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Η Ταυτότητα και ο Ρόλος του ΕΒΕΑ
Το ΕΒΕΑ λειτουργεί από το 1919 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου
δικαίου και προωθεί τα ενδιαφέροντα του εμπορίου, της βιομηχανίας
και των υπηρεσιών προς όφελος της ιδιωτικής επιχείρησης και της

εθνικής οικονομίας.
• Επιχειρήσεις μέλη
• Εργαζόμενοι

πάνω από 80.000
120

Το ΕΒΕΑ συμμετέχει:
• στην “Euro commerce”
• στη Λέσχη των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων από το
2002
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ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
 Κάλυψη αναγκών εξωστρεφών επιχειρήσεων
καθεστώς που ισχύει στις ξένες αγορές
στατιστικά στοιχεία για τις διμερείς οικονομικές σχέσεις
διεθνείς εμπορικούς κανόνες,
εμπορικές εκθέσεις
κλαδικές μελέτες
εισαγωγείς – διανομείς ξένων χωρών
 Διευκόλυνση επιχειρηματικών επαφών
Διοργάνωση/Υποδοχή εμπορικών αποστολών
Διοργάνωση Β2Β Meetings

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
Συνεργασία με ξένους φορείς και
Επιμελητήρια

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

• Το ΕΒΕΑ ανταλλάσει πληροφορίες με ξένους φορείς, ενώ
συνεργάζεται στενά σε οποιοδήποτε εμπορικό θέμα ή
διευκόλυνσης επιχειρηματικής δραστηριότητας.
• Σημειώνεται ότι έχει υπογράψει 66 Πρωτόκολλα
Συνεργασίας (Memorandum of Understanding -MoU) με
άλλα Επιμελητήρια.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεωνworkshops για:
 χώρες του εξωτερικού/ομάδες χωρών
 τις εξαγωγικές δυνατότητες ορισμένων κλάδων της
οικονομίας
 τις επενδυτικές δυνατότητες

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
– Έκδοση Δελτίων Α.Τ.Α. (υποχρεωτικά έγγραφα για
την προσωρινή εξαγωγή και επανεισαγωγή των
εμπορευμάτων)
– Έκδοση Πιστοποιητικών Καταγωγής (απολύτως
απαραίτητα έγγραφα, ως αποδεικτικά καταγωγής
των εμπορευμάτων στις χώρες εισαγωγής τους)

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Υποδοχές Επιχειρηματικών Αποστολών 2013
•
•
•
•

•
•
•

•

7/3/2013 : Υποδοχή Επιχειρηματικής Αποστολής από Ταϊβάν (Οργανισμός Διεθνούς
Οικονομικής Συνεργασίας της Ταϊβάν (CIECA) και Β2Β meetings.
17/4/2013: Υποδοχή Κινέζικης Αντιπροσωπείας από την επαρχία Zhejiang.
11/6/2013: Υποδοχή Αποστολής από Λουξεμβούργο, της οποίας ηγείτο ο
πρωθυπουργός της χώρας κ. Juncker .
25/6/2013: Υποδοχή Επιχειρηματικής Αποστολής από Κίνα (China International Trading
Exchange Center CITEC). Ακολούθησαν Β2Β meetings , ενώ υπογράφηκε Πρωτόκολλο
Συνεργασίας μεταξύ ΕΒΕΑ και CITEC.
17/9/2013 : Υποδοχή Επιχειρηματικής Αποστολής από Ταϊβάν (Οργανισμό Ανάπτυξης
Εξωτερικού Εμπορίου της Ταϊβάν - Taiwan External Trade Development Council, TAITRA)
και Β2Β meetings
27/9//2013: Υποδοχή Αντιπροσωπείας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης της
Κίνας.
22/10/2013: Υποδοχή Αντιπροσωπείας από το Ηong Kong (Οργανισμός του Hong Kong
Trade Development Council (HKTDC).
22/11/2013: Υποδοχή Επιχειρηματικής Αποστολής από Αίγυπτο ( Οργανισμός Egyptian
Junior Business Association. Ακολούθησαν Β2Β meetings , ενώ υπογράφηκε Πρωτόκολλο
Συνεργασίας μεταξύ ΕΒΕΑ και EJBA.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Εκδηλώσεις- Συνέδρια- Σεμινάρια 2013
•
•

•

•

•

27/2/2013: Ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από το ΕΒΕΑ και το
Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο. Θέμα της εκδήλωσης ήταν η «Δραστηριοποίηση
στην αγορά της Κίνας: Εμπόριο και τουρισμός».
10/6/2013: Ενημερωτική Εκδήλωση (workshop), με θέμα τη διευκόλυνση των
ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα πρώτα βήματα εισόδου τους στην
κινέζικη αγορά. (Business opportunities for Greek SMEs in the Chinese
market).
21/9/2013: Συνέδριο Προώθησης της 114ης Έκθεσης της Canton Κίνας (Import
and Export Canton Fair) που πραγματοποιήθηκε από το ΕΒΕΑ Αθηνών σε
συνεργασία με το Κέντρο Εξωτερικού Εμπορίου της Κίνας και, με την υποστήριξη
της Πρεσβείας της Κίνας στην Αθήνα
16/9/2013: Επίσκεψη στο ΕΒΕΑ της Προέδρου της Ανω Δούμας της Ρωσικής
Ομοσπονδίας, κας Valentina Matviyenko,
1/10/2013: Εκδήλωση σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών με θέμα την
παρουσίαση της Μελέτης «Position Pαper 2013-14» του Ευρωπαϊκού Εμπορικού
Επιμελητηρίου στην Κίνα.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ημέρα Πληροφόρησης Επιχειρηματιών σε
συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών
•

7/1/2014 για τις αγορές της: Αιγύπτου, Βουλγαρίας, Κορέας, Κύπρου,
Μαρόκου, Ρωσίας και Τουρκίας

•

23/4/2014 για τις αγορές της: Γαλλίας, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων,
Ινδίας, Τουρκίας και Τυνησίας

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ &
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Υποστήριξη :
Εξατομικευμένη Ενημέρωση για Εθνικά & Ευρωπαϊκά
Προγράμματα
Υποστήριξη στην Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης
Εκπαίδευση (Σεμινάρια/Προγράμματα):
Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για Επιχειρηματίες
– Στελέχη - Εργαζόμενους ΜΜΕ
Μεταπτυχιακά Προγράμματα σε Συνεργασία με άλλους Φορείς
Επιμορφωτικές Ημερίδες σε Θέματα Διοίκησης &
Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ενημέρωση:
Ενημερώνει για όλες τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων
Σχεδιασμός & Υλοποίηση:
Συμμετέχει σε Κοινοτικά και Εθνικά Επιχειρησιακά
Προγράμματα όπου Σχεδιάζει και Υλοποιεί Δράσεις που
σκοπό τους έχουν την Προώθηση της Επιχειρηματικότητας,
της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Κοινωνικής
Συνοχής

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΩΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ - ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΒΕΑ
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ
Ο συγκεκριμένος θεσμός λειτουργεί από το 1979 και το ΕΒΕΑ διαθέτει πλέον αξιόλογη εμπειρία.
Στο ΕΒΕΑ λειτουργεί Θεσμική Διαιτησία προσφέροντας σε όλες τις επιχειρήσεις – και όχι μόνο στα μέλη του – ένα
εναλλακτικό τρόπο επίλυσης εμπορικών διαφορών, χωρίς τις καθυστερήσεις και την υπερβολική τυπικότητα των τακτικών
δικαστηρίων. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής διαιτητών από σχετικό κατάλογο, που ανανεώνεται ανά διετία και
περιλαμβάνει Καθηγητές Νομικής, Δικαστικούς λειτουργούς, έμπειρους και εξειδικευμένους δικηγόρους αλλά και
εκπροσώπους επιχειρηματικών οργανώσεων.
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ
Το ΕΒΕΑ διενεργεί πραγματογνωμοσύνες από το 1959 μέσω καταλόγου πραγματογνωμόνων ο οποίος περιλαμβάνει
πρόσωπα εξειδικευμένα και έμπειρα ανά κατηγορία τομέα. Με την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης ο
πραγματογνώμονας καλείται να διαπιστώσει, διερευνήσει, και ελέγξει το είδος, την ποιότητα ή κάθε άλλη κρίσιμη ιδιότητα
εμπορευμάτων, προϊόντων ή άλλων αντικειμένων, εφόσον υπάρξει διαφορά μεταξύ εμπόρων ή εμπόρου και καταναλωτή,
προκειμένου με την χρήση της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης, ως αποδεικτικού μέσου, να διεκδικηθεί αποζημίωση ή
άλλου είδους επανόρθωση.
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΒΕΑ
Οι στόχοι του Κέντρου Διαμεσολάβησης ΕΒΕΑ 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 επίλυσης (ADR).
•
Διοργάνωση προγραμμάτων - σεμιναρίων ευαισθητοποίησης, ημερίδων και συνεδρίων σχετικά με τη
διαμεσολάβηση και άλλες μεθόδους επίλυσης διαφορών.

Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
•
•
•

Στόχοι:
Η παρακολούθηση και καταγραφή των θεσμικών μεταβολών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και η συσχέτιση αυτών με τους αντίστοιχους θεσμούς που ισχύουν στην
Ελλάδα.
Η παρακολούθηση της κοινοτικής εμπορικής πολιτικής, καθώς και της δομής του
νομικού- οικονομικού κοινοτικού καθεστώτος, που επηρεάζει την παραγωγή,
μεταποίηση και διακίνηση των αγαθών.
Η παρακολούθηση των εκδόσεων, των ανακοινώσεων και των οδηγιών του
Γραφείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην Ελλάδα.

Κέντρο
Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Ε.Β.Ε.Α., το
Επιπλέον, στις εγκαταστάσεις του εν λόγω τμήματος λειτουργεί το

οποίο είναι μέρος του Δικτύου Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE
DIRECT, που απευθύνονται στο ευρύ κοινό των πολιτών και λειτουργούν ως
δίαυλοι επικοινωνίας με όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Ενίσχυση Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
Τμήματα Εμπορίου – Βιομηχανίας - Εξυπηρέτησης Μελών
•

Το ΕΒΕΑ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και υλοποιεί δραστηριότητες για την ανάπτυξη του
Εμπορίου και της Βιομηχανίας, όπως:

•

•

•

•
•

•

Ενημέρωση των μελών του, μέσω του πεδίου «Ανακοινώσεις» του portal
του ΕΒΕΑ, για τελωνιακά, φορολογικά κ.ά. θέματα επιχειρηματικού
ενδιαφέροντος.
•
Έκδοση μηνιαίου και τριμηνιαίου δελτίου με αιτήματα προσφορών,
ζητήσεων και συνεργασιών επιχειρήσεων του εξωτερικού με ελληνικές ή
μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων.
•
Διάθεση καταλόγων εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων κατά
κλάδο δραστηριότητας.
•
Ενημέρωση των μελών του, μέσω του portal του ΕΒΕΑ, για τις
προκηρύξεις διαγωνισμών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σχετικά με την
προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών.
•
Παρέμβαση στους αρμόδιους πολιτειακούς φορείς, για την επίλυση
γραφειοκρατικών και άλλων προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι
επιχειρήσεις.

Δράσεις ΕΒΕΑ για τόνωση επιχειρηματικότητας
• «Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων
στο Δήμο Αθηναίων». Αφορά στη ίδρυση και στήριξη πενήντα (50)
επιχειρηματικών σχημάτων, στα οποία, αφού επιλεγούν με ανοιχτές διαδικασίες,
θα παρέχονται υπηρεσίες φιλοξενίας, συμβουλευτικής εκπαίδευσης και
δικτύωσης.

• “Ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών πρακτικών σε
μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο Δήμο Αθηναίων” Σκοπός της πράξης
είναι η παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής σε επιλεγμένες Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, μέλη του ΕΒΕΑ, με στόχο την εισαγωγή καινοτομίας και τη
δημιουργία συνεργασιών και συνεργειών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
και την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού τους.

Βραβεία EBEA
• Βραβεία επιχειρήσεων και επιχειρηματιών
π.χ. Για επιχειρήσεις με μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα- διεθνή , για
επιχειρήσεις με διεθνή δραστηριότητα, για επιχειρήσεις που
ευαισθητοποιούνται σε θέματα περιβάλλοντος – πράσινης ανάπτυξης

• Βραβεία για Μαθητές και Φοιτητές
(Σε μαθητές της Β’ και της Γ’ τάξης Λυκείου για τις καλύτερες εκθέσεις με
θέμα σχετικό με την ιδιωτική πρωτοβουλία και το ρόλο της στην ανάπτυξη
της εθνικής οικονομίας. Σε φοιτητές για εργασίες, που προωθούν την
έννοια της επιχειρηματικότητας και της ελεύθερης οικονομικής
δραστηριότητας )

Εκδόσεις
Το ΕΒΕΑ, στον τομέα των εκδόσεων, έχει παρουσιάσει σημαντική
δραστηριότητα η οποία αποσκοπεί στην πληρέστερη ενημέρωση των
μελών του, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου. Συγκεκριμένα, εκδίδει:
•

•
•
•

Το μηνιαίο περιοδικό «ΑΝΑΠΤΥΞΗ», το οποίο παρουσιάζει τις θέσεις του ΕΒΕΑ
για διάφορα θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης, τις δραστηριότητές του, καθώς
και ενδιαφέροντα άρθρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Το ημερήσιο ηλεκτρονικό οικονομικό δελτίο «e-NEWSLETTER».
Τον ετήσιο οικονομικό οδηγό «TRADE WITH GREECE» στην αγγλική γλώσσα.
Τον ετήσιο «ΟΔΗΓΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ» σε έντυπη και ηλεκτρονική (CDRom) μορφή

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!
Μαρία Ζωγράφου
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Τηλ.: 210 3643304, 210 3619241, 210 3382466,
210 3382256, 210 3382241
Fax: 210 3624643
E-mail: excom@acci.gr
Url: www.acci.gr

