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Τι είναι η διαμεσολάβηση, συνάντηση του Δικηγορικού 
Συλλόγου Χαλκιδικής με τη Διοίκηση του Επιμελητηρίου για 
ίδρυση Φορέα Πιστοποίησης Διαμεσολάβησης στη Χαλκιδική

Διοργάνωση σεμιναρίων Τεχνικού 
Ασφαλείας & Υγιεινής και Ασφαλείας 
Τροφίμων (ΕΦΕΤ)
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3η Έκθεση Χαλκιδικής
Ν. Μουδανιά 2014

1η Εμπορική Έκθεση
Ν. Μαρμαράς 2014

Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι

Επιχειρηματικές
Αποστολές 2014

Πρόγραμμα
ERASMUS +



ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ

ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ

ΜΙΣΗ ΣΕΛΙΔΑ

1/4 ΣΕΛΙΔΑΣ

250€

ΔΥΟ (2)

ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ

15%
20%
25%

180€
100€

60€

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επιμελητήριο Χαλκιδικής
κα Τσερβελή Ιωάννα
Τηλ. 23710 24200, 24300
Fax 23710 21355
e-mail: info@epichal.gr 
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Ιδιοκτήτης
Επιμελητήριο Χαλκιδικής
Πολυτεχνείου 58
(στον Πεζόδρομο)
631 00, Πολύγυρος
Τηλ. 23710 24200
         23710 24300
Fax  23710 21355

Εκδότης
Γεώργιος Γκιλής
Πρόεδρος Επιμελητηρίου
Χαλκιδικής

Συντακτική Επιτροπή
Ευθυμιάδης Φίλιππος
Μακαρίτης Βασίλειος
Μαυροφρίδη Βαρβάρα
Μπαλάση Στέλλα
Ψωμαδέλλη Χριστίνα

Παραγωγή εντύπου

Διαφημιστική | Εκδοτική | Εκτυπωτική
Ελ. Βενιζέλου 3, Ν. Μουδανιά
Τηλ.: 23730 22500
E-mail: metrondesign@gmail.com

“Η επιλογή των θεμάτων και η 
επιμέλεια της ύλης, έγινε από 
τον κο Μήντο Δημήτριο, Ειδικό 
Σύμβουλο του Επιμελητηρίου 
Χαλκιδικής”.

Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν
τις απόψεις των συντακτών τους

Το περιοδικό υπάρχει και σε 
ηλεκτρονική μορφή στο
site του Επιμελητηρίου

www.epichal.gr

Πρόγραμμα ERASMUS +
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Σύσκεψη των προέδρων των Επιμε-
λητηρίων της Μακεδονίας και της 
Θράκης

Ημερίδα για τους δικαιούχους 
του προγράμματος «Ενίσχυση 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς 
Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου 
- Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2007 - 2013»

Διοργάνωση σεμιναρίων Τεχνικού 
Ασφαλείας & Υγιεινής και Ασφαλείας 
Τροφίμων (ΕΦΕΤ)

Επιχειρηματικές Αποστολές 2014

Ημερίδα για την Ημέρα της Γυναίκας

Συμμετοχή & έντονο ενδιαφέρον 
στην Ημερίδα για την ταχεία ωρίμαν-
ση καινοτόμων επιχειρηματικών 
ιδεών (start up)

Εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών 
στο Επμελητήριο Χαλκιδικής
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Συλλόγου Χαλκιδικής με τη 
Διοίκηση του Επιμελητηρίου για 
ίδρυση Φορέα Πιστοποίησης 
Διαμεσολάβησης στη Χαλκιδική
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Μήνυμα Προέδρου

4

Ο Τουριστικός & Πολιτιστικός 
χάρτης της Χαλκιδικής είναι 
μια έκδοση του Επιμελητηρίου 
Χαλκιδικής.
Όσοι επαγγελματίες θέλουν, 
μπορούν να τον προμηθευτούν 
ΔΩΡΕΑΝ από την έδρα του 
Επιμελητηρίου στον Πολύγυρο.
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Το τελευταίο διάστημα μέσα στα τόσα προβλήματα που έχει επιφορτιστεί και 
πρέπει να βρεί λύση ο Έλληνας πολίτης, έρχεται να προστεθεί και το θέμα της 
ιδιωτικοποίησης κατά 30% της ΔΕΗ ή δημιουργία μιας μικρής ΔΕΗ.
Ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε τονίσει ότι ο βασικός στόχος της Ελληνικής 
Προεδρίας στην Ευρώπη που ανέλαβε το πρώτο εξάμηνο του 2014, θα ήταν 
η μείωση του κόστους της ενέργειας στην Ευρώπη. Ήδη μεγάλες βιομηχανίες 
στον τόπο μας, κλείνουν λόγω του ενεργειακού κόστους. Από τη μια μεριά ο 
συνδυασμός μείωσης της εγχώριας ζήτησης και από την άλλη το πολύ υψηλό 
κόστος της ενέργειας, καθιστά όλες τις ενεργοβόρες βιομηχανίες μη ανταγω-
νιστικές σε διεθνές επίπεδο. 
Μπορεί η χώρα να έχει απολέσει την εθνική της ανεξαρτησία λόγω των χρεών 
της, μπορεί να βρισκόμαστε υπό κηδεμονία, αλλά δεν μπορεί η κυβέρνηση 
να αδρανεί όταν γνωρίζει ότι θα κλείσουν όλες οι ελληνικές βιομηχανίες. Δεν 
μπορεί να είναι αδύναμη να παρέμβει σε τόσο κρίσιμα για την οικονομία ζη-
τήματα, για ζητήματα που επηρεάζουν και το σήμερα αλλά πλήττουν θανάσι-
μα και το αύριο της οικονομίας.
Όταν κλείνει ένα μικρό εμπορικό κατάστημα λόγω της κρίσης ή  μια καφετέ-
ρια, η επίπτωση στην τοπική και εθνική οικονομία και κοινωνία, δεν είναι τόσο 
μεγάλη αν συγκριθεί με το κλείσιμο μιας μεγάλης βιομηχανίας. Μόλις αυξηθεί 
λίγο η κατανάλωση θα ξανανοίξουν δέκα στη θέση κάθε μιας που έκλεισε. 
Όταν κλείσει μια «βαριά» βιομηχανία, πώς θα ξαναφτιάξουμε καινούργιες; 
Δεν αντικαθίστανται αυτές οι βιομηχανίες, στις οποίες εργάζονται επί γενιές 
ολόκληρες οικογένειες και από τις οποίες ζούν πόλεις και περιοχές και στις 
οποίες στηρίζονται δεκάδες άλλοι κλάδοι με μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Δεν μπορούμε να μιλάμε επιτυχία της ελληνικής οικονομίας και για success 
story ενώ οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας, ή φεύγουν στο εξωτερικό 
ή κλείνουν.
Αν με την δημιουργία της μικρή ΔΕΗ, προκύψει σημαντική μείωση του ενερ-
γειακού κόστους για όλες τις επιχειρήσεις και για τον Έλληνα καταναλωτή, 
οφείλουμε να υποστηρίξουμε την απόφαση αυτή. Δεν μπορούμε να εξακο-
λουθούμε να είμαστε δέσμιοι καταστάσεων και ομάδων εργαζομένων, που 
με επιχείρημα τη διατήρησή των προνομίων τους και της θέσης τους στο δη-
μόσιο, δημιουργούν με τη στάση τους (απεργίες) προβλήματα στην υπόλοι-
πη κοινωνία. 
Τα ίδια προβλήματα και αντιδράσεις είχαμε και όταν το λιμάνι του Πειραιά 
αγοράστηκε από την Κινεζική COSCO και ο ΟΤΕ από γερμανική εταιρεία  
Deutsche Telekom. Τα θετικά αποτελέσματα που προέκυψαν τα γνωρίζουμε 
πλέον όλοι μας.  
 Η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ θα ανοίξει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δημι-
ουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες ανταγωνισμού και τη δυνατότητα επι-
λογής ανάμεσα στους «παίκτες» που θα κληθούν να παράγουν και να προμη-
θεύουν ρεύμα στους μικρούς και τους μεγάλους καταναλωτές.
Δεν πρέπει η χώρα να επιστρέψει στο θνησιγενές μοντέλο των κρατικοδίαι-
των επιχειρήσεων, των οποίων η επισφαλής δανειοδότηση δημιουργεί συν-
θήκες αθέμιτου ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές, που 
ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον ίδιο χώρο.

Δεν μπορούμε να μι-
λάμε επιτυχία της ελ-

ληνικής οικονομίας και 
για success story ενώ οι 
μεγαλύτερες επιχειρή-
σεις της χώρας, ή φεύ-
γουν στο εξωτερικό ή 

κλείνουν.

Γεώργιος Γκιλής
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Χαλκιδικής
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Σύσκεψη των προέδρων των Επιμελητηρίων
της Μακεδονίας και της Θράκης

Τα προβλήματα των επιχειρήσεων και 
των επαγγελματιών της Μακεδονίας 
και της Θράκης εξετάστηκαν κατά τη 

διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε 
την Τετάρτη 9 Ιουλίου στο Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, με τη συμμε-
τοχή των προέδρων των Επιμελητηρίων της 
Μακεδονίας και της Θράκης. Παρόν στη συ-
νάντηση και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Χαλκιδικής κος Γκιλή Γεώργιος.
Όπως τόνισαν οι πρόεδροι τα προβλήματα 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του βορειο-
ελλαδικού τόξου είναι μεγάλα και εν πολλοίς 
διαφορετικά από αυτά των επιχειρήσεων της 
Νότιας Ελλάδας.
Όπως είπαν στη Βόρεια Ελλάδα ο τουρισμός 
δεν είναι ανεπτυγμένος, ενώ η χωροταξική 
γειτνίαση με τις βαλκανικές χώρες δημιουρ-
γεί μια σειρά παρενέργειες, από τη μετακό-
μιση επιχειρήσεων στην άλλη πλευρά των 
συνόρων, μέχρι εισαγωγή παρεμπορίου. 
Η κακή εικόνα της επιχειρηματικότητας - άρα 
και της πραγματικής οικονομίας - στην Βό-
ρεια Ελλάδα αποδεικνύεται από τα στοιχεία 
των μητρώων των Επιμελητηρίων για τις δι-
αγραφές και τις εγγραφές επιχειρήσεων κατά 
την τριετία 2011-2013, που έχουν ως εξής:

Με το πέρας της σύσκεψης εκδόθηκε κοινό ψήφισμα που αναφέρονταν στα ειδικότερα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος της συγκεκριμένης περιοχής.

ΞΑΝΘΗ 1248 1771

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΒΡΟΣ 1666 1452

ΗΜΑΘΙΑ 1679 2295

ΡΟΔΟΠΗ 215 111

ΦΛΩΡΙΝΑ 281 423

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 2015 2361

ΓΡΕΒΕΝΑ 522 854

ΕΕΘ 11084 14642

ΚΑΒΑΛΑ 2040 2272

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 517 899

ΚΙΛΚΙΣ 911 1607

ΒΕΘ 2196 5597

ΠΕΛΛΑ 1683 2173

ΠΙΕΡΙΑ 1989 2483

ΔΡΑΜΑ 997 1702

ΕΒΕΘ 2666 3561

ΚΟΖΑΝΗ 1980 2560

ΣΕΡΡΕΣ 1767 2896

ΣΥΝΟΛΟ 35.456 49.659
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς 
Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

Παρουσία του Περιφερειάρχη Κεντρι-
κής Μακεδονίας κ. Απόστολου Τζι-
τζικώστα, διεξήχθηκε την Δευτέρα 

24/2/2014 και ώρα 18:30 στην αίθουσα του 
Πνευματικού Κέντρου Μουδανιών ενημε-
ρωτική εκδήλωση για τους Δικαιούχους της 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής που 
έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Ενίσχυση 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηρι-
οποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Του-
ρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών  στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ 2007-2013».

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Επιμελη-
τήριο Χαλκιδικής σε συνεργασία με την Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την ΚΕΠΑ-
ΑΝΕΜ, εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ με γεωγραφική 
ευθύνης της Περιφέρειας της Κεντρικής και 
Δυτικής Μακεδονίας.

Κύριος εισηγητής της εκδήλωσης ήταν ο  Γε-
νικός Διευθυντής της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Σπύρος 
Σκοτίδας, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά 
τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθή-
σουν και τα βασικά σημεία που πρέπει να 
προσέξουν οι Δικαιούχοι του προγράμματος 
για την ορθή υλοποίηση του έργου τους και 
την ομαλή εκταμίευση της επιχορήγησης. Ο 

κ. Σκοτίδας τόνισε χαρακτηριστικά «Είμαστε 
εδώ για να σας παροτρύνουμε να μην κά-
νετε λάθη.» Παράλληλα, παρουσιάστηκαν 
τα  χρηματοοικονομικά εργαλεία του ΕΣΠΑ 
2007-2013 που μπορούν να αξιοποιήσουν οι 
Δικαιούχοι για τη λήψη δανείου, αλλά και την 
κάλυψη της ιδίας συμμετοχής τους.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Περιφερειάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολος 
Τζιτζικώστας, ο οποίος αναφέρθηκε στη 
σπουδαιότητα που προσδίδει η ΠΚΜ στο 
συγκεκριμένο πρόγραμμα ενίσχυσης ΜΜΕ, 
προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 90 εκ. 
€,  τα οποία, όπως είπε, ως ΠΚΜ έχουν σκο-
πό να τα απορροφήσουν σε ποσοστό 100%. 
Επίσης, αναφέρθηκε στη σημασία της εκδή-
λωσης εξαίροντας τη συνεργασία της Περι-
φέρειας με το Επιμελητήριο και την ΚΕΠΑ-
ΑΝΕΜ.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής 
κος Γκιλής  επεσήμανε ότι οι 233 επιχειρη-
ματίες της Χαλκιδικής που έχουν ενταχθεί 
στο πρόγραμμα και οι 181 που είναι οι δυ-
νητικά δικαιούχοι του προγράμματος, θα 
απορροφήσουν περίπου 32,5 εκατομμύρια 
ευρώ δημόσιας δαπάνης. Στο ποσό αυτό δεν 

συμπεριλαμβάνεται το αντίστοιχο ποσό της 
ιδίας συμμετοχής των επιχειρήσεων. Συνολι-
κά δηλαδή θα διοχετευτούν στην αγορά του 
νομού μας περίπου 65 εκατομμύρια ευρώ. 
Στις επιχειρήσεις αυτές δίνεται η δυνατότητα 
να εκσυγχρονιστούν, να αναπτυχθούν και να 
βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση 
στην αγορά. 

Για το νομό μας αυτό συνεπάγεται βελτίωση 
των υποδομών στις επιχειρήσεις του, γεγο-
νός που σημαίνει αναβάθμιση των παρεχο-
μένων υπηρεσιών αλλά και καταπολέμηση 
της ανεργίας.

Ύστερα από την αναλυτική παρουσίαση του 
κ. Σ. Σκοτίδα ακολούθησαν ερωτήσεις από 
τους παριστάμενους Δικαιούχους και δόθη-
καν οι απαραίτητες διευκρινήσεις προς αυ-
τούς.
 
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Χαλκιδικής κ. Γιώργου Ιωάννης,  
περιφερειακοί σύμβουλοι, πολλοί επιχειρη-
ματίες - Δικαιούχοι του προγράμματος, διευ-
θυντές και στελέχη τραπεζικών ιδρυμάτων 
του Νομού Χαλκιδικής, μέλη του Διοικητικού 
συμβουλίου του Επιμελητηρίου.

Ιανουάριος - Ιούνιος 2014
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ)

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής σε συνερ-
γασία με την Επιμελητηριακή Αναπτυ-
ξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής «ΕΠ.ΑΝ.Ε.Χ.» 

και του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΚΕΑΣ 
ΞΥΝΗ-CARIERRA, διοργανώνουν από αρχές 
του χρόνου σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας 
Β΄ κατηγορίας επικινδυνότητας (35 ώρες 
εκπαίδευσης κόστους 90,00€), Τεχνικού 
Ασφαλείας Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας 
(10 ώρες εκπαίδευσης, κόστους 50,00 €) και  
σεμινάρια ΕΦΕΤ για «Υγιεινή και Ασφάλεια 
Τροφίμων» (10 ώρες εκπαίδευσης, κόστους 
80,00€).

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται τόσο στον 
Πολύγυρο στην αίθουσα του Συνεδριακού 
Κέντρου του Επιμελητηρίου, όσο και σε 
οποιαδήποτε περιοχή της Χαλκιδικής, εφό-
σον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός 
ενδιαφερομένων ανά σεμινάριο που ορίζεται 
βάσει νομού. 

• Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί συνολικά 
δεκατρία (13) τμήματα σεμιναρίων ΕΦΕΤ για 
«Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων» στις περιο-
χές Πολύγυρο, Νέα Μουδανιά,  Κασσανδρεία, 
Καλλιθέα και Ουρανούπολη. 

Βασική προϋπόθεση για τα μέλη μας που εν-
διαφέρονται να συμμετέχουν στα σεμινάρια 
είναι να είναι ταμειακά ενήμερα για το έτος 
(2013) στα μητρώα του Επιμελητηρίου και να 
έχουν καταβάλλει το αντίστοιχο κόστος συμ-
μετοχής τους στο σεμινάριο, στον τραπεζικό 
λογαριασμό της Επιμελητηριακής Αναπτυξι-
ακής Εταιρείας Χαλκιδικής:

Τράπεζα Πειραιώς  5276 034 671 536
IBAN      GR  11 0172 2760 0052 7603 4671 536

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη 
συμμετοχή στα εν λόγω σεμινάρια, τα οποία 
είναι και αναρτημένα στην ιστοσελίδα του 
Επιμελητηρίου www.epichal.gr, είναι  :
1. Αίτηση συμμετοχής
2. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότη-
τας ή Διαβατηρίου

3. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού σημειώματος 
ή Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΦΜ
4. Απόδειξη κατάθεσης κόστους σεμιναρίου 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
απευθύνεστε στα τηλέφωνα του Επιμελητη-
ρίου Χαλκιδικής: 2371024200 – 24300 και 
στο e-mail: info@epichal.gr, υπεύθυνη κα 
Τζηρίτη Γεωργία. 

Η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά μπορούν 
να σταλούν προς το Επιμελητήριο 
α) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Πολυτεχνεί-
ου 58, 63100 Πολύγυρος 

β) με fax στο 2371021355 
γ) ηλεκτρονικά στο e-mail info@epichal.gr

Νέα σεμινάρια θα αρχίσουν να υλοποιούνται 
από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο για τμήματα 
που έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθ-
μός συμμετεχόντων. 

Η τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για 
παρακολούθηση σεμιναρίων Τεχνικού Ασφα-
λείας Γ΄ & Β΄ κατηγορίας είναι η Παρασκευή 
03 Οκτωβρίου 2014.
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ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΝΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΔΟΜΗΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - 
ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας ανακοινώσουμε ότι έχουν 
ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες για τη διοργάνωση της εκδήλωσης 
στην προβλήτα του Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ στη  XAΛΚΙΔΙΚΗ,  που θα πραγ-
ματοποιηθεί από 01 έως 03 Αυγούστου 2014.

Σας ευχαριστούμε για το δυναμικό σας παρόν. Μόνο μαζί και ενωμένοι 
μπορούμε να αντιστρέψουμε το κλίμα και να δώσουμε νέα  δυναμική 
στην αγορά μας, να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες στην προώθηση 
και προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών μας. 
Ογδόντα επιχειρήσεις θα επιδείξουν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσί-
ες τους, γιατί οι εκθέσεις αποτελούν:
• το μοναδικό και τόσο οικονομικό μέσο, για να ζωντανέψουμε την επι-
χείρηση μας, να προωθήσουμε τα προϊόντα μας, να κάνουμε πωλήσεις 
και να καλλιεργήσουμε το προφίλ της εταιρίας μας, μέσα στην αγορά
• το ιδανικό περιβάλλον για  νέες επαφές και κλείσιμο συμφωνιών

ΕΠΙΛΕΞΤΕ  ΤΙΣ  ΕΞΥΠΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Το σίγουρο είναι ότι ο τελικός επισκέπτης αλλά και ο εκθέτης  και για 
τις 8 αυτές εκδηλώσεις θα μείνει ικανοποιημένος, γιατί ο χρόνος και ο 
τόπος διεξαγωγής των εκθέσεων είναι  απλά ο ιδανικότερος.  
Το βάρος της διοργάνωσης δίνεται και στην προσέλκυση του κοινού, 
και για το λόγο αυτό έχουμε προγραμματίσει μεγάλη διαφημιστική 
προβολή.

Το κόστος συμμετοχής ξεκινάει από 100€ για ίχνος εδάφους τα 3 τρε-
χούμενα με 2 μ βάθος και καταλήγει στα 600€ για 24 τμ.     
Η είσοδος για όλο το 3ημερο θα είναι ελεύθερη για το κοινό και θα 
πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εκδηλώσεις: πολιτιστικές - χορευτι-
κές εκδηλώσεις,  αθλητικές εκδηλώσεις  (από συλλόγους Teakwood, 
kickboxing, μοντέρνο χορό, Latin, Ζumba, hip-hop, αερόμπικ κλπ.), 
ζωντανή μουσική. 
Φωτογραφικό υλικό από την προηγούμενη διοργάνωση μπορείτε να 
βρείτε στο www.nautico.gr
Θα χαρούμε να σας συναντήσουμε και να συζητήσουμε μαζί σας 
οποιαδήποτε λεπτομέρεια.

Ημερομηνία τελικής υποβολής ενδιαφέροντος
έως 25 Ιουλίου 2014.
Για συμμετοχές:
1. ΣΑΡΑΦΗ  ΛΙΛΙΑΝ  ΤΗΛ: 2310 412346, 6977 577300
email:liliansarafi@gmail.com
2. Επιμελητήριο Χαλκιδικής
κος ΜΗΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΗΛ: 23710 24300 εσωτερικό 6

Ιανουάριος - Ιούνιος 2014

1η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ 2014
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5η ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, 4η ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ - ΛΕΒΗΤΕΣ,
2η  ΔΟΜΗΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ, 2η ΒΙΒΛΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 2η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΠΙΤΙΟΥ & 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας ανακοινώσουμε ότι έχουν 
ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες για τη διοργάνωση των ΕΞΙ αυτών εκ-
δηλώσεων  στη  XAΛΚΙΔΙΚΗ,  που θα πραγματοποιηθούν στις 7- 10 Αυ-
γούστου 2014, στην παραλία των Ν. Μουδανιών, για τρίτη  χρονιά.

Σας ευχαριστούμε για το δυναμικό σας παρόν. Μόνο μαζί και ενωμένοι 
μπορούμε να αντιστρέψουμε το κλίμα και να δώσουμε νέα  δυναμική 
στην αγορά μας, να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες στην προώθηση 
και προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών μας. 
Ογδόντα επιχειρήσεις θα επιδείξουν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσί-
ες τους, γιατί οι εκθέσεις αποτελούν:
• το μοναδικό και τόσο οικονομικό μέσο, για να ζωντανέψουμε την επι-
χείρηση μας, να προωθήσουμε τα προϊόντα μας, να κάνουμε πωλήσεις 
και να καλλιεργήσουμε το προφίλ της εταιρίας μας, μέσα στην αγορά
• το ιδανικό περιβάλλον για  νέες επαφές και κλείσιμο συμφωνιών

ΕΠΙΛΕΞΤΕ  ΤΙΣ  ΕΞΥΠΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Το σίγουρο είναι ότι ο τελικός επισκέπτης αλλά και ο εκθέτης και για 
τις 6 αυτές εκδηλώσεις θα μείνει ικανοποιημένος, γιατί ο χρόνος και ο 
τόπος διεξαγωγής των εκθέσεων είναι  απλά ο ιδανικότερος.  
Το βάρος της διοργάνωσης δίνεται και στην προσέλκυση του κοινού, 
και για το λόγο αυτό έχουμε προγραμματίσει μεγάλη διαφημιστική 
προβολή.

Το κόστος συμμετοχής ξεκινάει από 100€ για ίχνος εδάφους τα 3 τρε-
χούμενα με 2 μ βάθος και καταλήγει στα 450€ για  24 τμ. .     
Η είσοδος για όλο το 4ημερο θα είναι ελεύθερη για το κοινό και θα 
πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εκδηλώσεις: πολιτιστικές - χορευτι-
κές εκδηλώσεις,  αθλητικές εκδηλώσεις  (από συλλόγους Teakwood, 
kickboxing, μοντέρνο χορό, Latin, Ζumba, hip-hop, αερόμπικ κλπ.), 
ζωντανή μουσική. 
Φωτογραφικό υλικό από την προηγούμενη διοργάνωση μπορείτε να 
βρείτε στο www.nautico.gr
Θα χαρούμε να σας συναντήσουμε και να συζητήσουμε μαζί σας 
οποιαδήποτε λεπτομέρεια.

Ημερομηνία τελικής υποβολής ενδιαφέροντος
έως 25 Ιουλίου 2014
Για συμμετοχές:
1. ΣΑΡΑΦΗ  ΛΙΛΙΑΝ  ΤΗΛ: 2310412346 , 6977577300
email:liliansarafi@gmail.com
2. Επιμελητήριο Χαλκιδικής
κος ΜΗΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΗΛ: 23710-24300 εσωτερικό 6

3η ΕΚΘΕΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 2014
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Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στα πλαίσια της προσπάθειας του για την ενίσχυση του Τουριστικού Τμήματος και της Εξωστρέφειας 
των Επιχειρήσεων έλαβε μέρος και τη φετινή χρονιά, όπως κάθε χρόνο, σε Τουριστικές Εκθέσεις και πραγματοποίησε επιχειρηματι-
κές αποστολές σε χώρες του εξωτερικού. Στόχος του Επιμελητηρίου είναι να γίνει ιδιαίτερα αισθητή και να προκαλέσει ενδιαφέρον 
η παρουσία της Χαλκιδικής στις Διεθνείς αγορές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου αποφάσισε για το 2014 να συμμετέχει  στις Εκθέσεις Τουρισμού: 
1. HOLIDAY & SPA EXPO 2014 στη Σόφια της Βουλγαρίας, από 13 έως 16 Φεβρουαρίου 2014
2. ITTFA 2014 στο Βελιγράδι της Σερβίας, από 26/2 έως 2/3/2014.
3. TTR ROMANIA στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, από 19 έως 23 Μαρτίου 2014

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στο πλαίσιο 
της προσπάθειάς του για τη στήριξη και 
προβολή του τουρισμού, την ενίσχυση 

του αντίστοιχου τμήματος και της εξωστρέ-
φειας των επιχειρήσεων - μελών του, πραγ-
ματοποίησε επιχειρηματική αποστολή στo 
Βελιγράδι.
Η αποστολή πραγματοποιήθηκε από 26 Φε-
βρουαρίου μέχρι 2 Μαρτίου 2014, κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας της 36ης Διεθνούς Έκ-
θεσης Τουρισμού  (ITTFA 2014).
Στην έκθεση αυτή , που θεωρείται η μεγαλύ-
τερη των Βαλκανίων, συμμετείχαν 50 επιχει-
ρηματίες της Χαλκιδικής, που δραστηριοποι-

ούνται στον τομέα του τουρισμού.
Στο περίπτερο της Χαλκιδικής που βρισκό-
ταν σε κεντρικό σημείο της έκθεσης (σταντ 
1118, hall 1) έκτασης 40 τμ, οι φορείς της 
Χαλκιδικής έδωσαν  δυναμικό παρών .
Συμμετείχαν ο Τουριστικός Οργανισμός 
Χαλκιδικής με τον πρόεδρο του κο Τάσιο 
Γρηγόριο, το Επιμελητήριο Χαλκιδικής με 
τον πρόεδρό του κο Γκιλή Γεώργιο, η Ένωση 
Κάμπινγκ με τον πρόεδρό του κο Δεληδημη-
τρίου Αντώνιο και η Ομοσπονδία Ενοικιαζο-
μένων δωματίων με τον πρόεδρό του κο Χα-
δαλή Δημήτριο.
Τα μέλη της επιχειρηματικής αποστολής που 

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 36η ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ITTFA BELGRADE 2014

Με μια πολυπληθή αποστολή από επι-
χειρηματίες συμμετείχε για ακόμα 
μία χρονιά το  Επιμελητήριο Χαλκι-

δικής στη φετινή διεθνή τουριστική έκθεση 
«Holidays and Spa» στη Σόφια, που άνοιξε 
τις πύλες στις 13 Φεβρουαρίου 2014 και ολο-
κληρώθηκε το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου. Οι 
ελληνικές συμμετοχές κατέλαβαν πάνω από 
το 15% του χώρου της έκθεσης κι από αυτές 
οι επιχειρήσεις της Χαλκιδική τη μερίδα του 
λέοντος . Η Βουλγαρία, άλλωστε, αποτελεί τα 
τελευταία χρόνια μια σταθερή και διαρκώς 
αυξανόμενη δεξαμενή παραθεριστών για 
τον πανέμορφο νομό της Μακεδονίας.

Στην παρατεταμένη περίοδο ύφεσης, που εκ-
μηδένισε τον εσωτερικό τουρισμό, η γειτονι-
κή χώρα αποτελεί μια τουριστική αγορά που 
ενδιαφέρει ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα και 
όχι μόνο. Το «παρών» στην έκθεση έδωσε σε 
κοινό περίπτερο με την Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας, ο Τουριστικός Οργανισμός 
Χαλκιδικής  όπου σε συνεργασία με το Επιμε-

λητήριο Χαλκιδικής, λειτουργούν συλλογικά 
και ομαδικά με κοινό στόχο την αναβάθμιση 
του τουριστικού προϊόντος της Χαλκιδικής. 

Η έκθεση της Σόφιας, μαζί με αυτές του Βε-
λιγραδίου και του Βουκουρεστίου που θα 
διεξαχθούν σε λίγες ημέρες και συμμετέχει 
το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, αποτελούν για 
τους χαλκιδιώτες επιχειρηματίες μια διέξοδο 
για πολύτιμες οικονομικές ανάσες εν μέσω 
κρίσης. Οι πολίτες της γειτονικής χώρας  επι-
λέγουν ολοένα και πιο μαζικά τη Χαλκιδική 
για τις καλοκαιρινές τους διακοπές τα τελευ-
ταία χρόνια, όπου λόγω και της μικρής από-
στασης, τους δίνετε η δυνατότητα να επισκέ-
πτονται τη Χαλκιδική με τα Ι.Χ. τους ακόμα 
και για ολιγοήμερες εξορμήσεις.

Την επιχειρηματική αποστολή του Επιμελη-
τηρίου συνόδευαν ο Οικονομικός Επόπτης 
Αντώνης Δεληδημητρίου, και η κ. Μαυροφρί-
δη Βάρβαρα από το τμήμα των υπηρεσιών.

Ιανουάριος - Ιούνιος 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 2014

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
HOLIDAYS AND SPA 2014 ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ
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παρευρέθησαν στο χώρο της έκθεσης πραγ-
ματοποίησαν επαφές με τουριστικούς πρά-
κτορες της Σερβίας, αλλά και μεμονωμένους 
πελάτες που θέλουν να επισκεφτούν την 
Χαλκιδική, ενώ μοιράστηκε στους επισκέ-
πτες και διαφημιστικό υλικό.
Στην αποστολή παρευρίσκονταν επίσης τα 
μέλη του ΔΣ του Επιμελητήριου, ο πρόεδρος 
του τουριστικού τμήματος του Επιμελητη-
ρίου κος Θωμασούλης Γεώργιος, ο κος Λε-
λεγιάννης Δημήτρης και η κα Μαυροφρύδη 
Βάρβαρα.

Το περίπτερο της Χαλκιδικής επισκέφθηκαν ο 
Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, κος Θεόδω-
ρος Καράογλου, που βρέθηκε στο Βελιγράδι 
για να ενισχύσει την ελληνική παρουσία, και 
ο Μητροπολίτης Δωδώνης, Σεβασμιώτατος 
κ.κ. Χρυσόστομος.
Ιδιαίτερη νότα έδωσε η παρουσία της χορω-
δίας της Καλλικράτειας που συνόδευε την 
αποστολή, όπου μέσα από τα τραγούδια της 
προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επισκεπτών 
της έκθεσης.

Κατά  τη διάρκεια της επιχειρηματικής 
αποστολής του Επιμελητήριου Χαλκιδι-
κής στην 36η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού  

ITTFA 2014 στο Βελιγράδι από 26 Φεβρουα-
ρίου μέχρι 2 Μαρτίου 2014, πραγματοποιή-
θηκαν επαφές με τοπικούς φορείς από τον 
Δήμο Βελιγραδίου και με το Επιμελητήριο 
της Σερβίας, κατά την επίσκεψη των μελών 
της αποστολής το πρωί της Παρασκευής  
28/2 στο δημαρχείο της πόλης.
Η επιχειρηματική  αποστολή  που επισκέφτη-
κε  το δημαρχείο του Βελιγραδίου, συνοδευ-
όμενη από τον δήμαρχο Cukarica κ. Zoran 
Gajić, αποτελούνταν από τον πρόεδρο του 
Επιμελητήριου Χαλκιδικής κ. Γιώργο Γκιλή, 
από τον πρόεδρο των κάμπινγκ κ. Αντώνη 
Δεληδημητρίου, από τον πρόεδρο του του-
ριστικού τμήματος του Επιμελητηρίου κ. 
Γιώργο Θωμασούλη, από το μέλος του ΔΣ κ. 
Δημήτριο Λελεγιάννη και από τη Γραμματέα 
της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, κα Ρού-
λα Μυκονιάτη.                        
Τους υποδέχτηκαν o Andreja Mladenovic, 
εκπρόσωπος του δημάρχου, καθώς και δύο 
στελέχη του Επιμελητηρίου του Βελιγραδίου, 
η κα Iva Mihailovic, υπεύθυνη διεθνών οικο-
νομικών σχέσεων και η κα Maja Stoskovic,  
γραμματέας του Επιμελητηρίου του Βελιγρα-
δίου. 
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ 
φιλικό περιβάλλον. Κεντρικό θέμα της συνά-
ντησης ήταν η ανάπτυξη συνεργασίας  μετα-
ξύ των δύο λαών,  με σκοπό την διευκόλυνση 

των επιχειρηματικών συνεργασιών και γενι-
κότερα των οικονομικών σχέσεων του επιχει-
ρηματικού κόσμου . Εξετάσθηκαν τομείς συ-
νεργασίας όπως οι εκθέσεις, οι διακλαδικές 
ανταλλαγές, οι τουριστικές δραστηριότητες, 
οι συμπαραγωγές και οι κοινές εξαγωγικές 
δράσεις. 
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής 
κ. Γκιλής  ενημέρωσε για τη κατάσταση που 
διέρχονται οι επιχειρήσεις και η χώρα μας 
λόγω της οικονομικής κρίσης και τόνισε την 
αναγκαιότητα συνεργασίας με επιχειρήσεις 
του Δήμου Βελιγραδίου και μεταξύ των δυο 
Επιμελητηρίων, στη βάση της αμοιβαιότητας 
και του κοινού συμφέροντος. 
Από την πλευρά τους, τόσο ο Andreja 
Mladenovic, εκπρόσωπος του δημάρχου του 
Βελιγραδίου, όσο και οι εκπρόσωποι του Επι-
μελητηρίου Βελιγραδίου, αφού τόνισαν τις 
πολύ καλές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί 
μεταξύ των δύο λαών, αναφέρθηκαν στη 
σημασία της συνεργασίας, ανέπτυξαν την 
ανάγκη ανταλλαγής επιχειρηματικών επισκέ-
ψεων για γενικότερη βελτίωση των οικονομι-
κών και πολιτικών σχέσεων των δυο χωρών. 
Πρότειναν δε, την αδελφοποίηση των δύο 
Επιμελητηρίων, με στόχο τη σύσφιγξη των 
εμπορικών σχέσεων των δύο περιοχών και 
την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας.
Οι δύο αντιπροσωπείες αντάλλαξαν αναμνη-
στικά δώρα και συμφώνησαν να συνεχίσουν 
τη συνεργασία τους για καλύτερη  ανάπτυξη 
των σχέσεων μεταξύ τους.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ 
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Κατά  τη διάρκεια της επιχειρηματικής 
αποστολής του Επιμελητήριου Χαλκιδι-
κής στην 36η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού  

Βελιγραδίου ITTFA 2014 από 26 Φεβρουαρί-
ου μέχρι 2 Μαρτίου 2014 , πραγματοποιή-
θηκαν επαφές με τοπικούς φορείς στο Δήμο 
Cukarica της Σερβίας, με την επίσκεψη των 
μελών της αποστολής στο δημαρχείο της, το 
πρωί της Πέμπτης 27/2.
Η έκθεση αυτή πραγματοποιείται εντός των 
διοικητικών ορίων του συγκεκριμένου δή-
μου, ο οποίος είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος 
της χώρας. 

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στο πλαίσιο 
της προσπάθειάς του για τη στήριξη και 
προβολή του τουρισμού, την ενίσχυση 

του αντίστοιχου τμήματος και της εξωστρέ-
φειας των επιχειρήσεων - μελών του, πραγ-
ματοποίησε επιχειρηματική αποστολή στo 
Βουκουρέστι.
 Η αποστολή πραγματοποιήθηκε 
από 12 έως 16 Μαρτίου 2014, κατά τη διάρ-
κεια λειτουργίας Διεθνούς Έκθεσης Τουρι-
σμού  TTR ROMANIA 2014. Στην έκθεση του-
ρισμού TTR ROMANIA 2014 συμμετείχαν 40 
περίπου επιχειρηματίες της Χαλκιδικής που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρι-
σμού και του εμπορίου.
Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αποτελεί την 
πρώτη τουριστική επιλογή για πολύ μεγά-
λο ποσοστό των Ρουμάνων που επιθυμούν 

Οι σχέσεις του Επιμελητήριου Χαλκιδικής 
με το δήμο Cukarica είναι κάτι  περισσότερο 
από  εθιμοτυπικές. Έτσι  κάθε  χρόνο  όπως 
και  φέτος,  η επίσκεψη  μας εκεί  έχει  γίνει  
κομμάτι  της αποστολής.
Την επιχειρηματική  αποστολή  που συ-
νόδευαν ο  πρόεδρος  του Επιμελητήριου 
Χαλκιδικής Γιώργος Γκιλής, ο πρόεδρος των 
κάμπινγκ Αντώνης Δεληδημητρίου και η 
Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδι-
κής, Ρούλα Μυκονιάτη, υποδέχτηκαν στο δη-
μαρχείο της Cukarica ο δήμαρχός της Zoran 
Gajić και ο αντιδήμαρχος Uroš Janković. 
Και οι δύο πλευρές τόνισαν τις πολύ καλές 
σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των 
δύο λαών, μια που η Χαλκιδική εδώ και χρό-
νια αποτελεί τον πιο δημοφιλή  προορισμό 
των Σέρβων τουριστών.
Ιδιαίτερα ο δήμαρχος Zoran Gajić αφού 
καλωσόρισε την αποστολή,   σημείωσε ότι 
έχει ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα, αφού 
κάνοντας διακοπές στη χώρα μας γνώρισε 
τη Σερβίδα σύζυγό του,  τόνισε ότι χρόνια 
τώρα υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με το 
Επιμελητήριο, και ότι ειδικότερα η Χαλκιδι-
κή συνεχίζει να είναι ο πρώτος προορισμός 

να επισκεφτούν χώρες του Εξωτερικού. Άλ-
λωστε η Ρουμανία θεωρείτε ως μία από τις 
πλέον ανερχόμενες τουριστικές αγορές της 
Ευρώπης, όπου χάριν στην διάνοιξη νέων 
δρόμων επικοινωνίας προς Ρουμανία από 
τη Δράμα, την Ξάνθη, την Κομοτηνή και τον 
Έβρο μέσω Βουλγαρίας, οι πολίτες της μπο-
ρούν να ταξιδέψουν και να επισκεφθούν σε 
λίγες μόνο ώρες πόλεις της Μακεδονίας και 
της Θράκης.
Στο περίπτερο της Χαλκιδικής που βρισκό-
ταν στο Hall C5 και στο stand  79 της έκθε-
σης, οι φορείς της Χαλκιδικής έδωσαν  δυνα-
μικό παρών.
Συμμετείχαν ο Τουριστικός Οργανισμός 
Χαλκιδικής με τον πρόεδρο του κο Τάσιο 
Γρηγόριο, το Επιμελητήριο Χαλκιδικής με 
εκπρόσωπό του τον οικονομικό επόπτη του 
κο Δεληδημητρίου Αντώνιο ο οποίος συμμε-
τείχε και με την ιδιότητα του προέδρου της 
Ένωσης Κάμπινγκ Χαλκιδικής, και η Ομο-
σπονδία Ενοικιαζομένων δωματίων με τον 
πρόεδρό του κο Χαδαλή Δημήτριο.

Τα μέλη της επιχειρηματικής αποστολής 
που παρευρέθησαν στο χώρο της έκθεσης 
πραγματοποίησαν επαφές με τουριστικούς 

των Σέρβων τουριστών. Τέλος ευχήθηκε να 
υπάρξουν καλές συμφωνίες στα πλαίσια της 
έκθεσης.

Ο κος Γκιλής από τη μεριά του ανέφερε ότι 
γνωρίζει τον κ. Gajić όσα χρόνια συμμετέχει 
το Επιμελητήριο στην Έκθεση έχοντας μια 
πολύ καλή συνεργασία, ενώ δήλωσε ευχα-
ριστημένος με τη συμμετοχή νέων εκθετών. 
Επιπλέον τόνισε ότι σαν Επιμελητήριο κάνα-
με ό,τι ήταν δυνατό για την οργάνωση της 
αποστολής, που αυτό άλλωστε αποδεικνύ-
εται και από τη συμμετοχή των επιχειρημα-
τιών στην έκθεση, ενώ τα αποτελέσματα θα 
φανούν το καλοκαίρι στη Χαλκιδική. Παρ΄ 
όλη την οικονομική κρίση, ο τουρισμός απο-
τελεί όαση σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο 
και πρέπει την όποια απώλεια έχουμε στον 
εσωτερικό τουρισμό, να την καλύψουμε από 
το εξωτερικό. Δίνουμε το παρόν σε όλες τις 
εκθέσεις και πιστεύουμε ότι θα πάμε καλά. 
Ευχαριστούμε τον Σερβικό λαό που έρχεται 
και στηρίζει την Ελλάδα.
Στο τέλος της συνάντησης έγινε ανταλλαγή 
δώρων μεταξύ των δύο πλευρών.

πράκτορες της Ρουμανίας, αλλά και μεμονω-
μένους πελάτες που θέλουν να επισκεφτούν 
την Χαλκιδική, ενώ μοιράστηκε στους επι-
σκέπτες και διαφημιστικό υλικό.
Τα μέλη της αποστολής το πρωινό του Σαβ-
βάτου 15/3, πραγματοποίησαν στο εκθεσια-
κό κέντρο Romexpo αίθουσα Iorga Hall, προ-
καθορισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις 
με αντίστοιχους τουριστικούς πράκτορες 
του Βουκουρεστίου, που οργάνωσε το τμή-
μα Οικονομικών Εμπορικών Υποθέσεων της 
Πρεσβείας μας στο Βουκουρέστι.

Το περίπτερο της Χαλκιδικής επισκέφθη-
καν ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, κος 
Θεόδωρος Καράογλου που βρέθηκε στο 
Βουκουρέστι για να ενισχύσει την ελληνι-
κή παρουσία, o Πρόξενος της Ελλάδας στη 
Ρουμανία κος Νικόλαος Καραλέκας, ο Προ-
ϊστάμενος του Γραφείου Τύπου του Ελληνι-
κού Προξενείου στην Ρουμανία κος Μιχάλης 
Κωνσταντινίδης και η Αναπληρώτρια Γενική 
Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 
και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών κα Μαγδαληνή Καρακόλη. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ  Cukarica ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ

Ιανουάριος - Ιούνιος 2014

Επιχειρηματικές αποστολές 2014

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ TTR ROMANIA 2014
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Εκδήλωση με θέμα «Γυναίκες και Οικονομία»

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η εκ-
δήλωση με θέμα «Γυναίκες και Οι-
κονομία» που συνδιοργάνωσε το 

Επιμελητήριο της Χαλκιδικής με το Εθνικό 
Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών 
Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ) υπό την αιγίδα της 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, την Κυ-
ριακή 9 Μαρτίου 2014 και ώρα 17.30 στο συ-
νεδριακό κέντρου του Επιμελητηρίου στον 
Πολύγυρο.
Η επιτυχία της εκδήλωσης μπορεί να συνο-
ψιστεί στο τρίπτυχο: πολύ καλή οργάνωση, 
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και με-
γάλη προσέλευση κόσμου. Οι προσδοκίες 
της διοίκησης του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής 
και των συνδιοργανωτών της εκδήλωσης δεν 
διαψεύστηκαν, αφού ο βασικός στόχος της, 
που ήταν η αναγνώριση της συμβολής της 
γυναίκας στην επιχειρηματικότητα, επιτεύ-
χθηκε σε μεγάλο βαθμό.
Η έναρξη των εργασιών της ημερίδας έγινε 
από την κα Μπαλάση Στέλλα, Α΄ Αντιπρό-
εδρο της ΕΕΔΕΓΕ και μέλος του ΔΣ του Επι-
μελητηρίου Χαλκιδικής όπου αναφέρθηκε 
στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η γυναίκα 
στους διάφορους ρόλους της που επιτελεί 
μέσα στην ελληνική κοινωνία, ως σύζυγος, 
ως μητέρα, ως εργαζόμενη, ως επιχειρηματί-

ας. Στη συνέχεια την εκδήλωση χαιρέτησε ο 
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κος 
Τζιτζικώστας Απόστολος και ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κος Γκιλής Γεώρ-
γιος.
Ο κος Γκιλής τόνισε ιδιαίτερα ότι η ιδιωτική 
πρωτοβουλία είναι αυτή που θα οδηγήσει 
στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας 
και η πολιτεία θα πρέπει να σταθεί δίπλα 
στον επιχειρηματία και να τον στηρίζει στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά. 
Αναφέρθηκε στη δημιουργία επιχειρημα-
τικών πάρκων σε τρεις περιοχές του νομού 
που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας, ενώ επεσήμανε ότι οι 
επιχειρηματίες που βραβεύονται στην ση-
μερινή εκδήλωση είναι ένα δείγμα μόνο από 
τις επιχειρήσεις της Χαλκιδικής που δραστη-
ριοποιούνται με μεγάλη επιτυχία στον επι-
χειρηματικό χώρο. Τέλος αναφέρθηκε ότι το 
Επιμελητήριο Χαλκιδικής είναι αρωγός στον 
Χαλκιδικιώτη επιχειρηματία και καταβάλλει 
κάθε προσπάθεια στην αντιμετώπιση των 
προβλημάτων του. 
Την παρουσίαση και το συντονισμό της εκ-
δήλωσης είχε η δημοσιογράφος του δημοτι-
κού ραδιοφώνου Πολυγύρου, κα Στεργιούδη 
Ελευθερία. 
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Ο λόγος ανατέθηκε στη συνέχεια στους 
προσκεκλημένους ομιλητές και πρωτίστως 
στην κα Οικονομάκου Σοφία, Πρόεδρο της 
ΕΕΔΕΓΕ όπου ενημέρωσε για το Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα «Erasmus», που απευθύνεται 
τόσο σε νέους επιχειρηματίες που θέλουν 
να εκπαιδευτούν σε επιχειρήσεις της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε επιχειρήσεις 
υποδοχής που θέλουν να  συνεργαστούν  με 
επιχειρηματίες του εξωτερικού οι οποίοι θα 
συνεισφέρουν στις Ελληνικές επιχειρήσεις με 
νέες ιδέες και απόψεις, ενώ παράλληλα οι ελ-
ληνικές επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότη-
τα δικτύωσης με άλλους επιχειρηματίες από 
άλλες χώρες της ΕΕ. Τόνισε επίσης ότι στο εν 
λόγω πρόγραμμα η ΕΕΔΕΓΕ θα είναι ο ενδιά-
μεσος φορέας υλοποίησης του έργου.
Η κα Μαγδαληνή Καρακόλη, Αναπληρώτρια 
Γενική Γραμματέας των Διεθνών Οικονομι-
κών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας 
του Υπουργείου Εξωτερικών, δεύτερη ομιλή-
τρια της εκδήλωσης, αναφέρθηκε στο ρόλο 
και τη συμβολή των Γραφείων Οικονομικών 
και Εμπορικών Υποθέσεων των πρεσβειών 
μας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων. Τόνισε ιδιαίτερα ότι μέσω του 
τρίπτυχου, ανάπτυξη καινοτομικών δράσε-
ων, συνεργασία και εξωστρεφής προσανα-
τολισμός, θα αποτελέσει το αντίδοτο για την 
ανάπτυξη της χώρας μας.
Τρίτη ομιλήτρια, η κα Ματίνα Κανάκη, γραμ-
ματέας του ΔΣ, υπεύθυνη επικοινωνίας και 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  του Κέντρου 
Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ), 
όπου κύριο θέμα ομιλίας της ήταν η κοινωνι-
κή οικονομία και η συνεισφορά των ειδικών 
νομικών μορφών (συνεταιρισμών, ενώσεων, 
οργανισμών) στην κοινωνική και οικονομική 

ανάπτυξη της χώρας.
Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, ακολού-
θησε η βράβευση πέντε γυναικών της Χαλκι-
δικής που διακρίνονται στον επιχειρηματικό 
στίβο και την κοινωνική τους δράση.  
Η μαθήτρια της Γ’ τάξης του Γενικού Λυ-
κείου Πολυγύρου, Καρανταγλή Ελένη που 
κατέλαβε την πρώτη θέση στην κατηγορία 
του βίντεο στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό της 
Unesco τον Δεκέμβριο του 2013 με θέμα 
«Μονοπάτια για έναν πολιτισμό Ειρήνης», 
βραβεύτηκε για την διάκρισή της από τον 
κο Γιαννόπουλο Παύλο εκπρόσωπο της Γε-
νικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του 
Υπουργείου Εσωτερικών.
Η κα Σωτηρίου Αφροδίτη, Αντιπρόεδρος της 
Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Χαλκιδικής, 
τιμήθηκε από τον Αστυνομικό Δ/ντη Χαλκι-
δικής Ταξίαρχο κο Χατζηβασιλειάδη Γεώργιο 
για την εθελοντική συνεισφορά της και την 
κοινωνική της δράση στο εσωτερικό και στο 
εξωτερικό.
Η κα Κουγιώνη Γεωργία , στέλεχος marketing 
και δημοσίων σχέσεων της ξενοδοχειακής 
επιχείρησης Sonia Village Family Resort στη 
Γερακινή της Χαλκιδικής, βραβεύτηκε από 
τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής κο Ιωάν-
νη Γιώργο, για την πρώτη διάκριση που απέ-
σπασε σε εθνικό επίπεδο το ξενοδοχείο, κερ-
δίζοντας το πανευρωπαϊκό βραβείο “RELACS 
2013”, για την ενεργειακή αναβάθμιση των 
εγκαταστάσεών του και τη φιλοπεριβαλλο-
ντική συμπεριφορά του, για την πράσινη 
ενέργεια στον τουρισμό. 
Η κα Καζάκη Μαριάννα, ιδρυτής του Αμπε-
λουργικού Οίκου Καζάκη στην Νέα Γωνιά 
Χαλκιδικής, βραβεύτηκε από τον πρόεδρο 
του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κο Γκιλή Γε-
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1. Τζιτζικώστας Απόστολος
2. Μπαλάση Στέλλα
3. Οικονομάκου Σοφία
4. Καρακόλη Μαγδαληνή
5. Κανάκη Ματίνα

Ημερίδα για την Ημέρα της Γυναίκας
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ώργιο, για την εφαρμογή μεθόδων βιολογι-
κής γεωργίας και συνύπαρξης σύγχρονων 
προτύπων ποιότητας και παραδοσιακών συ-
νταγών στα αγροτικά της προϊόντα που εξά-
γονται σε όλη την Ευρώπη και την Ιαπωνία.
Η κα Παπαγιάννη Κλαούντια, ιδρυτής του 
Κτήματος Κλαούντια Παπαγιάννη στην Αρ-
ναία Χαλκιδικής, βραβεύτηκε από τον κο 
Παπαδόπουλο Παναγιώτη, πρόεδρο του 
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσ/νικης και 
Α΄ Αντιπρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επι-
μελητηρίων Ελλάδος, για τα μοναδικής ποι-
ότητας βιολογικά κρασιά που παράγονται 
από το οινοποιείο της όπου συνδυάζονται 
οι αξίες της παράδοσης με την σύγχρονη τε-
χνολογία.

Σε όλους τους βραβευμένους απονεμήθηκε 
τιμητική πλακέτα του Επιμελητηρίου Χαλ-
κιδικής και έμβλημα με το σήμα της ΕΕΔΕΓΕ 
από εκπροσώπους της. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης λειτουρ-
γούσε έκθεση χειροτεχνίας και γυναικείας 
δημιουργίας από τον Σύλλογο Γυναικών 
ΑΠΑΜΕΙΑ των Νέων Μουδανιών στον εκθε-
σιακό χώρο του Επιμελητηρίου. 
Στην  ημερίδα παρευρέθηκαν και τίμησαν με 
την παρουσία τους οι πολιτικές αρχές του τό-
που, εκπρόσωποι εμπορικών Επιμελητηρίων 
της χώρας μας, πρόεδροι εμπορικών συλλό-
γων και σωματείων της Χαλκιδικής, μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου του επιμελητηρίου, 
επιχειρηματίες και πλήθος κόσμου.
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Βράβευση Καζάκη Μαριάννα
Βράβευση Παπαγιάννη Κλαούντια
Βράβευση Σωτηρίου Αφροδίτη
Βράβευση Κουγιώνη Γεωργία
Βράβευση Καρανταγλή Ελένη
Εκθέματα Συλλόγου Γυναικών ΑΠΑΜΕΙΑ
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8.
9.

10.
11.
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Με επιτυχία στέφθηκε η ημερίδα με 
θέμα «Start Up Accelerators: Ταχεία 
Ωρίμαση Καινοτόμων Επιχειρηματι-

κών Ιδεών» που διοργάνωσε το Επιμελητή-
ριο της Χαλκιδικής την Τετάρτη 19 Μαρτίου 
2014 και ώρα 18.30 στο συνεδριακό κέντρου 
του Επιμελητηρίου στον Πολύγυρο.
Κύριος εισηγητής της ημερίδας ήταν ο κος 
Σπυρίδης Αργύριος, Δ/νων Σύμβουλος της 
Innovation Farm, ο οποίος παρουσίασε ανα-
λυτικά και με σαφήνεια την έννοια των επι-
ταχυντών (Accelerators) και των νεοφυών 
επιχειρήσεων, τη σημασία τους και τα οφέλη 
που μπορεί να αποκομίσει οποιοσδήποτε 
συμμετέχοντας σε κάποιο πρόγραμμα επι-
τάχυνσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι 

ο σκοπός ενός προγράμματος επιτάχυνσης 
είναι η “επιτυχία’’ των επιταχυνόμενων ομά-
δων ή ‘‘γρήγορη αποτυχία’’, για να μειωθεί η 
απώλεια σε πόρους από την παρατεταμένη 
προσπάθεια σε λάθος κατεύθυνση ή με λά-
θος επιλογές.
Το πρόγραμμα επιτάχυνσης απευθύνεται σε 
επιχειρήσεις νεοσύστατες και υφιστάμενες, 
σε νέους, σε ανέργους, δηλαδή σε όλους 
όσους έχουν εξωστρεφή λογική και έχουν μια 
καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα, ή εγχειρήμα-
τα που παρουσιάζουν ένα επαρκές επίπεδο 
διαφορετικότητας και μπορούν να αντέξουν 
στις συνθήκες τις σύγχρονης αγοράς και δεν 
έχουν τις γνώσεις ή τις οικονομικές δυνατό-
τητες για να την υλοποιήσουν.

Με πολλά και απλά παραδείγματα, ώστε να 
εξοικειωθούν οι παρευρισκόμενοι με τους 
σύγχρονους όρους και έννοιες του προγράμ-
ματος, και με απαντήσεις στα ερωτήματα 
που του απεύθυνε το ακροατήριο, ο κος 
Σπυρίδης διευκρίνισε το πώς λειτουργεί ένας 
επιταχυντής επιχειρηματικότητας και πώς 
μπορεί να υλοποιηθεί μια νέα καινοτόμα επι-
χειρηματική ιδέα που μπορεί να προκαλέσει 
το ενδιαφέρον ιδιωτών επενδυτών. 
Στην ημερίδα παρευρέθηκαν μέλη του δι-
οικητικού συμβουλίου του επιμελητηρίου, 
επιχειρηματίες και σημαντικός αριθμός νέων 
κυρίως ατόμων που ενδιαφέρονταν να ενη-
μερωθούν για το νέο θεσμό.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
& ΕΝΤΟΝΟ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΤΗΝ 
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΑΧΕΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΙΔΕΩΝ (START UP)

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Επιμελητή-
ριο Χαλκιδικής από μαθητές του ΕΠΑΛ 
Αρναίας, πραγματοποιήθηκε σήμερα 

Δευτέρα 7 Απριλίου 2014.
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε ύστερα από 
σχετικό αίτημα της δ/νσης του λυκείου του 
ΕΠΑΛ Αρναίας, προκειμένου να ενημερω-
θούν οι μαθητές της τάξης διοίκησης και 
οικονομίας του, για τις οικονομικές δραστη-
ριότητες στο νομό μας.
Την εκπαιδευτική αποστολή των μαθητών 
αποτελούμενη από 48 μαθητές συνοδευό-
μενη από τρεις καθηγητές τους, υποδέχτηκε 
στο χώρο του Επιμελητηρίου ο πρόεδρος 
του κος Γκιλής Γεώργιος.
Οι μαθητές αφού ξεναγήθηκαν στο χώρο του 
Επιμελητηρίου και πληροφορήθηκαν για τα 
προϊόντα που παράγει ο νομός μας, ενημε-
ρώθηκαν στην συνέχεια στο χώρο του Συνε-
δριακού Κέντρου για την επιχειρηματικότητα 
στον νομό μας, τις δυνατότητες ανάπτυξής 
του, τα χρηματοδοτούμενα εθνικά προγράμ-
ματα που είναι σε ισχύ, καθώς και για το ρόλο 
του Επιμελητηρίου και τη συμβολή του στην 

τοπική και εθνική οικονομία.
Ο κος Γκιλής επισήμανε ότι είναι υπέρμαχος 
της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την επιχει-
ρηματικότητα, τόνισε την πολύ καλή συνερ-
γασία που έχει η διοίκηση του Επιμελητηρίου 
με την Δ/νση της Πρωτοβάθμιας & Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής, όπου τα 
τελευταία χρόνια συνδιοργανώνουν διαγω-
νισμούς έκθεσης για μαθητές της.
Ενημέρωσε επιπλέον τους συνοδούς καθη-
γητές ότι το Επιμελητήριο μπορεί να μεσολα-
βήσει σε επιχειρήσεις ώστε οι μαθητές των 
σχολείων να τις επισκεφτούν και να γνωρί-
σουν από κοντά τον τρόπο λειτουργίας μιας 
επιχείρησης, ενώ παρότρυνε τους μαθητές 
του ΕΠΑΛ Αρναίας να δώσουν ιδιαίτερη βα-
ρύτητα στην μόρφωσή τους και στην εξει-
δίκευσή τους σε τομείς που έχει ανάγκη η 
αγορά.  
Στους μαθητές και τους συνοδούς του, κατά 
την αποχώρησή τους, μοιράστηκε έντυπο 
υλικό για τις δράσεις και τους σκοπούς του 
Επιμελητηρίου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ιανουάριος - Ιούνιος 2014
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Η διαμεσολάβηση είναι ένας εναλ-
λακτικός τρόπος επίλυσης διαφο-
ρών και διεξάγεται με τη συνδρο-
μή ενός τρίτου αντικειμενικού 
προσώπου, του Διαμεσολαβητή, 

ο οποίος προσπαθεί να οδηγήσει τα μέρη 
στην επίτευξη συμφωνίας.

Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ της 
ΕΕ περί Διαμεσολάβησης στη νομοθεσία της 
χώρας μας είναι πλέον γεγονός με την ψήφι-
ση του νόμου 3898/12.12.2010  «Διαμεσολά-
βηση σε εμπορικές και αστικές υποθέσεις». 
Στη διαμεσολάβηση μπορούν να υπαχθούν 
διαφορές ιδιωτικού δικαίου (αστικές, εμπο-
ρικές, οικογενειακές, εργατικές).
Στη διαμεσολάβηση συμμετέχουν, ο δια-
μεσολαβητής -ο οποίος ορίζεται από τα 
μέρη-  τα μέρη και οι πληρεξούσιοι δικηγό-
ροι αυτών. H διαμεσολάβηση είναι μια κα-
θαρά εθελοντική διαδικασία, 
τα μέρη προσέρχονται με τη 
θέλησή τους και μπορούν 
να αποχωρήσουν σε κάθε 
στάδιο αυτής. Η διαδικασία 
διεξάγεται μέσα από εμπι-
στευτικές συνομιλίες και 
διαπραγματεύσεις με τη βο-
ήθεια του διαμεσολαβητή, ο 
οποίος πρέπει να είναι εξειδι-
κευμένος και αμερόληπτος. 
Η ευελιξία και η αμεσότητα 
του χαρακτήρα της διαμε-
σολάβησης, επιτρέπουν στα 
μέρη να επικεντρωθούν στην 
ουσία της διαφοράς. Δίδεται 
δε, ιδιαίτερη βαρύτητα, στην 
προσωπικότητα, τις ανάγκες 
και τα συμφέροντα των με-
ρών.
Κατά την διάρκεια της Διαμεσολάβησης, εί-
ναι πιθανό να ονοματιστούν και να επιλυθούν 
προβλήματα, πολύ πριν από την εμφάνιση 
τους και την κλιμάκωση τους σε πολύ πιο σο-
βαρά. Σε πολλές περιπτώσεις, οι συμφωνίες 
ίσως επιτευχθούν μέσα σε λίγες ώρες, ενώ 
ακόμη και σε μία σύνθετη περίπτωση μπο-
ρεί η συμφωνία να επιτευχθεί μέσα σε λίγες 
μέρες.  O Διαμεσολαβητής λόγω των ιδιαιτέ-
ρων τεχνικών που χρησιμοποιεί, ενεργεί ως 
καταλύτης και επιτρέπει, συχνά στο διάστη-
μα μιας ημέρας, την επίλυση της διαφοράς, 
ακόμα και όταν οι προηγηθείσες διαπραγμα-
τεύσεις, είτε μεταξύ των ίδιων των μερών είτε 
μεταξύ των δικηγόρων τους, αποτύχουν.

Όπως η διεθνής εμπειρία τόσο στην Ευρώπη 
όσο και στις ΗΠΑ έχει δείξει, η Διαμεσολά-
βηση, όταν διενεργείται από ειδικά εκπαι-

δευμένο και έμπειρο διαμεσολαβητή που τις 
περισσότερες φορές είναι δικηγόρος, επιτρέ-
πει στα μέρη να εξαλείψουν τα εμπόδια της 
μεταξύ τους επικοινωνίας, να συζητήσουν 
τα θέματα που τους απασχολούν, να λύσουν 
παρεξηγήσεις, να καθορίσουν τα βασικά 
συμφέροντα ή τις ανησυχίες τους, να βρουν 
πεδία συμφωνίας και να ενσωματώσουν τη 
συμφωνία τους σε κοινό κείμενο.
Ενδεικτικά, αντικείμενο διαμεσολάβησης 
μπορούν να αποτελέσουν:
- οι επιχειρηματικές διαφορές,
- οι ασφαλιστικές διαφορές,
- οι πολεοδομικές διαφορές,
- οι διαφορές πνευματικής ιδιοκτησίας
- διαφορές που ανακύπτουν από τραπεζικές 
συναλλαγές,
- οι εργατικές διαφορές
- οι οικογενειακές διαφορές
- οι καταναλωτικές διαφορές

- οι διαφορές ναυτικού δικαίου
- οι γειτονικές διαφορές
      κ.α.
Τέλος, η αμοιβή του διαμεσολαβητή υπολο-
γίζεται ωριαία και για 24 ώρες κατ’ ανώτατο 
όριο και βαρύνει τα μέρη κατ’ ισομοιρία.

Την ενημέρωση αυτή παρείχε ο πρόεδρος 
του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκιδικής κος 
Ζήσης Παντελής στη συνάντηση που πραγ-
ματοποίησε με τον πρόεδρο του Επιμελη-
τηρίου Χαλκιδικής κο Γκιλή Γεώργιο είχε Μ. 
Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 στα γραφεία του 
Επιμελητηρίου. 
Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μετά 
από αίτημα του προέδρου του δικηγορικού 
συλλόγου, συζητήθηκε το θέμα της ίδρυσης 
Κέντρου Διαμεσολάβησης στο νομό Χαλκιδι-
κής με την σύμπραξη και των δύο πλευρών.
Στόχος του Κέντρου Διαμεσολάβησης θα 

είναι κατ’ αρχήν να εκπαιδεύσει άρτια -σε 
θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο- τους εν-
διαφερόμενους υποψήφιους διαμεσολαβη-
τές με προγράμματα βασικής εκπαίδευσης 
για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, 
όπως αυτές προβλέπονται στο Παράρτημα 
του Π.Δ. 123/2011, που είναι αναγκαίες για 
την άσκηση της διαμεσολάβησης. Στους στό-
χους του επίσης συμπεριλαμβάνεται η δημο-
σιότητα και προβολή του θεσμού της διαμε-
σολάβησης και η παροχή κάθε πληροφορίας 
σχετικά με αυτή στο ευρύ κοινό.
Επίσης, το Κέντρο Διαμεσολάβησης θα στο-
χεύει στην παροχή προγραμμάτων μετεκπαί-
δευσης ήδη διαπιστευμένων διαμεσολαβη-
τών για την τακτική προαγωγή των γνώσεών 
τους, όπως προβλέπεται στο ΠΔ 123/2011  
αλλά και πέρα από τις απαιτήσεις αυτού. 
Επιπλέον, φιλοδοξεί να προσφέρει προγράμ-
ματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών διαμεσολα-

βητών, ώστε πλέον να υπάρ-
χουν Έλληνες εκπαιδευτές 
διαμεσολαβητών. 

Περαιτέρω, το Κέντρο Δι-
αμεσολάβησης θα είναι το 
σημείο, στο οποίο δύνανται 
να απευθύνονται οι ενδια-
φερόμενοι, πολίτες ή επιχει-
ρήσεις, που θέλουν να υπα-
γάγουν μια διαφορά τους σε 
διαμεσολάβηση. Το κέντρο 
θα παρέχει στα ενδιαφερό-
μενα μέρη την απαραίτητη 
υποδομή για τη διενέργεια 
διαμεσολαβήσεων σε κα-
τάλληλους χώρους, με τη 
συμμετοχή πιστοποιημένων 
διαμεσολαβητών και σύμφω-

να με τις ειδικές τεχνικές και μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται διεθνώς.
Με τη διενέργεια σεμιναρίων, συνεδρίων, 
ημερίδων κι άλλων επιστημονικών εκδηλώ-
σεων το Κέντρο Διαμεσολάβησης σκοπεύει 
να δώσει τροφή για την εν γένει μελέτη του 
θεσμού της διαμεσολάβησης, αλλά και την 
προσαρμογή της στα εγχώρια δεδομένα, 
συμμετέχοντας ενεργά στις νομοθετικές  και 
νομολογιακές εξελίξεις του θεσμού στην Ελ-
λάδα. 
Ο κος Γκιλής αποδέχτηκε το αίτημα του προ-
έδρου του κου Ζήση και τον διαβεβαίωσε ότι 
θα τεθεί προς συζήτηση σε επόμενο διοικη-
τικό συμβούλιο του Επιμελητηρίου και στη 
συνέχεια θα αποφασίσουν για την ίδρυση 
Κέντρου Διαμεσολάβησης στον νομό, όπου 
θα υπάρξει στενή συνεργασία και από τις 
δύο πλευρές ως την τελική εφαρμογή του 
θεσμού.

Τι είναι η διαμεσολάβηση, συνάντηση του Δικηγορικού Συλλόγου 
Χαλκιδικής με τη Διοίκηση του Επιμελητηρίου για ίδρυση Φορέα 
Πιστοποίησης Διαμεσολάβησης στη Χαλκιδική
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14ο  ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΤΩΝ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ
ΚΕΡΚΥΡΑ 10-12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το 14ο Συ-
νέδριο του  Forum της Αδριατικής,  
το οποίο διοργάνωσε το Επιμελητή-

ριο της Κέρκυρας. Συμμετείχαν εκπρόσωποι 
και πολυπληθείς αντιπροσωπείες των Επιμε-
λητηρίων από όλα τα κράτη της Αδριατικής, 
Ελλάδα, Ιταλία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Αλβανία, 
Κροατία, Μοντενέγκρο, Φίρομ, Σλοβενία, το-
πικοί Άρχοντες και  εκπρόσωποι της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. 
          Τα θέματα που απασχόλησαν το Συ-
νέδριο ήταν πολλά και κρίσιμα, με έμφαση 
την επίδραση της Παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης στις χώρες της Αδριατικής και του 
Ιονίου. Κορυφαία θέματα οι μεταφορές, οι 
συγκοινωνίες, ο τουρισμός, η γεωργία, το πε-
ριβάλλον, η αλιεία, οι υδατοκαλλιέργειες και 
η επιχειρηματικότητα της γυναίκας.
          Σημαντικά υπήρξαν τα συμπεράσματα 
και οι αποφάσεις των ομάδων εργασίας που 
ασχολήθηκαν με  τα ανωτέρω θέματα. 
          Το  Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελλη-
νίδων Γυναικών Επιχειρηματιών  συμμετείχε 
με την Πρόεδρο κ. Σοφία Οικονομάκου, την 
Αντιπρόεδρο κ. Στέλλα Μπαλάση και τις εκ-
προσώπους των Επιμελητηρίων Λαρίσης κ. 
Καλλιόπη Τζίκα και Χαλκίδας κ. Δέσποινα Κα-
ραμπέτσου.
          Η Πρόεδρος του Δικτύου, κ. Σοφία Οι-
κονομάκου, η οποία εκπροσώπησε και το 
Ευρωεπιμελητήριο στη συγκεκριμένη δι-
οργάνωση, ξεκίνησε την ομιλία της  με την 

έρευνα του Ευρωεπιμελητηρίου για τη συμ-
μετοχή των γυναικών στα Κέντρα λήψης 
αποφάσεων και τις θέσεις του, που κατετέθη-
σαν στη Ευρωβουλή και ενημέρωσε τις πα-
ριστάμενες για τα συμπεράσματα, τα οποία 
καταρρίπτουν  τα στερεότυπα  που θέλουν 
την γυναίκα σε αποκλεισμό από την ηγεσία 
των ανδρών. Στη συνέχεια η κ. Οικονομάκου 
εστίασε την εισήγησή της στην ανάπτυξη 
της επιχειρηματικότητας των γυναικών μέσω 
κοινωνικών Συνεταιρισμών, της οικονομίας 
της αλληλεγγύης, όπως είπε.  Τέλος, ανέπτυ-
ξε το πρόγραμμα Erasmus, το οποίο υλοποιεί 
το Δίκτυο και κάλεσε τις παρευρισκόμενες να 
συμμετάσχουν. Έκλεισε τις εισηγήσεις της με 
την κοινοποίηση της ενεργούς συμμετοχής 
του Δικτύου στη συνεργασία της Ελλάδας με 
το Κέντρο Εμπορίου της Κίνας και τα οφέλη 
που θα προκύψουν για τους Έλληνες παρα-
γωγούς και εξαγωγείς.
Πολυπληθείς ήταν η Ελληνική αντιπροσω-
πεία. Τον Σύνδεσμο Νησιωτικών Επιμελητη-
ρίων, INSULEUR, εκπροσώπησε ο Πρόεδρος 
των κ. Γ. Μπενέτος. Τον Πρόεδρο της Κεντρι-
κής Ένωσης Επιμελητηρίων εκπροσώπησε 
ο Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου Κιλκίς, κ. Παύλος Τονικίδης, ο οποίος 
και  καλωσόρισε τους παριστάμενους. Τα 
Επιμελητήρια της Περιφέρειας Ιονίου εκ-
προσώπησαν οι Πρόεδροι κ.κ. Γεώργιος Χον-
δρογιάννης του Επιμελητηρίου Κερκύρας, 
Παναγιώτης Τσιχριτζής του Επιμελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανίας, Πλάτωνας Μαρλαφέκας 
του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Κωνσταντίνος 
Νικολούτσος του Επιμελητηρίου Ηλείας, το 
Επιμελητήριο Καλαμάτας εκπροσώπησε ο 
τ. Πρόεδρος κ. Γιώργος Καραμπάτος, Πρόε-
δρος των Δρόμων της Ελιάς. Παραβρέθηκε 
επίσης ο Γενικός Διευθυντής της Κεντρικής 
Ένωσης Ελληνικών Επιμελητηρίων κ. Βασί-
λης Αποστολόπουλος, η Οικονομική Διευ-
θύντρια, κ. Έλενα Κωντοθανασοπούλου, ο 
επιστημονικός σύμβουλος και ιδικός επί Ευ-
ρωπαϊκών θεμάτων της Κεντρικής Ένωσης, κ. 
Γεώργιος Ασωνίτης,  του οποίου η εισήγηση 
είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς και Σύμ-
βουλοι και εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων 
των Νομών του Ιονίου και Νησιών, που είχαν 
κληθεί. Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκ-
προσώπησε ο  Περιφερειάρχης κ. Σπυρίδων 
Σπύρου. Παρέστησαν εκπρόσωποι της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης,  ο Δήμαρχος Κέρκυρας, 
κ. Ιωάννης Τρεπεκλής, η Πρύτανης του Πα-
νεπιστημίου Ιονίου κ. Α. Παπασαλή κ.α Τις 
εργασίες του Συνεδρίου παρακολούθησαν 
εκπρόσωποι Φορέων και πολλοί επιχειρημα-
τίες των περιοχών της Αδριατικής και Ιονίου.
          Πρέπει να επισημάνουμε την άρτια ορ-
γάνωση και συγκρότηση του Forum από το 
Επιμελητήριο  της Κέρκυρας, καθώς και την 
ιδιαίτερη φιλοξενία που ο Πρόεδρος κ.  Γιώρ-
γος Χονδρογιάννης  και τα στελέχη του Επι-
μελητηρίου επεφύλαξαν στους Έλληνες και 
Ξένους Συνέδρους και συμμετέχοντες.

Ιανουάριος - Ιούνιος 2014
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ERASMUS PLUS

Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της 
ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, 
τη νεολαία και τον αθλητισμό. Καλύπτει 

το διάστημα 2014-2020 και ξεκίνησε τον Ια-
νουάριο του 2014.
Το πρόγραμμα Erasmus+ στοχεύει στη βελ-
τίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησι-
μότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των 
συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
νεολαίας. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει επτά 
έτη και ο προϋπολογισμός του θα ανέλθει 
σε 14,7 δισ. ευρώ, δηλαδή, είναι αυξημένος 
κατά 40% σε σύγκριση με τα σημερινά επίπε-
δα δαπανών, αντανακλώντας τη δέσμευσης 
της ΕΕ να επενδύσει στους τομείς αυτούς.
Μέσω του Erasmus+ πάνω από 4 εκατομ-
μύρια Ευρωπαίοι θα μπορέσουν να σπου-
δάσουν, να επιμορφωθούν, να αποκτήσουν 
επαγγελματική πείρα καθώς και να συμμε-
τάσχουν σε δράσεις εθελοντισμού στο εξω-
τερικό.
Επίσης, το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει 
διακρατικές συμπράξεις μεταξύ ιδρυμάτων 
και οργανισμών στους τομείς της εκπαίδευ-
σης, της κατάρτισης και της νεολαίας, ώστε 
να ενισχυθεί η συνεργασία και να γεφυρωθεί 
ο κόσμος της εκπαίδευσης με τον κόσμο της 
εργασίας, με απώτερο στόχο να καλυφθούν 
οι ελλείψεις δεξιοτήτων που αντιμετωπίζου-
με στην Ευρώπη.
Το Erasmus+ θα στηρίξει παράλληλα τις 
εθνικές προσπάθειες για εκσυγχρονισμό των 
συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
νεολαίας. Στον τομέα του αθλητισμού, θα 
χρηματοδοτήσει τοπικές δράσεις καθώς και 
διασυνοριακά σχέδια αντιμετώπισης προ-
βλημάτων όπως οι στημένοι αγώνες, το ντο-

πάρισμα, η βία και ο ρατσισμός.
Το Erasmus+ είναι η συνένωση επτά ήδη 
υφιστάμενων προγραμμάτων της ΕΕ στους 
τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και 
της νεολαίας, όπως, μεταξύ άλλων, το ολο-
κληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης 
(LLP) (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, 
Grundtvig), το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δρά-
ση» και πέντε προγραμμάτων διεθνούς συ-
νεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, 
Edulink και τα προγράμματα συνεργασίας 
με τις βιομηχανικές χώρες), ενώ για πρώτη 
φορά, περιλαμβάνεται ο τομέας του αθλητι-
σμού. Για πρώτη φορά το Erasmus+ θα προ-
σφέρει υποστήριξη στον αθλητισμό, ειδικά 
το μαζικό. Το νέο Πρόγραμμα ολοκληρώνε-
ται με την ειδική Δράση του Jean Monnet, 
που ενθαρρύνει τη διδασκαλία, την έρευνα 
και τη συζήτηση στους τομείς της ιστορίας, 
της πολιτικής, της οικονομίας και του Ευρω-
παϊκού Δικαίου.
Για την επίτευξη των στόχων του, το πρό-
γραμμα Erasmus+ υλοποιεί τις ακόλουθες 
δράσεις (Key Actions):

ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛ-
ΛΑΓΗ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙ-
ΚΗΣ

Στο πρόγραμμα Erasmus+ μπορούν να συμ-
μετάσχουν ιδιώτες -σπουδαστές, ασκούμε-
νοι, μαθητευόμενοι, μαθητές, ενήλικοι εκ-

παιδευόμενοι, νέοι, εθελοντές, καθηγητές, 
εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, εργαζόμενοι 
στον τομέα της νεολαίας ή σε οργανισμούς 
που δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεο-
λαίας συνιστούν τον βασικό πληθυσμό στον 
οποίο απευθύνεται το πρόγραμμα. Ωστόσο, 
η επαφή των εν λόγω ιδιωτών με το πρό-
γραμμα γίνεται μέσω οργανισμών, ιδρυμά-
των, φορέων ή ομάδων που διοργανώνουν 
τέτοιου είδους δραστηριότητες. Ως εκ τού-
του, οι προϋποθέσεις πρόσβασης στο πρό-
γραμμα συνδέονται με τις ακόλουθες δύο 
κατηγορίες φορέων: τους «συμμετέχοντες» 
(ιδιώτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα) 
και τους «συμμετέχοντες οργανισμούς» (συ-
μπεριλαμβανομένων ομάδων νέων που δρα-
στηριοποιούνται στον τομέα της εργασίας 
με νέους αλλά όχι απαραίτητα στο πλαίσιο 
οργανώσεων νεολαίας, γνωστές και ως άτυ-
πες ομάδες νέων). Τόσο για τους συμμετέχο-
ντες ιδιώτες όσο και για τους συμμετέχοντες 
οργανισμούς, οι προϋποθέσεις συμμετοχής 
εξαρτώνται από τη χώρα στην οποία είναι 
εγκατεστημένοι.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Στην επίσημη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής για το Erasmus+:
ec.europa.eu/erasmus-plus

Στο Ίδρυμα Υποτροφιών (ΙΚΥ): Λ. Εθνικής 
Αντιστάσεως 41, T.K.142 34, Νέα Ιωνία, Ατ-
τική, Τηλέφωνο 210-3726300, Φαξ 210-
3221863, 210-3312759, 210-3252468,
e-mail: iky@hol.gr

Erasmus +
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014 μετά από πρόταση του προέδρου του κου Γκιλή 
Γεωργίου, αποφασίστηκε ομόφωνα η έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής  προς τους αγρότες.
Το κείμενο του ψηφίσματος είναι το εξής:
«Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής βρίσκεται στο πλευρό των αγροτών του νομού του, οι οποίοι διεκδικούν μια δικαιότερη οικονομική μεταχείριση 
του κλάδου τους, ώστε να αποφευχθεί ο οικονομικός τους αφανισμός και η επιπλέον συρρίκνωση του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας.
Τα προβλήματα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος, έχουν ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης 
των παραγωγών, που μοιραία οδηγεί στην εγκατάλειψη της υπαίθρου.
Στεκόμαστε δίπλα στον αγώνα που έχουν ξεκινήσει οι αγρότες της περιοχής μας, και ευχόμαστε ο αγώνας τους να δικαιωθεί για το καλό όλης 
της τοπικής κοινωνίας, καθώς πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη και η στήριξη του πρωτογενή τομέα, είναι το μέσο για την αντιμετώπιση των δυσμε-
νών οικονομικών συνθηκών που βιώνουμε όλοι μας εξαιτίας της κρίσης».

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ & ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ

Ιανουάριος - Ιούνιος 2014

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΚΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
πολλές περιοχές των Δήμων Νέας Προποντίδας και Πολυγύρου του Νομού Χαλκιδικής επλήγησαν από έντονες βροχοπτώσεις συνοδεία ισχυ-
ρών ανέμων που σημειώθηκαν την Πέμπτη 29 Μαΐου 2014,  με αποτέλεσμα να  προκληθούν σοβαρότατες ζημιές από τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα. 

Για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις και οι κάτοικοι των παραπάνω περιοχών που επλήγησαν από τη θεομηνία, να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες 
στιγμές που περνούν, να ορθοποδήσουν και να καταφέρουν να επανέλθουν στους μέχρι πρότινος φυσιολογικούς καθημερινούς ρυθμούς 
λόγω των υλικών ζημιών σε σπίτια, καταστήματα, αυτοκίνητα και σε κοινόχρηστα δίκτυα, απαραίτητη είναι η συμπαράσταση από όλους μας, 
ιδιώτες και πολιτεία.

Για αυτό ζητούμε από τα Υπουργεία σας τα παρακάτω για τις επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα επλήγησαν από τη θεομηνία (γνωματεύσεις 
καταστροφής από πυροσβεστική υπηρεσία, αστυνομική Δ/νση, κλιμάκιο Περιφέρειας):
• Να προχωρήσουν άμεσα στον καθορισμό των πληγεισών από τη θεομηνία περιοχών και την ένταξή τους σε προγράμματα αποκατάστασης 
και αποζημίωσης των πληγέντων.
• Να δοθούν για όλους τους πληγέντες επιχειρηματίες της περιοχής, άτοκα δάνεια για να μπορέσουν να ξαναλειτουργήσουν  τις επιχειρήσεις 
τους.
• Να ανασταλούν για ένα χρόνο η πληρωμή των δόσεων των δανείων που έχουν στις τράπεζες
• Να ανασταλούν τουλάχιστον για ένα χρόνο οι πληρωμές τους προς το Δημόσιο (εφορίες, ασφαλιστικούς οργανισμούς). 

Με τη βεβαιότητα ότι θα αντιμετωπίσετε θετικά το αίτημά μας, δεδομένου και της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που περνάει ο επιχειρη-
ματικός κόσμος, αλλά και η κοινωνία μας γενικότερα, αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας.

ΠΡΟΣ:       1) ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   
                        κο Κωστή Χατζηδάκη
                   2) ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                        κο Γιάννη Στουρνάρα
                   3) ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ &  
                        ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
                        κο Κυριάκο Μητσοτάκη
                   4) ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  
                        κο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
                   5) ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
                        κο Νίκο Δένδια
                   6) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
                        κο Τζιτζικώστα Απόστολο
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Θέμα: «Αναφορικά με τη μετάταξη του Υπολιμεναρχείου Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής σε Β΄ Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρ-
χείου Θεσσαλονίκης»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Με την επιστολή μας αυτή, σας μεταφέρουμε την έντονη ανησυχία που προκλήθηκε στην τοπική μας κοινωνία και στον επιχειρηματικό της 
κόσμο, η απόφαση της κυβέρνησης, σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 29 Μαΐου 2014 (αριθμός 
φύλλου 125, τ. Α’), που μετατάσσεται το Υπολιμεναρχείο Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής, σε Β’ Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου 
Θεσσαλονίκης με έδρα τα Νέα Μουδανιά. 
Η μετάταξη (που ουσιαστικά μεταφράζεται σε διοικητική υποβάθμιση) έρχεται σχεδόν 12 χρόνια μετά τη μετάταξη του σε Υπολιμεναρχείο 
(π.δ. 150/2002), από την ίδρυσή του ως Β΄ Λιμενικού Τμήματος στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης  το 1984 (π.δ. 216/1984).
 
Το Υπολιμεναρχείο Νέων Μουδανιών εξυπηρετεί και επιβλέπει ολόκληρη την ακτογραμμή της Χαλκιδικής, η οποία υπολογίζεται στα 250 χλμ. 
Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ο νομός Χαλκιδικής είναι καθαρά τουριστικός και κατακλύζεται κάθε χρόνο από πλήθος τουριστών και 
παραθεριστών που είναι κάτοχοι θαλάσσιων σκαφών, ενώ το μήκος των  ακτογραμμών της παρουσιάζει  ιδιαιτερότητες. 
Άμεση συνέπεια της υποβάθμισης του Υπολιμεναρχείου των Ν. Μουδανιών, θα είναι ο ελλιπής έλεγχος της ακτογραμμής του Θερμαϊκού Κόλ-
που και του Κόλπου της Κασσάνδρας (Τορωναίος),  την επίβλεψη της οποίας έχει μέχρι σήμερα, ενώ οι αρμοδιότητες που θα αφαιρεθούν από 
αυτό θα έχει επιπτώσεις σε όλους τους Χαλκιδικιώτες οι οποίοι εξυπηρετούνται από την εν λόγω Λιμενική Αρχή.
Ενδεικτικά, προβλήματα που θα προκύψουν με την υποβάθμισή του εντοπίζονται στην έκδοση  επαγγελματικών αδειών σκαφών, στις άδειες 
ταχυπλόων, στις άδειες θαλασσίων μέσων αναψυχής και καταδυτικών κέντρων, στις εξετάσεις ταχυπλόων και πηδαλιουχίας και φυσικά στην 
έρευνα και διάσωση στη θαλάσσια περιοχή της Χαλκιδικής. 
Επιπλέον, θα δημιουργηθούν προβλήματα ασφαλής λειτουργίας και στο λιμάνι των Νέων Μουδανιών που αποτελεί πύλη εισόδου της χώρας 
και το μοναδικό πιστοποιημένο λιμάνι του Νομού (σύμφωνα με την ΚΥΑ 7001/9/23-β/25-02-2005) το οποίο είναι και το μεγαλύτερο σε τονάζ 
λιμάνι του νομού μας.

Κύριε Υπουργέ, 
Η ανάπτυξη που τόσο ανάγκη έχει η χώρα μας για να μπορέσει να ξεπεράσει το σκόπελο της οικονομικής κρίσης που βιώνει τα τελευταία 
χρόνια, δεν μπορεί να επέλθει με υποβαθμίσεις ή καταργήσεις φορέων που συμβάλλουν θετικά στην οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής.

Η υποβάθμιση του Υπολιμεναρχείου των Νέων Μουδανιών σε Β’ Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, θα επιφέρει 
παντελή αδυναμία εκτέλεσης των μέχρι τώρα εργασιών του.

Για τις επιχειρήσεις αυτό σημαίνει ένα επιπλέον οικονομικό κόστος λόγω μετακίνησής τους σε άλλες περιοχές του νομού ή όμορων νομών που 
λειτουργούν ανάλογες υπηρεσίες, ενώ θα έχει αντίκτυπο και στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

Κύριε Υπουργέ, 
Κατανοούμε την προσπάθεια της πολιτείας για την εξεύρεση πόρων και την μείωση των εξόδων της κεντρικής διοίκησης. Στηρίζουμε την 
διαδικασία αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που έχει ως στόχο τη δημιουργία δομών που 
θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες και παράλληλα θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των 
υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση όμως οι όποιες αλλαγές, θα πρέπει να ενισχύουν την αστυνόμευση και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Αναμένουμε από εσάς στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας να πράξετε το αυτονόητο, όχι να υποβαθμίσετε, αλλά να αναβαθμίσετε το Υπολι-
μεναρχείο Μουδανιών προκειμένου να συμβάλλει και αυτό στην πολυπόθητη από όλους μας ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού της χώρας 
μας.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΚΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΣ :  1) Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου
                    κο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη

               2) Υπουργό Οικονομικών
                    κο Γκίκα Χαρδούβελη

               3) Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
                    κo Χρήστο Σταϊκούρα
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Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Κατά τα τελευταία 5 χρόνια, η παρατεταμένη και διαρκώς διευρυνόμενη ύφεση στην οποία έχει εισέλθει η ελληνική οικονομία, έχει διαμορφώ-
σει ένα ασφυκτικό πλαίσιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  Η δραματική μείωση στους τζίρους και η σημαντική αύξηση των ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων –ιδιαίτερα των ληξιπρόθεσμων - έχουν οδηγήσει σε «λουκέτα» και σε απώλειες θέσεων εργασίας και πολύτιμων πόρων για την 
οικονομία μας. 
Οι επιστολές διαμαρτυρίας και απόγνωσης που λαμβάνουμε συνεχώς από τα μέλη μας, αποδεικνύουν την ύπαρξη ενός σοβαρού συστημικού 
ζητήματος, του οποίου η αντιμετώπιση επιβάλει να αναζητηθούν οι καλύτερες δυνατές και βιώσιμες λύσεις, τόσο για τον ασφαλιστικό οργανι-
σμό και το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, όσο και για τους ασφαλισμένους πολίτες αυτής της επαγγελματικής κατηγορίας.

Καταρχήν, 
1. Θεωρούμε πολύ θετική και χαιρετίζουμε την απόφαση του Υπουργείου Φ80000/7870/305/2014 με την οποία παρέχεται περίθαλψη και 
στους ενεργούς εμπόρους και λοιπούς επαγγελματίες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στον ΟΑΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν 
δημιουργηθεί εντός της κρίσης και συγκεκριμένα εντός των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014. 
Η προϋπόθεση όμως που θέτει η εν λόγω απόφαση και ορίζει ότι προκειμένου «οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. που διέκοψαν την επαγγελματική 
τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στην Δ.Ο.Υ. ή συνεχίζουν την επαγγελματική δραστηριότητα δικαιούνται, 
οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέχρι 28/02/2015, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν 
τα έτη 2011, 2012 και 2013, χωρίς να εξετάζεται η ασφαλιστική του κατάσταση του 2014, και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού 
φορολογητέου εισοδήματος για τα ανωτέρω έτη να μην υπερβαίνει τα 12.000», αποκλείει μεγάλο αριθμό επιχειρηματιών και αφήνει την συ-
ντριπτική πλειοψηφία χωρίς παροχές υγείας. 
Και αυτό γιατί μόνο από τα τεκμήρια διαβίωσης που ισχύουν σήμερα, χωρίς να λαμβάνουμε τα πραγματικά εισοδήματα που απέκτησε από 
την άσκηση του επαγγέλματός του, κάθε επιχειρηματίας - επαγγελματίας που είναι έγγαμος, έχει κατοικία και ένα αυτοκίνητο, υπερκαλύπτει 
το προαναφερόμενο ποσό των 12.000 ευρώ. 
Πιστεύουμε ότι το ποσό αυτό πρέπει να διαμορφωθεί στο ύψος των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €) για να ωφεληθούν περισσότεροι ασφα-
λισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε.

2. Οποιαδήποτε ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών που απαιτεί υψηλή προκαταβολή ως προϋπόθεση για υπαγωγή σε 
ρυθμίσεις του ΟΑΕΕ, σε όσες δόσεις και αν είναι, δεν πρόκειται να ευοδώσει. 
Ζητάμε
• το πάγωμα (κεφαλαιοποίηση) του χρέους όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών  μέχρι το τέλος του ασφαλιστικού βίου του κάθε οφειλέτη 
ασφαλισμένου, λαμβάνοντάς το υπόψη ότι μια τέτοια πρόταση συνεπάγεται και μειωμένη προσδοκία συνταξιοδοτικής ανταποδοτικότητας
• πληρωμή μόνο των τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια του παγώματος πληρωμής των ληξιπρόθεσμων εισφορών
• ταυτόχρονα επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας που επιθυμεί για όσο χρονικό διάστημα επιλέξει και μετάταξή του σε ανώτερη κατηγορία 
με αίτησή του στο φορέα.
Με αυτόν τον τρόπο βραχυπρόθεσμα ο ΟΑΕΕ θα εξασφαλίσει έσοδα, ενώ μακροπρόθεσμα ο κάθε ασφαλισμένος κατά το τέλος του επαγγελ-
ματικού του και ασφαλιστικού του βίου, θα διευθετήσει το πρόβλημά του ή καταβάλλοντας τις οφειλές  ή συμψηφίζοντας τες λαμβάνοντας 
μικρότερη σύνταξη.

3.  Στο πλαίσιο του ευρύτερου ανασχεδιασμού του Συστήματος Υγείας και των πηγών και μεθόδων χρηματοδότησής του, θα πρέπει να εξε-
τασθεί η δυνατότητα διαχωρισμού των εισφορών Κλάδου Σύνταξης από τις εισφορές Κλάδου Υγείας, ώστε, με την καταβολή των εισφορών 
υγείας, να παρέχεται το δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους.

4. Την εγγυημένη και επαρκή κρατική χρηματοδότηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως εξ ορισμού πηγάζει από τον δημόσιο 
χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης

5. Αποποινικοποίηση των οφειλών στον ΟΑΕΕ διότι πρόκειται για αυτασφάλιση και το σημαντικότερο αυτό ισχύει στα περισσότερα ασφαλι-
στικά ταμεία (π.χ. Νομικών, Μηχανικών κλπ).
 
Κύριε Υπουργέ, 
κατανοώντας απόλυτα την κρισιμότητα των καταστάσεων αλλά και τις επιμέρους δυσκολίες που αντιμετωπίζετε στην υλοποίηση του έργου 
σας, ζητάμε την άμεση ανάληψη αναγκαίων πρωτοβουλιών που θα στοχεύουν στον περιορισμό των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στον 
χώρο της μικρής επιχειρηματικότητας και θα δίνουν έναν ασφαλή επιχειρηματικό ορίζοντα.
Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. θέλουν το ταμείο ισχυρό και σε θέση να εκπληρώνει την αποστολή του. Οι προτάσεις μας αποσκοπούν στην 
θωράκιση του στις δύσκολες εποχές που περνά η αγορά. 
Και δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι ο ΟΑΕΕ είναι για να προστατεύει τους ασφαλισμένους και όχι για να τους εξοντώνει.

ΠΡΟΣ : 1) ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                                                                  
                   ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
                   κο Βρούτση Ιωάννη
              2) ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΟΑΕΕ
                  κα Κωτίδου Γεωργία

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΟΑΕΕ

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΚΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Παρεμβάσεις Επιμελητηρίου Χαλκιδικής
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α’ εξάμηνο 2014
Επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το Α’ εξάμηνο 2014, όπως προ-
κύπτει από τις εγγραφές και διαγραφές των επιχειρήσεων της Χαλκι-
δικής, σε σχέση με το έτος 2013, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του 
μητρώου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.

Ενημέρωση




