού Σωματείου που συστήθηκε το 

2000, με την επωνυμία: «Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη». Το εν λόγω 

σωματείο έχει ως αποστολή την προώθηση της έννοιας της Ε.Κ.Ε. και την προβολή της τόσο 

προς τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και προς το κοινωνικό περιβάλλον, με απώτερο στόχο την 

ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.  

 

Το Ε.Β.Ε.Α. φιλοξένησε δωρεάν στις  εγκαταστάσεις του την Έδρα του ανωτέρω Δικτύου 

από την Ίδρυσή του έως το 2006 περίπου, όπου μεταφέρθηκε σε ανεξάρτητο 

ενοικιαζόμενο χώρο. 

 

2. Συμμετοχή στο Ελληνικό Δίκτυο GLOBAL COMPACT του Ο.Η.Ε. 

Το ΕΒΕΑ, τον Ιούνιο του 2008, έγινε μέλος του Ελληνικού Δικτύου Global Compact του 

Ο.Η.Ε. προσυπογράφοντας τη δέσμευσή του για την τήρηση και την διάδοση των 10 Αρχών του 

εν λόγω Συμφώνου. 

 

Η ένταξη του Ε.Β.Ε.Α. στο  Ελληνικό Δίκτυο για το Οικουμενικό Σύμφωνο του άνοιξε  

νέους ορίζοντες για την ανάπτυξη ευρύτερων συνεργασιών για τη διάδοση και 

προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ενώ επί πλέον του έδωσε τη δυνατότητα της 

προβολής των δράσεων Ε.Κ.Ε. των ελληνικών επιχειρήσεων, τόσο σε τοπικό όσο και σε 

διεθνές επίπεδο. 

 

Όπως είναι γνωστό, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), προκειμένου να στρέψει τις 

επιχειρήσεις προς την κατεύθυνση της αειφόρου και  βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της ανάληψης 

εθελοντικών δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας  και ανάπτυξης ανάλογων συμπεριφορών, 

δημιούργησε τα τελευταία χρόνια το Οικουμενικό  Σύμφωνο - Global Compact.  

Το Οικουμενικό Σύμφωνο, απαρτίζεται από δέκα αρχές που εντάσσονται κάτω από τέσσερεις 

γενικότερους θεματικούς άξονες, όπως :  

 

 Ανθρώπινα Δικαιώματα 

 Εργασιακές Σχέσεις 

 Περιβάλλον 

 Διαφθορά 
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Στο Σύμφωνο, μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις, ακαδημαϊκοί φορείς, κυβερνητικοί 

οργανισμοί, κ.λπ.  

Για την αποτελεσματικότερη διάδοση των αρχών του Συμφώνου σε τοπικό επίπεδο, έχουν 

δημιουργηθεί Εθνικά Δίκτυα Global Compact σε εκατό και πλέον χώρες σ’ όλο τον κόσμο. 

 

3. Συμμετοχή στην Πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» 

 

Το Ε.Β.Ε.Α. συμμετέχει, επίσης, ως Ιδρυτικό Μέλος από τον Απρίλιο του έτους 2014 στην 

Πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» και έχει υπογράψει  και σχετικό Μνημόνιο 

Συνεργασίας με τον Συντονιστή αυτής, το μη Κερδοσκοπικό Φορέα Quality Net 

Foundation.  

Η Πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» αφορά στην ανάπτυξη ενός συστηματοποιημένου 

διαλόγου, καθώς και στη δημιουργία μεθοδολογιών που θα υποστηρίζουν την πορεία της 

χώρας μας προς την Βιώσιμη Ανάπτυξη και τη χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής για την άσκηση 

Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. 

Η επίσημη εναρκτήρια εκδήλωση της παραπάνω Πρωτοβουλίας, έλαβε χώρα την 29η 

Απριλίου 2014 στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, όπου υπογράφηκε και η σχετική 

Ιδρυτική Διακήρυξη Έναρξης του Διαλόγου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη.  

 

Η ανωτέρω πρωτοβουλία, συντονίζεται από τον μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό QUALITY 

NET FOUNDATION & υποστηρίζεται ενεργά από τους σημαντικότερους φορείς της 

Ελληνικής Επιχειρηματικότητας, όπως: 

 

Το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ), το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη (ΣΕΒΙΑΝ), τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), τον 

Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), την Ελληνική Ένωση 

Τραπεζών, τον Όμιλο Ελληνικά Χρηματιστήρια και το Εμπορικό & Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Aθηνών (Ε.Β.Ε.Α.).  

 

Διεθνείς Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Οργανισμούς, όπως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 

World Business Council for Sustainable Development και το German Sustainability 

Council.  

 

Η παραπάνω Πρωτοβουλία, τελεί, επίσης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας, καθώς και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής. 

 

4. Συμμετοχή στο Θεσμό των Βραβείων BRAVO Sustainability Awards 

 

Το Ε.Β.Ε.Α. συμμετείχε στις Επιτροπές Αξιολόγησης των Βραβείων Bravo Sustainability 

Awards, από το 2013 έως το 2015. Ο συγκεκριμένος Θεσμός θέτει ως στόχο του να αναδείξει 
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και να επιβραβεύσει τις καλύτερες πρακτικές που κατεγράφησαν από τους συμμετέχοντες 

Οργανισμούς & Φορείς στο πλαίσιο του Διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Πρωτοβουλίας 

Sustainable Greece 2020.  

 

Οι πρακτικές αυτές συμβάλλουν στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Υπεύθυνης 

Επιχειρηματικότητας, της δημιουργίας προτύπων υπεύθυνης συμπεριφοράς και της βελτίωσης 

της ποιότητας ζωής στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία. 

 

Στα Bravo Sustainabilty Awards συμμετέχουν Επιχειρήσεις, Οργανισμοί της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης καθώς και Οργανισμοί της Κοινωνίας Πολιτών με τις πρακτικές που κατέγραψαν 

στο πλαίσιο του Διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 

2020, οι οποίες παρουσιάζονται στο Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας. 

 

5. Συμμετοχή στη Διαμόρφωση του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας 

 

Το Ε.Β.Ε.Α. συμμετείχε από το έτος 2014 δια των ορισμένων εκπροσώπων του στην 

Επιτροπή Διαμόρφωσης του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας. 

 

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας αποτελεί ένα δομημένο σύστημα ως προς τη διαφάνεια και 

την αυτοδέσμευση των Οργανισμών/Επιχειρήσεων. Ανταποκρίνεται στην ανάγκη μέτρησης της 

οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδοσης των Οργανισμών/Επιχειρήσεων με 

στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους ως προς: 

 

 Την ενσωμάτωση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας στη 

λειτουργία τους, 

 Την ενδυνάμωση της εξαγωγικής δραστηριότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων,  

 Την εξεύρεση κεφαλαίων, μέσω της θετικής αξιολόγησης της χρηματοπιστωτικής αγοράς 

και των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων, 

 Την ένταξη τους σε διεθνή Δίκτυα «Υπεύθυνων Προμηθευτών», 

 Την ανταπόκριση τους στις απαιτήσεις  της Ευρωπαϊκής Οδηγίας  για δημοσιοποίηση 

μη-χρηματοοικονομικών στοιχείων (on disclosure of non-financial  information). 

Παράλληλα, προσδίδει προστιθέμενη αξία στην υιοθέτηση πολιτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης και 

Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, ενώ συμβάλλει στην εξωστρέφεια και στην ανταγωνιστικότητα 

της Ελληνικής Οικονομίας. 

 

Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας 

 

 Βασίζεται σε διεθνή πρότυπα αναφοράς (όπως το Global Reporting Initiative, United 

Nations Global Compact, οι Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές, EFFAS, EMAS) και 
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σε διαχειριστικά συστήματα που ήδη εφαρμόζουν οι Οργανισμοί ( όπως τα ISO 26000, 

9000, 14000). 

 Συνδέεται με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Βιωσιμότητας - The Sustainability Code δίνοντας 

προστιθέμενη αξία στους συμμετέχοντες Οργανισμούς/ Επιχειρήσεις, καθώς 

 παρουσιάζει το επίπεδο Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Λειτουργίας τους σε εθνικό 

και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας βασίζεται στην αρχή «Ένας Κώδικας για Όλους» με 

σκοπό τη χρήση του από πολλά διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη και επομένως 

εμπεριέχει διαφορετικά επίπεδα συμμετοχής και σχετικά κριτήρια ώστε να καλύπτει 

όλους τους τύπους των Επιχειρήσεων και να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τη 

πιθανότητα αποκλεισμού. Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας επιτρέπει τη σταδιακή 

ωρίμανση στα θέματα βιωσιμότητας μιας Επιχείρησης με τη προσέγγιση της 

«Συμμόρφωσης ή Επεξήγησης» στα διαφορετικά επίπεδα συμμετοχής της.  

Ευρωπαϊκός - Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας 

 

Οφέλη συμμετοχής 

 Συμβάλλει στην εταιρική αναβάθμιση μέσω της υιοθέτησης πολιτικών Βιώσιμης 

Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας.  Επιπλέον υποστηρίζει τη δημιουργία 

Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης  για τον Οργανισμό/Επιχείρηση. 
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 Αποτελεί εργαλείο αυτοαξιολόγησης και συνεχούς βελτίωσης. 

 Ενισχύει την εξωστρέφεια των Οργανισμών/ Επιχειρήσεων καθότι συνδέεται με τον 

Ευρωπαϊκό Κώδικα Βιωσιμότητας –The Sustainability Code. 

 Συμβάλλει στην θετική αξιολόγηση των εταιρικών αποτελεσμάτων από τους επενδυτές, 

μέσω της πληροφόρησης που παρέχει για τους μη-χρηματοοικονομικούς δείκτες. 

 Εντάσσει τον Οργανισμό/ Επιχείρηση σε Δίκτυο «Υπεύθυνων Προμηθευτών», μέσω του 

οποίου αποκτάται  συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς τη συνεργασία του με τους πελάτες. 

Παράλληλα συμβάλλει στην υπεύθυνη διαχείριση της προμηθευτικής του αλυσίδας. 

 Αναδεικνύει την εικόνα του Οργανισμού/ Επιχείρησης τόσο ως «Υπεύθυνος Εταιρικός 

Πολίτης», όσο και ως ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ προς τους συνεργάτες και 

πελάτες του. 

 

 

1.5. Αρχές και Αξίες του Ε.Β.Ε.Α.  

Στην Αποστολή του Ε.Β.Ε.Α. συγκαταλέγονται στόχοι που συνάδουν με τις δέκα Αρχές του 

Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε., μεταξύ των οποίων είναι:  

 

 Η ενθάρρυνση και υποβοήθηση της ατομικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας 

 Η εξάλειψη των πάσης φύσεως αντικινήτρων που εμποδίζουν την ανάληψη 

παραγωγικών πρωτοβουλιών 

 Η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την προσέλκυση, αλλά και την προώθηση 

νέων επενδύσεων 

 Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και γενικότερα της ελληνικής 

οικονομίας 

 Η δημιουργία ενός νομοθετικού και διοικητικού περιβάλλοντος που θα διασφαλίζει 

αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και υγιή ανταγωνισμό, με ίσους και ξεκάθαρους όρους 

για όλους 

 Η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

του σύγχρονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος 

 Η προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας, και την υιοθέτησή τους από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις 

 Η προώθηση μιας περισσότερο ευέλικτης αγοράς εργασίας, που θα ευνοεί την ενίσχυση 

της απασχόλησης, σε συνδυασμό με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς 
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 Η στήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση της 

παρουσίας τους στις διεθνείς αγορές 

 Η αναβάθμιση και προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας και της αγοράς 

 Η προώθηση των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και την ενίσχυση της 

περιβαλλοντικά υπεύθυνης λειτουργίας των επιχειρήσεων 

 Η διεύρυνση των προσφερομένων υπηρεσιών του, μεγεθύνοντας έτσι την προσφορά του 

προς τις επιχειρήσεις. 

 

Αυτές τις αρχές και αξίες που ενστερνίζονται και μετουσιώνουν σε πράξη τόσο τα μέλη της 

Διοίκησης του Οργανισμού, όσο και οι Εργαζόμενοι στον Φορέα έχουν σαν στόχο την ανάπτυξη 

της  αξίας της Αειφορίας για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία και την επίτευξη Βιώσιμης 

Ανάπτυξης που θα δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από φύλο, 

θρησκεία, εθνικότητα, εμφάνιση, γενετήσια προτίμηση και άλλα προσωπικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά.  

 

 

2. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΑΡΧΩΝ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΟΥ Ο.Η.Ε. 
 

Σκοπός της δημιουργίας του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact), είναι να 

προτρέπει τους Οργανισμούς και τις Επιχειρήσεις για την άσκηση υπεύθυνης επιχειρηματικής 

δράσης και συμπεριφοράς και να υπενθυμίζει συνεχώς, αλλά και να αποδεικνύει τόσο προς 

τους εργαζομένους του οργανισμού, όσο και προς τους λοιπούς συμμέτοχους ότι η δέσμευση 

είτε της Επιχείρησης είτε του Οργανισμού για υπεύθυνες συμπεριφορές και δράσεις κατά την 

άσκηση της λειτουργίας τους, αποτελεί στρατηγική και λειτουργική τους προτεραιότητα.  

 

Όπως επισημάνθηκε και ανωτέρω στο Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε. συμμετέχουν 

περισσότερες από 8.700 επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που 

δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 130 χώρες. Η τόσο μεγάλη συμμετοχή εταιρειών και 

οργανισμών στο UN Global Compact το κατατάσσει ως τη μεγαλύτερη διεθνή εθελοντική 

πρωτοβουλία.  

 

Κάθε μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ οφείλει να:  

 

 Ανακοινώνει δημόσια την πρόοδο του στην εφαρμογή των αρχών του Οικουμενικού 

Συμφώνου και να την επικοινωνεί σε όλους τους Συμμέτοχους (καταναλωτές, 

εργαζόμενους, κοινωνία, επενδυτές, ΜΜΕ, κυβερνητικούς φορείς) 
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 Πραγματοποιεί αλλαγές στον τρόπο που λειτουργεί, ώστε το Οικουμενικό Σύμφωνο και οι 

δέκα Αρχές του να ενσωματωθούν στην στρατηγική, την φιλοσοφία και τις καθημερινές 

του εργασίες.  

 

 Διαδίδει ευρύτερα το Οικουμενικό Σύμφωνο και τις Αρχές του, μέσω των διαύλων 

επικοινωνίας που διαθέτει. 

 

Παρακάτω ακολουθεί μια σύντομη αναφορά σχετικά με το πώς το Ε.Β.Ε.Α. ενσωματώνει και 

υλοποιεί στις λειτουργίες του δράσεις που σχετίζονται με κάθε ομάδα Αρχών του Οικουμενικού 

Συμφώνου του Ο.Η.Ε. 

 

 

2.1. Ενότητα 1: Ανθρώπινα Δικαιώματα 

- Αρχή 1η:  Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των 

διεθνώς διακηρυγμένων ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

- Αρχή 2η:  Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δικές τους δραστηριότητες δεν 

εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 

2.1.1. Γενικά 

Οι Αρχές 1 και 2 αποτελούν αυτονόητες αξίες για το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Αθηνών, τις οποίες εφαρμόζουμε με όλους τους κοινωνικούς μας εταίρους, συμπεριφερόμενοι 

με δικαιοσύνη, σεβασμό, αντικειμενικότητα, καλή πίστη και αξιοκρατία, ενώ το εργασιακό 

περιβάλλον στον Οργανισμό είναι απαλλαγμένο από διακρίσεις και παρενοχλήσεις και 

παρέχονται ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης προς όλους τους εργαζόμενους. 

Το Ε.Β.Ε.Α. είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και σύμφωνα με το Ν. 2081/1992, οι 

εργαζόμενοι του Επιμελητηρίου είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι, κατά συνέπεια ο «Υπαλληλικός 

Κώδικας», Ν. 3528/2007 υπαγορεύει όσα αφορούν στις προσλήψεις και την υπηρεσιακή 

κατάσταση των εργαζόμενων του Φορέα., όπου όπως αναφέρεται στο 1ο άρθρο του Κώδικα, 

αναφορικά με τις Αρχές και τις Αξίες του κύριος σκοπός του είναι: «Η καθιέρωση ενιαίων 

και ομοιόμορφων κανόνων που διέπουν την πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση 

των πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας, της 

αξιοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ανάγκης διασφάλισης της μέγιστης 

δυνατής απόδοσης κατά την εργασία τους».  Επίσης, στον Φορέα ισχύει και εφαρμόζεται και 

ο «Οδηγός  Καλής Συμπεριφοράς Δημοσίων Υπαλλήλων», ο οποίος έχει εκδοθεί από το 

Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γενική Γραμματεία 

Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Συνήγορο του Πολίτης και ο 
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οποίος υπαγορεύει τις χρηστή συμπεριφορά του Υπαλλήλου – Εργαζόμενου στο Φορέα όταν 

εξυπηρετεί και παρέχει τις υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.  

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών λειτουργεί με διαδικασίες σύμφωνες με 

τους Δημοκρατικούς Θεσμούς, τις Αρχές του Κράτους Δικαίου και τους Νόμους της Πολιτείας. 

 

2.1.2. Διευκόλυνση της Απονομής Δικαιοσύνης και Υποστήριξης 

των Δικαιωμάτων Πολιτών και Επιχειρήσεων 

2.1.2.1.  Θεσμός  Διαιτησίας 

Ο Θεσμός της Διαιτησίας εξασφαλίζει τη διευθέτηση των εμπορικών διαφορών σε αποκλειστικά 

σύντομες προθεσμίες, γρήγορα και σε αντίθεση από τη χρονοβόρα διαδικασία των τακτικών 

δικαστηρίων, με έκδοση αποφάσεων σε μικρό χρονικό διάστημα και χωρίς μεγάλο οικονομικό 

κόστος, αφού η αμοιβή για τη διαιτησία καθορίζεται αναλόγως της αξίας της απαίτησης και βάση 

του ειδικού πίνακα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

Στο Ε.Β.Ε.Α. λειτουργεί μόνιμη Θεσμική Διαιτησία προσφέροντας σε όλες τις επιχειρήσεις έναν 

εναλλακτικό τρόπο επίλυσης εμπορικών διαφορών, χωρίς τις καθυστερήσεις και την 

γραφειοκρατία των τακτικών δικαστηρίων, υπάρχει δυνατότητα επιλογής διαιτητών από σχετικό 

κατάλογο/μητρώο που ανανεώνεται ανά διετία. 

Στο σχετικό κατάλογο/μητρώο διαιτητών περιλαμβάνονται πρόσωπα που διακρίνονται για το 

ήθος, τη μόρφωση και την εμπειρία τους, με σημαντική δραστηριότητα στο εμπόριο και τη 

βιομηχανία. Καθώς και ανώτατα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, όπως Καθηγητές Νομικής, 

Δικαστικοί λειτουργοί, έμπειροι και εξειδικευμένοι Δικηγόροι, αλλά και εκπρόσωποι 

επιχειρηματικών κλάδων και οργανώσεων, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα διορισμού Διαιτητή, 

ανάλογα με τη φύση της κρινόμενης υπόθεσης. 

Ο Θεσμός της Διαιτησίας λειτουργεί στο Ε.Β.Ε.Α. από το 1979 κατ’ εφαρμογή σχετικού 

Προεδρικού Διατάγματος. 

 

2.1.2.2.  Διενέργεια Πραγματογνωμοσύνης 

Η διεξαγωγή Πραγματογνωμοσύνης, πλαισιώνεται νομοθετικά από τον Κανονισμό 

Πραγματογνωμοσυνών του Ε.Β.Ε.Α. της 13η Σεπτεμβρίου 1959  ως και η σύνταξη 

καταλόγου τακτικών πραγματογνωμόνων και δειγματοληπτών και υποβοηθά στην 

υποστήριξη επίλυσης εμπορικών διαφορών.  
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Από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης η πραγματογνωμοσύνη διενεργείται εντός εύλογου 

χρονικού διαστήματος, αφού ορισθεί από τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ ειδικός πραγματογνώμονας 

(εκ του καταλόγου πραγματογνωμόνων) και αφού γίνει ορκωμοσία του ενώπιον του.  

Μετά το πέρας της πραγματογνωμοσύνης συντάσσεται εκτενής έκθεση, από την οποία 

χορηγείται αντίγραφο στον αιτούντα.  

2.1.2.3.  Λειτουργία Κέντρου Διαμεσολάβησης 

Η Διαμεσολάβηση είναι μια από τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών με την 

οποία τα αντιμαχόμενα μέρη μέσω μιας κοινά αποδεκτής διαδικασίας και σε ουδέτερο τόπο, με 

την παρουσία και την απαραίτητη βοήθεια ενός τρίτου προσώπου επιλογής τους, 

τον διαμεσολαβητή, καταλήγουν σε μια κοινά αποδεκτή επίλυση της διαφοράς 

 τους μέσω μιας συμφωνίας που θα ικανοποιεί τα συμφέροντά τους. 

Διαμεσολάβηση σημαίνει λιγότερο κόστος για τον πολίτη και τον επιχειρηματία  και 

ταχύτερη λειτουργία στην απονομή Δικαιοσύνης.  

Χαρακτηριστικά της Διαμεσολάβησης είναι: 

 Η εκούσια συμμετοχή 

 Η αμεροληψία του Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή  

 Η αμεσότητα της Διαδικασίας 

 Η ταχύτητα  της Διαδικασίας 

 Η εμπιστευτικότητα της διαδικασίας 

 Η εγκυρότητα της διαδικασίας μέσω του Κέντρου Διαμεσολάβησης  

Το «Κέντρο Διαμεσολάβησης ΕΒΕΑ» έχει ιδρυθεί και υφίσταται στο πλαίσιο της 

οργανωτικής δομής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 

(Ν.Π.Δ.Δ) και θα λειτουργεί  με διαμεσολαβητές, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και 

είναι διαπιστευμένοι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων. 

Οι στόχοι του Κέντρου Διαμεσολάβησης του Ε.Β.Ε.Α. είναι οι εξής:  

 Επίλυση διαφορών μέσω διαμεσολάβησης. 

 Προώθηση της διαμεσολάβησης ως αποτελεσματικής εναλλακτικής μεθόδου επίλυσης 

διαφορών, με την οποία εξοικονομούνται χρόνος και χρήμα. 

 Επίλυση διαφορών και διευθέτηση συγκρούσεων μέσω άλλων εναλλακτικών μεθόδων. 
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 Διοργάνωση προγραμμάτων - σεμιναρίων ευαισθητοποίησης, ημερίδων και 

συνεδρίων σχετικά με τη διαμεσολάβηση και άλλες μεθόδους επίλυσης διαφορών. 

Η διεθνής εμπειρία τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, έχει δείξει, ότι η Διαμεσολάβηση, 

μέσω της εγκυρότητας των Κέντρων Διαμεσολάβησης επιτρέπει στα μέρη να εξαλείψουν τα 

εμπόδια της μεταξύ τους επικοινωνίας, να συζητήσουν και να επιλύσουν τις διαφορές τους, να 

καθορίσουν τα βασικά συμφέροντα ή τις ανησυχίες τους, να βρουν πεδία συμφωνίας ή 

συμβιβασμού και να ενσωματώσουν τη συμφωνία τους σε κοινά αποδεκτό κείμενο. 

 

2.1.2.4. Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης και Εναλλακτικών 
Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΙΔΕΜΕΔ) 

Στις 8 Αυγούστου του έτους 2014 ιδρύθηκε το ΙΔΕΜΕΔ, όπου το Ε.Β.Ε.Α. είναι από τα κύρια 

ιδρυτικά μέλη, από κοινού με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ).  Ο σκοπός 

του Ινστιτούτου είναι μη κερδοσκοπικός και συνίσταται κυρίως στην προαγωγή των θεσμών των 

εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, μέσω της άρτιας πληροφόρησης και ενθάρρυνσης 

των πολιτών, των επιχειρήσεων, των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, με στόχο να 

κατανοήσουν τους θεσμούς της Διαιτησίας και των λοιπών εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης 

των διαφορών, να τους αποδεχθούν και να τους υιοθετήσουν ως παραγωγικούς και 

εναλλακτικούς τρόπους για την ταχεία επίλυση των διαφορών. 

Μέσω της έρευνας και της μελέτης αναφορικά με τις νομοθετικές, νομολογιακές και 

επιστημονικές προσεγγίσεις και εξελίξεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το ΙΔΕΜΕΔ φιλοδοξεί 

να συνδράμει στη βέλτιστη εξέλιξη και την ανάπτυξη των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης 

διαφορών και αφετέρου με τη συνεργασία και τη δικτύωση φορέων και επιστημονικών 

συλλόγων για την ανάληψη πρωτοβουλιών, στη διάδοση και εξέλιξη των ανωτέρω θεσμών. 

Προς το σκοπό αυτό σκοπείται η υποβολή προτάσεων στη Νομοθετική και Εκτελεστική εξουσία, 

καθώς και σε λοιπούς αρμόδιους φορείς, για αναγκαίες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις του 

ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, προκειμένου να ενισχυθεί η προσφυγή σε διαδικασίες 

εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. 

Παράλληλα, με τη διοργάνωση και διεξαγωγή επιστημονικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, 

ημερίδων, συμποσίων, διαλέξεων, σεμιναρίων, workshops και άλλων δράσεων, το ΙΔΕΜΕΔ 

αποβλέπει στην επιμόρφωση, την εκπαίδευση, την εκπόνηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων σχετικά με τη Διαιτησία και εν γένει τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης 

διαφορών. 

Ακόμη, η υλοποίηση των ανωτέρω σκοπών του Ινστιτούτου επιδιώκεται με την εκπόνηση, 

εφαρμογή, εποπτεία και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την συγγραφή και έκδοση 

επιστημονικών συγγραμμάτων, εγχειριδίων, περιοδικών, εφημερίδων, φυλλαδίων, εντύπων 

κ.α., επιστημονικού και εν γένει εκπαιδευτικού υλικού (σε έντυπη, ηλεκτρονική ή άλλη μορφή) 

και τη διοργάνωση μελετητικών και ερευνητικών ομάδων και επιτροπών για την προώθηση της 
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έρευνας επί των ανωτέρω αντικειμένων και την αξιοποίηση προς το σκοπό αυτό οιουδήποτε 

πρόσφορου μέσου για την μεταφορά της γνώσης στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή. 

  

2.1.2.5. Διεθνείς Συνεργασίες για την Προώθηση των 

Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης   Διαφορών 

Στο πλαίσιο εξωστρέφειας του Επιμελητηρίου, αναπτύχθηκαν οι κατωτέρω 

Διεθνείς  Συνεργασίες του Ε.Β.Ε.Α. με κομβικούς Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης 

Διαφορών και διοργανώθηκαν  κοινές συμμετοχές σε συνέδρια, Ημερίδες και 

Σεμινάρια, Κοινές Δράσεις –  Ομάδες Εργασίας –  Διεθνή Φόρα, καθώς και 

μεταφορά τεχνογνωσίας εκατέρωθεν:  

1. Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο ICC Global , στο Παρίσι σε θέματα 

Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης , αποτελεί τον πλέον πρωτοπόρο πάροχο 

ADR υπηρεσιών ο οποίος ιδρύθηκε το 1919 και  αριθμεί 200 άτομα 

προσωπικό, 30 διαφορετικών εθνικοτήτων. Διακρίνεται ως ο πιο διαδεδομένος 

και ευρέως χρησιμοποιούμενος φορέας εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης 

διαφορών –σε ποσοστό που αγγίζει το 50% - παγκοσμίως.  

2. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Παρισίων και το CMAP - 

Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας, έχει αναπτύξει διεθνή δράση και 

συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Διεθνείς Οργανισμούς 

προκειμένου να προωθηθεί ο θεσμός των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης 

διαφορών.  

3. Το Επιμελητήριο του Μιλάνο και την Camera Arbitrale, η οποία  έχει  

ολοκληρώσει πλήθος υποθέσεων διαιτησίας και διαμεσολάβησης, διενεργεί 

εκπαιδεύσεις διαιτητών, διαμεσολαβητών και διαπραγματευτών, ενώ 

παράλληλα έχει  υπογράψει μνημόνια συνεργασίας με Μητροπολιτικά 

Επιμελητήρια της Ευρώπης και περιφερειακά Κέντρα Διαιτησίας και 

Διαμεσολάβησης.  

4. Τον Ιαπωνικό Σύνδεσμο Διαιτησίας ,  ο οποίος αποτελεί οργανισμό ADR που 

έχει ιδρυθεί το 1950 από το Ιαπωνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο, με έδρα το Τόκυο και υποστηρίζεται από το Ιαπ ωνικό 

Συμβούλιο Εξωτερικού Εμπορίου, από την Ένωση Ιαπωνικών Τραπεζών. Έχει 

εναρμονιστεί με τα διεθνή πρότυπα επίλυσης διαφορών UNCITRAL των 

Ηνωμένων Εθνών και τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης για τη Διεθνή Διαιτησία.   

5. Τον Οργανισμό Arbit , φορέα Διαιτησίας στην  Ιταλία με έδρα την Ρώμη. 

Πρόκειται για Ιταλικό Forum Διαιτησίας και Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης 

Διαφορών, με στόχο την προώθηση της διαιτησίας ως αποτελεσματικό 

εργαλείο επίλυσης διεθνών διαφορών.  

6. Την Ομοσπονδία Διεθνούς Διαιτησίας με έδρα τις Βρυξέλλες  (Association 

for International Arbitrat ion, A.I.A.). Η συνεργασία αυτή παρέχει τη 
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δυνατότητα μόνιμης παρουσίας του Ε.Β.Ε.Α. στις Βρυξέλλες  και μόνιμη 

δυνατότητα ανάρτησης ρητρών διαιτησίας και άρθρων στο website του Α.Ι.Α.  

7. Τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διαμεσολάβησης,  World Mediat ion 

Organization, W.M.O. Μέσω του προγράμματος  WMO Fellowship ,  η 

παγκόσμια αυτή ηλεκτρονική πλατφόρμα σκοπό έχει να προάγει τον Κώδικα 

Δεοντολογίας Διαμεσολάβησης, αλλά και να προωθήσει την ανάρτηση άρθρων 

σχετικών με πάσης φύσεως εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών - ADR 

στη βάση δεδομένων  WMO Conflict Insight.  

 

Επίσης, στο πλαίσιο των ανωτέρω έχουν υπογραφεί και τα κατωτέρω 

Μνημόνια Συνεργασίας:  

1. Με το Διαιτητικό Δικαστήριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου της Βουλγαρίας στις 12 Ιουνίου 2013 (Arbitrat ion Court  of 

Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, A.C.B.C.C.I.), το οποίο 

λειτουργεί πάνω από 110 χρόνια και  τα τελευταία 20 χρόνια έχει επιληφθεί 

πάνω από 5.600 υποθέσεις, όπου το ένα τουλάχιστον από τα εμπλεκόμενα  

μέρη έδρευε εκτός Βουλγαρίας.  

2. Με το Κέντρο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του Αζερμπαϊτζάν στις 10 

Απριλίου 2015 (Azerbaijan Arbitrat ion and Mediation Centre, A.A.M.C.), το 

οποίο έχει επεκτείνει το δίκτυο συνεργασιών του, στον τομέα του ADR,  σε 

παγκόσμιο επίπεδο μέσω επισκέψεων και υπογραφής Μνημονίων Συνεργασίας 

με πολλές χώρες παγκοσμίως, κυρίως στο ενεργειακό επίπεδο.  

3. Με το Διεθνές Κέντρο Διαιτησίας και τη Διαιτητική Επιτροπή του Πεκίνο 

στις 19 Φεβρουαρίου 2016  (Beij ing Arbitrat ion Commission & Beij ing 

International Arbitration Center, B.A.C. & B.I.A.C .).  Οι φορείς αυτοί είναι οι 

εγκυρότεροι αρωγοί υλοποίησης της επίσημης προσπάθειας της κινεζικής 

διοίκησης για την προώθηση των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών 

κυρίως μέσω της διαιτησίας, στην οποία ως διαδικασία, προσδίδεται πλέον 

μεγάλη αυτονομία.  

4. Με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαιτησίας στις 25 Ιανουαρίου 2016 (European 

Arbitrat ion Center, E.A.Ch .), που εδρεύει στις Βρυξέλλες και έχει ιδρυθεί με 

πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια του εν λόγω  Διεθνούς 

Οργανισμού λειτουργεί το « International Commercial Arbitrat ion Court  

(I.C.A.C.)», ως ανεξάρτητο μόνιμο διαιτητικό δικαστήριο, βάσει 

εκσυγχρονισμένων προτύπων οργάνωσης διαιτητικών διαδικασιών που 

αφορούν σε εμπορικές διαφορές και εναρμονίζεται -μεταξύ άλλων- με τα 

πρότυπα UNCITRAL που έχουν θεσπίσει τα Ηνωμένα Έθνη και έχει υιοθετήσει 

και η Υπηρεσία μας. Το Ευρωπαϊκό Επιμελητήριο Διαιτησίας στοχεύει στην 

ενοποίηση και ανάπτυξη της διεθνούς διαιτησίας στην Ανατολική και Δυτική 

Ευρώπη.  
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5. Με το Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας του Χονγκ Κόνγκ στις 29 

Ιανουαρίου 2016  (Hong Kong Mediat ion And Arbitrat ion Centre, 

H.K.M.A.A.C.). Πρόκειται για έναν πρωτοπόρο επαγγελματικό οργανισμό, ο 

οποίος το 2015 έλαβε το βραβείο για τον πιο έγκυρο οργανισμό εναλλακτι κών 

μεθόδων επίλυσης διαφορών από την Κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ.   

Παράλληλα, η Θεσμική Διαιτησία του Ε.Β.Ε.Α. έχει ενταχθεί στους 

παρακάτω Διεθνείς Καταλόγους:  

1. Διεθνής Κατάλογος Φορέων Διαιτησίας, International Council for 

Commercial Arbitration, I.C.C.A. Το I.C.C.A. αποτελεί παγκόσμια οργάνωση 

και Διαπιστευμένο Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών που προβάλει την 

προώθηση και ανάπτυξη του θεσμού της Διαιτησίας και των εναλλακτικών 

μορφών επίλυσης διαφορών.  

2. Διεθνής Ηλεκτρονικός Κατάλογος Περιφερειακής Διαιτησίας,  Global 

Arbitrat ion Review, G.A.R. Αποτελεί ηλεκτρονική πλατφόρμα φορέων 

διαιτησίας και αφορά στους 100 φορείς παγκοσμίως  που αποδεδειγμένα 

υλοποιούν και προβάλλουν το θεσμό της Διαιτησίας.  

3. Κατάλογος Φορέων Διεθνούς Διαιτησίας,  Newton Arbitrat ion. Com. 

Αποτελεί ηλεκτρονική πλατφόρμα φορέων διαιτησίας και  στόχος του είναι η 

έναρξη λειτουργίας «Διεθνούς Κέντρου Πόρων Διαιτησίας». Το Διεθνές Κέντρο 

Πόρων Διαιτησίας θα παράσχει μια πλατφόρμα καταχώρησης «Στρατηγικών» 

Φορέων στο πεδίο της Διεθνούς Διαιτησίας χρησιμοποιώντας τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και τις σύγχρονες μορφές πληροφορικής.  

4.  Κατάλογος Εξωδικαστικών Φορέων Επίλυσης Διαφορών του Οργανισμού 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Clarity On Tool .  

Στόχος του προγράμματος είναι η διευκόλυνση σ τον εντοπισμό του 

καταλληλότερου εξω -δικαστικού φορέα με αρμοδιότητα  στο πεδίο των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μέσω τις εκπόνησης τις νέου διαδικτυακού 

εργαλείου που ονομάζεται «Διαύγεια».   

 

2.2. Επικοινωνία με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς  

Η θέση της Ελλάδας στο διαρκώς εξελισσόμενο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, δημιουργεί 

μια δυναμική μετάβαση από την εθνική θεώρηση του “οικονομικού και πολιτικού γίγνεσθαι” σε 

μια Ευρωπαïκή, αφενός, αλλά και παγκόσμια αφετέρου. Το Ε.Β.Ε.Α. προσαρμοζόμενο στο νέο 

διεθνές οικονομικό περιβάλλον, εντατικοποιεί τις προσπάθειες του, για να μπορέσει ως θεσμός 

να ανταπεξέλθει στο συμβουλευτικό του ρόλο για την Πολιτεία, αλλά και να εκπροσωπήσει 

επαρκώς, μεγάλο μέρος του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου. Για την ορθή επιτέλεση του 

σκοπού αυτού, το Ε.Β.Ε.Α. διατηρεί συστηματική επαφή με διάφορους Διεθνείς Οργανισμούς, 

Φορείς, Οργανώσεις κ.λπ., με σκοπό τόσο την συστηματική ενημέρωσή του στα εκτεινόμενα, 

όσο και την προώθηση θέσεων που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των επιχειρήσεων – μελών 

του και κατ’ επέκταση του ελληνικού εμπορίου και της βιομηχανίας. 
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Συγκεκριμένα το Ε.Β.Ε.Α.: 

 Συλλέγει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, τους 

διεθνείς εμπορικούς κανόνες, τους θεσμούς χρηματοδότησης και υποστήριξης των 

εξαγωγικών δραστηριοτήτων, τις εμπορικές εκθέσεις που πραγματοποιούνται στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό, την προώθηση των εξαγωγών, τις οικονομικές σχέσεις που 

ισχύουν στις ξένες αγορές (θεσμικό περιβάλλον, φορολογική νομοθεσία κ.λπ.) και 

ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες. 

 Από το 2002 συμμετείχε στη Λέσχη των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων 

(Club of Main European CCIs), η οποία σήμερα έχει μετεξελιχθεί σε Ένωση με 

σκοπό την προώθηση θεμάτων που αφορούν στην ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα, στην 

στήριξη της ανταγωνιστικότητας και στην ανάπτυξη της καινοτομίας, μέσω ανάληψης 

δράσεων, όπως η εκπόνηση μελετών για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, η προώθηση 

κοινών σχεδίων, καθώς και η υποστήριξη κοινών απόψεων στα αρμόδια Ευρωπαϊκά 

Όργανα και Υπηρεσίες. 

 Μέσω της Ελληνικής Κεντρικής Ένωσης Επιχειρήσεων, συμμετέχει στις εργασίες του 

Ευρωεπιμελητηρίου «Eurochambres» το οποίο αντιπροσωπεύει όλα τα Ευρωπαϊκά 

Επιμελητήρια με σκοπό την προώθηση θέσεων στην ΕΕ που εξυπηρετούν τα 

συμφέροντα των Ευρωπαϊκών γενικότερα Επιμελητηρίων. 

 Έχει επαφές με Επιμελητήρια ξένων χωρών με σκοπό την διερεύνηση των δυνατοτήτων 

εξαγωγών.  

 Έχει επαφές με τις πρεσβείες ξένων χωρών για τη διοργάνωση Ελληνικών Εμπορικών 

Αποστολών ή για την υποδοχή Ξένων Εμπορικών Αποστολών, με στόχο την προώθηση 

των εμπορικών συναλλαγών και τη σύσφιξη των οικονομικών σχέσεων της χώρας. 

 Για τη διευκόλυνση των επιχειρηματικών επαφών μεταξύ Ελλήνων και ξένων 

επιχειρηματιών, διοργανώνει αφενός, εμπορικές αποστολές σε χώρες του εξωτερικού με 

στόχο τη διεύρυνση των διμερών οικονομικών σχέσεων στις χώρες αυτές και υποδέχεται, 

αφετέρου, ξένες εμπορικές αποστολές, επίσης, προωθεί τις συστηματικές επαφές με 

Έλληνες ομολόγους του, των αντίστοιχων μελών των αποστολών αυτών. 

 Λειτουργεί μεγάλο αριθμό τμημάτων διμερών σχέσεων για την εξυπηρέτηση, τη 

διασφάλιση, και την προαγωγή σταθερών εμπορικών σχέσεων με τις εν λόγω χώρες. 

 Διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις για χώρες του εξωτερικού ή ευρύτερης ομάδας 

χωρών κατά γεωγραφική περιοχή. 

 Διοργανώνει ημερίδες και σεμινάρια με στόχο την έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση των 

Ελλήνων επιχειρηματιών για τις εξαγωγικές δυνατότητες που υπάρχουν σε 

συγκεκριμένους οικονομικούς κλάδους, καθώς και για τις δυνατότητες επενδύσεων που 

“αναδύονται” σε ξένες αγορές. 
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 Παρέχει εξατομικευμένη ενημέρωση, κυρίως σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες, για τις 

οικονομικές ενισχύσεις που προσφέρουν τα Ευρωπαϊκά Επιχειρησιακά Προγράμματα και 

τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που απορρέουν απ’ αυτά. 

 Συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Εμπορικό Μητρώο (EBR), το δίκτυο των επίσημων εθνικών 

εμπορικών μητρώων των Κρατών – μελών της ΕΕ, ως ο “τοπικός εμπορικός πράκτορας” 

του για την Ελλάδα, μέσω του οποίου ανταλλάσσονται με ασφάλεια επίσημα 

καταχωρημένες πληροφορίες για είκοσι εκατομμύρια επιχειρήσεις τουλάχιστον απ’ όλη 

την Ευρώπη. 

 Ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του για τις δυνατότητες επιδοτούμενης εκπαίδευσης 

που παρέχουν τα προγράμματα ΜΕΤΡ και ΕΤΡ, στα ανώτερα στελέχη τους, σε θέματα 

επιχειρηματικής κουλτούρας και εκμάθησης της γλώσσας των χωρών της Άπω Ανατολής 

(Κίνας – Ιαπωνίας), στα πλαίσια της βελτίωσης των διμερών εμπορικών σχέσεων της 

Ε.Ε. με τις εν λόγω χώρες. 

 Συμμετέχει στην υλοποίηση πλήθους Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων, όπως 

την Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων - Θ.Ε.Α. στηρίζοντας την νεανική  

επιχειρηματικότητα, αναπτύσσοντας την καινοτομία, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα 

και προάγοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

 Συμμετείχε στην υλοποίηση του Έργου Tech – Food, με άλλα έντεκα (11) μέλη – 

οργανισμούς, το οποίο εντάσσονταν στο διακρατικό πρόγραμμα Southeast Europe που 

στόχευε στην ανάπτυξη δικτύων μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν, ώστε να  προαχθεί 

η τεχνική καινοτομία στην παραγωγή τροφίμων και να υπερκεραστούν οι αδυναμίες που 

υπάρχουν στον αγροδιατροφικό τομέα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

 Έχει συνάψει Μνημόνια συνεργασίας με Ελληνικά Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Ιδρύματα 

και τον Ο.Α.Ε.Δ. και μεσολαβεί στις επιχειρήσεις – μέλη του για την απόκτηση 

εργασιακής εμπειρίας των φοιτητών και αποφοίτων των Ιδρυμάτων αυτών, καθώς και την 

προσφορά θέσεων μαθητείας των σπουδαστών των Σχολών Επαγγελματικής 

Κατάρτισης – ΕΠΑΣ του Ο.Α.Ε.Δ. 

 Προάγει και υποστηρίζει τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών, όπως τη 

Θεσμική Διαιτησία και τη Διαμεσολάβηση, λειτουργώντας Διαιτητικό Δικαστήριο στην 

έδρα του, Κέντρο Διαμεσολάβησης, καθώς και Ινστιτούτο Επιμόρφωσης και Προώθησης 

των Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών και έχει υπογράψει πολλαπλά 

Μνημόνια Συνεργασίας με αντίστοιχα επιτυχημένα Κέντρα του Εξωτερικού για την 

προώθηση των εν λόγω δράσεων και στην ελληνική επικράτεια.  

 Το Ε.Β.Ε.Α. λειτούργησε ως μέλος του Δικτύου Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφοριών 

(Euro Info Centres) από το 1987 που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έθεσε σε λειτουργία το 

Πρόγραμμα αυτό έως και το 2007 που το πρόγραμμα αυτό, ολοκληρώθηκε.  Το εν λόγω 

πρόγραμμα είχε στόχο, να βοηθήσει αφενός τους ευρωπαίους πολίτες, αλλά και τις ΜμΕ, 

στην ενημέρωσή τους γύρω από τη λειτουργία των ευρωπαïκών θεσμών και την άσκηση 
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των κοινοτικών πολιτικών, αλλά και να τους ενισχύσει στην άσκηση της ενεργούς 

συμμετοχής τους στα ευρωπαϊκά δρώμενα, καθώς και στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας τους. 

 

2.3. Λειτουργία του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct 
E.B.E.A. 

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Ε.Β.Ε.Α., λειτουργεί υπό την 

εποπτεία του Τμήματος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων από την 1η Ιανουαρίου 2013, κατόπιν 

υποβολής και έγκρισης σχετικής πρότασης του Ε.Β.Ε.Α., στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με αριθ. COMM/ATH/ED/2013-2017, τον 

Ιούλιο του 2012 και την εν συνεχεία υπογραφή σχετικής σύμβασης μεταξύ του Ε.Β.Ε.Α. και 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Επισημαίνεται δε, ότι τόσο η λειτουργία του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct 

στο Ε.Β.Ε.Α., καθώς και οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού, όπως και γενικότερα η  

συμμετοχή του Επιμελητηρίου μας, στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής 

Πληροφόρησης Europe Direct, υποστηρίζει και αναβαθμίζει τις αρμοδιότητες του Επιμελητηρίου 

μας, καθόσον το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct,  λειτουργεί ως 

δίαυλος πληροφόρησης προς τους πολίτες και τους επιχειρηματίες και συμβάλλει 

αποτελεσματικά στη σχετική δικτύωση και επικοινωνία του Ε.Β.Ε.Α. με τους 

αντίστοιχους Οργανισμούς και τις Υπηρεσίες της ΕΕ. 

 

Σκοπός του Δικτύου των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης  

Το Δίκτυο των Κέντρων Πληροφόρησης Europe Direct,  αποτελεί ένα από τα κύρια εργαλεία 

της  Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την 

ΕΕ και τις προτεραιότητες της, ιδίως δε για τους άξονες της Αναπτυξιακής Στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020», καθώς, και για την προώθηση της συμμετοχικής άσκησης της ιδιότητας 

του πολίτη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

 

Οι Στόχοι των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct 

 Η εύκολη πρόσβαση των πολιτών στις πληροφορίες και η δυνατότητα γνωστοποίησης 

και ανταλλαγής απόψεων σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της ΕΕ, ειδικότερα, 

στους τομείς που έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή τους ζωή,  

 Η προώθηση της συμμετοχικής άσκησης της ιδιότητας του πολίτη μέσω διαφόρων 

εργαλείων επικοινωνίας (όπως δικτυακός τόπος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

δημοσιεύσεις, κ.λπ.),  
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 Η παροχή υπηρεσιών στους πολίτες προσαρμοσμένες στις τοπικές και περιφερειακές 

ανάγκες,  και η διάδρασή τους, με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς που θα 

λειτουργούν ως παράγοντες με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα,  

 Το έναυσμα για συζήτηση μέσω της αμεσότητας που παρέχουν η οργάνωση συνεδρίων 

και εκδηλώσεων και η μεταφορά των απόψεων των πολιτών, αντίστοιχα στην ΕΕ, 

 Η προώθηση των θεμάτων της Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης μέσω της υποστήριξης της  

«μονοαπευθυντικής θυρίδας παροχής υπηρεσιών» (One-Stop-Shop Υπηρεσίες), 

ως ένα πρώτο σημείο εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πολίτες, με στόχο την 

παροχή πληροφόρησης, συμβουλών, καθοδήγησης και απαντήσεων σε ερωτήματα 

σχετικά με την Ε.Ε, τις προτεραιότητες και της πολιτικές της ΕΕ, ιδίως την Αναπτυξιακή 

Στρατηγική «Ευρώπη 2020», τη νομοθεσία, τα προγράμματα και τις αντίστοιχες 

χρηματοδοτικές δυνατότητες που απορρέουν από αυτά. 

 

Κύριος σκοπός του Δικτύου των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct 

είναι να καταστούν τα Κέντρα ως Δίαυλοι Επικοινωνίας με όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και 

για την επίτευξη της αποστολής τους αυτής, συνεργάζονται με άλλους δραστήριους εταίρους 

πληροφόρησης, καθώς θεωρείται ότι η ικανότητα της ΕΕ, ενισχύεται όταν επικοινωνεί μέσω 

αυξημένης συνέργειας και συντονισμού, τόσο με άλλους θεσμικούς φορείς, όσο και δίκτυα 

πληροφόρησης και παροχής βοήθειας, τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται σε συγκεκριμένους 

τομείς άσκησης πολιτικής και δράσης και διαθέτουν την οργανωτική δυνατότητα να διαχέουν την 

ενημέρωση στους Ευρωπαίους πολίτες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.  

 

 

2.4. Λειτουργία Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων 

Η Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων (Θ.Ε.Α.) αποτελεί μία από τις 

σημαντικότερες πρωτοβουλίες του Ε.Β.Ε.Α. για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, καθώς 

εστιάζει στην υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών με ισχυρή 

εξωστρέφεια. 

 

Η πρωτοβουλία του Ε.Β.Ε.Α. αφορά στη δημιουργία και λειτουργία θερμοκοιτίδας 

επιχειρηματικότητας, όπου φιλοξενούνται νεοφυείς επιχειρήσεις (startups), για χρονικό διάστημα 

ως 18 μηνών. Στόχος είναι η ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας, σε τομείς που είτε 

παραδοσιακά σχετίζονται με τις τεχνολογίες και τις τεχνολογικές καινοτομίες είτε όχι, όπως 

παραδοσιακά επαγγέλματα διαφοροποιώντας τα όμως και στηρίζοντας τα μέσω της εισαγωγής 

τεχνολογικών καινοτομιών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω κλάδοι: Βιομηχανικός 

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων, Ανάπτυξη Εμπορικής Δραστηριότητας σε 

συνδυασμό με καινοτόμες Διαδικασίες / Προϊόντα της Εμπορικής Επιχείρησης, Εφαρμογών και 

Μελετών σε θέματα Ενεργειακής Πολιτικής, Τεχνολογία Περιβάλλοντος κ.α. Σχεδιάζεται, 

συνολικά, η φιλοξενία 50 επιχειρηματικών σχημάτων.  



 

 

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών  
 

COE REPORT 2016 

 

26 

Το έργο, με τον τίτλο «Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων 

στο Δήμο Αθηναίων», ξεκίνησε να υλοποιείται το 2015 μετά από την έγκριση της 

σχετικής πρότασης που υποβλήθηκε από το Ε.Β.Ε.Α. και χρηματοδοτήθηκε από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «ΑΤΤΙΚΗ». Σήμερα το συγχρηματοδοτούμενο έργο 

έχει ολοκληρωθεί και η Θερμοκοιτίδα υποστηρίζεται αποκλειστικά από πόρους του Ε.Β.Ε.Α. και 

φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του. 

Η Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας «Θ.Ε.Α.» παρέχει δωρεάν στις νεοφυείς 

επιχειρήσεις, καθώς και στα νεοφυή σχήματα  που φιλοξενεί, τις παρακάτω υπηρεσίες: 

 Φιλοξενία – Στέγαση των επιχειρηματικών ομάδων 

 Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες (ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά 

θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού) 

 Εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης / κατάρτισης 

 Ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων 

 Συντονισμό και αξιολόγηση της πορείας των επενδυτικών ομάδων 

 

 

2.5. Ενότητα 2: Συνθήκες Εργασίας 

- Αρχή 3η:  Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και την 

αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος της συλλογικής διαπραγμάτευσης. 

 

- Αρχή 4η:  Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη κάθε μορφής 

καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας. 

 

- Αρχή 5η:  Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ουσιαστική κατάργηση της παιδικής 

εργασίας. 

 

- Αρχή 6η:  Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη των διακρίσεων στις 

προσλήψεις και την απασχόληση. 

 

2.5.1. Γενικά 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών σέβεται και υποστηρίζει τα διεθνώς 

διακηρυγμένα ανθρώπινα δικαιώματα και εφαρμόζει την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.  
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Τηρεί απαρέγκλιτα την εργατική νομοθεσία, το εργατικό δίκαιο και τις συλλογικές συμβάσεις 

εργασίας. Απασχολεί άτομα και των δύο φύλων στον οργανισμό του και τους παρέχει διαρκείς 

ευκαιρίες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανέλιξης. 

Για την οργάνωση των Υπηρεσιών του Οργανισμού εφαρμόζεται το «Σύστημα 

Διαχείρισης Ποιότητας», σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 για το οποίο 

πιστοποιήθηκε από το έτος 2012 από την εταιρεία TUV HELLAS. 

Σύμφωνα με το ανωτέρω πρότυπο τίθενται ετησίως στόχοι από τα επιμέρους Τμήματα 

και τις Διευθύνσεις του Φορέα και πραγματοποιείται στη συνέχεια η αξιολόγησή τους.  

Ο μέσος όρος ικανοποίησης των συναλλασσόμενων από τις Υπηρεσίες του 

Επιμελητηρίου είναι πολύ υψηλός με μέση βαθμολογία να ανέρχεται άνω του 9 με άριστα 

το 10 και ποσοστό συμμετοχής που ανέρχεται άνω του 80%. 

Παρόλο που στο Φορέα είναι τοποθετημένα κυτία παραπόνων και σχετικά έντυπα, δεν 

έχουν σημειωθεί παράπονα. 

Το Ε.Β.Ε.Α., πρωτοπόρο έναντι των άλλων Επιμελητηρίων, στο πλαίσιο της υλοποίησης 

της αποστολής του για την παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις- μέλη 

του, εφάρμοσε, επίσης,  το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) 

 

Ένα εργαλείο ποιότητας για την αξιολόγηση της απόδοσης της διοίκησης σύμφωνα με ένα 

σύνολο κριτηρίων που έχουν γίνει ευρέως αποδεκτά από όλον τον ευρωπαϊκό δημόσιο τομέα, 

με σκοπό την επίτευξη καλής διακυβέρνησης και την εξισορρόπηση των αναγκών όλων των 

«συμφεροντούχων» (επιχειρηματιών-μελών, προσωπικού, κοινωνίας), το οποίο είχε ως  

επιμέρους στόχους: 

 

 Την  δημιουργία μιας βάσης προσανατολισμού στον οργανισμό. 

 Τη σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ προηγούμενων και επόμενων αξιολογήσεων με 

στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών του. 

 Τον προγραμματισμό βελτιώσεων σε λειτουργίες ή μονάδες/τμήματα του οργανισμού. 

 Την καλύτερη κατανόηση και μάθηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.  

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης διαπιστώθηκε ότι αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο ενδελεχούς 

εκτίμησης των αποδόσεων του οργανισμού. Η διαδικασία εφαρμογής του Κ.Π.Α. ολοκληρώθηκε 

με τη σύνταξη της «έκθεσης αυτοαξιολόγησης», στην οποία προσδιορίστηκαν τα πεδία όπου 

παρατηρείται αποτελεσματική λειτουργία και τα πεδία που χρήζουν βελτίωσης, για τα οποία 

διατυπώθηκαν μέτρα βελτίωσης. 
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2.5.2. Επιμορφωτικά Προγράμματα για Εργαζομένους στο 
Φορέα 

Το  αρμόδιο Τμήμα Προσωπικού του Φορέα οργάνωσε σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων για 

τους εργαζόμενους στο Ε.Β.Ε.Α. και ολοκλήρωσε σε ποσοστό 85% την εκπαίδευση των 

προϊσταμένων του Φορέα για τις μεθόδους αποτελεσματικής διοίκησης μέσω στόχων.  

Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΙΝΕΠ) 

διοργανώθηκαν στο χώρο του Ε.Β.Ε.Α. τρία (3) σεμινάρια για το προσωπικό, το έτος 2014, 

με τη συμμετοχή 93 υπαλλήλων συνολικά και πέντε (5) για το έτος 2016, με τη συμμετοχή 

120 συνολικά υπαλλήλων, όπου το προσωπικό εκπαιδεύθηκε: α) σε σύγχρονες μεθόδους 

για την άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης, β) βελτίωση της οργάνωσης υπηρεσιών 

του Φορέα και γ) αναβάθμισης των ικανοτήτων του προσωπικού του Φορέα στην 

εξυπηρέτηση του κοινού που προσέρχεται στο Ε.Β.Ε.Α. 

Το αρμόδιο Τμήμα Προγραμμάτων και Κατάρτισης του Φορέα διοργάνωσε στο χώρο του 

Ε.Β.Ε.Α. επτά (7) εκπαιδευτικά σεμινάρια για εργοδότες σε θέματα Τεχνικών Ασφαλείας, 

για το έτος 2014, επίσης, διοργάνωσε δωρεάν δεκαπέντε (15) σεμινάρια για 

εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων του Επιδοτούμενου Προγράμματος ΛΑΕΚ  και 

άλλα πέντε (5) σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε διάφορα 

αντικείμενα που αφορούσαν στην οργάνωση, τη λειτουργία και την ανάπτυξη της 

εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. 

Για το έτος 2015, οργανώθηκαν, επίσης, αντίστοιχα πέντε (5) σεμινάρια Τεχνικών 

Ασφαλείας για εργοδότες και τρεις (3) εκδηλώσεις για το ευρύ κοινό των επιχειρήσεων 

με θέματα που αφορούσαν στην ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας, της Απασχόλησης 

και της Καινοτομίας. 

Επίσης, με την επιμέλεια του Τμήματος Προμηθειών του Φορέα πραγματοποιήθηκαν 

σεμινάρια σε θέματα πυρασφάλειας και οδηγιών προστασίας των εργαζομένων από 

σεισμό σε περίπτωση ανάγκης εκκένωσης του κτιρίου, τόσο κατά το έτος 2014, όσο και 

κατά το έτος 2015. 

Στο Επιμελητήριο λειτουργεί, επίσης, ιατρός εργασίας, ο οποίος έχει πάρει το ιατρικό ιστορικό 

όλων των υπαλλήλων και τους παρακολουθεί κατά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Παράλληλα με την επιμέλεια του ανωτέρω Τμήματος οργανώθηκαν σεμινάρια e-learning  για 

θέματα πρώτων βοηθειών και πυρασφάλειας – εγκατάλειψης κτιρίων για τους 

εργαζομένους του Φορέα και στελέχη επιχειρήσεων και κατά το έτος 2014 και κατά το 

έτος 2015. 
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2.5.3. Ασφαλιστικές Καλύψεις Υγείας για τους Εργαζόμενους 
στο Φορέα και στις Επιχειρήσεις – μέλη του Φορέα. 

1. Ασφαλιστικές Καλύψεις Εργαζομένων 

 

Το Ε.Β.Ε.Α. έχοντας συνειδητοποιήσει έγκαιρα, ότι η Εταιρική Υπευθυνότητα, δεν πρέπει να 

στηρίζει απλώς ευκαιριακά τους ανθρώπους, αλλά να επενδύει ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα 

στην ασφάλεια, στην κοινωνική συνοχή, στην αλληλεγγύη και στην ευημερία τους, έχει 

εξασφαλίσει για το ανθρώπινο δυναμικό του, το οποίο θεωρεί ως την κινητήριο δύναμη του 

Οργανισμού, από το 2002 επιπλέον παροχές κάλυψης ασφάλειας ζωής και υγειονομικής 

περίθαλψης και με προνομιακούς όρους για τα μέλη των οικογενειών αυτού, έχοντας συνάψει 

Ομαδικό Ιδιωτικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο και έχοντας αναλάβει και το σχετικό οικονομικό 

κόστος.  Το κόστος του οποίου, ανέρχεται σήμερα, περίπου στις 100.000,00 ευρώ, ετησίως. 

 

Στο παραπάνω πλαίσιο, το Ε.Β.Ε.Α., προσφέρει ασφαλιστικές καλύψεις ζωής και ευρεία 

νοσοκομειακή και έξω-νοσοκομειακή περίθαλψη στους εργαζόμενους του και στα μέλη των 

οικογενειών αυτών, η οποία αφορά σε καλύψεις για ιατρικές εξετάσεις, ιατρική νοσηλεία και 

καταβολή νοσοκομειακού επιδόματος, καθώς και αποζημιώσεις του ασφαλισμένου ή των 

δικαιούχων αυτού σε περίπτωση θανάτου του στους παρακάτω κλάδους: 

 

 Ασφάλιση ζωής 

 Ασφάλιση ατυχημάτων 

 Προσωρινή ανικανότητα από ασθένεια ή ατύχημα 

 

2. Ειδικές Κάρτες Προνομίων Υγείας 

α. Ειδική κάρτα προνομίων υγείας για τις 100.000 επιχειρήσεις μέλη του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας και τους εργαζόμενους σε αυτές, παρέχει το 

νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν μετά από συμφωνία με το Εμπορικό & Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Αθηνών.  

Το πρόγραμμα συνεργασίας αφορά περίπου σε 100.000 μέλη του ΕΒΕΑ. Η ειδική κάρτα υγείας, 

παρέχεται δωρεάν και έχει τα εξής προνόμια: 

- έκπτωση 50% στις επισκέψεις στο τμήμα επειγόντων περιστατικών 

- επίσκεψη στα εξωτερικά ιατρεία στην τιμή των 20 ευρώ 

- τιμές κρατικού τιμολογίου ΦΕΚ στις αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες και στα τρίπλεξ 

- έκπτωση 25% στις διαγνωστικές εξετάσεις (αφορά όλες τις αιματολογικές μικροβιολογικές 

εξετάσεις, όλες τις ακτινολογικές και όλες τις ιατρικές πράξεις-εξετάσεις  

- πακέτα προληπτικού ελέγχου σε προνομιακές τιμές και 

- έκπτωση 15% στην νοσηλεία. 
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- για τους κατόχους της κάρτας υγείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλο το 24ωρο αποκλειστική 

τηλεφωνική γραμμή 1070. 

2. Κάρτα προνομίων υγείας για τις 100.000 επιχειρήσεις μέλη του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας και τους εργαζόμενους σε αυτές, δίνει ο Όμιλος 

Ιατρικού Αθηνών, μετά από συμφωνία με το επιμελητήριο.  

Σύμφωνα με αυτήν, τα περίπου 100.000 μέλη του ΕΒΕΑ, οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις – 

μέλη του, οι εργαζόμενοι στο ΕΒΕΑ και οι οικογένειες αυτών θα έχουν σημαντικά οικονομικά 

οφέλη στις ιατρικές τους δαπάνες σε πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας. 

Στο σύνολο των κλινικών του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών θα ισχύουν ειδικές τιμές και ουσιαστικές 

εκπτώσεις στις ιατρικές επισκέψεις σε όλες τις ειδικότητες, σε διαγνωστικές εξετάσεις, αλλά και 

στη νοσηλεία. Παράλληλα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, δημιουργήθηκαν ειδικά 

προγράμματα προληπτικού ελέγχου, καλύπτοντας όλες τις ηλικιακές ομάδες. 

 

2.5.4.  Άλλα Κίνητρα Επιβραβεύσεις για τους Εργαζόμενους στο 
Ε.Β.Ε.Α. 

1. Επιβράβευση Παιδιών των Εργαζομένων 

Το Ε.Β.Ε.Α. επιβραβεύει, κατ’ έτος, από το 1985 τα παιδιά των υπαλλήλων του που 

επιτυγχάνουν στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας με τιμητική διάκριση 

και με χρηματικό έπαθλο σε επίσημη τελετή που οργανώνει ο Σύλλογος των Υπαλλήλων του 

Επιμελητηρίου.  

Σήμερα, το χρηματικό βραβείο που απονέμεται από τη Διοίκηση του ΕΒΕΑ, ανέρχεται στο ποσό 

των  2.000,00 ευρώ για κάθε επιτυχόντα στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας και το αντίστοιχο, 

χρηματικό βραβείο που απονέμεται από το Σύλλογο των Υπαλλήλων ΕΒΕΑ, ανέρχεται στο 

ποσό των σε 600,00 ευρώ για κάθε επιτυχόντα. 

2. Δωρεάν Σύνδεση στο Διαδίκτυο 

Το Ε.Β.Ε.Α. προσφέρει σ’ όλους τους εργαζόμενους του, δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω 

του διαδικτυακού κόμβου που διαχειρίζεται. 

3. Κάλυψη των δαπανών παρακολούθησης Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων και 

Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών 

Το Ε.Β.Ε.Α. αποδεικνύει, εμπράκτως, τη μεγάλη σημασία που αποδίδει, αφενός, στην βελτίωση 

των γνώσεων, αλλά, και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του και 

καλύπτει τις δαπάνες για την παρακολούθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων για όσους 

εργαζόμενους του, επιδεικνύουν ανάλογο ενδιαφέρον, όπως, επίσης, καλύπτει και τις δαπάνες 

για την εκμάθηση ξένων γλωσσών. 
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4. Επιχορήγηση του Σωματείου των Εργαζομένων στο Φορέα 

Το Ε.Β.Ε.Α., επιχορηγεί σε ετήσια βάση με σημαντικό ποσό το σωματείο των υπαλλήλων του 

φορέα. 

 

2.5.5. Καθιέρωση του Θεσμού των Βραβείων για Επιχειρήσεις 

Το Ε.Β.Ε.Α., προχώρησε σε αυτό το θεσμό, ως αναγνώριση των εξαίρετων δραστηριοτήτων 

των επιχειρήσεων, ως επιβράβευση της πορείας τους και ως κίνητρο για την περαιτέρω 

προώθηση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.  

Η πρώτη απονομή των ετήσιων βραβείων του Ε.Β.Ε.Α. πραγματοποιήθηκε το 1980 και 

αφορούσε στη βράβευση επιχειρήσεων για την σημαντική εξαγωγική τους δραστηριότητα.  

Από το 1995 ο θεσμός των βραβείων Ε.Β.Ε.Α., αναβαθμίζεται και συμπεριλαμβάνει και 

άλλες πιο σύγχρονες επιχειρηματικές δραστηριότητες που θεωρούνται σημαντικές. 

Τα βραβεία, που το ΕΒΕΑ, σήμερα, προκηρύσσει  σε ετήσια βάση είναι: 

1. Βραβείο εξαγωγικής δραστηριότητας & διεθνούς παρουσίας 

2. Βραβείο έρευνας – καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης 

3. Βραβείο επώνυμου προϊόντος 

4. Βραβείο για το περιβάλλον και την πράσινη ανάπτυξη 

5. Βραβείο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

6. Βραβείο αύξησης της απασχόλησης 

7. Βραβείο ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας 

8. Βραβείο Νέου Επιχειρηματία 

9. Βραβείο Αναπτυσσόμενης ΜμΕ 

Τα βραβεία είναι συμβολικά αγαλματίδια, ασημένια με διπλή επίχρυση επίστρωση και 

συνοδεύονται από τιμητικό πάπυρο. Είναι εμπνευσμένα από τον Ερμή, τον πλέον 

πολυπράγμονα των δώδεκα θεών του Ολύμπου.  

Από τις πολυάριθμες αναπαραστάσεις του αρχαίου θεού επιλέχθηκε για τα βραβεία Ε.Β.Ε.Α. ο 

«Κερδώος Ερμής», αυτός δηλαδή, που προμηθεύει κέρδη, ο οποίος φιλοτεχνήθηκε το 1570 

από τον jean de Boulogne. Στα χέρια του κρατά το κηρύκειο, σύμβολο πλούτου και 

αφθονίας, ενώ στα πόδια του φορά τα θαυματουργά χρυσά σανδάλια, με τα οποία 

μπορούσε να μετακινείται με αστραπιαία ταχύτητα.  

Τα βραβεία απονέμονται σε επίσημη τελετή βράβευσης, σε ιδιαίτερα επίσημο και 

καλαίσθητο χώρο, όπως το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην οποία καλούνται εκπρόσωποι 

του επιχειρηματικού και πολιτικού κόσμου της χώρας και η εκδήλωση καλύπτεται από το 

σύνολο των μέσων μαζικής Ενημέρωσης.  
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Η εκάστοτε Κυβέρνηση της χώρας αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στον θεσμό αυτό και τον 

υποστηρίζει με την παρουσία της.  

 

2.5.6. Καθιέρωση Βραβείων για Φοιτητές και Μαθητές 

 

1. Βραβεία για Φοιτητές 

 

Βραβεία με τα οποία επιβραβεύονται τρεις Φοιτητές, που με άρθρο ή εργασία τους προωθούν 

την «έννοια της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης της ελεύθερης οικονομικής 

δραστηριότητας».  

 

2. Βραβεία για Μαθητές 

 

Βραβεία με τα οποία επιβραβεύονται πέντε Μαθητές, που θα γράψουν τις καλύτερες εκθέσεις 

με θέμα σχετικό με την ιδιωτική πρωτοβουλία, την σημασία και τον ρόλο της στην Εθνική 

Οικονομία, και γενικά με την προώθηση της ιδέας του "επιχειρείν".  

 

Τα βραβεία για φοιτητές και μαθητές συνοδεύονται από συμβολικό πάπυρο αριστείας και 

χρηματικό έπαλθο και απονέμονται σε ειδική επίσημη τελετή, στην οποία εκτός από τα μέλη 

της Διοίκησης του Ε.Β.Ε.Α., καλούνται εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και πολιτικού κόσμου. 

 

Σημειώνεται ότι ο θεσμός των βραβείων για φοιτητές και μαθητές στη μακρόχρονη πορεία 

του έχει την αποδοχή και στήριξη της εκάστοτε Κυβέρνησης, καθόσον, εμπράκτως, ενισχύεται 

και αποδεικνύεται από την ανελλιπή παρουσία εκπροσώπων του αρμόδιου Υπουργείου 

Παιδείας, κατά την τελετή απονομής τους.   

 

 

2.5.7. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα για Ευάλωτες 
Κοινωνικές Ομάδες 

1. Προγράμματα ΤΟΠΕΚΟ 

 

Τα ΤΟΠΕΚΟ στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού 

μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων, οι οποίες καλύπτουν συμπληρωματικά τις διαφορετικές 

ανάγκες των ωφελούμενων, παρέχοντάς τους ολοκληρωμένη υποστήριξη. 

Οι δράσεις των ΤΟΠΕΚΟ υλοποιούνται από Αναπτυξιακές Συμπράξεις στις 13 περιφέρειες 

της χώρας.  

 Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις συστήνονται βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 αποκλειστικά 

για το σκοπό αυτό. Εταίροι των Α.Σ. μπορούν να είναι φορείς του ιδιωτικού και του δημοσίου 

φορέα. 
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Ενδεικτικά τα ΤΟΠΕΚΟ περιλαμβάνουν δράσεις όπως: 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: 

Δράσεις εντοπισμού, προσέγγισης, ενημέρωσης, καθώς και ενεργοποίησης των ομάδων 

στόχου, δικτύωσης με δομές που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες, 

συμβουλευτική κατά την υποδοχή, νομική συμβουλευτική και διευκόλυνση στη διεκπεραίωση 

διοικητικών υποθέσεων, ψυχολογική υποστήριξη, εκπόνηση business plan, επαγγελματική 

συμβουλευτική, συμβουλευτική επιχειρηματικότητας, συμβουλευτική προς τους εργοδότες. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

Οι δράσεις αυτές έχουν στόχο την ενημέρωση των εν δυνάμει 

ενδιαφερομένων/ωφελούμενων, ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή 

ωφελούμενων που προέρχονται κυρίως από ομάδες που βρίσκονται σε κοινωνικό 

αποκλεισμό ή απειλούνται από αυτό και βασικό αίτιο αυτής της κατάστασης είναι η αδυναμία 

επικοινωνίας και ενημέρωσής τους. 

 ΔΙΚΤΥΩΣΗ: 

Απώτερος σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία τοπικών συμμαχιών και η μόχλευση 

πόρων και δυνάμεων, για την παραγωγή πολλαπλών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων στη 

στήριξη, συμβουλευτική και προώθηση στην Απασχόληση των ομάδων στόχου. 

 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: 

Παρακολούθηση εξειδικευμένων σεμιναρίων στο εσωτερικό ή εξωτερικό, εκμάθηση 

επαγγελματικής ορολογίας σε ξένη γλώσσα, εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε ιδιωτική 

επιχείρηση στο εσωτερικό ή εξωτερικό, υποστήριξη των ωφελούμενων στις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στην παρέμβαση (π.χ. απόκτηση ή αναβάθμιση 

επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης) και άλλες. 

 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: 

Η διακρατικότατα αποτελεί προαιρετική δράση, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και 

τεχνογνωσίας, την παράλληλη ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων, οργανωμένη μάθηση 

και ανταλλαγή εκπαιδευομένων ή στελεχών κ.ά. 

Οι ανωτέρω δράσεις αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελούμενων, από τη 

διαδικασία επιλογής τους, μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης θέσεων 

απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες.  

Ο στόχος των ΤΟΠΕΚΟ είναι, αφού οι ωφελούμενοι ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους 

μέσω των παραπάνω δράσεων, να είναι σε θέση ώστε: 
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 Να ιδρύσουν επιχειρήσεις οι οποίες θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

περιοχής τους. 

 Να αποκτήσουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών 

επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν. 

 Να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν-επιχορηγηθούν από άλλα 

επενδυτικά προγράμματα. 

 Στο πλαίσιο υλοποίησης των ΤΟΠΕΚΟ, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Αθηνών συμμετείχε στις εξής Αναπτυξιακές Συμπράξεις: 

  

 Α.Σ.«ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ» 

 

 

 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» 

 Α.Σ. «ΑΘΗΝΑΪΣ» 

 

2. Προγράμματα ΤοπΣΑ 

 

Επίσης,  το ΕΒΕΑ συμμετείχε στο Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ», το οποίο υλοποιείται από 

την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». 

 

Αντικείμενο του Έργου είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των Τοπικών Φορέων στο Δήμο 

Γλυφάδας με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως 

αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών 

δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.  

 

Οι ωφελούμενοι των ΤοπΣΑ είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. 

Επίσης, δυνητικοί ωφελούμενοι μπορεί να είναι: 

http://www.acci.gr/acci/Portals/0/Announcements/trainDept/TOPEKO_ASProsvasis.doc
http://www.acci.gr/acci/Portals/0/Announcements/trainDept/TOPEKO_ASProsvasis.doc
http://www.acci.gr/acci/Portals/0/Announcements/trainDept/TOPEKO_Synergasia.doc
http://www.acci.gr/acci/Portals/0/Announcements/trainDept/TOPEKO_Synergasia.doc
http://www.acci.gr/acci/Portals/0/Announcements/trainDept/TOPEKO_Synergasia.doc
http://www.acci.gr/acci/Portals/0/Announcements/trainDept/TOPEKO_Synergasia.doc
http://www.acci.gr/acci/Portals/0/Announcements/trainDept/TOPEKO_Athinais.doc
http://www.acci.gr/acci/Portals/0/Announcements/trainDept/TOPEKO_Athinais.doc
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 Νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί, 

που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών). 

 

 Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν 

υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό -

πραγματικό ή αντικειμενικό- εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό 

των 9.000 ευρώ. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια 

του εισοδήματος. 

 

Η συμμετοχή του Ε.Β.Ε.Α. συνίσταται στην υλοποίηση δράσεων: 

 

 Επικοινωνίας,  

 Δικτύωσης,  

 Προβολής,  

 Ενημέρωσης Δυνητικών Ωφελούμενων και  

 Συμβουλευτικής Υποστήριξης. 

 

 

Οι ομάδες στόχοι της προτεινόμενης πράξης που θα ωφεληθούν άμεσα από το έργο 

είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στον Δήμο Αθηναίων και 

το απασχολούμενο ανθρώπινο δυναμικό τους.  

 

Η ωφέλεια για τις επιχειρήσεις έγκειται στην εφαρμογή στην πράξη στρατηγικών και δράσεων 

για την ΕΚΕ, κάτι που θα ωφελήσει και τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που υλοποιούν ή 

θα υλοποιήσουν δράσεις ΕΚΕ.  

 

Επιπλέον, έμμεσα ωφελούμενοι από την πράξη θα είναι ο Δήμος Αθηναίων και τα Νομικά του 

Πρόσωπα, που αποτελούν φορείς υλοποίησης πολιτικών του Δήμου ενώ παράλληλα θα 

επωφεληθούν από δράσεις ΕΚΕ και όλοι οι Αθηναίοι πολίτες που επηρεάζονται άμεσα ή 

έμμεσα, από τις διεργασίες και τις δράσεις των επιχειρήσεων και τις πολιτικές του Δήμου 

Αθηναίων. 

 

3. Σημαντικές Δωρεές για Έκτακτα Γεγονότα Εθνικής Σημασίας και για Εκπαιδευτικούς 

Σκοπούς 

- Η καταστροφική πυρκαγιά, το καλοκαίρι του 2007 στην Ηλεία και Κορινθία.    

Συνεργάστηκε στενά, με τους τοπικούς φορείς, προκειμένου να βρεθούν οι καλύτερες λύσεις για 

την ανασυγκρότηση και την αναγέννηση των συγκεκριμένων περιοχών που επλήγησαν.  

 

Το ΕΒΕΑ άνοιξε λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στον οποίο συμβολικά 

κατέθεσε 50.000 ευρώ. Παράλληλα απηύθυνε έκκληση προς τις 85.000 επιχειρήσεις – μέλη 
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του να συνεισφέρουν οικονομικά για την αποκατάσταση των ζημιών που επλήγησαν από τις 

φωτιές.  

 

To συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε ανήλθε στις 83.000 ευρώ το οποίο και διατέθηκε 

στο Ειδικό Ταμείο Αρωγής για τους Πυροπαθείς. 

 

- Η διάθεση ποσού περίπου 1,5 εκατ., ευρώ για ανέγερση κτιρίων, (Γυμνασίου, Παιδικού 

Σταθμού, Κέντρου Περίθαλψης Μοναχικών και Αναξιοπαθούντων Ατόμων, ΚΑΠΗ, 

Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά με ειδικές ανάγκες), σε συνεργασία με 

Δήμους περιοχών που υπέστησαν σημαντικές ζημιές από τους σεισμούς που έπληξαν την 

Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 1999.  

  

4. Μνημόνιο Συνεργασίας για τους Άστεγους 

 

Συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων για την ανακούφιση των αστέγων, με την υπογραφή  

μνημονίου συνεργασίας  μεταξύ των δύο φορέων και την ανακήρυξη του έτους 2007, ως 

Έτος Αστέγων, παράλληλα προς τη στήριξη για τη δημιουργία του Σπιτιού των 

Αστέγων. 

 

5. Μνημόνιο Συνεργασίας Ε.Β.Ε.Α. - ΕΛΠΑ 

Στις 6 Μαρτίου του 2014 υπεγράφη σύμφωνο συνεργασίας των ανωτέρω φορέων για ισόρροπη 

κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την προσφορά στους τομείς του 

Τουρισμού και της Αυτοκινητοβιομηχανίας, ευελπιστώντας ότι η στρατηγική αυτή συνεργασία θα 

συντελέσει στην επίτευξη των στόχων των δύο φορέων προς όφελος των μελών τους, αλλά και 

της κοινωνίας και της εθνικής οικονομίας γενικότερα.  

Μεταξύ των άλλων στο σχέδιο κοινής δράσης των δυο φορέων προβλέπονται: 

α) Κοινές δράσεις οργάνωσης σεμιναρίων, διαλέξεων και άλλων εκδηλώσεων με στόχο την 

αναβάθμιση της οδικής συμπεριφοράς, τη βελτίωση της κυκλοφοριακής αγωγής και την 

αύξηση της οδικής ασφάλειας. 

β) Η προσφορά ενός ολοκληρωμένου πακέτου υπηρεσιών και η δημιουργία ενός Ομαδικού 

Συμβολαίου παροχής Οδικής Βοήθειας, με σημαντικό όφελος για τις επιχειρήσεις - μέλη του 

ΕΒΕΑ. 

 

2.6. Ενότητα 3: Περιβάλλον 

- Αρχή 7η:  Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθούν προληπτική προσέγγιση ως προς τις 

περιβαλλοντικές προκλήσεις. 
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- Αρχή 8η:  Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της 

περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. 

 

- Αρχή 9η:  Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογιών 

που είναι φιλικές προς το περιβάλλον. 

 

2.6.1. Δράσεις για την Προστασία του Περιβάλλοντος 

Το Ε.Β.Ε.Α. για την παραπάνω Ομάδα Αρχών αναγνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας του 

Περιβάλλοντος και τις επιδράσεις που ασκεί στην κλιματική αλλαγή, αλλά και στην 

εξοικονόμηση και μεταβίβαση πόρων στις επόμενες γενεές, έχει διαμορφώσει δράσεις που 

στηρίζονται στην Οικονομική και Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα και έχει αναλάβει πρωτοβουλίες 

για την διαμόρφωση περιβαλλοντικής κουλτούρας τόσο εντός του εργασιακού χώρου, όσο και 

προς την επιχειρηματική κοινότητα. 

Συγκεκριμένα έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες και δράσεις ως κατωτέρω: 

 Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, έχουν αντικατασταθεί όλοι οι λαμπτήρες 

παλαιάς τεχνολογίας πυρακτώσεως με νέους λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής 

κατανάλωσης, κατηγορίας Α. 

 Δημιουργία Κέντρων Ανακύκλωσης, η υλοποίηση διεργασιών ανακύκλωσης αποτελεί 

κύρια συνιστώσα της περιβαλλοντικής στρατηγικής του Φορέα. Συγκεκριμένα το Ε.Β.Ε.Α. 

επικεντρώνεται στις παρακάτω κατηγορίες ανακύκλωσης από τις οποίες προκύπτουν 

σημαντικά οφέλη: 

- Ανακύκλωση τόνερ και δοχείων μελανιού  

- Ανακύκλωση λαμπτήρων  

- Ανακύκλωση χαρτιού και  

- Ανακύκλωση μπαταριών  

 Ενθάρρυνση της χρήσης ηλεκτρονικής επικοινωνίας του προσωπικού για τις 

ενδουπηρεσιακές εργασίες ενημέρωσής του, είτε μέσω αποστολής e-mail, είτε μέσω της 

ενημέρωσης από το σύστημα intranet μέσω της λειτουργίας του portal του Ε.Β.Ε.Α. 

www.acci.gr. Λόγω της ενθάρρυνσης αυτής έχει πραγματοποιηθεί σημαντική μείωση των 

εκτυπώσεων και κατά συνέπεια του όγκου του χαρτιού που καταναλώνεται. 

 Ενεργειακή εξοικονόμηση, με την αντικατάσταση των παλαιών αλουμινίων και  

υαλοπινάκων στις εγκαταστάσεις και των 8 ορόφων του κτιρίου του φορέα με νέα που 

έχουν διπλά τζάμια ασφαλείας. 

http://www.acci.gr/
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2.6.2. Συμμετοχή σε Προγράμματα Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης 

THINK GREEN 

Tο έργο THINK GREEN, χρηματοδοτήθηκε από τις χώρες ΕΟΧ – ΕΖΕΣ, Ισλανδία, Λιχτενστάιν 

και Νορβηγία, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ, περιόδου (2004-2009) κατά 

50% και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής δημοκρατίας κατά 50%”. 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών υλοποίησε το έργο «THINK GREEN»  το 

οποίο είχε ως κύριο στόχο την αντιμετώπιση, στο μέτρο του δυνατού, των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων (ρύπανση κ.α.) της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της 

οικολογικής νοοτροπίας στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες με έμφαση στους κλάδους: (Α) 

Χονδρικό - Λιανικό Εμπόριο, και (Β) Κατασκευές, που έχουν έδρα σε υποβαθμισμένες αστικές 

περιοχές της περιφέρειας Αττικής.  

Φιλοδοξία του έργου ήταν να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ανάληψη αντίστοιχων 

πρωτοβουλιών, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, από φορείς της χώρας που 

εμπλέκονται με ποικίλους τρόπους με τη λειτουργία των ΜΜΕ και να συμβάλει, γενικότερα, στη 

διάδοση περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών αναφορικά με το επιχειρείν. 

Το έργο περιλάμβανε 4 δράσεις: 

Δράση 1: Πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης επιχειρήσεων μελών του 

ΕΒΕΑ 

Στόχος είναι η ανάληψη δράσεων από τις ΜΜΕ Ομάδα - Στόχο του έργου για εφαρμογή 

πρακτικών που θα επιφέρουν μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη λειτουργία τους, 

όπως οι ακόλουθες: (α) εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, (β) εξοικονόμηση θερμικής 

ενέργειας, (γ) μείωση κατανάλωσης χαρτιού, (δ) ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών, 

(ε) υιοθέτηση πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - Προώθηση 

οικολογικών προϊόντων – οικολογικές προμήθειες.  

Δράση 2: Δημιουργία Δικτύου "Πράσινων Επιχειρηματικών Αγγέλων" (Green Business 

Angels) 

Στόχος είναι η δημιουργία και ανάπτυξη μητρώου εμπειρογνωμόνων βασισμένου στα πρότυπα 

και τις αρχές λειτουργίας και δραστηριοποίησης των επιχειρηματικών αγγέλων που θα 

παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη σε ΜΜΕ αναφορικά με περιβαλλοντικά θέματα (π.χ. 

υποστήριξη στην υιοθέτηση πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κ.α.). 

Δράση 3: Περιβαλλοντικό mentoring 
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Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην αξιοποίηση της εμπειρίας από επιχειρήσεις που έχουν ήδη 

υψηλή περιβαλλοντική επίδοση (όχι απαραίτητα ΜΜΕ) προς ΜΜΕ που εισάγονται για πρώτη 

φορά στην έννοια της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ο βασικός στόχος είναι η παροχή βοήθειας 

προς τον εκπαιδευόμενο (mentee) για την επίτευξη και διατήρηση συμμόρφωσης προς τις 

περιβαλλοντικές απαιτήσεις καθώς και την βελτίωση της περιβαλλοντικής του επίδοσης μέσω 

υιοθέτησης καλών πρακτικών.  

Δράση 4: Δημιουργία και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης: "Πράσινη Πύλη των ΜΜΕ" 

Στην πύλη θα αναρτώνται τα αποτελέσματα και οι μελέτες του έργου. Παράλληλα, η πύλη θα 

υποστηρίζει τη λειτουργία του Δικτύου των "Πράσινων Επιχειρηματικών Αγγέλων" 

Οι δράσεις, το περιεχόμενο και τα προϊόντα του έργου αποτελούν καινοτομία για τα ελληνικά 

δεδομένα καθώς: 

 Επιστρατεύουν και ενσωματώνουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία φορέων και 

στελεχών με γνώση του χώρου των ΜΜΕ και των περιβαλλοντικών ζητημάτων, προς 

όφελος της κοινωνίας μέσω της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 

ανακύπτουν από την καθημερινή λειτουργία των ΜΜΕ σε υποβαθμισμένες αστικές 

περιοχές. 

 Παρεμβαίνουν με διαφορετικό τρόπο στο πρόβλημα της μείωσης της ρύπανσης 

περιβάλλοντος σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές ποιοτικής απασχόλησης και της 

εργασιακής εξέλιξης της ομάδας στόχου, από αυτόν ή αυτούς που προβλέπονται στις 

επίσημες κοινωνικές πολιτικές της χώρας και στα επιχειρησιακά προγράμματα που 

αφορούν στην Ανάπτυξη και στην Προστασία του Περιβάλλοντος. 

 Υιοθετούν ευέλικτες μεθόδους και εργαλεία άμεσης ενίσχυσης της ομάδας στόχου. 

Ως προς τις μεθόδους, τα καινοτομικά στοιχεία του έργου αφορούν: 

 Στην ανάπτυξη του δικτύου των Πράσινων Επιχειρηματικών Αγγέλων και στον 

προσδιορισμό του τρόπου λειτουργίας του (μελέτη για την ίδρυση και λειτουργία ενός 

δικτύου επιχειρηματικών αγγέλων ειδικευμένων σε περιβαλλοντικά θέματα-

χρηματοδότηση, σύνθεση στελεχών, εκπαίδευση αγγέλων, ενημέρωση επιχειρηματιών 

κ.α.- στην Ελλάδα). 

 Στη δημιουργία μοντέλων Mentoring για ΜΜΕ αναφορικά με περιβαλλοντικά θέματα. 

 Στην εκπαίδευση έμπειρων και καταξιωμένων στελεχών σε μεθόδους Mentoring. 

 Στην ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού συμβατικού και ψηφιακού υλικού Mentoring, 

για την εκπαίδευση μεντόρων και ΜΜΕ. 
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 Στη διάδοση των δράσεων και αποτελεσμάτων του έργου σε επιχειρηματίες της ομάδας 

στόχου και όχι μόνο. 

Σήμερα υπάρχει στη διαδικτυακή πύλη του έργου: http://ermis.acci.gr/green/ 

συγκεντρωμένη περιβαλλοντική πληροφόρηση, καθώς και το μητρώο των πράσινων 

επιχειρηματικών αγγέλων στο σύνδεσμο: 

http://ermis.acci.gr/green/index.php?option=com_mtree&Itemid=85&lang=el 

 

2.6.3. Πληροφορίες για την Ανάπτυξη της Πράσινης 
Επιχειρηματικότητας 

Στο ανανεωμένο portal του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών λειτουργεί 

διαδικτυακή πύλη με πληροφορίες προς την επιχειρηματική κοινότητα για την ανάπτυξη της 

Πράσινης Επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Στον διαδικτυακό σύνδεσμο http://green-

business.acci.gr/acci_green/root/index.jsp?context=101 

 

2.7. Ενότητα 4: Καταπολέμηση της Διαφθοράς 

- Αρχή 10η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε μορφής διαφθοράς, 

συμπεριλαμβανομένου του εκβιασμού και της δωροδοκίας. 

-  

2.7.1. Ένταξη στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Η Αρχή της Διαφάνειας για το Ε.Β.Ε.Α. αποτελεί βασική συνιστώσα της λειτουργίας του, 

ειδικότερα το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ανταποκρινόμενο στη θεσμική 

υποχρέωσή του για δημοσιότητα και διαφάνεια παρέχει στο δικτυακό του τόπο, αλλά και με 

κάθε άλλο πρόσφορο μέσο κάθε δυνατή πληροφόρηση σχετικά με τα διοικητικά του όργανα και 

τις αποφάσεις τους, τις πηγές και τη διαχείριση των πόρων του, το προσωπικό του, τον αριθμό 

και τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων – μελών του, τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προς τις 

επιχειρήσεις και γενικότερα κάθε άλλο θέμα που αφορά στις δραστηριότητές του στο πλαίσιο 

της αποστολής του.  

Το Ε.Β.Ε.Α. στο πλαίσιο διασφάλισης της διαφάνειας είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπου έχουν αναρτηθεί όλες οι διοικητικές πράξεις του Φορέα. Συνολικά έχουν 

αναρτηθεί 3.037 διοικητικές πράξεις, οι οποίες είναι κατηγοριοποιημένες ως εξής: α) ανά 

υπογράφοντα, (Πρόεδρο, Γενικό Διευθυντή) β)  ανά διοικητική μονάδα (ανά Διεύθυνση) γ) ανά 

τύπο πράξης (ανάθεση έργων, ανάληψη υποχρέωσης, έγκριση δαπάνης, οριστικοποίηση 

πληρωμής, λοιπές διοικητικές πράξεις) και δ) ανά θεματική ενότητα (Απασχόληση, Διεθνείς 

Σχέσεις, Επιχειρήσεις και Ανταγωνισμός, Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ.) 

http://ermis.acci.gr/green/
http://ermis.acci.gr/green/index.php?option=com_mtree&Itemid=85&lang=el
http://green-business.acci.gr/acci_green/root/index.jsp?context=101
http://green-business.acci.gr/acci_green/root/index.jsp?context=101
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2.7.2. Διοργάνωση Εκδηλώσεων για την Ενημέρωση των 
Επιχειρήσεων 

Το Ε.Β.Ε.Α. διοργανώνει πληθώρα εκδηλώσεων για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση 

των Επιχειρήσεων σε διάφορα θέματα που άπτονται της ορθής επιχειρηματικής λειτουργίας 

τους, της υποστήριξης της ανταγωνιστικότητάς τους και της ανάπτυξής τους γενικότερα, με 

όρους Βιωσιμότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

  

Έτος 2014  

 

 «EPLO – EBEA: Καινοτομία στο ΦΠΑ», στο ΕΒΕΑ, στις 27 Φεβρουαρίου 2014. 

Διοργάνωση: ΕΒΕΑ, EPLO. 

 «Περιφερειακή Ανάπτυξη & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»,  στο ΕΒΕΑ, στις 19 

Μαρτίου 2014. Διοργάνωση: ΕΒΕΑ, Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου 

Ανάπτυξης, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 

Ελλάδος 

 Φορολογικό Σεμινάριο «Σημαντικά θέματα φορολογίας εισοδήματος», στο ΕΒΕΑ, στις  14 

Μαΐου 2014. Διοργάνωση: ΕΒΕΑ – Γραφείο Ψαριανού Ελεγκτές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ  

 «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων και Επενδυτικές Ευκαιρίες. Δίκτυο Επιχειρηματικών 

Αγγέλων (ΔΕΑ – ΕΒΕΑ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών», 

στις 5 Μαΐου 2014. Διοργάνωση: ΕΒΕΑ, ΔΕΑ ΕΒΕΑ, Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης 

Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΚΕΜΕ ΕΒΕΑ 

 «Η Ασφάλιση Πιστώσεων και τα Πλεονεκτήματα για τις Ασφαλισμένες Επιχειρήσεις», 

στο ΕΒΕΑ, στις  11 Ιουνίου 2014. Διοργάνωση: ΕΒΕΑ – EULER HERMES 

 «Προώθηση και Στήριξη των Παραδοσιακών Αγροτικών Προϊόντων», στο ΕΒΕΑ, στις 2 

Οκτωβρίου 2014. Διοργάνωση: ΕΒΕΑ – ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ  

 «Νέες δραστηριότητες Επιμελητηρίων – Αδειοδότηση / Πιστοποίηση Επαγγελματικών 

Προσόντων», στο  ΕΒΕΑ, στις  26 Νοεμβρίου 2014. Διοργάνωση: ΕΒΕΑ – ΕΣΥΔ – ΕΣΥΠ  

  «Η Καινοτόμος Μικρομεσαία Επιχειρηματικότητα ως Μέσο Ανάσχεσης της Ανεργίας την 

Περίοδο της Οικονομικής Κρίσης», στις 8 Δεκεμβρίου 2014. Διοργάνωση: ΕΒΕΑ , ΕΣΕΕ, 

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας  
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Έτος 2015 

 «Επιχειρηματικότητα με Ευθύνη», στο ΕΒΕΑ, στις 27 Απριλίου 2015. Διοργάνωση: ΕΒΕΑ 

– Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος 

 «Επιμελώς Επιχειρείν 2015», στο  ΕΒΕΑ, στις  19 Μαΐου 2015. Διοργάνωση: ΕΒΕΑ – 

Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης,  με την επιστημονική 

υποστήριξη του Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και σε συνεργασία με τις εταιρείες 

SGT και PLANT Management   

 «Προτάσεις οικονομικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της κρίσης», στο ΕΒΕΑ, στις 

14 Σεπτεμβρίου 2015. Διοργάνωση: ΕΒΕΑ.  

 «Νέες Εκδόσεις Προτύπων Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος», στο ΕΒΕΑ, στις 

14 Οκτωβρίου 2015: ΕΒΕΑ, ΕΛΟΤ. 

 

2.7.3. Δίαυλοι Επικοινωνίας του Ε.Β.Ε.Α. 

Οι δίαυλοι που χρησιμοποιούνται προκειμένου το Ε.Β.Ε.Α. να επικοινωνήσει αποτελεσματικά 

είναι οι παρακάτω: 

1. Ο επίσημος δικτυακός τόπος του Ε.Β.Ε.Α.  

To E.B.E.A., έχει αναβαθμισμένη διαδικτυακή παρουσία με το portal www.acci.gr, μέσω του 

οποίου μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να απολαμβάνει μια σειρά επιμέρους υπηρεσιών, όπως: 

Επίκαιρη ενημέρωση, ανακοινώσεις και νέα που αφορούν στο Ε.Β.Ε.Α., πληροφορίες για τη 

διαδικασία ίδρυσης επιχείρησης, αναζήτηση επιχειρήσεων - μελών - e-επιμελητήριο (μέσω του 

οποίου παρέχονται Βεβαιώσεις, Πιστοποιητικά, Πληρωμές συνδρομών), καθώς, και ενημέρωση 

για προκηρύξεις προμήθειας αγαθών ή υπηρεσιών από Δημόσιους Οργανισμούς στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό. Παρέχει, επίσης, δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο, εταιρικό e-mail και 

απεριόριστη χρήση όλων των προσφερόμενων υπηρεσιών του, μέσω του δικού του 

διαδικτυακού κόμβου στις επιχειρήσεις – μέλη του. 

2. Λειτουργία διαδικτυακού καναλιού ενημέρωσης και επικοινωνίας 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, στοχεύοντας στην περαιτέρω αναβάθμιση 

των υπηρεσιών που προσφέρει στις επιχειρήσεις - μέλη του, υλοποίησε και έθεσε σε πιλοτική 

λειτουργία ένα νέο κανάλι ενημέρωσης και επικοινωνίας, το Web TV, το οποίο λειτουργεί στην 

ιστοσελίδα www.accitv.gr  

3. Οι εκδόσεις του Ε.Β.Ε.Α. 

1. Τον «Οδηγό Υπηρεσιών - Όλες οι υπηρεσίες του Ε.Β.Ε.Α. με μια ματιά» 

2. Οικονομικά Φυλλάδια, με περιεχόμενο, τις οικονομικές σχέσεις της Ελλάδος με μια 

σειρά ξένων χωρών,  σε   μια προσπάθεια κατανόησης, προσέγγισης και 

επιχειρηματικής διείσδυσης στις αγορές των χωρών αυτών.  
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3. Τον ετήσιο "ΟΔΗΓΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ", με σειρά χρήσιμων πληροφοριών που 

αφορούν στις ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες και στα αντίστοιχα εξαγόμενα προϊόντα,  

4. Την αγγλική έκδοση του περιοδικού "TRADE WITH GREECE", μέσω του οποίου  

προβάλλονται στο εξωτερικό τα ελληνικά προϊόντα και γενικότερα, οι παραγωγικές δυνατότητες 

της ελληνικής οικονομίας,  

5. Το μηνιαίο περιοδικό "ΑΝΑΠΤΥΞΗ", το οποίο περιέχει χρήσιμες πληροφορίες, άρθρα και 

θέσεις επί διάφορων οικονομικών θεμάτων που αφορούν τον επιχειρηματικό κόσμο.  

Σημειώνεται, ότι το εν λόγω περιοδικό,  αποστέλλεται δωρεάν σε έντυπη μορφή, σε μια σειρά 

από υπηρεσίες και φορείς και αποστέλλεται, επίσης, δωρεάν σε ηλεκτρονική πλέον έκδοση, σ’ 

όλες τις ενεργές επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου και αναρτάται ακόμη, στην επίσημη 

διαδικτυακή σελίδα του Ε.Β.Ε.Α. 

http://www.acci.gr/acci/Portals/0/Journals/AN/2013/1113/index.html 

6. Το τριμηνιαίο περιοδικό “ADR mag.” που αφορά στην ενίσχυση και προώθηση του 

θεσμού της Διαμεσολάβησης στην επίλυση των Αστικών και Εμπορικών Διαφορών. 

4.  Οι ηλεκτρονικές εκδόσεις του Ε.Β.Ε.Α. 

1. Μηνιαίο ηλεκτρονικό Newsletter που αφορά στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για 

συνεργασίες με ελληνικές και αλλοδαπές επιχειρήσεις, καθώς και ζητήσεις σε ελληνικά 

προϊόντα, 

2. Καθημερινό ηλεκτρονικό Newsletter που αφορά σε ενημέρωση για τα πιο σημαντικά 

θέματα της τρέχουσας οικονομικής και πολιτικής επικαιρότητας. 

5. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην επικοινωνία του Ε.Β.Ε.Α. με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ως 

διαύλους επικοινωνίας μ’ ένα ευρύτερο κοινό, πέραν των επιχειρήσεων-μελών του. Γι’ αυτό  

λειτουργεί αυτοτελές γραφείο Τύπου στο Ε.Β.Ε.Α., το οποίο υπάγεται οργανωτικά /διοικητικά 

απευθείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Β.Ε.Α.  

Ανάλογα με τον τύπο του μηνύματος επιλέγεται και ο κατάλληλος επικοινωνιακός δίαυλος: 

 Δελτία τύπου, καταχωρούνται, σχεδόν, καθημερινά στον ημερήσιο οικονομικό και 

πολιτικό τύπο.  

 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικητικής Επιτροπής παραχωρούν, συχνά 

συνεντεύξεις για διάφορα θέματα, οικονομικού, αλλά και ευρύτερου κοινωνικού 

ενδιαφέροντος, τόσο στον τύπο, όσο και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και τηλεοπτικά 

κανάλια. 

http://www.acci.gr/acci/Portals/0/Journals/AN/2013/1113/index.html
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 Διάφορες ενέργειες του Ε.Β.Ε.Α., όπως η συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκές ή Εθνικές 

Πρωτοβουλίες, προβάλλονται με καταχωρήσεις στον τύπο, προκειμένου να υπάρχει 

ευρεία ενημέρωση αλλά και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τις πολιτικές 

αυτές.  

 Η κάλυψη σημαντικών γεγονότων (π.χ. ημερίδες, τελετές βράβευσης κ.λπ.), 

πραγματοποιείται από μεγάλο μέρος, όλων των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. 

Το Ε.Β.Ε.Α., διαθέτει όλους τους διαύλους επικοινωνίας που έχει εγκαθιδρύσει για την συνεπή 

και αποτελεσματική άσκηση του ρόλου του, αντίστοιχα, και για την προβολή και την προώθηση 

των Αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Άσκησης Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας προς τις 

Επιχειρήσεις, την Πολιτεία και την Κοινωνία γενικότερα.  
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3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Μπορούμε να υποστηρίξουμε ανεπιφύλακτα ότι έχουν εντοπιστεί μεταξύ άλλων τα εξής πεδία 
αποτελεσματικής λειτουργίας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τα 
οποία συνάδουν με την υποστήριξη και τη διάδοσή των 10 Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου 
του Ο.Η.Ε., όπως είναι:  
 

 Η έμπρακτη υποστήριξη των υπαλλήλων 

 Η μέριμνα για την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού και του κοινού  

 Η συστηματική συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τους «συμφεροντούχους», 
τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους μέσω της διενέργειας ερευνών και της 
εκπόνησης μελετών 

 Η τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση των προμηθευτών  

 Η εξασφάλιση προληπτικής πληροφόρησης του κοινού (π.χ. για θέματα 
χρηματοδοτικών ευκαιριών, νομοθεσίας, κ.λπ.) 

 Η διαρκής αναβάθμιση της διαδικτυακής του πλατφόρμας και η διαρκής 
αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία με 
τις επιχειρήσεις-μέλη του 

 Η παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη διεπιχειρησιακών συνεργασιών (π.χ. 
μέσω της διοργάνωσης B2B meetings σε υποδοχή επιχειρηματικών αποστολών 
από το εξωτερικό, μέσω της συνεργασίας με γραφεία πρεσβειών, κ.λπ.) 

 Η αξιολόγηση των καινοτομιών ευρωπαϊκών επιμελητηρίων και η υιοθέτηση 
χρήσιμων πρακτικών (π.χ. του θεσμού διαμεσολάβησης)  

 Οι οικονομικές επιχορηγήσεις μειονεκτουσών ομάδων της κοινωνίας και 
εμποροβιομηχανικών οργανώσεων 

 Η μείωση δημοτικών τελών μετά από παρεμβάσεις της Διοίκησης του Ε.Β.Ε.Α. 

 Η ανάπτυξη πολλών συνεργασιών και η συμμετοχή σε κοινοτικά και εθνικά 
προγράμματα, καθώς και στη Λέσχη των σημαντικότερων Ευρωπαϊκών 
Επιμελητηρίων με οφέλη για τον επιχειρηματικό κόσμο 

 Η επιλογή του, μεταξύ άλλων φορέων, ως φορέα υποδοχής του Κέντρου 
Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct  

 Η βράβευση επιχειρήσεων για τη δράση τους, κ.ά. 
 
Διαρκώς ο Φορέας επεξεργάζεται μέτρα βελτίωσης μέσω και του Συστήματος Διαχείρισης 
Ποιότητας ISO 9001:2008 , που εφαρμόζει για την οργάνωση των υπηρεσιών του, τα 
οποία θα υλοποιηθούν σταδιακά από το Ε.Β.Ε.Α., σύμφωνα και με τις προτεραιότητες που 
προκύπτουν από τις τρέχουσες ανάγκες, την ορθολογική διαχείριση των πόρων και την 
ετοιμότητα των επιμέρους περιοχών για αλλαγή, ώστε να επιτυγχάνεται η σταδιακή βελτίωση 
και να αυξάνεται η δυνατότητα βελτίωσης όλο και περισσότερο των δυσκολότερων περιοχών. 
 
Στους άμεσους στόχους του Ε.Β.Ε.Α. είναι να επιδιώξει την περαιτέρω βελτίωση στους 
κατωτέρω τομείς:  
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 Στον εκσυγχρονισμό του θεσμού επίλυσης εμπορικών διαφορών εξωδικαστικά,  

 Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων - μελών του 
Ε.Β.Ε.Α. 

 Στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για την απλοποίηση της διαχείρισης των 
υπηρεσιών του.  

 
Αναμενόμενα αποτελέσματα για το Ε.Β.Ε.Α. από την υλοποίηση των μέτρων βελτίωσης είναι η 
μεγαλύτερη ικανοποίηση του προσωπικού του, η καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων-
μελών του και η μεγιστοποίηση της συνεισφοράς του στην κοινωνία. 
 


