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Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη από 5κειή Γηνηθεηηθή 

Δπηηξνπή θαη Γηνηθεηηθό πκβνύιην 61 κειώλ. 

 

 

Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή 

 

Ησάλλεο Ρεθιείηεο – Πξόεδξνο 

Νηθόιανο Λεβεηζνβίηεο – Α΄ Αληηπξόεδξνο  

Γεώξγηνο Εεθόπνπινο – Β΄ Αληηπξόεδξνο 

Ησάλλεο Υαηδεζενδνζίνπ – Γεληθόο Γξακκαηέαο  

Νηθόιανο Γξέληδεινο – Οηθνλνκηθόο Δπόπηεο 

 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

  

1. ΑΡΒΑΝΗΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ   

2. ΑΛΑΜΠΑΝΟΤ  ΓΖΜΖΣΡΑ   

3. ΑΤΓΔΡΖ  ΓΖΜΖΣΡΗΟ   

4. ΒΑΡΓΑΚΧΣΑ  ΓΖΜΖΣΡΗΟ   

5. ΒΑΦΔΗΑΓΑΚΖ  ΗΧΑΝΝΖ   

6. ΒΤΡΗΝΖ  ΜΑΡΗΑ   

7. ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ  ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ  

8. ΓΛΔΝΣΕΖ  ΓΡΖΓΟΡΗΟ 

9. ΓΡΔΝΣΕΔΛΟ  ΝΗΚΟΛΑΟ   

10. ΓΡΤΠΑΡΖ  ΔΛΔΝΖ   

11. ΓΖΜΑΡΥΗΑΓΖ ΚΛΖΜΖ  

12. ΓΖΜΟΘΔΟΓΧΡΟ  ΑΡΗΣΔΗΓΖ   

13. ΓΖΜΟΘΔΟΓΧΡΟ  ΗΧΑΝΝΖ   

14. ΕΖΚΟΠΟΤΛΟ  ΓΔΧΡΓΗΟ   

15. ΚΑΛΑΜΠΑΛΗΚΖ  ΑΝΓΡΔΑ   

16. ΚΑΡΑΓΖΜΑ  ΑΘΑΝΑΗΟ   

17. ΚΑΡΒΟΤΝΖ  ΑΓΓΔΛΗΚΖ   

18. ΚΑΡΝΑΥΧΡΗΣΖ  ΒΑΗΛΔΗΟ   

19. ΚΑΦΗΚΖ  ΜΑΡΗΟ  

20. ΚΟΓΗΟΤΜΣΖ  ΝΗΚΟΛΑΟ   
21. ΚΟΛΗΟ  ΜΗΥΑΖΛ 
22. ΜΑΡΧΝΗΣΖ ΛΑΜΠΡΟ    

23. ΚΟΛΛΑΡΟ  ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ   

24. ΚΟΝΣΟΤΡΖ  ΥΡΖΣΑΚΖ   

25. ΚΟΤΡΑΖ  ΓΔΧΡΓΗΟ   

26. ΚΟΤΡΣΖ ΑΝΓΡΔΑ  

27. ΚΟΤΣΡΟΤΛΗΑ  ΓΔΧΡΓΗΟ  

28. ΛΑΓΟΤΣΖ ΓΔΡΑΗΜΟ  

29. ΛΑΜΠΡΟΤ  ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ   

30. ΛΔΒΔΣΟΒΗΣΖ  ΝΗΚΟΛΑΟ   

31. ΛΔΚΚΑ  ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ   
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32. ΛΧΛΟ  ΗΧΑΝΝΖ   

33. ΜΑΛΛΗΟ ΘΔΟΓΧΡΟ  

34. ΜΟΛΧΝΖ  ΓΡΖΓΟΡΗΟ   

35. ΜΟΛΧΝΖ  ΓΖΜΖΣΡΗΟ   

36. ΜΠΑΚΑΛΖ  ΝΗΚΟΛΑΟ   

37. ΜΠΗΝΗΑΡΖ  ΓΖΜΖΣΡΗΟ   

38. ΝΣΑΒΗΟ  ΘΔΜΗΣΟΚΛΖ   

39. ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΟΤ  ΟΦΗΑ   

40. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ-ΥΑΡΓΑΛΗΑ  ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ  

41. ΠΑΞΗΝΟ  ΑΝΑΡΓΤΡΟ  

42. ΠΔΠΠΑ  ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ   

43. ΠΗΗΜΗΖ  ΑΘΑΝΑΗΟ   

44. ΠΟΘΖΣΟΤ  ΔΡΓΗΑΝΖ   

45. ΠΡΔΕΑΛΖ ΑΡΥΟΝΣΧ-ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ  

46. ΠΡΗΝΗΑΝΑΚΖ  ΔΛΔΝΖ   

47. ΡΔΚΛΔΗΣΖ ΗΧΑΝΝΖ  

48. ΡΗΕΟ  ΒΑΗΛΔΗΟ   

49. ΑΞΗΧΝΖ  ΣΑΤΡΟ  

50. ΓΑΡΣΟ  ΓΖΜΖΣΡΗΟ   

51. ΗΑΦΑΚΑ  ΓΖΜΖΣΡΗΟ   

52. ΣΔΦΟ ΘΧΜΑ  

53. ΣΑΜΒΑΚΗΓΖ  ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ  

54. ΣΑΣΟΤΛΖ  ΦΡΑΓΓΧ (ΦΡΑΝΣΕΔΚΑ)  

55. ΣΟΤΝΣΑ ΑΓΓΔΛΟ  

56. ΣΗΡΧΝΖ  ΚΛΔΑΝΘΖ   

57. ΦΛΧΡΑ  ΓΔΧΡΓΗΟ   

58. ΥΑΣΕΖΒΑΗΛΟΓΛΟΤ  ΓΔΧΡΓΗΟ   

59. ΥΑΣΕΖΘΔΟΓΟΗΟΤ  ΗΧΑΝΝΖ   

60. ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ  ΔΜΜΑΝΟΤΔΛΑ  

61. ΦΑΡΡΑ  ΕΖΖ   

 

 

 

 

Σν παξόλ Γηνηθεηηθό πκβνύιην πξνέξρεηαη από ηηο εθινγέο ηνπ Γεθεκβξίνπ 

ηνπ έηνπο 2011 
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Παξόηη ε Δπηκειεηεξηαθή Ννκνζεζία δελ επηβάιιεη ηελ ζύληαμε δηνηθεηηθνύ 

απνινγηζκνύ, ζεσξήζακε ππνρξέσζή καο, ηόζν πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ην 

αλώηαην Όξγαλν Γηνίθεζεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, όζν θαη πξνο ηνπο επαγγεικαηίεο 

πνπ εθπξνζσπνύληαη ζε απηό, λα πξνβνύκε ζε εθηελή αλαθνξά ζε όζα πξάμακε 

από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ καο κέρξη 31.12.2012, ζηα πιαίζηα ησλ 

αξκνδηνηήησλ πνπ καο δίλεη ν λόκνο. 

ηόρνο ηεο αλαθνξάο απηήο είλαη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, έρνληαο 

ιεπηνκεξή πιεξνθόξεζε γηα ην έξγν καο, λα εληνπίζεη ηα ζεκεία εθείλα ζηα νπνία 

νξζά θαη νινθιεξσκέλα ιεηηνπξγήζακε, λα καο ππνδείμεη θαη από θνηλνύ λα 

ζπδεηήζνπκε ηα ζέκαηα εθείλα ηα νπνία δηέιαζαλ ηνπ ελδηαθέξνληόο καο, ώζηε κε 

κνλαδηθό θίλεηξν ηελ πξναγσγή ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ κειώλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

θαη ηεο δηαθάλεηαο, ε πξνζθνξά ηόζν ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο όζν θαη ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζην ξόιν θαη ην ζθνπό ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ. 

 

Ζ Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή αλέπηπμε ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη παξαθάησ : 

 

πλέζηεζε Δπηηξνπέο :  
Οη Δπηηξνπέο είλαη όξγαλα πνπ ζπγθξνηνύληαη  κε ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. Απνηεινύλ 

ζπκβνπιεπηηθά όξγαλα, δελ δεζκεύνπλ ην Δ.Δ.Α έλαληη ηξίησλ, ε δε ζεηεία θάζε 

Δπηηξνπήο δηαξθεί κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ Γ.. θαη έρνπλ ζαλ ζθνπό ηελ 

επεμεξγαζία ζεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ Δ.Δ.Α, ηα νπνία 

αθνξνύλ  ηα κέιε ηνπ. Ο ξόινο ησλ Δπηηξνπώλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Δ.Α. θαη 

ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ πξνο όθεινο ησλ κειώλ ηνπ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθόο. 

 

     

(1) ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟΤ ΙΚΑ - ΟΑΔΔ  

     

1.Γεκήηξηνο Βαξδαθώζηαο    

2.Θσκάο ηέθνο      

3.Παλαγηώηεο Παληειήο     

4.Νηθόιανο Κνγηνπκηζήο     

5.Κσλζηαληίλνο Λάκπξνπ    

     

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Παλαγηώηεο Παληειήο  

     

(2) ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ  

     

1.Αλάξγπξνο Παμηλόο      

2.Παλαγηώηεο Λέθθαο      

3.Γξεγόξηνο Γιεληδήο    

4.Γεκήηξηνο Αξβαλίηεο      

5.Σζηξώλεο Κιεάλζεο    
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6.Καζθίθεο Μάξηνο    

     

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Γεκήηξηνο Αξβαλίηεο    

     

(3) ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΩΜΑΣΔΙΩΝ    

     

1.Διέλε Πξηληαλάθε      

2.Αζαλάζηνο Πηζηκίζεο      

3.Γεώξγηνο Κνπξάζεο      

4.Παλαγηώηεο Κνιιάξνο    

     

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Παλαγηώηεο Κνιιάξνο  

     

(4) ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΟΤΝΣΩΝ   

     

1.Κιήκεο Γεκαξρηάδεο       

2.Βαζίιεηνο Καξλαρσξίηεο    

 3.εξγηαλή Πνζεηνύ    

 4.Αγγειηθή Καξβνύλε    

5.Κσλζηαληίλνο Λάκπξνπ    

     

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Βαζίιεηνο Καξλαρσξίηεο  

  

 

   

(5) ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΜΔΙΣΩΝ ΑΣΙΚΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ  

     

1.Γεκήηξηνο Μπηληάξεο      

2.Βαζίιεηνο Καξλαρσξίηεο    

 3.Δηξήλε Λντδνπ    

 4. Γεκαξρηάδεο Κιήκεο    

 5. Αζαλάζηνο Κνπαλάο    

 6. Αλαζηάζηνο-Κσλζηαληίλνο  Σζίγθαλνο  

 7. Μηράιεο Γεσξγίνπ    

 8. Παλαγηώηεο πνπδαίαο    

9. Διέλε Βαζηινπνύινπ    

     

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Γεκήηξηνο Μπηληάξεο  

 

 

    

(6) ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ  ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

     

1.Αξρόλησ –Αηθαηεξίλε Πξεδαιή       

2.Γεκήηξηνο γάξηζνο    

3.Αζαλάζηνο Καξαδήκαο    

4.Βαζίιεηνο Ρίδνο    
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5.Κιεάλζεο Σζηξώλεο    

     

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Αξρόλησ –Αηθαηεξίλε Πξεδαιή 

     

(7) ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΥΔΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΟΛΩΝ 

     

1.Διέλε Γξππάξε       

2.Πξεδαιή Άληα    

 3.Γξεγόξηνο Γιεληδήο    

 4.Παλαγησηνπνύινπ –Υαξδαιηά  Παλαγηώηα   

5.Υξηζηνδνύινπ Δκκαλνπέια    

 6.Αγγειηθή Καξβνύλε     

7.Μαξία Βπξίλε    

     

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Διέλε Γξππάξε   

     

(8) ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΠΙΙΣΙΣΩΝ    

     

1.Παλαγηώηεο Πέππαο     

2.Γεώξγηνο Κνπξάζεο      

3.Αλδξέαο Καιακπαιίθεο     

4.Γεκήηξηνο Αξβαλίηεο     

5.Θσκάο ηέθνο     

     

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Γεκήηξηνο Αξβαλίηεο  

     

(9) ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ   

     

1.Γεώξγηνο Φισξάο     

2.Αλάξγπξνο Παμηλόο      

3.Γεκήηξηνο ηαθάθαο      

4.Θεώδνξνο Μάιιηνο      

5.Νηθόιανο Μπαθάιεο     

6. Γξεγόξεο Γιεληδήο    

     

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Γεώξγηνο Φισξάο   

 

 

 

    

(10) ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ   

     

1.Γεκήηξηνο Βαξδαθώζηαο     

2.Παλαγηώηεο Παληειήο     

3.Παλαγηώηεο Κνιιάξνο    

4.Κνπθνγεώξγνο σηήξηνο   

5.Μίαξεο Θξαζύβνπινο    
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6.Υαηδεγεσξγίνπ Ζιίαο    

     

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Παλαγηώηεο Παληειήο  

 

 

    

(11) ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ   

     

1.Γεκήηξηνο Μπηληάξεο      

2.Βαζίιεηνο Καξλαρσξίηεο     

3.Δκκαλνπέιια Υξηζηνδνύινπ     

4.Μαξία Βπξίλε    

     

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Βαζίιεηνο Καξλαρσξίηεο  

     

(12) ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ   

     

1.Εήζεο Φαξξάο    

1.Γεώξγηνο Κνπξάζεο    

2.Νηθόιανο Κνγηνπκηζήο    

3.Αγγειηθή Καξβνύλε    

4.Δκκαλνπέια Υξηζηνδνύινπ   

5.ηεξγηαλή Πνζεηνύ    

6.Γξεγόξηνο Γιεληδήο    

     

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Φαξξάο Εήζεο   

 

(13) ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΚΣΤΩΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΩΝ 

Δ.Δ.Α. 

 

1. Ησάλλεο Λώινο 

2. Αλάξγπξνο Παμηλόο  

3. Παλαγηώηεο Πέππαο  

4. Μηράιεο Κνιηόο  

5. Μαξία Βπξίλε 

   

ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Ησάλλεο Λώινο    

 

 

Δλέξγεηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο πξνο δηαθόξνπο θνξείο ην έηνο 2012 

 

13-1-2012 έγγξαθν πξνο ηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ, θ. Δπάγγειν    Βεληδέιν 

ζρεηηθά κε ηε ξύζκηζε ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ.  

19-1-2012 έγγξαθν πξνο ηνλ Τπνπξγό Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ θαη ηελ 

Γεληθή Γξακκαηέα Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ θ. Π. Γεξνπιάλν θαη . 
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Μελδώλε αληίζηνηρα, κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ καο γηα ηελ 

πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. 

27.1.2012 Γειηίν Σύπνπ – Γηακαξηπξία γηα ηε κείσζε ησλ απνζεκαηηθώλ ησλ    

Δπηκειεηεξίσλ από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, δειώλνληαο όηη ζα εμαληιεζεί 

θάζε λόκηκν έλδηθν κέζν γηα ηελ αλαδήηεζε επζπλώλ έλαληη νηνπδήπνηε ηεο 

πθαξπαγήο ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ Δ.Δ.Α.  

27.1.2012 έγγξαθν ζηνλ Τπνπξγό Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο & 

Ναπηηιίαο θ. Υξπζνρνΐδε γηα Γηαρείξηζε ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ ηνπ 

Δ.Δ.Α. 

3.2.2012 έγγξαθν ζηνλ Τπνπξγό Δζληθήο Άκπλαο θν Γεκήηξε Αβξακόπνπιν 

ώζηε λα επηηξαπεί ε εθκίζζσζε πεξηπηέξσλ θαη από εηαηξείεο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. 

3.2.2012  Γειηίν Σύπνπ γηα ηελ ζπλάληεζε ηεο Γ.Δ.  κε Δκπνξηθό 

Δπηκειεηήξην κύξλεο. 

9.2.2012 έγγξαθν πξνο ηνλ Οξγαληζκό Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο κε πξνηάζεηο 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζρεηηθά γηα ηνπο Οξγαληζκνύο πιινγηθήο Γηαρείξηζεο θαη 

ην δηθαίσκα δεκόζηαο εθηέιεζεο έξγσλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

13.2.2012 έγγξαθν δηακαξηπξίαο ζηνλ Γηνηθεηή ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. θν Ζιία Κηθίιηα 

γηα ηηο ζπλαιιαγέο ησλ κειώλ ηνπ ζε ζέκαηα θαηαγγειηώλ ζπκβάζεσλ 

εξγαζίαο ή θαηαζέζεσλ νηθεηνζειώλ απνρσξήζεσλ αιινδαπώλ ππαιιήισλ 

ηνπο. 

13.2.2012 Γειηίν Σύπνπ γηα ηηο θαηαζηξνθέο ησλ επηρεηξήζεσλ κεηά από 

παξαηεηακέλα επεηζόδηα ζην θέληξν ηεο Αζήλαο ύζηεξα από ην ζπιιαιεηήξην 

θαηά ηνπ  κλεκνλίνπ. 

15.2.2012 έγγξαθν ζηνλ Γήκαξρν Αζελαίσλ θν Γεώξγην Κακίλε γηα 

παξαγξαθή ησλ δεκνηηθώλ ηειώλ ζηηο  επηρεηξήζεηο πνπ ππέζηεζαλ 

θαηαζηξνθέο θαηά ηα γεγνλόηα ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ γηα ην κλεκόλην. 

 21.2.2012 Γηαβίβαζε πξνηάζεσλ ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ θν Αζαλάζην Ξεξό θαη ζηελ Αληηδήκαξρν θαη Πξόεδξν 

Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο Γήκνπ Αζελαίσλ θα Νέιιε Παπαρειά γηα ηελ 

ζύληαμε ζρεδίνπ λόκνπ αλαθνξηθά ηα θαηαζηήκαηα εζηίαζεο θαη αλαςπρήο 

θαη άιια ζπλαθή θαηαζηήκαηα-εγθαηαζηάζεηο. 

23.2.2012 έγγξαθν ζηνλ Τπνπξγό Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θν 

Αλδξέα Λνβέξδν θαη ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Γεκόζηαο Τγείαο θν Αληώλε 

Γεκόπνπιν γηα επαλεμέηαζε ηεο λνκνζεζίαο θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ηεο 

εθαξκνγήο ηεο. 

1.3.2012 Γειηίν Σύπνπ γηα ηελ δνινθνλία ηνπ πεξηπηεξά ζηε Λ. Αζελώλ. 

1.3.2012 Γειηίν Σύπνπ γηα ηελ ζπλάληεζε Δ.Δ.Α. κε Γ.Δ.Η.Α & Δ.Α.Γ.Δ γηα ηα  

ζπκβόιαηα επαγγεικαηηθήο αζηηθήο επζύλεο- θαη ηηο εμεηάζεηο 

δηακεζνιαβνύλησλ. 

2.3.2012 έγγξαθν ζηνλ Πξόεδξν ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή 

έξεπλαο ζην πιαίζην ηνπ Γηθηύνπ ησλ Δπηκειεηεξίσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ηνπ 

Δπξσεπηκειεηεξίνπ. 

2.3.2012 δηαβίβαζε ςεθίζκαηνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δ.Δ.Α., επί 

ησλ ζεκάησλ ησλ Γεξκαληθώλ Δπαλνξζώζεσλ θαη δηεθδίθεζεο εθ κέξνπο ηεο 

ρώξαο καο από ηε Γεξκαλία, ζην Δζληθό πκβνύιην Γηεθδίθεζεο Οθεηιώλ ηεο 

Γεξκαλίαο πξνο ηελ Διιάδα. 
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9.3.2012 Γειηίν ηύπνπ γηα ηελ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλεμέιεγθηεο 

πώιεζεο αγξνηηθώλ πξντόλησλ κε ηελ νξγάλσζε ησλ Γήκσλ ζε βάξνο ηνπ 

ζηεγαζκέλνπ εκπνξίνπ. 

14.3.2012  Γειηίν Σύπνπ γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ νξίνπ ξύζκηζεο ησλ 

ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ θαη ηελ αύμεζε ησλ δόζεσλ θαηαβνιήο ησλ νθεηιώλ 

από 24 ζε 60. 

15.3.2012 Γειηίν Σύπνπ γηα ηελ ππεξθνξνιόγεζε ησλ κεηόρσλ ζηηο 

«νηθνγελεηαθέο» Α.Δ. πξνηείλνληαο ηε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή θνξνιόγεζεο 

ησλ θεξδώλ πνπ δηαλέκνπλ νη εηαηξείεο θαη ηελ δπλαηόηεηα πιεξσκήο ηνπ 

θόξνπ ζε δόζεηο. 

27.3.2012  Γειηίν Σύπνπ γηα ηελ παξνπζία ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. ηνπ 

Δ.Δ.Α. ηεο Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαο 

Άλλαο Γηακαληνπνύινπ (Γ.Δ.ΜΖ. – απνζεκαηηθά Δπηκειεηεξίσλ – 

αδεηνδόηεζε επηρεηξήζεσλ – παξεκπόξην – πξνγξάκκαηα ΔΠΑ). 

29.3.2012 έγγξαθν πξνο ηνλ Πξόεδξν θαη Γ/λνληα ύκβνπιν ηεο εηαηξείαο 

Αηηηθό Μεηξό ΑΔ, γηα παξάηαζε ηνπ σξαξίνπ ηνπ κεηξό θαηά ηηο θαζεκεξηλέο 

εκέξεο. 

29.3.2012  έγγξαθν πξνο ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ 

κε πξνηάζεηο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο εληόο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. 

2.4.2012 έγγξαθν ζηνλ Τπνπξγό Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο & Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ θν Μηιηηάδε Παπατσάλλνπ, Τπνπξγό Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο θν Αλδξέα Λνβέξδν θαη Γεληθό Γξακκαηέα Γεκόζηαο Τγείαο θν 

Αληώλε Γεκόπνπιν, ζρεηηθά κε ην άξζξν 37 ηνπ Ν.4055/2012 δηα ηνπ νπνίνπ 

νη παξαβάζεηο ηεο ΤΓ Α5/3010/1985 κεηαηξέπνληαη από πηαίζκα ζε 

πιεκκέιεκα. 

4.4.2012 Γειηίν Σύπνπ δηα ηνπ νπνίνπ εδειώζε ηθαλνπνίεζε γηα ηελ εηζήγεζε 

ηεο Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο πξνο ηα 

ζπλαξκόδηα ππνπξγεία Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο, Τγείαο θαη Πξνζηαζίαο 

ηνπ Πνιίηε γηα απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ ίδξπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη θαηάξγεζε ηνπ Αγνξαλνκηθνύ Κώδηθα. 

19.4.2012 έγγξαθν ζηνλ Τπνπξγό Δξγαζίαο & Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θν 

Γεώξγην Κνπηξνπκάλε θαη Γηνηθεηή Ο.Α.Δ.Δ. θα Γεσξγία Κσηίδνπ γηα 

δηαηήξεζε ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θάιπςεο γηα δώδεθα κήλεο, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν επαγγεικαηίαο αδπλαηεί λα θαηαβάιεη εγθαίξσο ηηο εηζθνξέο 

ηνπ θαη κέλεη ρσξίο πεξίζαιςε ηόζν απηόο, όζν θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ. 

25.4.2012 Γειηίν Σύπνπ γηα ηελ Παξνπζία ηνπ πξώελ Τθ. Οηθνλνκηθώλ θ. 

Αζαλαζίνπ Μπνύξα ζην Γ..  ηνπ Δ.Δ.Α.  

2.5.2012  θαηάζεζε πξνηάζεσλ πξνο ηελ Κ.Δ.Δ.Δ. ζρεηηθά κε  ηελ πξνώζεζε 

αλαγθαίσλ δηαξζξσηηθώλ αιιαγώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ ηεο ρώξαο καο. 

10.5.2012 έγγξαθν δηακαξηπξίαο ζηνλ Τπνπξγό Δξγαζίαο & Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θν Γεώξγην Κνπηξνπκάλε ζρεηηθά κε ηελ πξνζεζκία θαηαβνιήο 

αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ζην Η.Κ.Α. 
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23.5.2012 ππνβνιή αηηήκαηνο ζηνλ Αξρεγό ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θ. 

Νηθόιαν Παπαγηαλλόπνπιν γηα έθδνζε δηεπθξηληζηηθήο εγθπθιίνπ ζρεηηθά κε 

παξαβάζεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο ΤΓ Α5/3010/2.10.2012. 

01-06-2012 Γειηίν Σύπνπ ζρεηηθά κε ζπλέληεπμε ηύπνπ πνπ δόζεθε ζηα 

γξαθεία ηνπ Δ.Δ.Α., ηνπ πιιόγνπ Εεκησζέλησλ από ηελ αζθαιηζηηθή 

εηαηξεία «ΑΠΗ ΠΡΟΝΟΗΑ», ζπλαηλώληαο ζηηο πξνηάζεηο ηνπο. 

07-06-2012 επηζηνιή πξνο ηνλ Δπίηξνπν Βηνκεραλίαο θαη 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο, θ. Antonio Tajani ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

Οδεγίαο γηα ηα θαπληθά πξντόληα (2001/37/ΔΔ). 

 

11.6.2012  ύζηαζε 3κεινύο Δπηηξνπήο απνηεινύκελε από ηνπο λνκηθνύο θα 

Σζόιθα θαη θ.θ. Βαξδαιά θαη Βαξηαληάλ θαη θαηάζεζε κελπηήξηαο αλαθνξάο 

ζηνλ Δηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ Αζελώλ θαηά ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 

ζρεηηθά κε ηελ θαθή δηαρείξηζε θαη απώιεηα κεγάινπ κέξνπο ησλ 

απνζεκαηηθώλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.   

 

13-06-2012 Γειηίν Σύπνπ κε δήισζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΔΔΑ γηα ηελ 

δηαρείξηζε ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ από ηελ ΣηΔ 

15-06-2012 ελεκεξσηηθή επηζηνιή πξνο ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Βηνκεραλίαο, 

θ. Αιέμαλδξν Φνύξια ζρεηηθά κε πξόζεζε ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζην Δ.Δ.Α. 

θαη ζηνλ Δζληθό Απεζηαικέλν ηεο Διιάδαο γηα ηηο ΜκΔ. 

20-06-2012 Γειηίν Σύπνπ ζρεηηθά κε δεκηνπξγία Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο 

Αξρείνπ Αζθαιηζηηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ κε παξάηππε ζπκπεξηθνξά 

«Σεηξεζίαο» γηα ηελ Αζθαιηζηηθή Γηακεζνιάβεζε. 

22-06-2012 Γειηίν Σύπνπ κε δήισζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Δ.Α. ζρεηηθά κε ηα 

δέθα πξώηα κέηξα άκεζεο εθαξκνγήο πνπ νθείιεη λα ιάβεη ε λέα Κπβέξλεζε 

25-06-2012 επηζηνιή πξνο ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνύ, θ. 

Γεκήηξε Κπξηηζάθε, ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηώπηζε θαηλνκέλσλ αζέκηηνπ 

αληαγσληζκνύ. 

25-06-2012 επηζηνιή πξνο ηνλ Γήκαξρν Πεξηζηεξίνπ, θ. Αλδξέα 

Παραηνπξίδε, ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ παξεκπνξίνπ. 

25-06-2012 επηζηνιή πξνο όινπο ηνπο Γεκάξρνπο πεξηνρώλ πνπ αλήθνπλ ζηελ 

ρσξηθή εκβέιεηα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 

παξεκπνξίνπ. 

28-06-2012 Γειηίν Σύπνπ ζρεηηθά κε παξνπζία ηνπ Γεκάξρνπ Αζελώλ, θ. 

Κακίλε, ζε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΔΑ, όπνπ ζπδεηήζεθαλ δηάθνξα ζέκαηα 

όπσο εγθιεκαηηθόηεηα ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, παξεκπόξην, δεκνηηθά ηέιε, 

ρξήζεηο γεο).  

06-07-2012 έγγξαθν πξνο ηνπο Τπνπξγνύο Δζσηεξηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ, θ. 

θ. Δπξηπίδε ηπιηαλίδε θαη Γηάλλε ηνπξλάξα ζρεηηθά κε ηε ξύζκηζε 

ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ πξνο Ο.Σ.Α. 

06-07-2012 έγγξαθν πξνο ηνλ Τπνπξγό Παηδείαο, Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνύ 

& Αζιεηηζκνύ, θ. Κσλζηαληίλν Σδαβάξα ζρεηηθά κε πξνηάζεηο ηνπ Δ.Δ.Α. γηα 

ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. 
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06-07-2012 έγγξαθν πξνο ηνλ Τπνπξγό Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, 

θ. Αλδξέα Λπθνπξέδν, ζρεηηθά κε ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ 

ελδηαθέξνληνο  κε ζέκα ηελ ερνκέηξεζε, θαη ηνλ αληηθαπληζηηθό λόκν. 

12-07-2012 Γειηίν Σύπνπ γηα ηελ θπβεξλεηηθή εμαγγειία ηνπ Τθ. Αλάπηπμεο 

θ. θνξδά αλαθνξηθά κε ηελ πάηαμε ησλ θαξηέι. 

13-07-2012 Γειηίν Σύπνπ ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε αμηνπνίεζεο ηνπ Δ..Π.Α. 

13-07-2012 Γειηίν Σύπνπ γηα ηελ ζύζθεςε ηνπ Δ.Δ.Α. κε ηελ Έλσζε 

Αζθαιηζηηθώλ Δηαηξεηώλ Διιάδνο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο ζηα 

Δπηκειεηήξηα ησλ ζπκβνιαίσλ επαγγεικαηηθήο αζηηθήο επζύλεο. 

16-07-2012 Γειηίν Σύπνπ ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο 

Αξρείνπ Αζθαιηζηηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ κε παξάηππε ζπκπεξηθνξά 

«Σεηξεζίαο». 

16-07-2012 έγγξαθν πξνο ηνλ Τπνπξγό Δζληθήο Άκπλαο θ. Πάλν 

Παλαγησηόπνπιν, ηνλ Αλαπιεξσηή Γεληθό Γηεπζπληή Γ.Γ.Ο..Τ., Σαμίαξρν 

Οηθνλόκνπ Γεώξγην θαη ηνλ Γηεπζπληή Γ.Δ.Π.Α.Θ.Α., Αληηζπληαγκαηάξρε 

Γειεγηάλλε Απόζηνιν, ζρεηηθά κε ηελ εθκίζζσζε αδεηώλ πεξηπηέξσλ. 

23-07-2012 έγγξαθν ζπλεγνξίαο ηνπ πλδέζκνπ Υνλδξεκπόξσλ Αηηηθήο 

Εαραξσδώλ – Φηιηθώλ θιπ Πξντόλησλ ΄΄ΓΤΝΑΜΖ΄΄, πξνο ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθώλ, Γεληθή Γηεύζπλζε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζρεηηθά κε ηελ 

αδεηνδόηεζε ησλ θαηαζηεκάησλ ρνλδξηθήο πώιεζεο ηππνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ 

(δαραξσδώλ – κπηζθόησλ – snack – πνηώλ  - αλαςπθηηθώλ). 

30-07-2012 Γειηίν Σύπνπ κε πξνηάζεηο ηνπ Δ.Δ.Α. γηα ηελ αλάθηεζε ηεο 

ξεπζηόηεηαο ζηελ αγνξά. 

30-07-2012 Γειηίν Σύπνπ ζρεηηθά κε ηελ δεκηνπξγία επελδπηηθνύ θεθαιαίνπ 

ζην νπνίν ζα κεηαθεξζνύλ νη ππνρξεώζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ην Γεκόζην 

κε εγγύεζε αθηλήησλ. 

30-07-2012 Γειηίν Σύπνπ ζρεηηθά κε δξάζεηο γηα ηελ πάηαμε ηνπ 

παξεκπνξίνπ. 

31-07-2012 έγγξαθν (ζπλέρεηα αιιεινγξαθίαο) πξνο ηνλ Τπνπξγό Τγείαο & 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, θ. Αλδξέα Λπθνπξέδν, ζρεηηθά κε ηα θαηαζηήκαηα 

πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο κε ζέκα ηελ ερνκέηξεζε, θαη ηνλ αληηθαπληζηηθό  

λόκν. 

01-08-2012 έγγξαθν πξνο ηνπο Τπνπξγνύο, Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, 

Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ, θ. Κσλζηαληίλν Υαηδεδάθε, 

Δζσηεξηθώλ, θ. Δπξηπίδε ηπιηαλίδε θαη ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Δκπνξίνπ, θ. 

ηέθαλν Κνκλελό ζρεηηθά κε ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο 

ησλ θαηαζηεκάησλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο. 

06-08-2012 έγγξαθν (ζπλέρεηα αιιεινγξαθίαο) πξνο ηνπο Τπνπξγνύο, 

Δζσηεξηθώλ, θ. Δπξηπίδε ηπιηαλίδε, Γηθαηνζύλεο & Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ, θ. Αληώλε Ρνππαθηώηε, Γεκνζίαο Σάμεο & Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πνιίηε, θ. Νηθόιαν – Γεώξγην Γέλδηα, ζρεηηθά κε ηα θαηαζηήκαηα 

πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο κε ζέκα ηελ ερνκέηξεζε, θαη ηνλ αληηθαπληζηηθό  

λόκν. 

06-08-2012 Γειηίν Σύπνπ ζρεηηθά κε ηελ πάηαμε ηνπ παξεκπνξίνπ θαη ηεο 

θνξνδηαθπγήο.  
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13-08-2012 Γειηίν Σύπνπ ζρεηηθά κε έγγξαθν πξνο ηελ ΣηΔ κε ζέκα: 

«Σεηξεζίαο» Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο Αξρείνπ Αζθαιηζηηθώλ 

Γηακεζνιαβεηώλ». 

27-08-2012 Γειηίν Σύπνπ ζρεηηθά κε θνηλή δήισζε Πξνέδξσλ Βηνηερληθώλ 

θαη Δπαγγεικαηηθώλ Δπηκειεηεξίσλ Αζήλαο – Πεηξαηά γηα ην κέιινλ ησλ 

Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ. 

30-08-2012 έγγξαθν πξνο ηνλ Τπνπξγό Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, 

Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ, θ. Κσλζηαληίλν Υαηδεδάθε, κε αίηεκα 

ζπλάληεζεο. 

03-09-2012 Γειηίν Σύπνπ δηα ηνπ νπνίνπ ην Δ.Δ.Α. ζπλαηλνύζε ζε ππόκλεκα 

ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξεκαηηώλ Δθκεηαιιεύζεσο Κπιηθείσλ Διιάδνο ζρεηηθά 

κε ηνλ θαζνξηζκό αλσηάησλ ηηκώλ ζε πξντόληα θπιηθείνπ. 

11-09-2012 Γειηίν Σύπνπ κε ηνπνζέηεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Δ.Α. ζηελ Γελ. 

πλέιεπζε ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ζηε Θεζζαινλίθε. 

18-09-2012 έγγξαθν πξνο ηα Τπνπξγεία, Άκπλαο, Δζσηεξηθώλ, Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ θαη Τγείαο ζρεηηθά κε ηε κείσζε 

κηζζσκάησλ θπιηθείσλ. 

25-09-2012 Γειηίν Σύπνπ κε παξέκβαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Δ.Α. γηα ηε 

θνξνινγηθή ζηνρνπνίεζε ησλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ. 

27-09-2012 έγγξαθν πξνο ηνλ Γηνηθεηηθή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, θ. 

Γεώξγην Πξνβόπνπιν, θαη ηνλ Πξόεδξν Διιεληθήο Έλσζεο Σξαπεδώλ, θ. 

Γεώξγην Εαληά ζρεηηθά κε παξάλνκεο θαη θαηαρξεζηηθέο πξαθηηθέο 

ηξαπεδηθώλ ηδξπκάησλ (θσηνβνιηατθά). 

05-10-2012 ειεθηξνληθή επηζηνιή πξνο ηα Δπξσπατθά Δπηκειεηήξηα ζρεηηθά 

κε ζπκκεηνρή ζε έξεπλα γηα ηνλ ειεύζεξν αληαγσληζκό. 

11-10-2012 Γειηίν Σύπνπ ζρεηηθά κε ηελ δηάζεζε πξντόλησλ κε πεξαζκέλε 

ρξνλνινγία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκόηεηαο. 

12-10-2012 Γειηίν Σύπνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε εηζθνξώλ ΟΔΚ – ΟΔΔ 

12-10-2012 έγγξαθν πξνο ηνλ Τπνπξγό Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο θαη 

Πξόλνηαο, θ. Ησάλλε Βξνύηζε, ηνλ Τθππνπξγό Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιεηαο θαη Πξόλνηαο, θ. Νηθόιαν Παλαγησηόπνπιν, ηνλ Γεληθό 

Γξακκαηέα Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, θ. Παλαγηώηε Κνθθόξε θαη ηνλ 

Γηνηθεηή ΗΚΑ – ΔΣΑΜ, θ. Ρνβέξδν ππξόπνπιν ζρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε 

ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ππέξ Ο.Δ.Κ. θαη Ο.Δ.Δ. 

15-10-2012 έγγξαθν πξνο ηνλ Τπνπξγό Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο θαη 

Πξόλνηαο, θ. Ησάλλε Βξνύηζε θαη ην ώκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο, ζρεηηθά 

κε ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ ζε επαγγεικαηίεο από ην .ΔΠ.Δ. 

15-10-2012 έγγξαθν πξνο ηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ, θ. Ησάλλε ηνπξλάξα, 

κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ γηα ηελ θνξνινγηθή κεηαξξύζκηζε. 

16-10-2012 Γειηίν Σύπνπ κε πξνηάζεηο ηνπ Δ.Δ.Α. γηα κηα απνηειεζκαηηθή 

θαη δίθαηε θνξνινγηθή κεηαξξύζκηζε. 

25-10-2012 Γειηίνπ Σύπνπ ζρεηηθά κε έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

γηα ηα Φξνληηζηήξηα Αηηηθήο. 

26-10-2012 έγγξαθν πξνο ηνπο Τπνπξγνύο Δζσηεξηθώλ, θ. Δπξηπίδε 

ηπιηαλίδε, Γηθαηνζύλεο & Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θ. Αληώλε 

Ρνππαθηώηε θαη ηελ Έλσζε Δπαγγεικαηηώλ Καπλνπσιώλ Πεξηπηεξνύρσλ 
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Σέσο Γηνηθήζεσο Πξσηεπνύζεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία πξνζθπγήο – 

έλζηαζεο θαηά ησλ πξνζηίκσλ πνπ επηβάιινληαη από δήκνπο. 

29-10-2012 Γειηίν Σύπνπ ζρεηηθά κε ηελ εμαγγειία ηνπ Τθππνπξγνύ 

Αλάπηπμεο θ. Αζαλάζηνπ θνξδά γηα ηελ παξνρή δπλαηόηεηαο ζηνλ 

θαηαλαισηή λα κελ θαηαβάιιεη ην αληίηηκν αλ δελ ηνπ έρεη πξνζθνκηζηεί ην 

λόκηκν παξαζηαηηθό. 

1-11-2012 έγγξαθν πξνο ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, 

Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ γηα ηε δπλαηόηεηα πιήξνπο 

ςεθηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνύ αξρείνπ ησλ κειώλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

1-11-2012 Γειηίν  Σύπνπ γηα ηα δσξεάλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξνο ηνπο 

δηακεζνιαβνύληεο κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

5-11-2012 Γειηίν Σύπνπ δηακαξηπξίαο γηα ηελ ππνρξέσζε αλαλέσζεο ησλ 

αδεηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο, ησλ Κέληξσλ Ξέλσλ 

Γισζζώλ θαη ησλ Φξνληηζηεξίσλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο. 

21-11-2012 έγγξαθν πξνο ηα σκαηεία κε ην νπνίν δεηάκε ηελ θαηαγξαθή ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο κέιε ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο 

Γήκνπο. 

21-11-2012 Γειηίν Σύπνπ ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ 

θαηέζεζε ην Δπηκειεηήξηό καο ζηελ «1
ε
 Οινκέιεηα Μεζαίσλ θαη 

Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ» πνπ δηνξγάλσζε ε Κύπξνο. 

22-11-2012 Γειηίν Σύπνπ ζρεηηθά κε ηε κείσζε ησλ έγγξαθώλ λέσλ κειώλ 

ζην κεηξών ηνπ Δ.Δ.Α. θαη ηε ζπξξίθλσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο. 

22-11-2012 Γειηίν Σύπνπ - δηακαξηπξία γηα ηε ζρεδηαδόκελε θνξνιόγεζε ησλ 

νκαδηθώλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ. 

28-11-2012 έγγξαθν ζηνλ Τπνπξγό Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θν Κ. 

Αξβαληηόπνπιν γηα ηηο ππνρξεσηηθέο αιιαγέο ζηα θξνληηζηήξηα Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο πνπ πξνβιέπεη ν λένο λόκνο 4093/2012. 

29-11-2012 έγγξαθν ζηνλ Τπνπξγό Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θν Κ. 

Αξβαληηόπνπιν γηα ηελ θαηάξγεζε αδεηώλ Κέληξσλ Ξέλσλ Γισζζώλ πνπ 

πξνβιέπεη ν λένο λόκνο 4093/2012. 

30-11-2012 Γειηίν Σύπνπ κε ζέκα ηε ξύζκηζε νθεηιώλ πξνο ην Γεκόζην. 

6-12-2012 δηαβίβαζε ζην Γήκν αξσληθνύ ηεο δηακαξηπξίαο ηνπ πιιόγνπ 

Δκπνξνεπαγγεικαηνβηνηερλώλ Κεξαηέαο – Κνπβαξά γηα ηε ιεηηνπξγία 

Υξηζηνπγελληάηηθεο αγνξάο. 

7-12-2012 Γειηίν Σύπνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ έμη Κπξηαθέο 

θάζε έηνο.  

11-12-2012 Γειηίν Σύπνπ γηα ηελ εμνλησηηθή απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ όιεο ηηο 

Κπξηαθέο ηνπ ρξόλνπ. 

13-12-2012 έγγξαθν πξνο ηνλ Τπνπξγό θαη Τθππνπξγό Οηθνλνκηθώλ θ.θ. Η. 

ηνπξλάξα θαη Γ. Μαπξαγάλε ζρεηηθά κε ηε λέα ππνρξέσζε ησλ ηδησηηθώλ 

εθπαηδεπηεξίσλ λα δηαβηβάδνπλ ζηνηρεία θνξνινγηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ 

ελδηαθέξνληνο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ. 

13-12-2012 Γειηίν Σύπνπ ζρεηηθά κε ηελ απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο 

λα θαηαζηήζεη κε ππνρξεσηηθή ηελ εγγξαθή ζηα Δπηκειεηήξηα. 
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17-12-2012 Γειηίν Σύπνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξεσηηθόηεηαο 

ηεο εγγξαθήο ζηα Δπηκειεηήξηα. 

17-12-2012 Γειηίν Σύπνπ ζρεηηθά κε ηελ θαζπζηέξεζε έλαξμεο ηεο 

θαηαβνιήο επηδόκαηνο αλεξγίαο ζηνπο επαγγεικαηίεο από ηνλ Ο.Α.Δ.Δ. 

20-12-2012 Γειηίν Σύπνπ ύζηεξα από ηε ζπλάληεζε ηεο Γηνηθεηηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ηνλ Τπνπξγό Αλάπηπμεο θ. Κ. Υαηδεδάθε. 

28.12.2012  Γειηίν Σύπνπ γηα ηελ επίζπεπζε ηεο θαηαβνιήο επηδόκαηνο 

αλεξγίαο ζηνπο άλεξγνπο απηναπαζρνινπκέλνπο από ηνλ Ο.Α.Δ.Δ. 

 

 

ΤΝΑΝΣΗΔΙ :  

 

 

3.2.2012 ζπλάληεζε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο κε αληηπξνζσπεία ηνπ 

Δκπνξηθνύ Δπηκειεηεξίνπ κύξλεο.  

1.3.2012 ζπλάληεζε Δ.Δ.Α κε Γ.Δ.Η.Α & Δ.Α.Γ.Δ γηα ηα  πκβόιαηα 

Δπαγγεικαηηθήο Αζηηθήο Δπζύλεο θαη ηηο εμεηάζεηο ησλ δηακεζνιαβνύλησλ. 

7.3.2012 ζπλάληεζε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο κε Πξνέδξνπο σκαηείσλ 

Μειώλ Δ.Δ.Α γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ θιάδσλ πνπ εθπξνζσπνύλ. 

13-07-2012 πλάληεζε Δ.Δ.Α. κε ηελ Έλσζε Αζθαιηζηηθώλ Δηαηξεηώλ 

Διιάδνο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο ζηα Δπηκειεηήξηα ησλ 

ζπκβνιαίσλ επαγγεικαηηθήο αζηηθήο επζύλεο. 

20-12-2012 ζπλάληεζε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο κε ηνλ Τπνπξγό Αλάπηπμεο 

θ. Κσζηή Υαηδεδάθε.   

21-11-2012 παξνπζία ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ζηελ «1
ε
 Οινκέιεηα 

Μεζαίσλ θαη Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ» πνπ δηνξγάλσζε ε Κύπξνο. 

 

 

Καηόπηλ ελεξγεηώλ ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο :  

 

27.3.2012  παξνπζία ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δ.Δ.Α. 

ηεο Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαο Άλλαο 

Γηακαληνπνύινπ. 

25.4.2012 παξνπζία ηνπ πξώελ Τθ. Οηθνλνκηθώλ Αζαλάζηνπ Μπνύξα ζην 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην γηα ζέκαηα Γ.Δ.ΜΖ. – ΔΠΑ - απνζεκαηηθώλ Δ.Δ.Α. 

28-06-2012 παξνπζία ηνπ Γεκάξρνπ Αζελαίσλ, θ. Κακίλε, ζηε ζπλεδξίαζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δ.Δ.Α. 
 

 

 

Αθνινύζσο :  

 
 Αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηώλ κεηξώνπ πξνο ηα κέιε ηνπ ΔΔΑ κε ηελ 

εγθαηάζηαζε λέαο εθαξκνγήο δηαρείξηζεο κεηξώσλ 

 Αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηώλ θαη ησλ εζσηεξηθώλ δηεξγαζηώλ ηνπ ΔΔΑ 

κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο : 
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 λέαο εθαξκνγήο Πξσηνθόιινπ, 

 λέαο εθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη 

 λέαο εθαξκνγήο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο 
 

Η αλαβάζκηζε ηόζν ησλ ππεξεζηώλ κεηξώνπ όζν θαη ησλ εζσηεξηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ 

ΕΕΑ, επηηειέζζεθε ράξε ζηελ απόθαζε ηεο δηνίθεζεο γηα εθζπγρξνληζκό ηνπ κεηξώνπ 

θαη ζηελ εγθαηάζηαζε λένπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (RDBMS) 

MySQL ζε πεξηβάιινλ Windows Server κε ηθαλόηεηα δηαρείξηζεο κεγάινπ όγθνπ 

δεδνκέλσλ θαη ιεηηνπξγία ζε Client/Server κε αξρηηεθηνληθή δηθηύνπ αξζξσηήο δνκήο. 

Τν έξγν αλέιαβε ε εηαηξία SGA Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο ζπλεπηθνπξνύκελε από ηα 

ζηειέρε ηνπ γξαθείνπ πνπ είραλ κεηαμύ άιισλ θαη ηελ επζύλε ηεο νκαιήο κεηάπησζεο 

ησλ ζηνηρείσλ κεηξώνπ από ηελ παιηά εθαξκνγή ζηε λέα. Τν έξγν απνθαζίζζεθε ηελ 

άλνημε ηνπ 2012 θαη νινθιεξώζεθε ζηα κέζα ηνπ Σεπηεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο  

 

 Δγθαηάζηαζε λέσλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ κεηξώνπ πξνθεηκέλνπ ηελ 

απεπζείαο εμππεξέηεζε ησλ κειώλ ηνπ ΔΔΑ 

 

Πξόθεηηαη γηα ηελ εθαξκνγή Ηιεθηξνληθνύ Επηκειεηεξίνπ e-Chamber ε νπνία παξέρεη 

ηε δπλαηόηεηα ζηα κέιε ηνπ επηκειεηεξίνπ λα εμππεξεηνύληαη ειεθηξνληθά όπνπ θαη αλ 

βξίζθνληαη, κε ηηο έσο ηώξα παξερόκελεο ππεξεζίεο λα είλαη πιεξσκή ζπλδξνκώλ, 

έθδνζε πηζηνπνηεηηθώλ θαη αλεύξεζε επηρεηξήζεσλ. Τν e-Chamber ζπλδέεηαη κε ηα 

δεδνκέλα ηνπ Μεηξώνπ ηνπ Επηκειεηεξίνπ θαη επηηξέπεη ηελ παξαθνινύζεζε ησλ 

ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ ησλ κειώλ ηνπ από ην δηαδίθηπν, ελώ θάλεη δπλαηή 

θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο. Οη παξερόκελεο ππεξεζίεο αθνξνύλ ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο, είηε 

ζ’ έλα δεύηεξν επίπεδν, εγγεγξακκέλα ειεθηξνληθά κέιε ηνπ Επηκειεηεξίνπ. Η 

ελεκέξσζε ηεο ινγηζκηθήο εθαξκνγήο πξαγκαηνπνηείηαη άκεζα θαη ρσξίο θακία 

παξέκβαζε αλζξώπηλνπ παξάγνληα. Τν έξγν πινπνηήζεθε θαη νινθιεξώζεθε ην 

Ννέκβξην ηνπ 2012. 

 

 Τπνζηήξημε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ e-Δπηκειεηεξίνπ 

 

Τν έξγν ηεο ππνζηήξημεο αθνξά ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ αηηήζεσλ ζύλδεζεο πνπ δελ 

ηαπηνπνηνύληαη θαηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο, ηελ απάληεζε αηηεκάησλ ήδε ή ελ 

δπλάκεη ρξεζηώλ πνπ ππνβάιινληαη κέζσ e-mail, θαμ ή κέζσ ηεο θόξκαο επηθνηλσλίαο 

ηνπ ηζηνηόπνπ ηνπ ΕΕΑ, ηελ απάληεζε ηειεθσληθώλ εξσηεκάησλ ζε πξαγκαηηθό ή κε 

ρξόλν θαη γεληθόηεξα ηελ επίιπζε ησλ όπνησλ ζεκάησλ αλαθύπηνπλ θαη αθνξνύλ ηηο 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηα κέιε καο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ. Τν έξγν 

νινθιεξώζεθε ην Δεθέκβξην ηνπ 2012 θαη ζπλερίδεηαη. 

 

 Αλακόξθσζε ηζηνζειίδαο ηνπ ΔΔΑ (www.eea.gr) ζε ζύγρξνλν 

εηδεζενγξαθηθό portal 

 

Τν έξγν απνθαζίζζεθε ηελ άλνημε ηνπ 2012 θαη παξαδόζεθε ηνλ Οθηώβξην ηνπ ίδηνπ 

έηνπο κε ηε ζπλδξνκή ηεο εηαηξίαο PRESS LINE  ε νπνία αλέιαβε παξάιιεια θαη ηελ 

θαηαζθεπή ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ειεθηξνληθνύ πεξηνδηθνύ ηνπ ΕΕΑ.  

 

 Δπηθαηξνπνίεζε ζηνηρείσλ κειώλ 

 

Αθνξά έξγν πνπ πινπνηήζεθε κε ζθνπό ηελ επηβεβαίσζε ππαξρόλησλ ή πξνζζήθε 

λέσλ ζηνηρείσλ γηα ηα κέιε καο, κε πξνζαλαηνιηζκό ζηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

http://www.eea.gr/


 16 

ειεθηξνληθήο δηεύζπλζεο (e-mail) θαη ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ. Τν έξγν απνθαζίζζεθε 

ηνλ Ινύλην ηνπ 2012, νινθιεξώζεθε κε ην πέξαο ηνπ Σεπηεκβξίνπ 2012 θαη εθηειέζηεθε 

από ηελ εηαηξία CIS, ζπλεπηθνπξνύκελε από ηα ζηειέρε ηνπ γξαθείνπ κεραλνγξάθεζεο 

πνπ είραλ ηελ επζύλε απόδνζεο ζηελ εηαηξία ησλ αξρηθώλ ζηνηρείσλ, ηελ παξαιαβή, 

ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαρώξεζε ησλ λέσλ ζην κεηξών ηνπ ΕΕΑ, θαζώο θαη ηελ 

πηζηνπνίεζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. 

 

 Τπεξεζίεο καδηθήο απνζηνιήο SMS πξνο ηα κέιε ηνπ ΔΔΑ 

 

Τν έξγν απνθαζίζζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 2012 θαη ην γξαθείν κεραλνγξάθεζεο αλέιαβε 

ηελ εθπόλεζε ηνπ δηαγσληζκνύ, ηε ζπκβαζηνπνίεζε (αλάδνρνο επηιέρζεθε ε εηαηξία 

Υςειήο Τερλνινγίαο AMD Telecom Α.Ε. - AMD Telecom) θαη ηελ εθηέιεζε ησλ 

ζρεηηθώλ ππεξεζηώλ. Σηα κέζα Δεθεκβξίνπ ηνπ 2012 νινθιεξώζεθε κε ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο θαη ε εθηέιεζε ησλ καδηθώλ απνζηνιώλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

εηδηθήο δηαδηθηπαθήο (web) εθαξκνγήο ή κέζσ εηδηθνύ εξγαιείνπ (module) πνπ 

πξνζαξηήζεθε ζηελ εθαξκνγή ηνπ κεηξώνπ, θαηόπηλ ζρεηηθώλ εληνιώλ από ηε 

Δηνίθεζε ηνπ ΕΕΑ. 

 

 Δγθαηάζηαζε κόληκνπ πξνβνιηθνύ ζπζηήκαηνο ζηελ αίζνπζα Γ ηνπ 

ΔΔΑ 
 

Τν έξγν απνθαζίζζεθε ην Σεπηέκβξην ηνπ 2012 θαη παξαδόζεθε ηνλ Δεθέκβξην ηνπ 

ίδηνπ έηνπο.  

 

 Πιεξσκή ζπλδξνκήο κειώλ κέζσ θαηαζηεκάησλ ηξαπεδώλ – web 

banking (ζύζηεκα ΓΙΑ) 

 

Τν γξαθείν κεραλνγξάθεζεο αλέιαβε ηελ εθπόλεζε ησλ ζρεηηθώλ πξνδηαγξαθώλ,  ηε 

κειέηε θαη ηελ πινπνίεζε ησλ κνξθνηύπσλ ησλ παξαγόκελσλ αξρείσλ δεδνκέλσλ (dat 

files), ηε πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ εθαξκνγή κεηξώνπ, ελώ είρε θαη ηελ επζύλε ηεο 

ζπλελλόεζεο κε ηα ζηειέρε ηεο ΔΙΑΣ ΑΕ, ηεο κεζνιαβήηξηαο εηαηξίαο (EUROBANK 

EFG κε ηελ νπνία ζπκθσλήζεθε ε ρξήζε ηνπ αζθαινύο ζπζηήκαηνο δηαηξαπεδηθήο 

κεζνιάβεζεο κέζσ ηληεξλεη) θαη όισλ ησλ ππνινίπσλ εκπιεθνκέλσλ κεξώλ. Τν έξγν 

μεθίλεζε ην Ννέκβξην θαη νινθιεξώζεθε ην Δεθέκβξην ηνπ 2012. 
 

 Τπεξεζίεο καδηθήο απνζηνιήο ειεθηξνληθώλ κελπκάησλ (e-mails) θαη 

ειεθηξνληθνύ δειηίνπ (newsletter) πξνο ηα κέιε ηνπ ΔΔΑ 

 

Τν έξγν απνθαζίζζεθε ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2012. Η πξώηε καδηθή απνζηνιή 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα κέζα Δεθεκβξίνπ ηνπ 2012 θαη έθηνηε πξαγκαηνπνηνύληαη ζε 

ηαθηή βάζε ε απνζηνιή ελεκεξσηηθώλ ειεθηξνληθώλ δειηίσλ πξνο ηα κέιε ηνπ ΕΕΑ 

θαη έθηαθηα όηαλ πξόθεηηαη  γηα ηελ εηδνπνίεζε – ελεκέξσζε πξαγκαηνπνίεζεο 

εθδήισζεο ηνπ επηκειεηεξίνπ θιπ. 

 

 Πξνβνιή ηνπ ΔΔΑ ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

 

 Τν έξγν απνθαζίζζεθε ην Δεθέκβξην ηνπ 2012 θαη αλακέλεηαη ε νινθιήξσζή ηνπ ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2013, ελώ ηελ επζύλε πινπνίεζήο ηνπ έρεη ε ζπληαθηηθή επηηξνπή ηνπ 

ΕΕΑ.   
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Τπνζηεξηθηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηόηεηεο έσο 31.12.2012   

 

1. Πξόηαζε γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ δξάζεσλ/ πξνγξακκάησλ από ην Δ.Δ.Α. 

(εθδόζεθε ζρεηηθό Γειηίν Σύπνπ 23/4/2012). 

2. Πξόηαζε γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «Τπνζηήξημε ησλ 

επηρεηξήζεσλ κειώλ ηνπ Δ.Δ.Α. γηα ηελ ξύζκηζε ησλ νθεηιώλ ηνπο» (Ν. 

3869/2010 &Ν. 4013/2011 ) πνπ θαηαηέζεθε ζηελ Γ.Γ.Β. 

3. Πξόηαζε γηα ηελ πξόζθιεζε 29 ηεο ΓΑ ηνπ  Δ.Π. Γηνηθεηηθή 

Μεηαξξύζκηζε. 

4. Πξόηαζε –απάληεζε ζην  ππ. Αξηζκ. Πξση.Κ1-1178/12.06.2012 έγγξαθν 

ηεο Γηεύζπλζεο Δκπνξηθώλ Οξγαλώζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ  κε ηίηιν 

«Νέα Γξάζε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ επηρεηξήζεσλ» 18.6.2012 

5. Δηζήγεζε θαη παξνπζίαζε  ησλ Δζληθώλ  θαη Δπξσπατθώλ  πξνγξακκάησλ 

ζηελ 10
ε
 ζπλεδξίαζε ηνπ  Γ ηνπ ΔΔΑ (24/27.6.2012) 

6. Δπεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ γηα ηα ρξεκαηνδνηνύκελα πξνγξάκκαηα θαη 

δηαβίβαζή ηνπο ζηνλ αξκόδην πξνθεηκέλνπ λα αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Δ.Δ.Α 

7. Γηεξεύλεζε ζπλεξγαζίαο κε ην Δ.Δ.Α. θαη ζπλάληεζε κε εθπξνζώπνπο 

Δπηηξνπήο Δκπνξεπκαηηθήο Κνηλόηεηαο Αεξνδξνκίνπ Αζελώλ ζην πιαίζην 

πξνζέγγηζεο κε  δηάθνξνπο επαγγεικαηηθνύο θνξείο (Δπηκειεηήξηα, θιπ) 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνύλ πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πξνο ηα κέιε ηνπ,  κε 

ζηόρν ηελ παξνπζίαζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ Γ.Α.Α. “Δι. Βεληδέινο” σο πύιε 

εμόδνπ θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο αεξνκεηαθνξάο γηα ηελ πξνώζεζε ησλ 

Διιεληθώλ εμαγσγώλ. (17/07/2012) 

8. Πξόηαζε γηα ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΔΔΑ-  23/07/2012  

9. Πξόηαζε γηα πξνδηαγξαθέο θιαδηθώλ κειεηώλ γεληθά ( γηα όινπο ηνπο 

θιάδνπο) θαη πξόηαζε γηα θιαδηθή κειέηε πεξηπηέξσλ 24.7.2012 

Καηάζεζε δέθα πξνηάζεσλ  ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «ΣΟΠΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΣΟΠΗΚΧΝ ΑΓΟΡΧΝ ΔΡΓΑΗΑ» 

κεηά από απόθαζε ηεο 11
εο

 ζπλεδξίαζεο ηνπ  Γ ηνπ ΔΔΑ (28/25.7.2012) 

10. ρεδηαζκόο ηνπ ΠΡΟΦΗΛ ηνπ Δ.Δ.Α. (2.8.2012) 

11. Πξόηαζε γηα ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ επηηξνπώλ Τ.. αξηζ.18669/ 

13.7.2012 θαη αξηζ.21461/ 30.8.2012 

12. πκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ ηεο UEAPME  γηα ηα κέηξα θαη ηηο πνιηηηθέο 

γηα ηηο Βηνηερλίεο θαη ηηο ΜΜΔ θαζώο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή 

πινπνίεζε δξάζεο. 

13. Γηεξεύλεζε ζεκάησλ πνπ δηαηππώζεθαλ από εηαηξεία ζπκβνύισλ 

επηρεηξήζεσλ γηα λέα πξνγξάκκαηα  (αξ.303/23.5.2012 απόθαζε Γ.Δ.) 

14. Γηεξεύλεζε πξνζθιήζεσλ Κνηλνηηθώλ Αξρώλ « Ζ Δπξώπε γηα ηνπο πνιίηεο  

(2007-2013)» 

15. Δπηζηνιή ζηελ ΓΓΒ/ΤΠΑΑΝ  γηα ηνλ απεζηαικέλν ησλ ΜΜΔ (SME Envoy)  

16. Πξόηαζε γηα δηνξγάλσζε απνζηνιήο ησλ κειώλ ηνπ Γ../Δ.Δ.Α. ζην 

Δκπνξηθό –  Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Παξηζίσλ (CCIP) θαη επίζθεςε ζηελ 

Γηεζλή Έθζεζε Σξνθίκσλ SIAL  εληόο ηνπ Οθησβξίνπ 2012.   
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17. Αξηζ.21500/ 30.8.2012 Δλεκεξσηηθό εκείσκα γηα ην Πξόγξακκα Digi 

Mobile  

18. Οξγάλσζε ζε  ζπλεξγαζία κε ηνλ Δλδηάκεζν Φνξέα «ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΑΔ» ελεκεξσηηθήο εθδήισζεο ζηηο 12/9/2012 γηα ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο digi-mobile  

19. πλδηνξγάλσζε  Δλεκεξσηηθήο Ζκεξίδαο γηα ηηο Νέεο Πξνθεξύμεηο ηνπ 7νπ 

Πξνγξάκκαηνο πιαηζίνπ Έξεπλαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζηηο 

12/09/2012, ζην Ξελνδνρείν Athens Plaza από ηα Δζληθά εκεία Δπαθήο 

ΜκΔ/ΔΔΑ & ΝΜP-ΗΣΔ/ΠΡΑΞΖ. 

20. Καζεκεξηλή ελεκέξσζε –πιεξνθόξεζε (ππνδνρή ελδηαθεξνκέλσλ θαη 

απάληεζε ζε ηειεθσλήκαηα) γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηα πξνγξάκκαηα. 

21. Καηάζεζε πξόηαζεο  ρξεκαηνδόηεζεο πξάμεο κε ηίηιν «Οινθιεξσκέλε 

Παξέκβαζε γηα ηελ Πξνζαξκνζηηθόηεηα θαη ηελ εμέιημε Δξγαδνκέλσλ , 

Απηναπαζρνινύκελσλ  Γπλαηθώλ κε ηελ Αλαβάζκηζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο 

ηνπο  Θέζεο ζηηο 3 Πεξηθέξεηεο ύγθιηζεο» , κε ηελ επσλπκία «Δξηζζελήο II», 

ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 7: «Πξνώζεζε ηεο πξνζαξκνζηηθόηεηαο θαη ηεο 

εμέιημεο ησλ εξγαδνκέλσλ γπλαηθώλ, κέζσ ηεο παξνρήο θηλήηξσλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηεο θηλεηηθόηεηαο ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ» ηεο θαηεγνξίαο 

πξάμεσλ 3: «Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηεο εξγαζίαο»  

ηνπ Θεκαηηθνύ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 5: «Δλίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθόηεηαο 

ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο 3 Πεξηθέξεηεο 

ύγθιηζεο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ 

Γπλακηθνύ 2007-2013» πνπ πξνθήξπμε ε Γεληθή Γξακκαηεία Ηζόηεηαο κε ηελ 

από 03/09/2012 κε αξ.πξση: 2907 πξόζθιεζεο (Κσδηθόο 15)  κεηά από ηελ  

απόθαζε ηεο 12
εο

 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Δ.Α. (33β/3.10.2012) 

22. Πηζηνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο θαηά ΔΛΟΣ 1429 

Σύπνπ Γ (ΔΛΟΣ 1431-3) 16.10.2012 

23. Δηζήγεζε γηα ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Δ.Α. σο θνξέα ππνδνρήο ηνπ «Δζληθνύ 

εκείνπ Δπαθήο γηα ηηο ΜΜΔ ζην 7
ν
 Πξόγξακκα Πιαίζην Έξεπλαο θαη 

Σερλνινγηθήο  Αλάπηπμεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (ΔΔ-ΜκΔ) κε νξηζκό 

από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο Σερλνινγίαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

24. Παξνρή Δλεκέξσζεο (κέζσ ηειέθσλνπ, Emails & ηειεζπλεξγαζίαο) θαη 

Σερληθήο ζπλδξνκήο  ζε 68 θνξείο (Διιεληθέο  ΜκΔ & Δξεπλεηηθνί Φνξείο) 

ζην πιαίζην ηεο Πξόζθιεζεο Τπνβνιήο πξνηάζεσλ (7FP-SME-2013) ηνπ 7
νπ

 

Πξνγξάκκαηνο πιαηζίνπ Έξεπλαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία 15/11/12 από ην Δζληθό εκείν Δπαθήο ΜΜΔ-Δ.Δ.Α. 

25. πκκεηνρή ζηε Δπξσπατθή ζπλάληεζε ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθηύνπ ησλ Δζληθώλ 

εκείσλ Δπαθήο ΜκΔ ησλ Κξαηώλ κειώλ ζηηο 12/12/12 

26. πκκεηνρή ζε 2 Δλεκεξσηηθέο Δθδειώζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

Αληηπξνζσπείαο ζηελ Διιάδα.   

27. πκκεηνρή ζην Δπξσπατθό ζπλέδξην <Πεξηζζόηεξεο Σερλνινγίεο –

Πεξηζζόηεξεο Γπλαίθεο Δπηρεηξεκαηίεο> LadyBizIT  ζηηο 06/11/12 ζην 

Caravel Hotel. 

28. Πξνεηνηκαζία ηεο απνζηνιήο & ζπκκεηνρήο ησλ Πξνέδξνπ θαη Γελ. 

Γξακκαηέα Δ.Δ.Α.  ζηελ <1
ε
  Δπξσπατθή πλέιεπζε ησλ ΜκΔ ηεο Δ.Δ. >  ζηηο 

15-16/11/12 ζηελ Κύπξν ζην πιαίζην ηεο Κππξηαθή Πξνεδξίαο. 
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29. πκκεηνρή ζην Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα <Αλαθνξά ζηελ επξσπατθή 

λνκνζεζία & ηα  Μέηξα πξόιεςεο-θαηαζηνιήο γηα ην μέπιπκα βξώκηθνπ 

ρξήκαηνο πνπ ζπλδηνξγάλσζε ε ΔΡΜΖ-Δ.Δ.Α. κε ην Δ.Η.Α.. ζηηο 18/12/12 

30. Δηζήγεζε ζηελ Γ.Δ., γηα ζπκκεηνρή ηνπ Δ.Δ.Α. ζην πξόγξακκα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο εξγαδνκέλσλ ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο (ΛΑΔΚ 1-25) 

έηνπο 2012 

31. Πξόζθιεζε ζε ελδηαθεξόκελα Πηζηνπνηεκέλα Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο, κε δνκή ζην λνκό Αηηηθήο-Αμηνιόγεζε -Τπνβνιή  30 πξνηάζεσλ 

ζηνλ Ο.Α.Δ.Γ.  

32. Πξνηάζεηο γηα ηνλ ξόιν ηνπ Δ.Δ.Α. ζηελ ζπλάληεζε κε ηνλ  Τπνπξγό  

Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ θ. 

Κσζηή Υαηδεδάθε ζηηο 20.12.2012 

33. Καηάζεζε 16 πξνηάζεσλ γηα ζπλεξγαζία κε ηε  Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 3.12.2012  

 

 

 

Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία παξαξηήκαηνο : 

 

 ε πινπνίεζε ηεο αξηζ.31/ 3.10.2012 απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηδξύζεθε παξάξηεκα, αξρηθά, ζηε Γιπθάδα κε ζθνπό ηελ 

απνζπκθόξεζε ηνπ θεληξηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη ηελ 

παξνρή ηεο δπλαηόηεηαο ζηα κέιε ηνπ ησλ λνηίσλ πξναζηείσλ ηεο κε 

πξνζέιεπζεο ζην θέληξν ηεο Αζήλαο κε όηη αξλεηηθό απηό ζπλεπάγεηαη ζε 

ρξόλν.    

 


