
Ανταποδοτικές Υπηρεσίες Επιμελητηρίου Χαλκιδικής

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και στηρίζοντας τις επιχειρήσεις
μέλη του παρέχει μια σειρά έμμεσων και άμεσων ανταποδοτικών υπηρεσιών έναντι συνδρομής
σύμφωνα με το  άρθρο 75, παρ.7 του Ν.4487/ 2017, με απώτερο σκοπό να συμβάλλει  στην
περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και στην πρόοδο της τοπικής οικονομίας.   

Ο κατάλογος ανταποδοτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις περιλαμβάνει:

 Λειτουργία  διαδικτυακής  πύλης  www.e  pich  α  l  .  gr  ,   ενός  σύγχρονου,  φιλικού  και
χρηστικού εργαλείου ενημέρωσης των επιχειρήσεων μελών.

 Σύμβουλος του Επιχειρηματία   
Μέσω της On line συμβουλευτικής υποστήριξης παρέχονται υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες
υπηρεσίες  στήριξης  των μικρομεσαίων  επιχειρήσεων σε  ερωτήματα που αποστέλλονται  μέσω
αυτής  της  ηλεκτρονικής  υπηρεσίας  σε  εξειδικευμένους  συμβούλους  (ΣΟΛ)  και  οι  οποίοι  θα
απαντούν άμεσα με ηλεκτρονικό τρόπο τόσο στην ειδική  εφαρμογή όσο και  στο e-mail  του
ενδιαφερομένου,  σε  θέματα  που  απασχολούν  τις  Ελληνικές  επιχειρήσεις  όπως,  φορολογικά,
λογιστικά, εργασιακά, ξεκινώντας μια επιχείρηση, μεταβίβαση επιχειρήσεων, προγράμματα και
πηγές χρηματοδότησης.
Επιχειρηματικές συμβουλές με ένα click. 

  Τουριστική Αγορά
Μέσω  της  τουριστικής  πύλης www.filoxeno.gr σε  ειδικό  εικονίδιο  που  προβάλλεται  η
Χαλκιδική,  δίνει  τη  δυνατότητα  να  προβάλλονται  όλες  οι  επιχειρήσεις  του  Τουρισμού  στη
Χαλκιδική, όπως καταλύματα, ξενοδοχεία, αγροτουριστικά, επιχειρήσεις εστίασης-διασκέδασης,
επιχειρήσεις  ενοικίασης,  τουριστικά  πρακτορεία-γραφεία,  επιχειρήσεις  με  δραστηριότητες
(ιστιοπλοΐα,  αναρρίχηση,  πεζοπορία,  ιππασία,  κλπ),  επιχειρήσεις  με  τοπικά  ή  παραδοσιακά
προϊόντα.  Ιδιαίτερα οι  επιχειρήσεις  διαμονής μπορούν να συμμετέχουν και  σε ένα ενιαίο  και
αυτοδιαχειριζόμενο Σύστημα Ηλεκτρονικών Κρατήσεων (on-line booking) με πολλές δυνατότητες
και εύκολη ενσωμάτωσή του στην δική τους ηλεκτρονική σελίδα.
Αναζητήστε τις Τουριστικές Επιχειρήσεις του Νομού.

 Ηλεκτρονική Αγορά Προϊόντων  
Μέσω της  Πανελλήνιας Ηλεκτρονικής Αγοράς www.directmarket.gr δίνει τη δυνατότητα
για μια πολύ μοντέρνα και φιλική παρουσίαση των προϊόντων. Οι αγοραστές απολαμβάνουν μια
μοναδική  εμπειρία  αγορών,  κινούμενοι  μέσα  σε  ένα  ενιαίο  Ηλεκτρονικό  πολυκατάστημα,
γεμίζοντας  το  καλάθι  τους  (shopping  card),  με  προϊόντα  από  διαφορετικά  καταστήματα,
αξιοποιώντας τις συστάσεις ή σχόλια άλλων αγοραστών και δημοσιεύοντας τα δικά τους (social
shopping). Η παραγγελία αυτόματα διαμοιράζεται στους διαφορετικούς προμηθευτές, πληρώνεται
ηλεκτρονικά  (με  κάρτες/κατάθεση)  ή  με  αντικαταβολή  και  παραδίδεται  μέσω  courier,
μεταφορικής ή από τους ίδιους.
Επισκεφτείτε την Ηλεκτρονική Αγορά Χαλκιδικής.

https://www.directmarket.gr/dmarket/marketplc/index.jsp?chambercd=36
http://www.directmarket.gr/
https://www.directmarket.gr/dmarket/marketplc/index.jsp?chambercd=36
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http://www.filoxeno.gr/
https://www.filoxeno.com/search/intercept/el/accommodation/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%2C%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/40.3694997/23.287084999999934/state;jsessionid=7E78E37AAED4A1198CA1494294D5B9F9?chambercd=36
http://www.e-boss.gr/eboss/business-advice/shared/index.jsp?chambercd=36
http://www.e-boss.gr/eboss/business-advice/shared/index.jsp?chambercd=36


 

 Επιχειρηματικός οδηγός  
Ιστοσελίδα  προβολής της  επιχείρησης  στον  Πανελλήνιο  Ηλεκτρονικό  Επιχειρηματικό
Οδηγό που συμμετέχει και το Επιμελητηρίου Χαλκιδικής σε δύο γλώσσες Ελληνικά και Αγγλικά
και σε έκδοση για mobile, tablet με ταυτόχρονη απεικόνιση των επιχειρήσεων βάση γεωγραφικής
θέσης του χρήστη και πολλά ακόμη σύγχρονα χαρακτηριστικά. Όλες οι εφαρμογές είναι πλήρως
αυτοδιαχειριζόμενες αποκλειστικά από τις επιχειρήσεις.
Σύγχρονος Οδηγός Επιχειρήσεων του Νομού Χαλκιδικής. 

 Υπηρεσία  αυτόματης  εύρεσης  επενδυτικών  προγραμμάτων   ΕΣΠΑ  τα  οποία
ταιριάζουν  με  το  προφίλ  της  επιχείρησης  σε  συνδυασμό  με  την  επενδυτική  πρόταση,  µέσω
διαδραστικής πλατφόρµας που εξειδικεύει την υπάρχουσα πληροφόρηση προς τις επιχειρήσεις
για την αξιοποίηση επενδυτικών εργαλείων χρηματοδότησης και προγραμμάτων απασχόλησης. Η
υπηρεσία  είναι  διαθέσιμη  από  την  αρχική  σελίδα  της  πύλης  του  Επιμελητηρίου  Χαλκιδικής
πατώντας στο σχετικό εικονίδιο:

 

 Υπηρεσία Ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) Εκπαίδευσης  
Διαδικτυακό εργαλείο (πλατφόρμα) εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που ενσωματώνει σύγχρονες

και  καινοτόμες  μεθόδους,  εξασφαλίζοντας  την  υποστήριξη  της  ομαλής  και  απρόσκοπτης
λειτουργίας της κάθε επιχείρησης.

Η  υπηρεσία  αφορά  σε  μια  Πλατφόρμα  Ηλεκτρονικής  (εξ  αποστάσεως)  Εκπαίδευσης
https://elearning.uhc.gr, μέσω της οποίας τα Επιμελητήρια παρέχουν (στις ταμειακά ενήμερες
επιχειρήσεις-μέλη τους) νέες εξελιγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής εξ’ αποστάσεως ασύγχρονης
εκπαίδευσης. Σκοπό της υπηρεσίας αυτής αποτελεί η ενίσχυση των επιχειρήσεων και η παροχή
σε αυτές νέων δυνατοτήτων ανάπτυξης στη σύγχρονη εποχή της εκπαίδευσης, προσφέροντάς
τους τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στην οποία έχει αναπτυχθεί μεγάλος
αριθμός μαθημάτων ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

https://elearning.uhc.gr/
http://investmenttools.uhc.gr/
https://www.epichal.gr/chalkidiki/showroom/showroom.jsp?marketid=0&context=401
https://www.epichal.gr/chalkidiki/showroom/showroom.jsp?marketid=0&context=401
http://investmenttools.uhc.gr/


 Πλατφόρμα Συμβουλευτικής Καθοδήγησης (Ε-Consulting)  
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα συμβουλευτικής το οποίο με σύγχρονα μέσα και

μεθόδους παρέχει σε επιχειρήσεις-μέλη διαδραστικές υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης με
τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 Ευελιξία,  ελευθερία  και  ανοικτότητα  στο  σχεδιασμό  και  υλοποίηση  δράσεων
συμβουλευτικής, 

 Δυνατότητα  πλήρους  αποτύπωσης  των  προφίλ  χρηστών  (επιχειρήσεων  και
συμβούλων)

 Αποστολή αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων 
 Ενδοσυστημική επικοινωνία μέσω real time chat 
 Πρόσβαση ανεξαρτήτως γεωγραφικής τοποθεσίας και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή
 Ταυτόχρονη εξυπηρέτηση μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων 
 Διαμοιρασμός γνώσης και μεταξύ των στελεχών των επιχειρήσεων 
 Δυνατότητα  δημιουργίας  εξατομικευμένων  προγραμμάτων  συμβουλευτικής

προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες ανάγκες των επιχειρήσεων και από τους πλέον
κατάλληλους κάθε φορά συμβούλους

 Ηλεκτρονική (web) Εφαρμογή Έκδοσης Ψηφιακής Υπογραφής   για τη διαχείριση
αιτήσεων έκδοσης ψηφιακών υπογραφών νέας γενιάς από την αρχική σελίδα της πύλης του
Επιμελητήριο Χαλκιδικής, πατώντας στο σχετικό εικονίδιο:

 Πλατφόρμα Επιχειρηματικής Διαδικτύωσης     
 Η διαδικτυακή αυτή πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα στις μικρές κυρίως επιχειρήσεις, που

δεν έχουν δικό τους σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, να αναρτούν ειδήσεις και να έρχονται σε
καθημερινή επικοινωνία με άλλες επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις-μέλη των Επιμελητηρίων (που είναι ταμιακώς ενήμερες), αλλά
και  τα  στελέχη  των  Επιμελητηρίων,  μπορούν  -  αφού  δημιουργήσουν  έναν  προσωπικό
λογαριασμό - να αναρτούν ενημερώσεις - ανακοινώσεις για διάφορα θέματα, όπως:

 την οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών,
 την οργάνωση εκδηλώσεων επιχειρηματικού ενδιαφέροντος,
 τις αναζητήσεις συνεργασιών,
 τις προσφορές - ζητήσεις αγαθών και υπηρεσιών,
 τη διατύπωση απόψεων επί θεμάτων επιχειρηματικότητας,
 το  «ανέβασμα»  πολυμεσικού  περιεχομένου  (όπως  video  κ.λ.π)  από  συνεντεύξεις,

εκδηλώσεις κα.
Έτσι ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας που θέλει να «ενημερώσει - επικοινωνήσει» με άλλα

μέλη  των  Επιμελητηρίων,  θα  εισάγει  στην  πλατφόρμα  το  αίτημά  του  και  τα  κριτήρια  των
αποδεκτών (επιχειρήσεων), όπως: 

 Την γεωγραφική περιοχή,
 Το αντικείμενο δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008),
 Το χρονικό διάστημα και 

https://businessplatform.uhc.gr/
http://digitalsignatures.uhc.gr/
https://e-consulting.uhc.gr/signin?returnUrl=~2F


 Την νομική μορφή των επιχειρήσεων.
Η  πλατφόρμα  θα  αναζητεί  και  θα  ταυτοποιεί  (μέσω  του  ΓΕΜΗ),  τις  επιχειρήσεις  που

ικανοποιούν τα κριτήρια αυτά και θα αποστέλλει σ’ αυτές σχετικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Έτσι η ενημέρωση θα είναι στοχευμένη, μόνο στις επιχειρήσεις που πιθανόν θα τις
ενδιέφερε αυτή η ενημέρωση - επικοινωνία.

 Λειτουργία τράπεζας αίματος   για τις επιχειρήσεις μέλη του. 

 Υλοποίηση  από  το  Επιμελητήριο  Χαλκιδικής  κοινοτικών  προγραμμάτων που
αποσκοπούν στη συνεργασία, στη δικτύωση και στις συνέργειες των επιχειρήσεων μελών
του καθώς επίσης και στην εισαγωγή καινοτομιών που βελτιώνουν το λειτουργικό τους
πλαίσιο. 

 Ενημέρωση  για  αναπτυξιακά,  επενδυτικά  και  χρηματοδοτικά  προγράμματα. Η
υπηρεσία  ενημέρωσης  συγχρηματοδοτούμενων  προγραμμάτων  λειτουργεί  στο
Επιμελητήριο Χαλκιδικής  με επίσκεψη στα γραφεία του ή τηλεφωνικά στο 2371024200
εσωτ. 6. 

 Παροχή  δωρεάν  νομικών  πληροφοριών  και  συμβουλών.  Η  υπηρεσία  παροχής
νομικών πληροφοριών λειτουργεί  στο Επιμελητήριο  Χαλκιδικής   κατόπιν  τηλεφωνικού
ραντεβού στο τηλέφωνο 2371024200. 

https://www.epichal.gr/xalkidikiimages/aimodosia.jpg


 Παρεμβάσεις προς την Πολιτεία για οποιοδήποτε ζήτημα αντιμετωπίζουν τα μέλη του
Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.

 
 Έκδοση εβδομαδιαίου newsletter το οποίο περιλαμβάνει τις τρέχουσες εξελίξεις που

άπτονται θέματα της επιχειρηματικότητας.

 Διοργάνωση  σεμιναρίων τεχνικών  ασφαλείας,  σεμιναρίων  υγιεινής  και  τροφίμων
(ΕΦΕΤ), κλαδικών σεμιναρίων ή σεμιναρίων γενικότερης θεματολογίας για τα μέλη του
Επιμελητηρίου. 

 Διοργάνωση  ενημερωτικών  συνεδρίων  και  ημερίδων  για  τα  μέλη  του
Επιμελητηρίου. 

 Διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις.

 Συνεργασία με Επιμελητήρια και φορείς του εξωτερικού για την προώθηση των
προϊόντων και υπηρεσιών του Νομού Χαλκιδικής.

 Έκδοση τουριστικού και πολιτιστικού χάρτη του Νομού Χαλκιδικής.

 Επιχορήγηση  πρωτοβουλιών των  εμπορικών  και  επαγγελματικών  συλλόγων  –
σωματείων που συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας. 

 Απονομή  βραβείων  ή  άλλων  τιμητικών  διακρίσεων για  διακεκριμένες
επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

 Ενημέρωση  επί  θεμάτων  λειτουργίας καταστημάτων  υγειονομικού  ενδιαφέροντος,
τουριστικών  επιχειρήσεων,  παραεμπορίου,  παράνομης  υπαίθριας  κατασκήνωσης  και
συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την πάταξη των ανωτέρω φαινομένων. 

 Χορήγηση της Κάρτας Μέλους Πολλαπλών Χρήσεων,  η  οποία  λειτουργεί  και  ως
εκπτωτική για τις συμβεβλημένες με αυτήν επιχειρήσεις.

 Στήριξη  των  τοπικών  προϊόντων  μέσω  ραδιοφωνικής,  έντυπης  και  ηλεκτρονική
διαφημιστικής καμπάνιας.

 Ενημέρωση επιχειρηματικών εκθέσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων, διαθέσιμο από
την αρχική σελίδα της πύλης. 

 Εκπόνηση κλαδικών μελετών.
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