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Καθώς έχουμε κλείσει τον τέταρτο 
χρόνο διοίκησης του Επιμελητηρίου 
Χαλκιδικής, αισθανόμαστε την ανά-
γκη και την υποχρέωση, ως συλλογικό 
όργανο να κάνουμε έναν απολογισμό 
μέσα από μια ανασκόπηση των δράσε-
ων από το 2018. Παράλληλα κρίνουμε 
σημαντικό να γίνει μια σύντομη ανα-
φορά σε αυτά, που έχουν προγραμμα-
τιστεί έως το τέλος του 2023, μιας και 
το κράτος έδωσε δύο παρατάσεις στις 
θητείες των Δ.Σ των Επιμελητηρίων 
πανελλαδικά. Ωστόσο, είναι αρκετές οι 
πρωτοβουλίες και οι αποφάσεις που 
ελήφθησαν και σηματοδοτούν την πο-
ρεία του Επιμελητηρίου, πέρα από την 
πρώτη θητεία του σημερινού Διοικητι-
κού Συμβουλίου.  
Ο ρόλος του Επιμελητηρίου έχει δύο 
σκέλη.  Αφενός, ως θεσμοθετημένο δι-
οικητικό όργανο του κράτους παρέχει 
υπηρεσίες, με απώτερο στόχο την πρό-
οδο της Εθνικής και Τοπικής οικονομίας 
και αφετέρου, ως δευτεροβάθμιο συν-
δικαλιστικό όργανο, εκπροσωπεί την 
τοπική αγορά, προγραμματίζει, παίρνει 
αποφάσεις, οργανώνει δράσεις, προ-
στατεύει και διεκδικεί για τα μέλη του.
Οι στόχοι της παρούσας Διοίκησης 
εξαρχής καθορίστηκαν ως εξής:
• Η πρόσβαση στην πληροφόρηση 
για όλα τα μελη μας.
• Η παροχή αναβαθμισμένων ψηφια-
κών υπηρεσιών για την επίλυση των 
διαδικαστικών προβλημάτων, που 
προκύπτουν κατά την καθημερινή 
λειτουργία των επιχειρήσεων των με-
λών μας.
• Η κατάρτιση, η υιοθέτηση καλών 
πρακτικών και η δικτύωση για εισα-
γωγή καινοτομιών στη λειτουργία και 
περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσε-
ων.
• Η διερεύνηση και εξεύρεση ευκαιρι-
ών για το φορέα και τα μέλη.
• Η αξιοποίηση χρηματοδοτικών ερ-
γαλείων εθνικών και ευρωπαϊκών.
• Η υλοποίηση δράσεων προβολής 

και εξωστρέφειας της τοπικής αγο-
ράς.
• Η συμβολή μας στην επίλυση κλα-
δικών θεμάτων των μελών μας, αλλά 
και άλλων παραγωγικών μονάδων, 
με παρεμβάσεις προς την κεντρική 
εξουσία.
• Η ανάδειξη και ιεράρχιση των προ-
τεραιοτήτων του τόπου μας ώστε, να  
συνδιαμορφώσουμε, με όλους τους 
πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς, 
μια ενιαία ατζέντα, σχετικά με το αει-
φορικό μοντέλο ανάπτυξης της Χαλ-
κιδικής μας.
Η θητεία μας συνέπεσε με μια περίο-
δο, που είχε ιδιαίτερα και απρόβλεπτα 
χαρακτηριστικά, γεγονός που επηρέ-
ασε, μέχρι ένα σημείο, τη ροή και την 
υλοποίηση του αρχικού προγράμμα-
τος, που είχε καταθέσει η ομάδα του 
¨Επιχειρούμε Μαζί¨. Η υγειονομική, 
ενεργειακή, οικονομική και κοινωνική 
κρίση που βιώνουμε εξαιτίας της παν-
δημίας και της Ρωσικής εισβολής στην 
Ουκρανία, αλλάζουν άρδην τα δεδο-
μένα. Δημιουργούν μεγάλη ανησυχία 
και αβεβαιότητα στον επιχειρηματικό 
κόσμο και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις.
Η αισιόδοξη φύση μας βέβαια και το 
όραμα με το οποίο ξεκινήσαμε, όταν 
αναλάβαμε τη διοίκηση του Επιμε-
λητηρίου Χαλκιδικής και διατηρούμε 
πάντα ζωντανό, μας κάνει να βλέπου-
με το κάθε εμπόδιο ως πρόκληση.  Η 
τακτική μας έγινε ευρέως γνωστή και 
αποδεκτή: Αφουγκραζόμαστε την 
αγορά, Διεκδικούμε το δίκαιο επίμονα, 
Μοιράζουμε το Αποτέλεσμα σε όλη τη 
Χαλκιδική μας.
Στη θητεία αυτή, το Διοικητικό Συμ-
βούλιο έχει να παρουσιάσει σημαντικό 
έργο αναφορικά με την προάσπιση και 
προβολή της τοπικής αγοράς και την 
παραγωγή οικονομικών αποτελεσμά-
των, με συνοδοιπόρο το ανθρώπινο 
δυναμικό του. Τα αποτελέσματα μας 
γεμίζουν με κουράγιο και αισιοδοξία. 
Μέσα από συνεργασίες και συνέργειες, 

συνεχίζουμε να υλοποιούμε καθημερι-
νά το στόχο μας, που είναι η στήριξη 
του επιχειρηματία και η ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας. 
Έως το τέλος της θητείας μας, έχουμε 
δρομολογήσει σημαντικές πρωτοβου-
λίες, ανάμεσα στις οποίες συμπεριλαμ-
βάνεται η διοργάνωση ενός Αναπτυξια-
κού Συνεδρίου στη Χαλκιδική, με στόχο 
να καταγραφούν τα προβλήματα της 
περιοχής που χρονίζουν και να δοθούν 
λύσεις για τον τόπο, με γνώμονα πάντα 
την εξέλιξη στο σύγχρονο περιβάλλον, 
αλλά και την προσαρμογή στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες συνθήκες.  Υπάρχει δε 
η βούληση, το Αναπτυξιακό Συνέδριο 
μαζί με το TASTE HALKIDIKI και τα  Βρα-
βεία Επιχειρηματικότητας να αποτελέ-
σουν δράσεις-θεσμούς, που θα έχουν 
τη συνέχεια που αξίζει. 
Η παρούσα Διοίκηση έχει πλέον απο-
δείξει ότι είναι «ανοιχτή» στο διάλογο, 
την καλόπιστη κριτική, αλλά και σε 
προτάσεις και υποδείξεις για βελτίωση.  
Θέλει δε να ευχαριστήσει όλες τις προ-
ηγούμενες Διοικήσεις του Επιμελητη-
ρίου για τη συμβολή τους και για κάθε 
λιθαράκι που πρόσθεσαν.
Το Επιμελητήριο είναι εδώ, ανοιχτό σε 
όποιον επιχειρεί στη Χαλκιδική, με ευ-
καιρίες,  δράσεις και διεκδικήσεις, που 
μας πάνε ένα βήμα μπροστά, όλους 
μαζί!

Μήνυμα
του Προέδρου κ. Ιωάννη Κουφίδη
και του Διοικητικού Συμβουλίου
του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής
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Απολογισμός δράσεων 2018-2021

31 χρόνια λειτουργίας

21 άτομα Διοικητικό Συμβούλιο

7 άτομα Διοικητική Επιτροπή

10 στελέχη το ανθρώπινο δυναμικό

12.000 μέλη

2.470 εγγραφές νέων μελών

727 διαγραφές

29 εκπαιδευτικά σεμινάρια μελών

19 ενημερωτικές ημερίδες

20 εκπαιδεύσεις προσωπικού

9 Διεθνείς Εκθέσεις & Επιχειρηματικές αποστολές

53 παρεμβάσεις στην κεντρική διοίκηση

19 υποβολές προτάσεων για συμμετοχή σε προγράμματα

477.227€ απορρόφηση ευρωπαϊκών & άλλων κονδυλίων

194.890€ αναβάθμιση υποδομών & βελτίωση υπηρεσιών

40.000 € κοινωνική ευθύνη
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Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ιδρύθηκε το 1991 με 
Προεδρικό Διάταγμα και με έδρα τον Πολύγυρο Χαλ-
κιδικής. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
και ενεργεί στο πλαίσιο της ελληνικής νομοθεσίας.  
Αποτελεί γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο 
της πολιτείας και λειτουργεί πάντα με στόχο την εξυ-
πηρέτηση του επαγγελματία, την τοπική οικονομική 
ανάπτυξη αλλά και τη γενικότερη συνεισφορά στην 
Εθνική Οικονομία. 

Είναι μέλος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελ-
λάδας. Διοικείται από 21μελές Διοικητικό Συμβούλιο 
και διαθέτει τα εξής επιμέρους τμήματα:  

Μεταποιητικό  | Υπηρεσιών
Εμπορικό |  Τουριστικό

Η λειτουργία του χαρακτηρίζεται ως μια διαδρομή με 
σταθερά βήματα, με όραμα, με ιεράρχηση προτεραι-
τήτων, αλλά και με ανάπτυξη συνεργασιών και συνερ-
γειών που διαμορφώνουν σχέσεις εμπιστοσύνης και 
παράγουν ανάπτυξη.  Με ιδανικά και αξίες που είναι 
απαραίτητα για την ανάδειξη του τόπου, την ανάπτυ-
ξη και εξέλιξη της επιχειρηματικότητας, το Επιμελη-
τήριο Χαλκιδικής έχει συμβάλλει στο να αναδειχθεί η 

Χαλκιδική και να κατέχει μια μοναδική θέση στον Ελ-
λαδικό, αλλά και στο διεθνή  επιχειρηματικό και του-
ριστικό χάρτη. 

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, με συνεχή πληροφόρη-
ση, παροχές, καινοτόμες υπηρεσίες, δράσεις, παρεμ-
βάσεις, αλλά και αναζήτηση ευκαιριών, στηρίζει τα 
μέλη του, αδιάλειπτα εδώ και 31 χρόνια.

Υπηρεσίες 

Ο ρόλος του Επιμελητηρίου ως θεσμικού οργάνου 
περιλαμβάνει μια σειρά από υπηρεσίες οι οποίες είναι 
υποχρεωτικές και είναι οι εξής:  

•  Γ.Ε.ΜΗ. : Γενικό Εμπορικό Μητρώο, του ενιαίου 
εμπορικού μητρώου όλων των νομικών μορφών 
των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

• e-ΥΜΣ : Μία Στάση, ψηφιακή πλατφόρμα, στην 
οποία ο ενδιαφερόμενος κάνει ο ίδιος τη σύσταση 
της εταιρείας του (OE, EE  & ΙΚΕ), χωρίς να απαιτεί-
ται να επισκεφθεί οποιαδήποτε δημόσια Υπηρε-
σία.

• Τήρηση του Ειδικού Μητρώου Ασφαλιστικών Δι-
αμεσολαβητών, του Μητρώου Μεσιτών Αστικών 
Συμβάσεων & και του Ειδικού Μητρώου Αργυρο-
χρυσοχόων.

• Παροχή Πιστοποιητικών Μητρώου όπως: εγγρα-
φής, διαγραφής,  πιστοποιητικών καταγωγής για 
διενέργεια εξαγωγών, βεβαιώσεις προέγκρισης 
επωνυμίας και διακριτικού τίτλου, κ.α.

• Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και του 
ομοίου της υπογραφής των εκπροσώπων των επι-
χειρήσεων–μελών.

• Έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής. 

• Διεκπεραίωση θεμάτων που αφορούν στην κατα-
σκευή Εμπορικών Αποθηκών.

Ο προαιρετικός ρόλος του Επιμελητηρίου περιλαμ-
βάνει τις δράσεις, που αντανακλούν το όραμα και τις 
αποφάσεις της εκάστοτε Διοίκησης. Σε αυτές περι-
λαμβάνονται:

• Διερεύνηση & αξιοποίηση ευκαιριών

• Παρεμβάσεις προς κάθε κατεύθυνση 

Το Επιμελητήριο
Χαλκιδικής
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• Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους επιχειρη-
ματίες

• Συμμετοχή του Επιμελητηρίου αλλά και μελών 
του σε εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού

• Εκπαίδευση 

• Ενημερωτικές ημερίδες και συνέδρια

• Συνεργασίες – έρευνα – data

• Ενημέρωση για την πιστοληπτική ικανότητα προ-
μηθευτών

• Εμπορικά  deals μέσω Πρεσβειών και Προξενείων

• Συμμετοχή και αξιοποίηση Ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων

• Διοργάνωση Επιχειρηματικών αποστολών & Β2Β 
δικτύωσης

• Κλαδικές μελέτες

• Μνημόνια συνεργασίας

• Ενίσχυση φορέων 

• Κοινωνική ευθύνη

Εσωτερική διάρθρωση
Το Επιμελητήριο εκτός από θεσμός είναι και άνθρω-
ποι.  Και εδώ στο δικό μας Επιμελητήριο της Χαλκιδι-
κής, έχουν μεγάλη εμπειρία, ευγένεια και διάθεση να 
βοηθήσουν και να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην 
παροχή υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση.  Η σφιχτά 
δεμένη ομάδα από στελέχη, λειτουργεί συλλογικά, με 
πελατοκεντρική αντίληψη προς όφελος του επιχειρη-
ματία.  Η πρόσφατη ψηφιοποίηση και η τεχνολογική 
αναβάθμιση αποτελούν ένα επιπλέον εργαλείο, που 
διευκολύνει τη δουλειά τους αλλά και το επίπεδο των 
υπηρεσιών που παρέχουν.

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής για την καλύτερη οργά-
νωση και πληρέστερη εξυπηρέτηση των μελών του, 
έχει ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό του με στελέχη 
από την αγορά, που διαθέτουν σημαντική εμπειρία 
και υψηλή εξειδίκευση στους τομείς των Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων, της Επικοινωνίας καθώς και της Νομι-
κής Υποστήριξης στην υπηρεσία του Γενικού Εμπορι-
κού Μητρώου (ΓΕ.ΜΗ.). 

Συμμετοχή σε φορείς
Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής μέσω της συμμετοχής του 
σε επιτροπές και σε Διοικητικά Συμβούλια φορέων της 
Περιφερειακής Ενότητας, συμμετέχει στη λήψη αποφά-
σεων, ενώ η συμβολή του στη Δημόσια Διοίκηση και το 

οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι είναι καθοριστική.
Σε τοπικό επίπεδο συμμετέχει στο Δ.Σ. των :
•  Δίκτυο Επιχειρήσεων Χαλκιδικής Α.Ε.
•  Φορέα Διαχείρισης του ΒΙΟΠΑ Ζερβοχωρίων
•  Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδι-

κής
•  Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδικής
• και σε τριάντα τέσσερις (34) ακόμη επιτροπές 

στο Νομό Χαλκιδικής.

 Σε εθνικό επίπεδο συμμετέχει: 
•  Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΚΕΠΑ/ΑΝ.ΕΜ.  

(Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανά-
πτυξης / Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας), 
όπου μετά από τις εκλογές που πραγματοποι-
ήθηκαν για τη νέα Διοικητική Επιτροπή τον Δε-
κέμβριο του 2018, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρί-
ου Χαλκιδικής κ. Ιωάννης Κουφίδης εκλέχθηκε 
μέλος της Δ.Ε. της ΑΝΕΜ και Αντιπρόεδρος της 
Δ.Ε. της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ. 

• Επιμελητριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών 
Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) από το 2020 ως το νεότερο 
μέλος του

•  Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης
•  Ελληνοτουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλά-

δος
•  Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο
•  Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κ. 

Ιωάννης Κουφίδης στις αρχαιρεσίες που πραγ-
ματοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2018 για την 
εκλογή Πρόεδρου του Συμβουλίου του Περιφε-
ρειακού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας 
αναδείχθηκε στη θέση του 6ου Αντιπροέδρου 
με βάση τη σειρά εγγεγραμμένων μελών στα 
Επιμελητήρια τους.

Σε διεθνές επίπεδο συμμετέχει: 
•  στην Ένωση Εμπορικών & Βιομηχανικών Επιμε-

λητηρίων της Μεσογείου (ASCAME).
• INSULEUR, Δίκτυο Νησιωτικών Εμπορικών & 

Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης



7

Δράσεις του Επιμελητηρίου 
κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας  SARS-CoV-2
Η πανδημία του SARS-CoV-2, η οποία εξαπλώθηκε και 
στην Ελλάδα από τις 26 Φεβρουαρίου 2020 επηρέασε 
κάθε οικονομική και κοινωνική πτυχή.  Σε μια πρωτό-
γνωρη κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο για τα κοινω-
νικά δεδομένα, το Επιμελητήριο Χαλκιδικής προσπά-
θησε από την πρώτη στιγμή να προσαρμοστεί στη νέα 
πραγματικότητα και να αναλάβει δράσεις για τα μέλη 
του.  Οι κυριότερες από αυτές ήταν:
1. Αναστολή είσπραξης συνδρομών για τα έτη 2020 και 
2021
2. Διοργάνωση 4 κύκλων διαδικτυακών σεμιναρίων για 
τα μέλη του
3. Συμμετοχή σε εκθέσεις που έγιναν διαδικτυακά 
(Foodexpo 2021) 

Πέρα από αυτά προκειμένου να έχει πιο απτά απο-
τελέσματα για την επίδραση της πανδημίας στις επι-
χειρήσεις της Χαλκιδικής ανέλαβε πρωτοβουλία και 
διεξήγαγε έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Αύ-
γουστο του 2020 και παρουσιάστηκε το Σεπτέμβριο σε 
συνέντευξη τύπου στα ΜΜΕ.   
Η έρευνα αφορούσε στην καταγραφή των: 
α) μέτρων ενίσχυσης της Κυβέρνησης προς τις επιχει-
ρήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19
β) επιχειρηματικού και οικονομικού περιβάλλοντος 
των επιχειρήσεων της Χαλκιδικής  κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας Covid-19 
γ) οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων και κυ-
ρίως αυτών του τουριστικού κλάδου κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας  
δ) προβλημάτων που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19
ε) προτάσεων στήριξης των επιχειρηματιών της Χαλ-
κιδικής για την αντιμετώπιση των οικονομικών δυσκο-
λιών 

Επίδραση της πανδημίας στις επιχειρήσεις Χαλκιδικής

Διεξαγωγή έρευνας: Interview
Περίοδος: Α’ εξάμηνο 2020

Διεξαγωγή έρευνας: Interview
Περίοδος: Α’ εξάμηνο 2020

Επίδραση της πανδημίας στις επιχειρήσεις Χαλκιδικής



8

στ) προτάσεων για την επανεκκίνηση της οικονομίας 

Επίδραση της πανδημίας στις επιχειρήσεις Χαλκιδικής

Χρήση μέτρων ενίχυσης (%)
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Διεξαγωγή έρευνας: Interview
Περίοδος: Α’ εξάμηνο 2020

Επίδραση της πανδημίας στις επιχειρήσεις Χαλκιδικής

Διεξαγωγή έρευνας: Interview
Περίοδος: Α’ εξάμηνο 2020

Πραγματοποίησαν απολύσεις λόγω Covid-19 
(%)

13
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Επίδραση της πανδημίας στις επιχειρήσεις Χαλκιδικής

Διεξαγωγή έρευνας: Interview
Περίοδος: Α’ εξάμηνο 2020
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Επίδραση της πανδημίας στις επιχειρήσεις Χαλκιδικής

Ικανοποίηση από τα μέτρα ενίσχυσης (%)

73

27
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Διεξαγωγή έρευνας: Interview
Περίοδος: Α’ εξάμηνο 2020

Επίδραση της πανδημίας στις επιχειρήσεις Χαλκιδικής

Διεξαγωγή έρευνας: Interview
Περίοδος: Α’ εξάμηνο 2020

Επίδραση της πανδημίας στις επιχειρήσεις Χαλκιδικής

Διεξαγωγή έρευνας: Interview
Περίοδος: Α’ εξάμηνο 2020
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Πότε θα επανέλθει η ελληνική οικονομία σε τροχιά 
ανάπτυξης (%)
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Επίδραση της πανδημίας στις επιχειρήσεις Χαλκιδικής

Διεξαγωγή έρευνας: Interview
Περίοδος: Α’ εξάμηνο 2020

Επίδραση της πανδημίας στις επιχειρήσεις Χαλκιδικής

Πότε πιστεύετε θα ανακάμψει ο τουρισμός  στη 
Χαλκιδική (%)
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Διεξαγωγή έρευνας: Interview
Περίοδος: Α’ εξάμηνο 2020

Πότε θα επανέλθει η ελληνική οικονομία σε τροχιά 
ανάπτυξης (%)
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Επίδραση της πανδημίας στις επιχειρήσεις Χαλκιδικής

Διεξαγωγή έρευνας: Interview
Περίοδος: Α’ εξάμηνο 2020

Επίδραση της πανδημίας στις επιχειρήσεις Χαλκιδικής

Διεξαγωγή έρευνας: Interview
Περίοδος: Α’ εξάμηνο 2020
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Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής μαζί 
με αυτά της Πέλλας, της Πιερίας 
και των Σερρών εντάχθηκαν με 
απόφαση του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστο-
λου Τζιτζικώστα σε πρόγραμμα 
ψηφιακής αναβάθμισης, αξιο-
ποιώντας ευρωπαϊκά κονδύλια.  
Θέτοντας ως προτεραιότητα 
την τόνωση και υποστήριξη της 
επιχειρηματικότητας, τις επεν-
δύσεις, την καινοτομία και την 
εφαρμογή των νέων τεχνολο-
γιών, τα Επιμελητήρια ως πυ-
λώνες της τοπικής οικονομίας, 
αποκτούν βελτιωμένες και σύγ-
χρονες ψηφιακές υπηρεσίες για 
την υποστήριξη των μελών τους, 
αλλά και για τη μείωση της γρα-
φειοκρατίας.  

Ψηφιακή αναβάθμιση
Ανάπτυξη & Αναβάθμιση Ηλεκτρονικής Υποδομής & 
Ψηφιακών Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής
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• Ανάπτυξη σύγχρονων συ-
στημάτων τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επι-
κοινωνιών

• Αναβάθμιση της εσωτερικής 
ψηφιακής υποδομής

•  Επέκταση του Ολοκληρωμένου Πληρο-
φοριακού Συστήματος 

• Προστασία
• Ψηφιακό αποθετήριο επιχειρηματικών 

δεδομένων
• Μηχανισμό διάθεσης ανοιχτών δεδομέ-

νων (Open Data)
• Ψηφιοποίηση του μητρώου επιχειρήσε-

ων
• Αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης 

(νέο portal) με:
-ανάπτυξη σύγχρονων επιχειρηματικών 
οδηγών μέσα σε αυτή 

-κλαδικών επιχειρηματικών οδηγών για την 
προβολή του συνολικού τουριστικού προϊ-
όντος, 
-σύνθετη αναζήτηση
-γεωγραφική απεικόνιση των επιχειρήσεων 
-εφαρμογή ηλεκτρονικής συνεργασίας των 
επιχειρήσεων

• Υπηρεσίες one stop shop, για την υποδο-
χή, παρακολούθηση & εξυπηρέτηση των 
αιτημάτων 

Επιπλέον προβλέπεται, η δημιουργία πλατφόρ-
μας ηλεκτρονικών δημοσκοπήσεων και ψηφο-
φορίας, αλλά και μηχανισμός επικοινωνίας και 
ενημέρωσης των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος, το Επιμελητήριο Χαλ-
κιδικής ολοκλήρωσε τη δι-
αδικασία υλοποίησης των 
παρακάτω:
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Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ως θεσμός άρρηκτα 
συνδεδεμένος με τον τόπο και το κοινωνικό σύνο-
λο στο οποίο δρα και λειτουργεί, αναγνωρίζει την 
ευθύνη που του αναλογεί.  Πιστό στις αρχές και τις 
αξίες, που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας και 
δείχνοντας ενεργά τον σεβασμό προς τον άνθρω-
πο, στη διάρκεια αυτών των τεσσάρων ετών έχει 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της υγειονομικής 
κρίσης, αλλά και καταστροφών.

 

Συγκέντρωση Η/Υ για
σχολεία, Δεκέμβριος 2018
Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ξεκίνησε μια εκστρα-
τεία συγκέντρωσης παλαιών ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών & άλλων ηλεκτρικών συσκευών από τις 
επιχειρήσεις μέλη του, με σκοπό να δοθούν σε σχο-
λεία.

Στήριξη στις πληγήσες επιχειρήσεις από τα 
ακραία καιρικά φαινόμενα & επιδότηση ειδικού 

εξοπλισμού στην Ομάδα Διάσωσης Χαλκιδικής και 
την Αστυνομική Δ/νση Χαλκιδικής. Στο πλαίσιο της 
κοινωνικής του ευθύνης, το Επιμελητήριο Χαλκιδι-

κής εκτός από την έμπρακτη βοήθεια στις πληγή-
σες επιχειρήσεις από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, 
μέσω της Αναπτυξιακής του Εταιρείας,  επιδότησε 

Κοινωνική ευθύνη
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την αγορά ειδικού εξοπλισμού στην Ομάδα Διάσω-
σης Χαλκιδικής και την Αστυνομική Δ/νση Χαλκιδι-
κής.

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής 
κοντά στους πυροπαθείς της 
Αττικής, Ιούλιος 2018
Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, εκ-
φράζοντας την οδύνη της για τα θύματα των 
πυρκαγιών που έπληξαν την Αττική, αλλά και 

δείχοντας την ελάχιστη αλληλεγγύη, αποφάσι-
σε την αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης για την 
ανακούφιση των πυρόπληκτων και συγκεκριμέ-
να ένα φορτηγό με 6.000 φιάλες νερό 1,5 λίτρου.  

Δωρεά υγειονομικού υλικού 
στο Γενικό  Νοσοκομείο 
Χαλκιδικής, Απρίλιος 2020
Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των αυξημένων ανα-
γκών σε αναλώσιμα υλικά λόγω της Covid-19, το 
Επιμελητήριο Χαλκιδικής προχώρησε σε δωρεά 

υγειονομικού υλικού στο Γενικό Νοσοκομείο Πο-
λυγύρου.  

Δωρεά ιατρικού εξοπλισμού
και υγειονομικού υλικού στο 
Νοσοκομείο Πολυγύρου, 
Ιούνιος 2020
Δείχνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον της για 
την προάσπιση της δημόσιας υγείας, η Διοίκη-
ση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής αποφάσισε 
και προχώρησε σε δωρεά ιατρικού εξοπλισμού 
και συγκεκριμένα τριών (3) monitors ασθενών 
ζωτικών παραμέτρων Bistos BT-770 τελευταίας 
τεχνολογίας, για την καλύτερη αντιμετώπιση 
των νοσούντων από κορωνοϊό COVID–19 και 
αναλώσιμου υγειονομικού υλικού.

Δωρεά υγειονομικού υλικού 
στο Σωματείο Επαγγελματιών 
Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκι-
νήτων & Μοτοσυκλετών Νομού 
Χαλκιδικής, Ιούνιος 2020
Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής δείχνοντας σεβα-
σμό και αλληλεγγύη απέναντι στις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν τα μέλη του Σωματείου 
Επαγγελματιών Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτο-
κινήτων & Μοτοσυκλετών Νομού Χαλκιδικής 
κατά την εκτέλεση της εργασίας τους την περί-
οδο της πανδημίας του κορωνοϊού, αποφάσι-
σε τη δωρεάν χορήγηση υγειονομικού υλικού 
μετά από αίτημά τους.
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Διοργάνωση εκδηλώσεων την περίοδο 
Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς για 
την τόνωση της κίνησης και 
τη στήριξη της τοπικής αγοράς 

Στη Νικήτη, Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου και ώρα 17.00 στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου της Νικήτης  

Στην Ιερισσό, Κυριακή 22 Δεκεμβρίου και ώρα 17.30 
στη Δημοτική Αγορά Ιερισσού   

Στα Νέα Μουδανιά, Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου και ώρα 17.30 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου 
Νέων Μουδανιών   

Στον Πολύγυρο, Τρίτη 24 Δεκεμβρίου και ώρα 17.00 στην 
αίθουσα εκδηλώσεων  του Γυμνασίου Πολυγύρου

Στην Κασσάνδρα, Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου και 
ώρα 17.00 στο Κλειστό Γυμναστήριο της Κασσάνδρας
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Κοπή πίτας 
Ο καθιερωμένος αγιασμός πριν την 
έναρξη της πρώτης συνεδρίασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου για το νέο έτος
και η κοπή βασιλόπιτας
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Μετά από μια μακρά περίοδο εγκλεισμού και αποχής 
το Επιμελητήριο Χαλκιδικής διοργάνωσε μια εκδήλωση 
υψηλού κύρους και συμβολισμού, τα Βραβεία Επιχει-
ρηματικότητας 2021, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Σε-
πτεμβρίου 2021 στο ξενοδοχείο Pomegranate, στη Νέα 
Ποτίδαια, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.   

Σε μια εκδήλωση άψογα οργανωμένη με όρους τηλεο-
πτικής μετάδοσης  και με αφορμή τα 30 χρόνια από την 
ίδρυση του Επιμελητηρίου, βραβεύτηκαν 21 επιχειρή-
σεις της Χαλκιδικής από τους τέσσερις τομείς  δράσης 
του.  Οι βραβευμένοι:

COMTECH-ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 

MELIMNOS-ΜΠΑΛΔΕΡΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 

NmaK fitness-ΜΑΚΡΟΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, 

UBIFARM-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, 

DOMAINE AGROVISION-KMPM AGROVISION IKE, 

ATHOS OLIVE Α.E.-Χούτας-Μαρδάς Επεξεργασία & Εμπορία Ελαιών Α.Ε., 

Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη – 

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α  Δ.ΑΕ, 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΑΒΑΝΑΣ ΕΠΕ, 

GOLDEN TREE-ΖΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΕΝΗ, 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΩΡΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ, 

ΚΑΛΑΝΔΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 

ΦΟΥΡΝΟΣ ΛΕΜΟΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 

ΣΠΙΤΙΚΗ ΝΟΣΤΙΜΙΑ-ΑΦΟΙ Γ. ΛΑΛΙΩΤΗ Ο.Ε., 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΚΟΣΜΑ-ΜΠΟΥΖΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 

ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

METRON-ΒΑΛΟΔΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΕΑΣ Α.Ε.-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΙΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 

PASSION FOREST HONEY-ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΜΕΛΙ ΓΕΩΡΓΑΚΑ-ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ, 

ΞΥΛΟΜΑΛΛΟ-ΚΑΡΑΒΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

 HALKIDIKI TRAVELPRO SERVICES -TRAVEL PRO IKE 

Βραβεύτηκαν επίσης τιμής ένεκεν, όλοι 
οι προηγούμενοι Πρόεδροι καθώς και το 
πρώην μέλος Δ.Σ. κ. Στέλλα Μπαλάση.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με την αιγί-
δα των Υπουργείων Ανάπτυξης & Επεν-
δύσεων, Εσωτερικών, Οικονομικών, 
Τουρισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας και της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος, ενώ αποτελού-
σε μέρος των παράλληλων εκδηλώσεων 
της 85ηςΔΕΘ.   

Την εκδήλωση παρουσίασαν οι γνωστοί 
δημοσιογράφοι Μαρία Σαμολαδά και Νί-
κος Υποφάντης.
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Χαιρετισμούς απηύθυναν:

 ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου  
Χαλκιδικής κ. Ιωάννης Κουφίδης, 
ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής για την Προώ-
θηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου 
Ζωής κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, 

ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Άδω-
νις Γεωργιάδης  και ο ευρωβου-
λευτής κ. Βαγγέλης Μεϊμαράκης.  
Παρέστησαν:

ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μά-
κης Βορίδης, ο υφυπουργός 
Μακεδονίας Θράκης κ. Σταύρος 
Καλαφάτης, η υφυπουργός Αρ-
μόδια για θέματα Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας  Εκ-
παίδευσης και Ειδικής αγωγής 
κυρία Ζέττα Μακρή,

ο ευρωβουλευτής κ. Στέλιος Κυ-
μπουρόπουλος,  οι βουλευτές 
κ.κ Καράογλου, Πάνας, Κούβε-
λας, ο Περιφερειάρχης Κεντρι-
κής Μακεδονίας κ. Απόστολος 
Τζιτζικώστας, οι αντιπεριφε-
ρειάρχες κ.κ. Γιώργος, Χαριστέ-
ας, Πατουλίδου.

Οι Δήμαρχοι της Χαλκιδικής, o 
πρώην Πρόεδρος ΚΕΕΕ κ. Γιάν-
νης Χατζηθεοδοσίου, ο  Πρόε-
δρος ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββα-
θας, Πρόεδροι Επιμελητηρίων 
από όλη την Ελλάδα και φυσικά 
εκπρόσωποι του επιχειρηματι-
κού κόσμου της Χαλκιδικής.
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Στη δεξίωση που ακολούθησε στους χώρους 
του ξενοδοχείου, οι καλεσμένοι είχαν την ευ-
καιρία να δοκιμάσουν μοναδικά εδέσματα, που 
περιελάμβανε το ειδικά σχεδιασμένο μενού από 

την ομάδα των chef του ξενοδοχείου, όπου ανα-
δείχθηκαν τα εξαιρετικά τοπικά προϊόντα, χορη-
γία των δυναμικών παραγωγών της Χαλκιδικής. 

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι εταιρείες Γερμα-
νός Νέων Μουδανιών, OECON Σύμβουλοι Επιχει-
ρήσεων και Ανάπτυξης, Knowledge Ολοκληρωμέ-
νες Λύσεις Πληροφορικής.  

Τα αποτελέσματα των εταιρειών που βραβεύτηκαν 
προέκυψαν μετά από τη συγκριτική αξιολόγηση 
των υποψηφιοτήτων, την οποία είχε αναλάβει αρ-
μόδια επιτροπή, του Κέντρου Κοινωνικής Έρευνας 
και Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων, της Σχολής 
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
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Το 20ο μέλος αποτελεί το Επιμελητήριο Χαλκιδι-
κής λόγω της Αμμουλιανής από τον Δεκέμβριο 
του 2020, στον Επιμελητηριακό  Όμιλο Ανάπτυ-

ξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.).  Μια ένταξη 
με μεγάλο κέρδος τόσο για τους κατοίκους όσο 
και για τους 100 περίπου επαγγελματίες της Αμ-
μουλιανής, του μοναδικού νησιού της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Χαλκιδικής.  
Ο ΕΟΑΕΝ είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικός φορέ-

ας, ο οποίος ασκεί τη νησιωτική πολιτική και η 
ένταξη της Αμμουλιανής σε αυτόν θα βοηθήσει 
να βελτιωθούν ή και να αποκατασταθούν χρό-

νια προβλήματα, που έχουν να κάνουν με το πε-
ριβάλλον, τη δόμηση, το μεταφορικό ισοδύναμο 
κτλ.  Συμμετέχει δε σε σημαντικά ευρωπαϊκά 
προγράμματα για τη Γαλάζια Ανάπτυξη,  όπως 
για παράδειγμα το πρόγραμμα INSULEUR κ.ά.

Ένταξη του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής 
στον Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης των 
Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.), Δεκέμβριος 2020
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Ως μέλος του ΕΟΑΕΝ συμμετείχε το νεότερο μέ-
λος, το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στις εκδηλώ-
σεις του Επετειακού Επιστημονικού Συνεδρίου 
του φορέα με θέμα “Η συμβολή της νησιωτι-
κής οικονομίας τα τελευταία 200 χρόνια, 1821-
2021”, που διοργανώθηκε στο Δημοτικό Θέατρο 
Πειραιά.

Σκοπός του επιστημονικού συνεδρίου ήταν να 
τιμήσει ο ΕΟΑΕΝ τη συμβολή των νησιωτών 
στην Επανάσταση του 1821 και τη διαχρονική 
συμμετοχή τους στην οικονομική ανάπτυξη του 
νεώτερου ελληνικού κράτους. Επιπλέον, η συνύ-
παρξη όλων των εμπλεκόμενων (επιχειρήσεων, 
ακαδημαϊκής κοινότητας, οργανισμών αυτοδι-
οίκησης, κεντρικής διοίκησης και λοιπών κοινω-
νικών εταίρων κλπ) σε έναν κοινό χώρο, αποτέ-
λεσε ευκαιρία για το άνοιγμα ενός ειλικρινούς 
διαλόγου, για ανταλλαγή απόψεων, εξεύρεση 

λύσεων σε χρονίζοντα προβλήματα της νησιώ-
τικης επιχειρηματικότητας, τη χάραξη εθνικής 
στρατηγικής για τις δυνατότητες και το ρόλο της 
νησιώτικης επιχειρηματικότητας. 

Το επιστημονικό συνέδριο, που περιλάμβανε 
11 θεματικές ενότητες, τελούσε υπό την αιγίδα 
της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», του Υπουργείου 
Ναυτιλίας & Νησιώτικης Πολιτικής, της Γ.Γ. Αι-
γαίου & Νησιώτικης Πολιτικής, της Περιφέρειας 
Αττικής, του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
και των Πανεπιστημίων Πειραιά & Αιγαίου. 

Στο συνέδριο το Επιμελητήριο της Χαλκιδικής 
εκπροσώπησε ο πρόεδρος του κ. Ιωάννης Κου-
φίδης, ο οποίος ήταν και εισηγητής στην πέμπτη 
θεματική ενότητα με τίτλο «Τουρισμός, πολιτι-

σμός, δημιουργική οικονομία». Ο κ. Κουφίδης 
στην παρουσίασή του, μεταξύ άλλων αναφέρ-
θηκε και στα αποτελέσματα του Project “Taste 
Halkidiki”.  Κατά τη διάρκεια των εργασιών της 
Γενικής Συνέλευσης του ΕΟΑΕΝ, αποφασίστηκε 
ομόφωνα από τους συνέδρους, η διοργάνωση 
της επόμενης Γενικής Συνέλευσης να πραγματο-
ποιηθεί την άνοιξη του 2022 στην Χαλκιδική.

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής
στις Εκδηλώσεις του Επετειακού Επιστημονικού 
Συνεδρίου του ΕΟΑΕΝ & τις  Εργασίες της ΓΣ, 

Νοέμβριος 2021
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Ένταξη της νήσου της Αμμου-
λιανής, του μοναδικού νησιού 
του νομού Χαλκιδικής και της 
Κεντρικής Μακεδονίας γενικό-
τερα, στην πιλοτική εφαρμογή 
του μέτρου του Μεταφορικού 
Ισοδύναμου, στη μεταφορά 
καυσίμων στα νησιά για το έτος 
2021.

Το Μεταφορικό Ισοδύναμο 
Καυσίμων (Μ.Ι. Καυσίμων) συ-
νιστά ένα μέτρο ενίσχυσης της 
ανάπτυξης στη νησιωτική Ελλά-
δα. Σκοπός του μέτρου είναι, η 
αντιστάθμιση του αυξημένου 
κόστους της θαλάσσιας μετα-
φοράς καυσίμων στα νησιά σε 
σχέση με την αντίστοιχη χερ-
σαία. Ο δικαιούχος λαμβάνει 
το Αντιστάθμισμα του Νησιωτι-
κού Κόστους Καυσίμων (Α.ΝΗ.
ΚΟ. Καυσίμων), προκειμένου να 
εξισωθεί το αυξημένο κόστος 
μεταφοράς υγρών καυσίμων 
στα νησιά σε σχέση με το αντί-
στοιχο στην ξηρά.

Η επιτυχία αυτή για τη Χαλκι-
δική, είναι αποτέλεσμα της κοι-
νής προσπάθειας της Διοίκηση 
του Επιμελητηριακού  Ομίλου 
Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών 
(Ε.Ο.Α.Ε.Ν.),  ενεργό μέλος του 
οποίο είναι και το Επιμελητή-
ριο Χαλκιδικής από το Μάρτιο 
του 2021  και ιδιαίτερα του προ-
έδρου του κ. Σωτηρίου Σκιαδα-
ρέση, καθώς και της Διοίκησης 
του Αναπτυξιακού Συλλόγου 
της Αμμουλιανής και του προέ-
δρου της κ. Νικήτα Μαρτιγάκη.

            Ένταξη της νήσου
Αμμουλιανής στο Μεταφορικό 
Ισοδύναμο Καυσίμων, Μάιος 2021
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Σε μια εποχή, που η ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας και της οικο-
νομίας της χώρας με κύριους άξονες 
την καινοτομία και την εξωστρέ-
φεια είναι πρωταρχικός στόχος, το 
Επιμελητήριο Χαλκιδικής επιτελώ-
ντας έναν από τους βασικούς ρό-
λους του και μετά από την έγκριση 
συμμετοχής του στο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα ERASMUS+ συμμετείχε 
ως εταίρος, στη Δράση 2: Strategic 
Partnerships, στο έργο: “Migrant 

and Refugee Support for Cultivating 
inter-cultural competences-@
MigrationSpotlight”. Πρόκειται για 
ένα έργο, που  στοχεύει στην ανά-
πτυξη και εφαρμογή καινοτόμων 
και δημιουργικών δραστηριοτήτων 
για την παροχή βοήθειας στους με-
τανάστες και τους πρόσφυγες. 
Στο πλαίσιο αυτό, διοργάνωσε και 
συμμετείχε στην δεύτερη συνάντη-
ση των εταίρων του προγράμματος 
12-13/6/2019 στον Πολύγυρο, όπου 

συζητήθηκε, η εξέλιξη της πορείας 
των εργασιών, βάσει του χρονοδι-
αγράμματος, που είχε αναλάβει να 
υλοποιήσει ο κάθε εταίρος, καθώς 
και οι εργασίες, που υπολείπονταν 
μέχρι την επόμενη συνάντηση. Στο 
πρόγραμμα συμμετείχαν πέντε φο-
ρείς από ευρωπαϊκές χώρες  (Βουλ-
γαρία, Κύπρος, Βέλγιο, Αυστρία, 
Ελλάδα) και η διάρκειά του ήταν 24 
μήνες. 

@MigrationSpotlight
Νοέμβριος 2018

Η  απορρόφηση  και  αξιοποίηση  ευρωπαϊκών κονδυλίων,  
που  συμβάλουν  στην  ανάπτυξη  και τη  βελτίωση  του  επιχει-
ρηματικού  και  τουριστικού  γίγνεσθαι  αποτέλεσε  στόχο  της  
παρούσας διοίκησης από την πρώτη στιγμή. 
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Τον Ιούνιο 2018 υποβλήθηκε πρόταση-αίτηση 
ένταξης-συμμετοχής της ΕΠ.ΑΝ.ΕΧ στο πρόγραμ-
μα LEADER με θέμα «Φεστιβάλ Παραδοσιακής 
Κουζίνας Χαλκιδικής».  Τον Μάρτιο του 2019 
η πρόταση εντάχθηκε στο Μέτρο 19 «ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙ-
ΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER», από την ΑΝΕΤΧΑ με 
βαθμολογία 62,8 και εγκεκριμένο ποσό δράσης 
46.004,00€. Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ανέλα-
βε να υλοποιήσει το πρόγραμμα και προκήρυξε 
ανοιχτό διαγωνισμό, στον οποίο έλαβαν μέρος 
τρεις εταιρείες.  

Σε αγαστή συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία, 
το Επιμελητήριο Χαλκιδικής διέκρινε μια μεγάλη 
ευκαιρία στη δράση αυτή, για προώθηση της γα-
στρονομίας της Χαλκιδικής πέρα από το πλαίσιο 
και τις απαιτήσεις του διαγωνισμού, χαράζοντας 
ένα στρατηγικό πλάνο,  που θα αποτελούσε αφε-
τηρία για περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη, αφή-
νοντας πίσω σημαντικό έργο και όχι λειτουργώ-
ντας ως πυροτέχνημα.  

Η στρατηγική στηρίχθηκε στο γεγονός ότι ο 
τρόπος που ταξιδεύουν οι άνθρωποι έχει αλλά-
ξει, υπάρχει σημαντική στροφή σε εναλλακτικές 
μορφές τουρισμού και αυτό που αναζητούν οι 
επισκέπτες πλέον είναι ποιότητα και εμπειρίες.  
Η Χαλκιδική από μόνη της αποτελεί ένα ισχυρό 
τουριστικό προϊόν, το οποίο ωστόσο έχει ιδιαί-
τερη δυναμική και περιθώριο για βελτιώσεις και 
περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη.

Το project βαφτίστηκε Taste Halkidiki, προκει-
μένου να έχει υψηλή διείσδυση στον εγχώριο  
και τον εξωτερικό τουρισμό, αλλά και να απο-
τελέσει μέρος της γενικότερης στρατηγικής του 
Οργανισμού Τουρισμού Χαλκιδικής και του visit-
halkidiki.gr.
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Δημιουργήθηκε μια μοντέρνα, ισχυρή 
και αναγνωρίσιμη εταιρική ταυτότητα, 
που περικλύει και «περιγράφει» κάθε 
χαρακτηριστικό του τόπου:

• την ιστορία και την παράδοση

• το περιβάλλον (γη – ήλιος – θάλασσα)

• τη γαστρονομία

• την ιδιαιτερότητα του αναγνωρίσιμου 
σχήματος της Χαλκιδικής με τα 3 πόδια

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά 
αποδόθηκαν ως εξής: 

• ψηφιδωτό : ιστορία – παράδοση

• περιβάλλον : 
μέσα από την εικόνα 
του ψηφιδωτού: 

μπλε=θάλασσα & ουρανός 
πράσινο= βλάστηση 
καφέ=γη
κίτρινο=ήλιος

• γαστρονομία : 

στρογγυλό σχήμα
ψηφιδωτού = πιάτο 
λεκές γύρω από το πιάτο στο 
χρώμα του ελαιόλαδου 
(από τα χαρακτηριστικότερα 
προϊόντα της Χαλκιδικής) 

Χαλκιδική σχήμα : 
έξυπνη μετατροπή του σχήματος 
της σε πιρούνι και  άμεση σύνδεση 
της περιοχής με τη γαστρονομία.

Το λογότυπο έχει «συγγένεια» και 
δημιουργεί ένα σύνολο με την εται-
ρική ταυτότητα του Οργανισμού 
Τουρισμού Χαλκιδικής και το project 
KOUZINA.  Περιλαμβάνει δε μια σει-
ρά από εφαρμογές για τη δημιουργία 
ισχυρής και ομοιογενούς ταυτότητας.



27

FAM TRIP

Η επιτυχία κατά γενική ομολογία ήταν τεράστια.  Φι-
λοξενούμενοι, διοργανωτές και παραγωγοί απόλαυ-
σαν το γεμάτο 4μερο με ωραίες εικόνες, γεύσεις, αρώ-
ματα και συναισθήματα. Το Fam Trip σε αριθμούς:
• 4 ημέρες
• 14 συμμετέχοντες, οι οποίοι εκπροσωπούν
• 11 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
• 795 χλμ.
• 16 προορισμοί στους 5 Δήμους της Περιφερειακής 
Ενότητας Χαλκιδικής
• 8 επισκέψεις σε παραγωγικές μονάδες των κύριων 
προϊόντων της Χαλκιδικής: ελιά, ελαιόλαδο, τυροκομι-
κά, αμπελόφυλλα, κρασί, μέλι

• 2 αλλιώτικες δραστηριότητες… έκπληξη για τους 
συμμετέχοντες (μελισσοκόμος για μια μέρα & επίσκε-
ψη σε υποθαλάσσια κάβα!)
• 14 συναντήσεις με παραγωγούς
• 2 επισκέψεις σε χώρους φιλοξενίας και τουρισμού
• 2 συναντήσεις για γνωριμία και παραδοσιακά κερά-
σματα σε τοπικούς Συλλόγους και Συνδέσμους
• 4 γεύματα σε διαμάντια της εστίασης της Χαλκιδικής
• γευστικές δοκιμές προϊόντων και αμέτρητες ιστορίες 
των ανθρώπων για τα προϊόντα, τους τόπους, τις πα-
ραδόσεις και το μεράκι τους… 
Το ταξίδι ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη της ομάδας 
στο 1o Φεστιβάλ Taste Halkidiki.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Taste Halkidiki και 
προκειμένου να δοθεί η μεγαλύτερη δυνατή δη-
μοσιότητα, σε συνεργασία με την ανάδοχο εται-
ρεία διοργανώθηκε ένα 4ημερο ταξίδι γνωριμίας 

& φιλοξενίας Fam Trip, στο οποίοι συμμετείχαν 
εκπρόσωποι του τύπου-opinion leaders από την 
Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. 
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Με μεγάλη επιτυχία διοργα-
νώθηκε το 1o TASTE HALKIDIKI 
FESTIVAL την Κυριακή 5 Σε-
πτεμβρίου 2021, στη Νέα Φώ-
καια, στην Κασσάνδρα Χαλκιδι-
κής.

Στο χώρο των 800τ.μ. της κε-
ντρικής πλατείας της Νέας Φώ-
καιας στήθηκαν ειδικές τέντες 
όπου οι τοπικοί παραγωγοί 
μελιού, ελιάς, ελαιολάδου, κρα-
σιών, μπίρας, τσίπουρου, ρίγα-
νης από όλη τη Χαλκιδική, πα-
ρουσίασαν τα προϊόντα τους 
στους επισκέπτες.
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Το Φεστιβάλ, στο οποίο οικοδεσπότες ήταν ο Πρόεδρος κ. 
Ιωάννης Κουφίδης και μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, 
τίμησαν με την παρουσία τους οι κ.κ. Κυριακή Μάλαμα, 
Βουλευτής, Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ 
Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος, Πρόεδρος ΠΟΞ και Πρόε-
δρος του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής, Γεώργιος 
Πασσαλής, Πρόεδρος της ΑΝΕΤΧΑ, Αναστασία Χαλκιά, Δή-
μαρχος Κασσάνδρας  και πλήθος κόσμου.

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της μαγειρι-
κής, οι σεφ από καταξιωμένα εστιατόρια της 
περιοχής ετοίμασαν τις γευστικές δημιουργίες 

τους, βασισμένες σε τοπικές παραδοσιακές συ-
νταγές. Τα πιάτα του Φεστιβάλ ήταν:

Συρτά ζυμαρικά
από την παραδοσιακή 
μαγείρισσα 
Δέσποινα Ρήγα

Ξιφίας
μαρινάτος με 
ζελέ μπουγια-
μπέσα από τον 
σεφ Δημήτρη 
Μελισσόπουλο 
του εστιατορίου 
Μασσαλία

Ψάρι σε αγειορίτικο 
ταβά  με φασολάκια, 
από τον σεφ Αστέρη 
Σουσούρα του εστιατο-
ρίου Τριζόνι

Πασχαλιάτικο 
αρνάκι με ριζό-
το, από τον σεφ 
Χρήστος 
Αγγούση 
του The old 
Remezzo

Σουτζουκάκια 
σμυρνέικα με πλιγού-
ρι από τον τοπικό μά-
γειρα Γιώργο Πανταζή

Παραδοσιακό 
Ρυζόγαλο
γαρνιρισμένο 
με μέλι από τον 
τοπικό μάγειρα 
Γιώργο Πανταζή

οι συνταγές μας



31

Σε μια εποχή που η ανάπτυξη της επιχει-
ρηματικότητας και της οικονομίας της 
χώρας με κύριους άξονες την καινοτομία 
και την εξωστρέφεια είναι πρωταρχικός 
στόχος, το Επιμελητήριο Χαλκιδικής για 
μια ακόμη φορά επιτελεί έναν από τους 

βασικούς του ρόλους. Στην κατεύθυνση 
αυτή υπέβαλλε πρόταση για τη συμμε-
τοχή του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα  
“European Refugees Integration Action 
Scheme - ERIAS”,  η οποία και εγκρίθηκε. 

Το πρόγραμμα υποστηρίζει μεθόδους 
ενσωμάτωσης προσφύγων, οι οποίοι  
νόμιμα έχουν εισέλθει σε κάποια χώρα, 
με σκοπό την δική τους ενδυνάμωση, 
αλλά  και την κάλυψη ειδικών αναγκών 
των επιχειρήσεων με σκοπό την αύξηση 
της δυναμικότητας τους, από τις χώρες, 
που ωφελούνται από το πρόγραμμα.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολι-
κά δεκατρείς φορείς από έξι ευρωπαϊ-
κές χώρες (Ιταλία 2, Βέλγιο 1, Ισπανία 3, 
Βουλγαρία 3, Ελλάδα 3, Γαλλία 1). 

Το Επιμελητήριο της Χαλκιδικής εκπρο-
σώπησε ο πρόεδρός του  κ. Ιωάννης Κου-
φίδης, τον  Σύνδεσμο Επιχειρηματιών 
Γυναικών Ελλάδας (Σ.Ε.Γ.Ε.) η Πρόεδρος 
του κ. Απ. Τσαλταμπάση, το Τεχνικό Ιν-
στιτούτο του Επιμελητήριου Ηρακλείου 
Κρήτης ο Δ/ντης του, κ. Μιχαήλ Καθαρά-
κης, ενώ συμμετείχε και ο Γενικός Δ/ντης 
του Συνδέσμου Εξαγωγέων (Σ.Ε.Β.Ε.) κ. 
Σπ. Ιγνατιάδης.  Προσκεκλημένη στη συ-

νάντηση ήταν και η Υφυπουργός Εσωτε-
ρικών της Ελλάδας, αρμόδια του κρατι-
κού τομέα για την Ισότητα των Φύλων, κ. 
Μ. Χρυσοβελώνη, η οποία απηύθυνε και 
χαιρετισμό.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
ERIAS, 1η συνάντηση των 
εταίρων, Μιλάνο, Μάρτιος 2019
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Σε μια εποχή που η ανάπτυξη της επιχειρηματικότη-
τας και της οικονομίας της χώρας με κύριους άξονες 
την καινοτομία και την εξωστρέφεια είναι πρωταρ-
χικός στόχος, το Επιμελητήριο Χαλκιδικής υπέβαλ-
λε πρόταση για τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα ERASMUS+  ως εταίρος, στη Δράση 2:  
Strategic Partnerships, στο έργο με τίτλο : “BRANDING 
Mentoring - Brand building of EU Enterprises through 
Mentoring”, η οποία και εγκρίθηκε.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά επτά φορείς 
από πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Ουγγαρία με 2 φορείς, 
Κύπρος, Πολωνία, Σλοβενία, Ελλάδα με 2 φορείς).  
Πραγματοποιήθηκαν 4 συνάντησεις συνολικά, στο 
Győr της Ουγγαρίας, στην Κύπρο, τη Θεσσαλονίκη, τη 

Σλοβενία και τη Χαλκιδική.

Κύριος στόχος του προγράμματος ήταν η δημιουργία 
καινοτόμας επαγγελματικής υποστήριξης για επιχει-
ρήσεις στον τομέα του branding & marketing, ώστε 
να συμβάλει στην αύξηση των πωλήσεων των επι-
χειρήσεων, καθώς και στην προώθηση τους σε ξένες 
αγορές.

Σε συνδυασμό με ένα σύνθετο εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα που εφαρμόστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου 
και βασιζόταν στο επαγγελματικό mentoring, δόθηκε 
η ευκαιρία κυρίως σε νεοφυείς και αναπτυσσόμενες 
επιχειρήσεις του νομού Χαλκιδικής, να έρθουν σε επα-
φή με έμπειρους Μέντορες, με διευθυντικό ιστορικό, 

με συμβουλευτικές δεξιότητες και φυσικά με γνώσεις 
ανάπτυξης branding, για ένα διάστημα 7 μηνών. 

Στην 4η και τελευταία συνάντηση οι μέντορες κ. Γιώρ-
γος Παλησίδης, κ. Λίνα Τσαλταμπάση, κ. Δέσποινα 
Τριακοσάρη και ο κ. Αλέξανδρος Καϊναδάς επιλέχθη-
καν για να εκπαιδεύσουν αντίστοιχα την κ. Αθανασία 
Κύρλα από την «GAIA OLIVES» (επεξεργασία & τυπο-
ποίηση ελιάς στην Όλυνθο), την κ. Στέλλα Γαβανά 
από την «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΑΒΑΝΑΣ ΕΠΕ» (παραδοσιακή 
αρτοζαχαροπλαστική με έδρα τη Γαλάτιστα), τον κ. 
Αργύρη Γεωργάκα από την «ΜΕΛΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΕΩΡ-
ΓΑΚΑ» (παραγωγή μελιού με έδρα την Αρναία), και 
τον κ. Αθανάσιο Μισάλτη από την «ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΧΑΛ-
ΚΙΔΙΚΗΣ VALTINGER» (παραγωγή μπίρας με έδρα την 
Κασσανδρεία).  

Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 24 μήνες. Από 
το Επιμελητήριο Χαλκιδικής συμμετείχαν ο Γενικός 
Γραμματέας κ. Θεμιστοκλής Τσούφης και ο Ειδικός 
Επιστημονικός Συνεργάτης κ. Δημήτριος Μήντος.

Ο δεύτερος εταίρος του προγράμματος από την Ελ-
λάδα ήταν η εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων & 
Ανάπτυξης “OECON GROUP” με υπεύθυνη την κ. Λίνα 
Τσαλταμπάση.

Branding Mentoring  Νοέμβριος 2018 - Οκτώβριος 2020
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1η συνάντηση
Τον Ιούλιο του 2019 εκδόθηκε εγκριτική 
απόφαση ένταξης στο ευρωπαϊκό πρόγραμ-
μα “Smart Farming in the Fourth Industrial 
Revolution (Smart Farming 4.0 All)” συνολικού 
προϋπολογισμού €155.095 και διάρκειας 2 
ετών, μετά από αίτημα που είχε υποβληθεί 
στα μέσα Μαρτίου του 2019. Το ποσό που 
αντιστοιχούσε στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής 
ήταν  €30.155.

Κορυφαίος συνεργάτης του έργου ήταν το 
Ίδρυμα Via Pontica από τη Βουλγαρία, στην 
έδρα του οποίου, τη Σόφια, πραγματοποιή-
θηκε η 1η  συνάντηση των εταίρων, οι οποίοι 
ήταν οι:

    OECON GROUP ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
    DECAPLUS BUSINESS SERVICES, Κύπρος
    FUNDATIA SATEAN, Ρουμανία
    HAKAN KANSO, Τουρκία
    ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Ελλάδα
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+. Οι 
εταίροι του προγράμματος «Smart Farming 
4.0 All», συνεργάστηκαν για να κάνουν εκτετα-
μένη έρευνα, που απευθύνονταν σε ένα ευρύ 
φάσμα επαγγελματιών, ώστε να μπορέσουν 
να δημιουργήσουν ένα εγχειρίδιο έξυπνης 
γεωργίας και να το διαδώσουν ελεύθερα σε 
όλους τους ενδιαφερόμενους για το μέλλον 
της γεωργίας. 

Το έργο επικεντρώθηκε σε έξυπνες μεθόδους 
καλλιέργειας, όπως η υδροβιομηχανία-η καλ-
λιέργεια ψαριών και φυτών μαζί σε ένα οι-
κοδομημένο, ανακυκλωμένο οικοσύστημα, 
που χρησιμοποιεί φυσικά βακτήρια από τα 
απόβλητα ψαριών για να παράγει θρεπτικά 
συστατικά για τα φυτά. Ο αντίκτυπος και το 
όφελος για χώρες που αντιμετωπίζουν παρό-

μοια πρόκληση ήταν μεγάλο, καθώς αφορά σε 

φυσικές μεθόδους για την καλλιέργεια τροφί-
μων, φιλικές προς το περιβάλλον, που χρησι-
μοποιούν τα καλύτερα προϊόντα υδατοκαλλι-
έργειας και υδροπονίας χωρίς να χρειάζεται 
επιπλέον φιλτράρισμα του νερού ή προσθή-
κες χημικών λιπασμάτων.

Smart
Farming 4.0         Ιούλιος 2019 - Νοέμβριος 2021
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2η συνάντηση
Η 2η συνάντηση των εταίρων, που αφορούσε 
στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών πραγματοποι-
ήθηκε τον Σεπτέμβριο 2021 στην πόλη Burgas 
της Βουλγαρίας.  Το πρόγραμμα περιελάμβα-
νε πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση των 
εκπαιδευτών από ειδικούς εμπειρογνώμονες 
σε θέματα υδροπονίας, ώστε να λειτουργή-
σουν ως «φορείς καινοτομίας» που θα διέδι-
δαν και θα ενσωμάτωναν τις νέες μεθόδους 
του έργου και ενός εγχειριδίου έξυπνης γεωρ-
γίας – που είχε διαμορφωθεί και ολοκληρωθεί 
από τους εταίρους του προγράμματος – στις 
περιφέρειες της έδρας των εταίρων.

3η συνάντηση
Η 3η και τελευταία συνάντηση καθώς και 
η τελετή λήξης του προγράμματος  «Smart 
Farming 4.0 All» πραγματοποιήθηκε τον Νο-
εμβρίου 2021 στην Λεμεσό της Κύπρου. Η 
ομάδα του έργου ανέπτυξε και τελειοποίησε 
το Εγχειρίδιο Smart Farming 4.0 All και συντό-
νισε δραστηριότητες για την ανάπτυξη του 
Επαγγελματικού Εκπαιδευτικού Προγράμμα-
τος. 
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            Practices for Increasing 
Export-oriented Entrepreneurial Skills 
of VET Learners, Νοέμβριος 2019 - Νοέμβριος 2021
Επιτελώντας έναν από τους βασικότε-
ρους ρόλους του, δηλαδή την ανάπτυξη 
και την ενίσχυση της επιχειρηματικότη-
τας, υπέβαλε το Επιμελητήριο Χαλκιδικής 
πρόταση συμμετοχής ως εταίρος στο έργο 
“ Practices for Increasing Export-oriented 

Entrepreneurial Skills of VET Learners_ 
ExpoVET”, το οποίο εντάχθηκε στο γενικό-
τερο πρόγραμμα ERASMUS+, η οποία και 
εγκρίθηκε.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά εννέα 
φορείς από πέντε χώρες (Τουρκία με 4 φορείς, 
Ιταλία, Βουλγαρία, Σλοβενία με 2 φορείς, Ελλά-
δα).

Το έργο, του οποίου επικεφαλής ήταν ο εταί-
ρος από την Τουρκία, Βιομηχανική Ζώνη Κα-
ράχαλι Ουσάκ, αποσκοπούσε στην εκπαίδευ-
ση μαθητών επαγγελματικής κατεύθυνσης, 
προκειμένου να ασχοληθούν με τις εξαγωγές. 
Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη επιχειρη-
ματικών δεξιοτήτων προσανατολισμένων στις 
εξαγωγές. Δημιουργήθηκε ένα ειδικό πρόγραμ-

μα σπουδών για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμε-
νους σχετικά με τις εξαγωγές, το οποίο εκτός 
από τις μεθόδους διδασκαλίας περιλάμβανε 
εκπαιδευτικό υλικό και μια ψηφιακή εφαρμο-
γή για το διαδίκτυο (web) και για κινητά (app), 
κάνοντας έτσι δυνατή την πρόσβαση στις πλη-

ροφορίες για όλους τους ενδιαφερόμενους.  

Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 24 μήνες 
και στην πρώτη συνάντηση γνωριμίας των 
εταίρων το Επιμελητήριο εκπροσώπησε η Τε-
χνική Σύμβουλος κ. Λίνα Τσαλταμπάση
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Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής πιστό στην 
αρχή ότι η εκπαίδευση συνδέεται άμεσα 
με την εργασία και την επιχειρηματικότη-

τα και σε συνεργασία, με τη 
Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Χαλκιδικής, το 
Κέντρο Συμβουλευτικής & 
Προσανατολισμού Πολυγύ-
ρου (ΚΕ.ΣΥ.Π.) και την Ομάδα 
Υποστήριξης της Μαθητείας 
της Περιφερειακής Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδο-
νίας, πραγματοποίησε ημε-
ρίδα στο Συνεδριακό Κέντρο 
του στον Πολύγυρο, με θέμα 
«Η εφαρμογή της Μαθητείας από τον επαγ-
γελματία».  Στην εκδήλωση αυτή ενημερώ-

θηκαν οι εκπαιδευτικοί και οι επιχειρημα-
τίες της Χαλκιδικής  για τη δυνατότητα που 
τους παρέχεται να αξιοποιήσουν το πρό-

γραμμα μαθητείας  για απόφοιτους των 
Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).

Επιμόρφωση
Σεμινάρια

Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ
Μεταλυκειακό έτος, Απρίλιος 2018

Η επιχειρηματική ανάπτυξη δεν μπορεί να εί-
ναι αποκομμένη από την εκπαίδευση.  Το Επι-
μελητήριο Χαλκιδικής αναγνωρίζει την ανά-
γκη για την συνεχή παροχή εκπαιδευτικών 
ευκαιριών προς τα μέλη του. 
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Στο πλαίσιο ενημέρωσης και εκπαί-
δευσης των μελών του το Επιμελη-
τήριο Χαλκιδικής διοργάνωσε στο 
Συνεδριακό Κέντρο του δωρεάν ημε-
ρίδα–σεμινάριο με θέμα «Branding : 

Το εισιτήριο για μια πετυχημένη δι-
εθνή πορεία» με κεντρική ομιλήτρια 
την κ. Λίνα Τσαλταμπάση, Διευθύ-
ντρια της εταιρίας Συμβούλων Επι-
χειρήσεων & Ανάπτυξης OECON. 

Το σεμινάριο προλόγισαν οι Αντι-
πρόεδροι του Επιμελητηρίου Χαλ-
κιδικής κ.κ. Στέλιος Χούτας και 
Δημήτριος Κρημνιανιώτης και πα-
ρακολούθησαν επιχειρηματίες και 
εκπρόσωποι συλλόγων και σωμα-
τείων του Νομού.

Διοργάνωση δωρεάν σεμιναρίου 
«Branding : Το εισιτήριο για μια 
πετυχημένη διεθνή πορεία»,  Δεκέμβριος 2018
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Σεμινάριο με θέμα “Facebook, Πρακτική 
εφαρμογή για μικρές επιχειρήσεις”, 
Νέα Μουδανιά, Φεβρουάριος 2019
Στο πλαίσιο εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 
των μελών του στις νέες πρακτικές ψηφιακής 
επικοινωνίας, πραγματοποίηθηκε το δωρεάν 
σεμινάριο με θέμα “Facebook, Πρακτική εφαρ-
μογή για μικρές επιχειρήσεις”, σε συνεργασία 
του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής με την ΕΠΑΝΕΧ, 
το Σύλλογο Εμπόρων & Επαγγελματιών Νέων 
Μουδανιών  και τα Κέντρα Υπηρεσιών Επιχει-
ρηματικής Ανάπτυξης microSTARS.

Σεμινάριο με θέμα “Instagram, Πρακτική 
εφαρμογή για μικρές επιχειρήσεις”, 
Νέα Μουδανιά, Μάρτιος 2019
Η νέα ψηφιακή πραγματικότητα και οι ευκαιρί-
ες προβολής και προώθησης για τις επιχειρή-
σεις παρουσιάστηκαν στο δωρέαν σεμινάριο 
με θέμα “Instagram, Πρακτική εφαρμογή για μι-
κρές επιχειρήσεις”, που πραγματοποιήθηκε με 
πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής 
και σε συνεργασία με την ΕΠΑΝΕΧ, τον Σύλλογο 
Εμπόρων & Επαγγελματιών Νέων Μουδανιών  
και τα Κέντρα Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανά-
πτυξης microSTARS, στο ΙΕΚ Millennium στα 
Νέα Μουδανιά.

Σεμινάριο με θέμα “Οργάνωση και διοίκηση 
ατομικών/οικογενειακών επιχειρήσεων”,  
Νέα Μουδανιά, Απρίλιος 2019

Δωρεάν σεμινάριο με θέμα “Οργάνωση και διοί-
κηση ατομικών/οικογενειακών επιχειρήσεων”,  
πραγματοποιήθηκε από το Επιμελητήριο Χαλ-
κιδικής σε συνεργασία με την ΕΠΑΝΕΧ, το Σύλ-

λογο Εμπόρων & Επαγγελματιών Νέων Μουδα-
νιών και τα Κέντρα Υπηρεσιών Επιχειρηματικής 
Ανάπτυξης microSTARS, στο Μουσείο Αλιευτι-
κών Σκαφών & Εργαλείων στα Νέα Μουδανιά.
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Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, σε 
συνεργασία με το Πανελλήνιο Σω-
ματείο Εστιατορίων - Καφετεριών 
- Τουριστικών Επιχειρήσεων και 
Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας 
«ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε.», διοργάνωσε ΔΩΡΕ-
ΑΝ διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμι-
νάριο-online conference. 

Το σεμινάριο απευθυνόταν σε κατα-
στηματάρχες καταστημάτων υγειο-
νομικού ενδιαφέροντος, όπου πα-
ρουσιάστηκαν καίρια θέματα, που 
απασχολούν τους επιχειρηματίες 
του κλάδου, όπως:

1. Πνευματικά δικαιώματα

2. Κεφάλαιο κίνησης – Πάγιες Δα-
πάνες

3. Τρέχοντα θέματα και θωράκιση 
της επιχείρησης έναντι των ελέγ-
χων

Το σεμινάριο προλόγισε ο πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κ. Ιω-
άννης Κουφίδης, ενώ κύριος εισηγη-
τής της εκδήλωσης ήταν ο Πρόεδρος 
του ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε., κ. Γρηγόριος 
Τσαπατσάρης. Τον συντονισμό της 
εκδήλωσης είχε ο κ. Ιωάννης Ιωάν-
νου, Γενικός Τομεάρχης του ΠΑΝ.
Σ.Ε.Κ.Τ.Ε.

Στο σεμινάριο συμμετείχε ο πρώην 
προϊστάμενος ελεγκτών του ΕΦΕΤ 
Ελλάδος κ. Ευάγγελος Μουρελάτος 
Ευάγγελος , ο οποίος αναφέρθη-
κε στην τήρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων, ενώ για τα πνευματι-
κά και συγγενικά δικαιώματα μίλη-
σε ο νομικός σύμβουλος της ΠΑΝ.
Σ.Ε.Κ.Τ.Ε. κ. Κωνσταντίνος Φωκάς.  

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο-online 
conference για Καταστηματάρχες καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, Μάιος 2019
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Διοργάνωση
εκπαιδευτικού σεμιναρίου
με τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης: 
«Διαδικασία πιστοποίησης
Γεωγραφική αναγνώριση προϊόντων», Οκτώβριος 2019

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για 50 παραγω-
γούς ελαιολάδου της Χαλκιδικής με θέμα 
«Διαδικασία πιστοποίησης - Γεωγραφική 
αναγνώριση προϊόντων» διοργανώθηκε 
στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρί-
ου Χαλκιδικής με τον Εμπορικό Σύλλογο 
Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Κοινού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Black Sea 
Basin 2014-2020, όπου συμμετέχει  ως 
συντονιστής εταίρος στο έργο με τίτλο  
“Sustainable Agricultural Trade Network 
in Black Sea Basin”- AgriTradeNet.

Στόχος του AgriTradeNet είναι η αύξηση 
της παραγωγικής ικανότητας των τοπι-
κών παραγωγών, οι δυνατότητές τους για 
γεωγραφική πιστοποίηση και αναγνώρι-
ση, η δημιουργία δεσμών μεταξύ των επι-
χειρηματικών οργανώσεων στη Μαύρη 
Θάλασσα, καθώς και η διακρατική εμπο-
ρία γεωργικών προϊόντων. 

Εισηγήτρια του εκπαιδευτικού σεμιναρί-
ου ήταν η κ. Δήμητρα Ζερβάκη ενώ τίμη-
σαν με την παρουσία τους και  απηύθυναν 
χαιρετισμό ο πρόεδρος του Επιμελητηρί-
ου Χαλκιδικής κ. Ιωάννης Κουφίδης και ο 
πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσ-
σαλονίκης κ. Παντελής Φιλιππίδης. 
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Το Επιμελητήριο Χαλ-
κιδικής, διοργάνωσε 
στο Συνεδριακό Κέντρο 
ημερίδα με συμμετοχή  
μελών του Πανελλήνι-
ου Σωματείου Εστιατο-
ρίων-Καφετεριών–Του-
ριστικών Επιχειρήσεων 
και Συναφών Επαγγελ-
μάτων Ελλάδας «ΠΑΝ.
Σ.Ε.Κ.Τ.Ε.», με 2 ενό-
τητες θεμάτων και 
εισηγητή τον Πρόεδρο 
του ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε. κ. Γρηγόρη 
Τσαπατσάρης:

1η ενότητα: Όροι και προϋ-
ποθέσεις που πρέπει να τηρεί 
το κατάστημα για να αποφεύ-
γει τις παραβάσεις–πρόστιμα–
ομαλή λειτουργία της επιχεί-
ρησης (25 σημεία)

2η ενότητα: Πνευματικά και Συγγε-
νικά Δικαιώματα – Τελευταίες Εξελί-
ξεις (ΕΥΕΔ-ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-GEA),

Την ημερίδα προλόγισε ο πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κ. 
Ιωάννης Κουφίδης.

Διήμερο δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο για 
τα μέλη του πραγματοποίησε το Επιμελητή-
ριο Χαλκιδικής στο Συνεδριακό του Κέντρο.  Το 
θέμα της 1ης ημέρας ήταν : «Βελτίωση της δια-

προσωπικής επικοινωνίας για αποτελεσματικό-
τερες πωλήσεις», ενώ το θέμα της 2ης ημέρας 
ήταν  «FOOD & BEVERAGE Cost Control Θεωρία 
+ Πράξη (WorkShop)»

Ενημέρωση για Καταστηματάρχες καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος: Ομαλή Λειτουργία & 
Πνευματικά Δικαιώματα, Πολύγυρος, Νοέμβριος 2019

Διήμερο δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο, 
Πολύγυρος, Δεκέμβριος 2019
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• Ηγεσία
• Branding & Οργάνωση για μεταποιητικές επιχειρήσεις
• Οργάνωση – Βελτίωση & Τεχνικές προμηθειών 
• Digital Marketing 

• Διοίκηση & Οργάνωση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
• Δημιουργία & Ανάπτυξη επιχείρησης,  Προοπτικές
• Ανταγωνιστικότητα & διαφοροποίηση Ελληνικών προϊόντων
• Μελλοντικές προοπτικές & τάσεις  στην μετά-COVID  εποχή 

• Νομοθετικές & κανονιστικές υποχρεώσεις 
• Οργάνωση & Διοίκηση Πωλήσεων
• Εξυπηρέτηση Πελατών
• Οργάνωση e - shop     

• Επιχειρηματικό Μοντέλο, Business Model Canvas
• Σχεδιασμός της στρατηγικής Marketing
• Σχεδιασμός της εξυπηρέτησης πελατών
• Market Fit, προσαρμογή προϊόντος/υπηρεσίας στην αγορά
• Ανάπτυξη στρατηγικής πωλήσεων

e-σεμινάρια για επιχειρηματίες
4 κύκλοι Φεβρουάριος-Δεκέμβριος 2021          

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής με-
τατρέποντας σε ευκαιρία τον 
περιορισμό που προκάλεσε η 
πανδημία του COVID-19, διορ-
γάνωσε για τα μέλη του 4 κύ-
κλους δωρέαν διαδικτυακών εκ-
παιδευτικών σεμιναριών (online 
conference), σε συνεργασία με 
την καταξιωμένη εταιρία Συμ-
βούλων Επιχειρήσεων και επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης Alpha 
Plan Consultants.  

Τα σεμινάρια του 1ου κύκλου

Τα σεμινάρια του 2ου κύκλου

Τα σεμινάρια του 3ου κύκλου

Τα σεμινάρια του 4ου κύκλου
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Ημερίδες

Παρουσίαση της δράσης του ΕΠΑνΕΚ 
“Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων 
τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων” 
Πολύγυρος, Μάρτιος 2018

Στο κατάμεστο από επιχειρη-
ματίες και υποψήφιους επεν-
δυτές Συνεδριακό Κέντρο του 
Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, 
πραγματοποιήθηκε  η ενημε-
ρωτική εκδήλωση που συν-
διοργάνωσαν η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, 
εταίρος (Περιφερειακή Μονά-
δα) του ΕΦΕΠΑΕ, με γεωγραφι-
κή και επιχειρησιακή ευθύνη 
τις Περιφέρειες της Κεντρικής 
και Δυτικής Μακεδονίας και το 
Επιμελητήριο Χαλκιδικής για 
τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυ-
σης και Λειτουργίας Νέων 
Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» 
του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του 
σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώ-
σεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & 
ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ 
και τον ΕΦΕΠΑΕ για την προβολή της Δρά-
σης.

Την εναρκτήρια ομιλία έκανε ο Πρόεδρος 
του  Επιμελητηρίου Χαλκιδικής και Αντιπρό-
εδρος της ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ, κ. Ιωάννης Κουφί-
δης, ενώ στη συνέχεια  η Υπεύθυνη Δράσεων 
Τουρισμού της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, κ. Γαλάτεια Κεσ-
σανίδου, παρουσίασε τις πτυχές της Δράσης 
και τους βέλτιστους τρόπους αξιοποίησής 
της, έτσι ώστε να αποκτήσουν οι υποψήφιοι 
επενδυτές μια ολοκληρωμένη εικόνα, που 
θα τους βοηθήσει να υποβάλλουν πλήρεις 
αιτήσεις.
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Ρύθμιση Χρεών Επιχειρήσεων & Ελεύθερων 
Επαγγελματιών, Πολύγυρος Απρίλιος 2018

Τα βασικά σημεία του Ν. 4469/2017 
«Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμι-
σης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες 
διατάξεις» και απευθύνονταν τόσο σε 
ιδιώτες και ελεύθερους επαγγελματίες 
παρουσιάζοντας τη νομοθεσία και το 
τραπεζικό  πλαίσιο για τα υπερχρεω-
μένα νοικοκυριά, όσο και σε υπερχρε-
ωμένες επιχειρήσεις, -μικρές, μεσαίες 
και μεγάλες- παρουσιάστηκαν σε εσπε-
ρίδα που διοργάνωσε το Επιμελητήριο 
Χαλκιδικής στο Συνεδριακό Κέντρο.  

Την εκδήλωση προλόγισε ο Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κ. Ιωάν-
νης Κουφίδης, ενώ κεντρικός ομιλητής 
– εισηγητής ήταν ο Ειδικός Γραμματέ-
ας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης, κ. Φώτης Κουρμούσης.
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GDPR: Γενικός Κανονισμός Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων – GDPR (ΕΕ)-679/2016, 
Νέα Μουδανιά, Πολύγυρος, Ιερισσός, Χανιώτη

Απρίλιος-Μάιος 2018
Μια σειρά από ημερίδες με μεγάλη συμμετο-
χή κόσμου συνδιοργάνωσε το Επιμελητήριο 
Χαλκιδικής με την Ένωση Ξενοδοχείων και 
την Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων 
Χαλκιδικής με θέμα: «Το νέο περιβάλλον λει-
τουργίας που θέτει για τις Επιχειρήσεις και 
τους Φορείς ο Γενικός Κανονισμός Προστα-
σίας Προσωπικών Δεδομένων – GDPR (ΕΕ)-
679/2016» 

Την ενημέρωση του κοινού ανέλαβαν μέλη 
της ομάδας GDPR Halkidiki, οι κ.κ. Ιωάννης Ιγ-
γλεζάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμή-
μα Νομικής του Α.Π.Θ., Τριαντάφυλλος Πα-
παϊωάννου, Founder & CEO at 3TechSolutions 
και Κασσιανή Αποστολοπούλου, Δικηγόρος, 
Πιστοποιημένη Υπεύθυνη Προστασίας Δεδο-
μένων (DPO Executive).

Χαιρετισμούς απήυθυναν ο Πρόεδρος του Επι-
μελητηρίου Χαλκιδικής κ. Ιωάννης Κουφίδης, 
ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδι-
κής & Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδί-
ας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), κ. Γρηγόρης Τάσιος, και ο 
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουριστικών Κα-
ταλυμάτων Χαλκιδικής, κ. Δημήτρης Χαδαλής.
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Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερω-
τικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία 
ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, Εταί-
ρος-Περιφερειακή Μονάδα του  Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. με 
χωρική και επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέ-
ρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, σε 
συνεργασία με το Επιμελητήριο της Χαλκιδικής, 
διοργάνωσαν ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση 
για την παρουσίαση των δράσεων του ΕΠΑνΕΚ 
, ΕΣΠΑ 2014-2020, «ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ» και «ΨΗ-
ΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαί-
σιο της προκήρυξης των Δράσεων «Ψηφιακό 
Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 
2014-2020, στόχος των οποίων είναι η ενίσχυ-
ση της ψηφιακής αναβάθμισης της ελληνικής 
επιχειρηματικότητας με έμφαση στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό (προμήθεια, μεταφορά, εγκα-
τάσταση και λειτουργία εξοπλισμού πληροφο-
ρικής, ενέργειες και δαπάνες για την προμήθεια 
λογισμικού, παραμετροποίηση αυτού, και κάθε 
μορφής υπηρεσίες τρίτων: hosting, παρουσία 
στα Social media κλπ

Εκδήλωση παρουσίασης των δράσεων 
του ΕΠΑνΕΚ  2014-2020, «Ψηφιακό βήμα» &
 «Ψηφιακό άλμα», Πολύγυρος, Οκτώβριος 2018
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Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα 
Παιδικής Διατροφής, Αγ. Παύλος, Οκτώβριος 2018

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέ-
ρα Διατροφής  διοργανώθηκε στο 
Κλειστό Γυμναστήριο του Αγίου 
Παύλου, εκδήλωση με τη συμμε-
τοχή της Ένωσης Διαιτολόγων 
Διατροφολόγων Ελλάδος του 
παραρτήματος της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΔΔΕ), 
σε συνεργασία με τον Εμπορικό 
Επαγγελματικό Σύλλογο Καλλι-
κράτειας, το Επιμελητήριο Χαλκι-
δικής και τους αθλητικούς συλλό-
γους της Καλλικράτειας, με θέμα 
την «Παιδική Διατροφή».

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η 
ενημέρωση και η ευαισθητοποίη-
ση των μαθητών και των γονέων 
σε θέματα υγιεινής,  ισορροπημέ-
νης διατροφής και φυσικής δρα-
στηριότητας, καθώς συνδέονται 
άμεσα με την υγεία του ανθρώ-
που και την ποιότητα της ζωής 
του.
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Νέες Προοπτικές–Χρηματοδότηση 
Επιχειρήσεων από την Εθνική Τράπεζα, 
Πολύγυρος, Φεβρουάριος 2019

Εσπερίδα σε συνεργασία με την Εθνική 
Τράπεζα διοργάνωσε το Επιμελητήριο Χαλ-
κιδικής σε συνεργασία με την Ένωση Ξενο-
δοχείων Χαλκιδικής και με θέμα «Νέες προ-
οπτικές–Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων 
από την Εθνική Τράπεζα».

Mε στόχο τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων στην υλοποίηση των επενδυτικών και 
επιχειρηματικών τους σχεδίων, οι οποίες εξαι-
τίας της οικονομικής κρίσης αντιμετωπίζουν 
εκτεταμένη πτώση της ζήτησης, διαταραχή των 
κανόνων παροχής εμπορικών πιστώσεων και 
αναθεώρηση της συνεργασίας τους με τα τρα-
πεζικά ιδρύματα, διοργάνωσε το Επιμελητήριο 
Χαλκιδικής σε συνεργασία με την  Ένωση Ξενοδο-
χείων Χαλκιδικής, ενημερωτική ημερίδα με θέμα 
«Νέες προοπτικές–Χρηματοδότηση Επιχειρήσε-
ων από την Εθνική Τράπεζα».

Κύριοι ομιλητές για τις χρηματοδοτικές προτά-
σεις προς τις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχει-
ρήσεις ήταν οι κ.κ. Γρηγορούδη Ελένη και Στρα-
τίδης Αλέξανδρος, Υποδιευθυντές του Κέντρου 
Πιστοδοτήσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, η 
κ. Ρούση Άννα, Υποδιευθύντρια Κέντρου Πιστο-
δοτήσεων Μεγάλων επιχειρήσεων και η κα Τζήμα 
Αγνή, Σύμβουλος Ανάπτυξης εργασιών & σχέσε-
ων πελατείας της Εθνικής FACTORS ΑΕ.

Το  πάνελ των ομιλητών από την Εθνική τράπεζα 
συμπλήρωναν ο κος Πανταζής Χρήστος, Περιφε-

ρειακός Δ/ντης Δικτύου, ο κος Ζαψαλής Δημήτρι-
ος, Δ/ντης του Κέντρου Πιστοδοτήσεων Μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων και ο κος Πάχτας Δημήτριος, 
Δ/ντης Κέντρου Πιστοδοτήσεων μεγάλων επιχει-
ρήσεων της Βόρειας Ελλάδας.

Το συντονισμό είχε η κ. Καραβάνα Μαρία, μέλος 
της Διοικούσας επιτροπής του Επιμελητηρίου 
Χαλκιδικής-Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Υποστή-
ριξης των Επιχειρήσεων.
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Παρουσίαση των Δράσεων 
ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 
(ΠΕΠ ΚΜ) στους Τομείς Μεταποίησης,
Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών, 
Πολύγυρος Μάρτιος 2019
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς 
ενημερωτικών εκδηλώσεων από την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
και τον ΕΦΕΠΑΕ για την ενημέρωση 
των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
σχετικά με τις δράσεις ενίσχυσης της 
Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας (ΕΠ ΠΚΜ) του ΕΣΠΑ 2014-
2020, η Περιφέρεια της Κεντρικής 
Μακεδονίας σε συνεργασία με την 
ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Εταίρος-Περιφερεια-
κή Μονάδα του  ΕΦΕΠΑΕ με χωρική 
και επιχειρησιακή ευθύνη στις Πε-
ριφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής 
Μακεδονίας) και το Επιμελητήριο 
Χαλκιδικής διοργάνωσσαν στο Συ-
νεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου 
Χαλκιδικής εκδήλωση  παρουσίασης 
των Δράσεων του ΕΣΠΑ  της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας :

1.«Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφι-
στάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών 
και Μεσαίων Επιχειρήσεων Μετα-
ποίησης και Τουρισμού» στην Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» &

2.«Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων 
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων Εμπορίου και Παρο-
χής Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας»

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Περι-
φερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
κ. Απόστολος Τζιτζικώστας και ο 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου και 
Αντιπρόεδρος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Ιω-
άννης Κουφίδης.
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Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας 
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων & 
Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : 
Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση, 
Πολύγυρος, Φεβρουάριος 2019 - Ιερισσός, Μάρτιος 2019

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού 
σειράς ενημερωτικών εκδηλώ-
σεων από την Ειδική Γραμμα-
τεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπη-
ρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ 
και τον ΕΦΕΠΑΕ, η ΚΕΠΑ-Α-
ΝΕΜ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, 
διοργάνωσε σε συνεργασία με 
το Επιμελητήριο Χαλκιδικής 
στον Πολύγυρο και την Ιερισ-
σό, ημερίδες με θέματα:

1. Παρουσίαση των Δράσεων 
του ΕΠΑνΕΚ:«Εργαλειοθήκη 
Ανταγωνιστικότητας Μικρών 
και Πολύ Μικρών Επιχειρήσε-
ων»με εισηγητή τον κ. Αθανά-
σιο Κακούδη, Διευθυντή Προ-
γραμμάτων της ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ,  
που αφορούσε στην ενίσχυση 
των Μικρών και Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων για την αναβάθ-
μιση της παραγωγικής και της 
οργανωτικής τους λειτουργίας 

2. «Εργαλειοθήκη Επιχειρη-
ματικότητας : Εμπόριο-Εστία-
ση-Εκπαίδευση», με εισηγητή 
τον κ. Κωνσταντίνο Κρικέλη, 
στέλεχος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, που 
στόχο είχε να ενημερώσει 
για τις δυνατότητες ενίσχυ-
σης υφιστάμενων Μικρών και 
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 
με δραστηριότητα στους το-
μείς του λιανικού εμπορίου, 
της εστίασης και της ιδιωτικής 
εκπαίδευσης-κοινωνικής μέ-
ριμνας, προκειμένου να ανα-
βαθμίσουν την οργανωτική 
και την επιχειρησιακή τους 
λειτουργία.
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Προστασία της Ελιάς:
Απειλές-Κίνδυνοι-Xylella fastidiosa–Mύκητες 
Πολύγυρος, Μάρτιος 2019

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των παραγωγών και 
επιχειρήσεων του πρωτογενή τομέα διοργάνω-
σε το Επιμελητήριο Χαλκιδικής σε συνεργασία με 
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,  (Γενική 
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής) 
και την  Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής (Τμή-
μα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου) 
εσπερίδα με θέμα : “Προστασία της Ελιάς” Απει-
λές-Κίνδυνοι-Xylella fastidiosa -Mύκητες. 

Σε μία κατάμεστη αίθουσα από παραγωγούς του 
πρωτογενή τομέα και  εκπροσώπους αγροτικών 
φορέων και σωματείων του Νομού Χαλκιδικής, 
οι ακαδημαϊκοί κ.κ. Δημήτριος Γκούμας, Καθηγη-
τής Φυτοπαθολογίας, Εργαστήριο Βακτηριολο-
γίας, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Κρήτης, 
ανέπτυξε το θέμα «Xylella fastidiosa: Ένα φυτο-
παθογόνο βακτήριο καραντίνας με παρελθόν, 
παρόν & μέλλον», και Γεώργιος Καραογλανίδης, 
Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Φυτοπα-
θολογίας, Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ. που ανέπτυξε 
το θέμα «Μυκητολογικές ασθένειες του φυλλώ-
ματος και των καρπών της ελιάς: Συμπτώματα, 
Επιδημιολογία και Ολοκληρωμένη Διαχείριση».

Την εσπερίδα προλόγισαν ο πρόεδρος του Επι-
μελητηρίου Χαλκιδικής κ. Ιωάννης Κουφίδης, η κ 
Νικολέτα Κράββα, Δ/ντρια του Τμήματος Φυτο-
προστασίας και Ποιοτικού Ελέγχου της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Χαλκιδικής, καθώς και ο Αντι-
περιρειάρχης Χαλκιδικής κ. Ιωάννης Γιώργος.

«Λίπανση και 
Θρέψη Ελιάς», 
Άγιος Μάμας, 
Απρίλιος 2019
Ημερίδα με θέμα «Λίπανση και 
Θρέψη Ελιάς» συνδριοργανώ-
θηκε από το Επιμελητήριο Χαλ-
κιδικής, το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Αγίου Μάμαντος και την Ένωση 
Νέων Αγροτών Χαλκιδικής
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Ενημερωτική ημερίδα διοργά-
νωσε το Επιμελητήριο Χαλκιδι-
κής σε συνεργασία με την Γενική 
Συνομοσπονδία Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας 
(ΓΣΕΒΕΕ) και το Ινστιτούτο Μελε-
τών & Ερευνών της (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), 
αναφορικά με: 
1.Το πρόβλημα της Διαχείρισης 
των Πνευματικών Δικαιωμάτων
2.Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
EARLY WARNING EUROPE(Ευρω-
παϊκό Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ Συμ-
βουλευτικής–Σύστημα Έγκαιρης 
Προειδοποίησης Επιχειρήσεων 
& 2ης Ευκαιρίας Επιχειρημα-
τιών).
Κύριος εισηγητής στην πρώτη 
ενότητα της ημερίδας ήταν ο 
Πρόεδρος της  ΓΣΕΒΕΕ κ. Γεώρ-
γιος Καββαθάς, ενώ στη δεύτε-
ρη ο κ. Ανδρέας Δημόπουλος, 
Επιστημονικός Συνεργάτης του 
προγράμματος Early Warning 
& Σύμβουλος Επιχειρηματικό-
τητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.  Την εκ-
δήλωση προλόγισε ο Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής 
κ. Ιωάννης Κουφίδης.

Διαχείριση των Πνευματικών Δικαιωμάτων 
για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος  
& το Πρόγραμμα Early Warning Europe, 
Πολύγυρος, Μάιος 2019
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Ενημερωτική τηλε-ημερίδα διοργάνωσε το Επιμελη-
τήριο Χαλκιδικής με θέμα : Νέο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ: 
Ποιοι οι δικαιούχοι - Πως μπορούν να αιτηθούν κρατι-
κή επιδότηση διάρκειας 9 μηνών, με κεντρικό ομιλητή 
τον κ. Φώτη Κουρμούση,  Ειδικό Γραμματέα Διαχείρι-
σης Ιδιωτικού Χρέους, του Υπουργείου Οικονομικών. 

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η αναλυτική πληροφόρη-
ση των δυνητικών δικαιούχων για τη ρύθμιση & επιδό-
τηση δανείων πρώτης κατοικίας όσων επλήγησαν οι-
κονομικά από την COVID-19. Το πρόγραμμα αφορούσε 
στην κρατική επιδότηση των δανείων, που βαρύνουν 
και απειλούν την κύρια κατοικία.

Ημερίδα με θέμα Δημογραφικό - 
Οικογένεια, διοργάνωσαν από κοι-
νού το Επιμελητήριο Χαλκιδικής με 
το Σύλλογο Τριτέκνων Πολυγύρου, 
υπό την αιγίδα του Δήμου Πολυγύ-
ρου.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε πα-
ρουσία εκκλησιαστικών, πολιτικών, 
πολιτειακών αρχών, εκπροσώπων 
συλλόγων, οργανώσεων, φορέων, 
αλλά και πλήθους κόσμου.  Σε μια 
εκδήλωση γεμάτη συναισθήματα 
και αγάπη προλόγισε η Πρόεδρος 
του Συλλόγου Τριτέκνων Πολυγύ-
ρου κ Ιωάννα Βορδού, ενώ τον συ-
ντονισμό της ημερίδας ανέλαβε ο 
Επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου, 
Αντιδήμαρχος κ Χρήστος Βορδός.

Εισηγητές – ομιλητές στην εκδή-
λωση ήταν ο Ομότιμος Καθηγητής 
Ιατρικής του ΑΠΘ, κος Ιωάννης 
Τσίκουλας, με θέμα «Ιδανική Οικο-
γένεια: τρία παιδιά», η Φιλόλογος 
του Γενικού Λυκείου Πολυγύρου 
κα Μαρία Καραμπατάκη, με θέμα 
«Οικογένεια … ευλογία ζωής» και 
ο Στρατηγός Φραγκούλης Φράγκος 
με θέμα «Δημογραφικό και Εθνική 
Ασφάλεια».

Νέο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ
Δικαιούχοι, Τηλεημερίδα, Σεπτέμβριος 2020

Δημογραφικό–Οικογένεια
Πολύγυρος, Ιανουάριος 2020
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Το Επιμελητηρίο Χαλκιδικής 
διοργάνωσε από κοινού  με το 
Σωματείο Αδειούχων Επαγγελ-
ματιών Ψυκτικών & Κλιματι-
στικών Εγκαταστάσεων Νομού 
Θεσσαλονίκης, στο Συνεδριακό 
Κέντρο, ημερίδα με θέμα «Ηλε-
κτρονικό Δελτίο Ελέγχου». 
Με κεντρικό ομιλητή τον Πρόε-
δρο του Σωματείου Επαγγελμα-
τιών Αδειούχων Ψυκτικών και 
Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων 
Νομού Θεσσαλονίκης, μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ομοσπονδίας Ψυκτικών 
Ελλάδος (ΟΨΕ) κ. Αναστάσιο Λυ-
κίδη, παρουσιάστηκαν και ανα-

λύθηκαν τα παρακάτω θέματα:
• Περιβάλλον και ψυκτικά αέρια 
θερμοκηπίου
• Κανονιστικές διατάξεις : Θε-
σμικό και νομικό πλαίσιο για τα 
ψυκτικά αέρια του θερμοκηπί-
ου
• Υποχρεώσεις που απορρέουν 
για μαζική εστίαση και υγειονο-
μικού ενδιαφέροντος καταστή-
ματα – ψυκτικού
• Ηλεκτρονικό Δελτίο Ελέγχου 
(ΗΔΕ) - Οδηγίες για τη συμπλή-
ρωσή του - Έντυπα

Στο πλαίσο του καθιερωμένου πλέον 
και καινοτόμου Διεθνούς Συνεδρίου  
«Εβδομάδα Γυναικείας Επιχειρηματικό-
τητας - Female Entrepreneurial Week», 
που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχει-
ρηματιών Γυναικών Ελλάδας - Σ.Ε.Γ.Ε., 
διοργάνωσε το Επιμελητήριο Χαλκιδι-
κής δύο ημερίδες, που αφορούσαν στη 
δημοσιότητα των ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων στα οποία συμμετείχε: 

1. Αποτελέσματα του προγράμματος 
SMART FARMING 4.0 ALL που αφορούσε 
σε τεχνικές και τεχνολογίες της ευφυ-
ούς γεωργίας.

2. Τελευταία συνάντηση όλων των εταί-
ρων του ευρωπαϊκού προγράμματος 
ERIAS, που αφορά την ενσωμάτωση των 
υπηκόων τρίτων χωρών (TCN), συμπε-
ριλαμβανομένων των προσφύγων, στην 
αγορά εργασίας. 

Ηλεκτρονικό Δελτίο Ελέγχου, 
Πολύγυρος, Φεβρουάριος 2020

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στην “Εβδομάδα 
Γυναικείας Επιχειρηματικότητας -  Female 
Entrepreneurial Week”, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2021
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Συνάντηση με τον Εμπορικό Ακό-
λουθο του Γενικού Προξενείου 
της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη κ. 
Mehmet Serkan Burali, είχε ο Πρό-
εδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδι-
κής κ. Ιωάννης Κουφίδης.  Στόχος 
της συνάντησης ήταν η διεύρυνση 
των επιχειρηματικών σχέσεων με-
ταξύ εκπροσώπων του κλάδου της 
Χαλκιδικής και της γειτονικής χώ-
ρας.   Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα 
προϊόντα του πρωτογενή τομέα 
της Χαλκιδικής, στον τουρισμό 
αλλά και στο  μνημόνιο συνεργα-
σίας μεταξύ του Επιμελητηρίου 
Χαλκιδικής και του Βιοτεχνικού 
και Επαγγελματικού Επιμελητηρί-
ου Μουδανιών Τουρκίας.

Επίσκεψη του Εμπορικού Ακολούθου
του Τουρκικού Προξενείου Θεσσαλονίκης, Φεβρουάριος 2018

Συνάντηση γνωριμίας 
πραγματοποιήθηκε ανά-
μεσα στη νέα Διοίκηση του 
Επιμελητηρίου Χαλκιδι-
κής και εκπροσώπους 40 
εμπορικών συλλόγων και 
επαγγελματικών φορέων 
της Χαλκιδικής με στόχο 
την ανάδειξη των προβλη-
μάτων των επιχειρηματιών 
και ελεύθερων επαγγελμα-
τιών.  
Σε μία εποικοδομητική συ-
ζήτηση παρουσία του Προ-
έδρου κ. Ιωάννη Κουφίδη, 
μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου και των Πρόεδρων 
των Τμημάτων του Επιμε-
λητηρίου αναλύθηκαν και 
καταγράφηκαν όλα τα ζητή-
ματα, ώστε στη συνέχεια να 
αξιολογηθούν και να ανα-
ζητηθούν λύσεις. 

Συνάντηση γνωριμίας του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου 
Χαλκιδικής με Πρωτοβάθμιους Συλλόγους 
και Σωματεία, Φεβρουάριος 2018
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Το φαινόμενο του παρεμπορίου 
και της άνθησης της παραοικο-
νομίας, που παρατηρούνται ιδι-

αίτερα κατά τη θερινή περίοδο, 
καθώς κι η αντιμετώπισή τους, 
αποτέλεσε το αντικείμενο της 

συνάντησης όλων των φορέων, 
αρχών και υπηρεσιών του Νομού 
Χαλκιδικής και πραγματοποιήθη-
κε στα γραφεία του Επιμελητη-
ρίου Χαλκιδικής, με πρωτοβου-
λία του Προέδρου του κ. Ιωάννη 
Κουφίδη.
Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ-
πρόσωποι των Αρχών του τύπου, 
επαγγελματικών φορέων, Συλλό-
γων και Σωματείων,  μέλη του Δ.Σ. 
του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κα-
θώς και ο νομικός του σύμβουλος 
κ. Απόστολος Φυργάδης.

Συνάντηση με αρμόδιους  φορείς του 
Νομού Χαλκιδικής για το παρεμπόριο 
και την παραοικονομία, Μάρτιος 2018

Με στόχο την ανάπτυξη δράσεων, συνεργειών, 
συνεργασιών και προγραμμάτων, πραγματοποι-
ήθηκε επίσημη επίσκεψη αντιπροσωπείας του 
Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στην έδρα του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου, τις Βρυξέλλες.  Το Επιμε-
λητήριο εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος, κ. Ιωάννης 
Κουφίδης και η Οικονομική Επόπτρια, κ. Αναστα-
σία Χαλκιά. 
Τα Στελέχη του Επιμελητηρίου συναντήθηκαν με:
• τον επικεφαλής Εκπρόσωπο Τύπου της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτη Σχοινά, 
• τον κ. Γιάννη Λατούδη, συνεργάτη της Επιτρό-
που για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Κορίνας 
Κρέτσου, 
• την Εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμε-
λητηρίων Ελλάδας στις Βρυξέλλες κ. Ειρήνη Κων-
σταντινίδου
• Το στέλεχος του Εκτελεστικού Οργανισμού για 
τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής κ. Συμεών Τικφέση, 
• Τον Οικονομικό και Εμπορικό Ακόλουθο της Ελ-
λάδας στο Βέλγιο, κ. Αναστάσιο Παπαθωμά
• Την κ. Έλλη Τσιφόρου, εκπρόσωπο της GAIA Επι-
χειρείν στoν Eυρωπαϊκό Οργανισμό Αγροτικών 
και Συνεταιριστικών Οργανώσεων Copa-Cogeca
• Εκπροσώπους Ισπανικών, Ιταλικών, Μολδαβι-
κών, Σερβικών, Κυπριακών, Βελγικών και Γερμανι-
κών Επιμελητηρίων και Επιχειρηματικών Φορέων

Επίσκεψη στις Βρυξέλλες, Μάρτιος 2018
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Ευρεία σύσκεψη με φορείς και εκπροσώπους τουριστικών και 
εμπορικών συλλόγων, επιχειρηματιών της εστίασης και του 
ξενοδοχιακού τομέα,  πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό 
Κέντρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κατόπιν πρόσκλησης 
του Αστυνομικού Δ/ντη Χαλκιδικής, Ταξίαρχου κ. Αθανάσιου 
Μπασιούκα.  
Σκοπός της συνάντησης ήταν και η ενημέρωση για θέματα 
λειτουργίας των καταστημάτων υγειονονομικού ενδιαφέρο-
ντος, αλλά και η δρομολόγηση δράσεων για την αντιμετώ-
πιση παραβατικών φαινομένων, που παρατηρούνται κατά 
τη διάρκεια της θερινής περιόδου, τα οποία ενδεχομένως 
λειτουργούν αποτρεπτικά στην προσέλκυση επισκεπτών και 
τουριστών.   
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος του Επιμελητηρί-
ου Χαλκιδικής κος Κουφίδης Ιωάννης, εκπρόσωποι δήμων, ο 
Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής κ. Γρηγόρης 
Τάσιος, ο πρόεδρος της Ένωσης Κάμπινγκ Χαλκιδικής κ. Αντώ-
νης Δεληδημητρίου, μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Χαλκιδι-
κής, προϊστάμενοι των τμημάτων του Υγειονομικού ελέγχου 
της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της Κτηματικής Υπη-
ρεσίας, της Δ/νσης Εμπορίου, δ/ντες Αστυνομικών Τμημάτων 
καθώς και δ/ντες Λιμενικών και Πυροσβεστικών Τμημάτων 
του νομού. Σημαντική ήταν και η προσέλευση εκπροσώπων 
τουριστικών και εμπορικών συλλόγων του νομού μας, επιχει-
ρηματιών του κλάδου εστίασης και των ξενοδόχων. 

Ενημέρωση από την Αστυνομική Δ/νση 
Χαλκιδικής, Απρίλιος 2018

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε με 
πρωτοβουλία του Προέδρου του Επι-
μελητηρίου Χαλκιδικής με την Υπουρ-
γό Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, στα 
γραφεία του Επιμελητηρίου στον Πο-
λύγυρο.  Στόχος ήταν η ενημέρωση 
της Υπουργού για τα προβλήματα της 
περιοχής, κυρίως σε θέματα υποδο-
μών, στην έλλειψη αστυνόμευσης, την 
παράνομη λειτουργία τουριστικών κα-
ταλυμάτων, το παράνομο κάμπινγκ, τα 
προβλήματα σε νοσοκομειακές υπο-
δομές, την ανάγκη ενίσχυσης του πο-
λιτιστικού τουρισμού (αρχαιολογικοί 
χώροι, λειτουργία του νέου αρχαιολο-
γικού μουσείου Πολυγύρου).
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν βου-
λευτές του νομού, εκπρόσωποι τοπι-
κών αρχών και φορέων, τουριστικών 
συλλόγων και σωματείων, καθώς και 
μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Χαλ-
κιδικής. 

Συνάντηση
με την Υπουργό Τουρισμού κ. Έλενα 
Κουντουρά, Πολύγυρος, Ιούνιος 2018
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Συνάντηση εργασίας πραγματοποιή-
θηκε στο γραφείο του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολου 
Τζιτζικώστα με τα μέλη της διοίκησης 
του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής. 
Στόχος της συνάντησης ήταν η ενημέ-
ρωση του Περιφερειάρχη για τις πρω-
τοβουλίες και τις δράσεις, που έχει 
αναλάβει να υλοποιήσει η νέα διοίκηση 
του Eπιμελητηρίου.  Θέμα συζήτησης 
αποτέλεσε και η προβολή του αγροδια-
τροφικού πλούτου της Χαλκιδικής,  των 
τοπικών επιχειρήσεων και των ποιοτι-
κών προϊόντων τους σε διεθνές επίπε-
δο, με την από κοινού συμμετοχή της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 
του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής σε του-
ριστικές εκθέσεις του εξωτερικού.

Συνάντηση εργασίας της Διοίκησης του 
Επιμελητηρίου Χαλκιδικής με 
τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
κ. Απόστολο Τζιτζικώστα, Ιούνιος 2018

Σύμφωνο Συνεργασίας υπογρά-
φτηκε μεταξύ των Επιμελητη-
ρίων Πιερίας και Χαλκιδικής σε 
μια εκδήλωση με εξαιρετικό εν-
διαφέρον και ιδιαίτερη βαρύτη-
τα για τις τοπικές επιχειρήσεις, 
που συνδυάστηκε και με την 
δεξίωση κοπής πρωτοχρονιά-
τικης πίτας του Επιμελητηρίου 
Πιερίας, με συμμετοχή μελών 
της διοίκησης και των δύο Επι-
μελητηρίων.

Το Σύμφωνο υπογράφτηκε από 
τους δύο Προέδρους των Επι-
μελητηρίων κ.κ. Ηλία Χατζηχρι-
στοδούλου και Ιωάννη Κουφίδη 
με στόχο την ενδυνάμωση των 
οικονομικών, τεχνολογικών, 
πολιτιστικών και ανθρωπίνων 
σχέσεων καθώς και την ίδρυση 
Παρατηρητηρίου Τουρισμού, 
που θα συγκεντρώνει και θα 
επεξεργάζεται στοιχεία των επι-
σκεπτών των δύο Νομών.

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με
το Επιμελητήριο Πιερίας, Κατερίνη, Ιανουάριος 2019
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Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής επισκέφτηκαν μέλη 
της διοίκησης του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρί-
ου της Θεσσαλονίκης, όπου είχαν συνάντηση με 
τον πρόεδρο του κ. Ιωάννη Κουφίδη. 
Κεντρικό θέμα της επίσκεψης της αντιπροσωπεί-
ας του Ελληνοιταλικού Επιμελητηρίου,  που απο-
τελούνταν από τους κ.κ. Χρήστο Σαραντόπουλο, 
Πρόεδρο, Pasqualino Lembo Α’ Αντιπρόεδρο και 
Marco Della Puppa, Γενικό Γραμματέα, ήταν η 
επέκταση της ήδη υπάρχουσας πολύ καλής συ-
νεργασίας μεταξύ των δύο Επιμελητηρίων - το 
Επιμελητήριο Χαλκιδικής είναι από το 2014 μέλος 
στο Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης- 
και σε άλλους τομείς, όπως η από κοινού συμμε-
τοχή σε κλαδικές εκθέσεις, η κοινή υποβολή προ-
τάσεων σε ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και η 
προοπτική ανάπτυξης συνεργασιών στον αγροδι-
ατροφικό τομέα και τη διοργάνωση γαστρονομι-
κών εκδηλώσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και την 
Ιταλία, ώστε να προβάλλονται τα προϊόντα του 
πρωτογενή τομέα της Χαλκιδικής.

Συνάντηση με τη Διοίκηση του Ελληνο-
Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, 
Πολύγυρος, Φεβρουάριος 2019

Στο Συνεδριακό Κέντρο του Επι-
μελητηρίου Χαλκιδικής πραγμα-
τοποιήθηκε η 1η συνάντηση με 
αγρότες – παραγωγούς της Χαλκι-
δικής, στο πλαίσιο των διαδικασι-

ών ενημέρωσης των ατόμων που 
ασχολούνται με τον πρωτογενή 
τομέα και με στόχο την ίδρυση 
Αγροτικού Τμήματος στο Επιμε-
λητήριο, μια πρωτοβουλία που 

βρίσκει ανταπόκριση και από την 
Κεντρική Διοίκηση των Επιμελη-
τηρίων της χώρας αλλά και από 
άλλους θεσμικούς φορείς.

Συνάντηση με αγρότες-παραγωγούς, 
Πολύγυρος, Φεβρουάριος 2019
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Κοινή Συνέντευξη Τύπου πραγματοποιή-
θηκε από το Επιμελητήριο Χαλκιδικής και 
τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού διασυνοριακού 
προγράμματος AgriTradeNet στο οποίο 
συμμετέχει ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσα-
λονίκης - μέλος της Ο.Ε.Π.Ε.Κ.Α.Μ.Θ., ως 
συντονιστής εταίρος, μαζί με άλλες 5 χώρες 
(Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία, Τουρκία 
και Μολδαβία).  Το θέμα της συνέντευξης 
τύπου ήταν η ανάδειξη του Αγνού Παρθέ-
νου Ελαιόλαδου Χαλκιδικής, ως τοπικό προ-
ϊόν και η προοπτική πιστοποίησής του.

Κοινή Συνέντευξη Τύπου με τον Εμπορικό 
Σύλλογο Θεσσαλονίκης, Πολύγυρος, Μάρτιος 2019

Επίσκεψη του Ευρωβουλευτή 
κ. Μανώλη Κεφαλογιάννη, Απρίλιος 2019

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής επισκέφθηκε ο 
Ευρωβουλευτής και επικεφαλής της Κοινοβου-
λευτικής Ομάδας της ΝΔ στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο οποίος 
συναντήθηκε με μέλη του διοικητικού συμβου-
λίου του Επιμελητηρίου και συζήτησε μαζί 
τους για επιχειρηματικά θέματα.
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Η καθιερωμένη ενη-
μέρωση από τον 
Αστυνομικό Δ/ντη 
Χαλκιδικής κ. Γεώρ-
γιο Παπαδόπουλο 
και ευρεία σύσκε-
ψη με φορείς του 
Νομού πραγματο-
ποιήθηκε στο Συνε-
δριακό Κέντρο του 
Επιμελητηρίου Χαλ-
κιδικής.Τα θέματα 
που απασχόλησαν 
ήταν, η λειτουργία  
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 
και τουριστικών επιχειρήσεων και παραβάσεις 
που παρατηρούνται, το παραεμπόριο, η παρά-
νομη υπαίθρια κατασκήνωση, κ.ά., ενόψει της 
έναρξης της θερινής περιόδου.  Σημαντική και 
η προσέλευση εκπροσώπων τουριστικών και 
εμπορικών συλλόγων του Νομού, επιχειρημα-
τιών του ξενοδοχιακού κλάδου και της εστία-
σης. 

Ενημέρωση από την Αστυνομική Δ/νση 
Χαλκιδικής, Μάιος 2019

Επίσκεψη του υποψήφιου Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας κ. Χρήστου Γιαννούλη,  Μάιος 2019
Επίσκεψη στο Επιμελητήριο 
Χαλκιδικής πραγματοποίησε ο 
Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κε-
ντρικής Μακεδονίας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ κ. Χρήστος Γιαννούλης, στο 
πλαίσιο της προεκλογικής του 
εκστρατείας.  Κατά τη διάρκεια 
της επίσκεψής του πραγματο-
ποιήθηκε προγραμματισμένη 
συνάντηση με τα μέλη του διοι-
κητικού συμβουλίου του Επιμε-
λητηρίου, όπου παρευρέθηκαν 
και ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Ξενοδοχείων Χαλκιδικής κ. Γρη-
γόρης Τάσιος, καθώς και οι κ.κ. 
Αντώνης Δεληδημητρίου, Πρόε-
δρος και Ανδρέας Μαχαίρας, Τα-
μίας της Ένωσης των Camping 
Χαλκιδικής.
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Συνάντηση με τους εκπροσώ-
πους των παραγωγικών φορέων 
του Νομού και της διοίκησης 
του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, 
πραγματοποίησε κλιμάκιο της 
κυβέρνησης που περιόδευσε στη 
Χαλκιδική στο πλαίσιο της 84ης 
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονί-
κης.  
Τα θέματα που συζητήθηκαν στη 
συνάντηση αφορούσαν κυρίως 
τον πρωτογενή τομέα, τον του-
ρισμό, την επιχειρηματικότητα, 
αλλά και τα προβλήματα της 
Χαλκιδικής, καθώς και τις δυνα-
τότητες και προοπτικές ανάπτυ-
ξης.
Στο τέλος της συνάντησης ο Πρό-
εδρος του Επιμελητηρίου Χαλκι-
δικής κ. Ιωάννης Κουφίδης προ-
σέφερε στα μέλη του κλιμακίου,  
αντιπροσωπευτικά προϊόντα της 
Χαλκιδικής.

Συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων
παραγωγικών φορέων  της Χαλκιδικής και 
Κλιμακίου της Κυβέρνησης στο πλαίσιο
της 84ης ΔΕΘ, Πολύγυρος, Σεπτέμβριος 2019
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Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μη-
τσοτάκη και εκπροσώπους παραγωγικών φορέων 
στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβρι-
ος 2019
Συνάντηση με εκπροσώπους των παρα-
γωγικών φορέων της Μακεδονίας και της 
Θράκης, μεταξύ των οποίων ήταν και ο 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής 
κ. Ιωάννης Κουφίδης, είχε ο Πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουρ-
γείο Μακεδονίας – Θράκης πριν από την 
84η ΔΕΘ.  Στόχος της συνάντησης ήταν η 
ανταλλαγή απόψεων για τις προκλήσεις 
και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη 
Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα συνο-
λικά.
Σε προσωπική συνάντηση που είχε στη 
συνέχεια ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Χαλκιδικής κ. Ιωάννης Κουφίδης με τον 
Πρωθυπουργό, συζητήθηκαν μεταξύ άλ-
λων και θέματα που απασχολούν ιδιαίτε-
ρα τον επιχειρηματικό κόσμο της Χαλκιδι-
κής. 
Συγκεκριμένα ο κος Κουφίδης αναφέρθη-
κε :
• Στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται 
στην απονομή της δικαιοσύνης.  
• Στην επισήμανση, σε περίπτωση κήρυξης 
εμπορικού πολέμου μεταξύ Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ΗΠΑ, σχετικά με την αποφυγή 
επιβολής δασμών από τις ΗΠΑ στις εξαγω-
γές ελαιόλαδου και ελιάς, γεγονός που θα 
ήταν καταστροφικό για τους παραγωγούς 
της Χαλκιδικής. Ο πρωθυπουργός διαμή-
νυσε τον κ. Κουφίδη ότι για το θέμα αυτό, 
την ερχόμενη Πέμπτη θα είχε συνάντηση 
με τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ, κ. Γουίλμπουρ 
Ρος, όπου θα τίθονταν πρωταρχικό θέμα στη συνά-
ντησή τους.
• Στην έλλειψη βασικών έργων υποδομής, όπως η 
σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων (άμεση κα-
τασκευή του φράγματος του Χαβρία αλλά και άλλων 
μικρότερων), η αναβάθμιση της επεξεργασίας των 
αστικών λυμάτων των βιολογικών σταθμών για 
χρησιμοποίησή τους στην άρδευση των γεωργικών 

εκτάσεων με στόχο τον περιορισμό απώλειας νερού 
προς τη θάλασσα. 
• Στην αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Σιθωνίας 
και της Βόρειας Χαλκιδικής, καθώς και την ολοκλή-

ρωση κατασκευής του «ορφανού» τμήματος στην 
Ποτίδαια. 
• Στη σύνδεση της Χαλκιδικής με τον αγωγό φυσικού 
αερίου - το οποίο έχει φτάσει μέχρι τον Τρίλοφο της 
Θεσσαλονίκης- ώστε να μειωθεί το ενεργειακό κό-
στος λειτουργίας των επιχειρήσεων και των νοικο-
κυριών, καθώς θα συνέβαλε ταυτόχρονα σημαντικά 
στην αειφόρο ανάπτυξη του Νομού.

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό 
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και εκπροσώπους 
παραγωγικών φορέων στο πλαίσιο της 
84ης ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2019
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Συνάντηση στο γραφείο του 
προέδρου του Επιμελητη-
ρίου Χαλκιδικής κ. Κουφίδη 
Ιωάννη, με τον βουλευτή Χαλ-
κιδικής κο Πάνα Απόστολο, 
προκειμένου να συζητηθούν 
ζητήματα αναφορικά με τα 
προβλήματα που προέκυ-
ψαν λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID -19 και τις 
επιπτώσεις στον επιχειρημα-
τικό κόσμο της Χαλκιδικής 
λόγω της μείωσης του τουρι-
σμού.  
Αναφορά έγινε και στο θέμα 

της μετάκλησης των εργατών 
γης από τρίτες χώρες για τη 
συγκομιδή της επιτραπέ-
ζιας ελιάς στη Χαλκιδική και 
στον κοινό συντονισμό των 
δράσεων και των ενεργειών 
για την άμεση επίλυση αυ-
τού του προβλήματος.  Στην 
ιδιαίτερα εποικοδομητική  
συνάντηση επιβεβαίωθηκε 
η πρόθεση και από τις δύο 
πλευρές για τη συνέχιση της 
πολύ καλής συνεργασίας με-
ταξύ τους.

Συνάντηση με τον Βουλευτή 
κ. Απόστολο Πάνα, Πολύγυρος, Αύγουστος 2020

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο 
γραφείο της Γενικής Γραμματέα 
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων 
Υλών του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος & Ενέργειας, κ. Αλεξάνδρας 
Σδούκου, με μέλη της Επιτροπής 
Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της 
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
Ελλάδας (ΚΕΕΕ).  Στη σύσκεψη συμ-
μετείχαν ως μέλη της Επιτροπής της 
ΚΕΕΕ, ο Πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου Πέλλας κος Τσώτσος Ιορδάνης 
που είναι και πρόεδρος της αρμόδι-
ας Επιτροπής της ΚΕΕΕ, ο Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Σερρών κος 
Μέγκλας Χρήστος , ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Κοζάνης κος Σαρρής 
Νικόλαος και ο Πρόεδρος του Επιμε-
λητηρίου Χαλκιδικής κος Κουφίδης 
Ιωάννης.
Τα θέματα που συζητήθηκαν αφο-
ρούσαν στο νέο νομοσχέδιο για τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 
καθώς και τα προβλήματα που 
υπάρχουν στις κατά τόπους Περιφέ-
ρειες των Επιμελητηρίων και  άπτο-
νται της αρμοδιότητας της Γενικής 
Γραμματείας του Υπουργείου.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 

Χαλκιδικής κ. Ιωάννης Κουφίδης 
αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην συνεχι-
ζόμενη καθυστέρηση που παρατη-

ρείται στην εκπλήρωση από μέρους 
της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, των συμβατικών 
της υποχρεώσεων για τη σύνδεση 
με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας, ή ακόμα και με παροχή 
μεγαλύτερης ισχύος προς τις επι-
χειρήσεις του νομού Χαλκιδικής, με 
άμεση και καθοριστική επίπτωση 
και στο τουριστικό προϊόν του νο-
μού μας.
Η κα Σδούκου , σε τηλεφωνική της 

επικοινωνία άμεσα με τους αρμό-
διους της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ που πραγμα-
τοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της 

σύσκεψης, δεσμεύτηκε ενώπιων της 
επιτροπής της ΚΕΕΕ και προσωπικά 
προς τον κο Κουφίδη, για την επίλυ-
ση του προβλήματος εντός τριών 
εβδομάδων, ενώ ζήτησε και επανά-
ληψη της μεταξύ τους επικοινωνίας 
σχετικά με την πορεία του θέματος, 
μετά την έλευση δύο εβδομάδων 
από την ημερομηνία της συνάντη-
σης. 

Σύσκεψη στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας 
& Ορυκτών Πρώτων Υλών με συμμετοχή του 
Προέδρου του Επιμελητηρίου 
Χαλκιδικής, Αθήνα, Μάρτιος 2020
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Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο 
της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου 
κ. Σοφίας Βούλτεψη με τον πρόεδρο του Επι-
μελητηρίου Χαλκιδικής κ. Ιωάννη Κουφίδη, 
μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος καθώς 
και επιστολής-παρέμβασης της Διοίκησης του 
Επιμελητηρίου Χαλκιδικής προς την Υφυπουρ-
γό, αναφορικά με τη λειτουργία των Κέντρων 
Απασχόλησης Μεταναστών (Κ.Ε.Μ.), που λει-
τουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου 
Μετανάστευσης & Ασύλου, για την ομαλή έντα-
ξη των προσφύγων και μεταναστών στην κοι-
νωνίας μας.
Στη συνάντηση συζητήθηκε η απασχόληση 
των μεταναστών και των προσφύγων στον 
πρωτογενή τομέα, ως εργάτες γης, στην καλ-
λιέργεια και συγκομιδή αγροτικών προϊόντων, 
όπως της πράσινης ελιάς Χαλκιδικής, των 
αμπελιών, των βερίκοκων, στην κτηνοτροφία, καθώς 
και την εστίαση και τον τουρισμό, στο πλαίσιο προ-
γράμματων διεθνούς προστασίας, κοινωνικής ένταξής 
και εκπαίδευσης τους.   
Η Υφυπουργός έδειξη ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όσα 
αναλυτικά της παρουσίασε ο κ. Κουφίδης, αναγνώρισε 
τη σπουδαιότητα του προβληματισμού της Διοίκηση 

του Επιμελητηρίου και δεσμεύτηκε ότι στον επόμενο 
κύκλο των προγραμμάτων εκπαίδευσης των Κέντρων 
Απασχόλησης Μεταναστών (Κ.Ε.Μ.) που θα διοργα-
νώνοντας στις αρχές του 2022 με θέμα «Τουριστική 
Εκπαίδευση», θα υπήρεχε η πρόβλεψη για ένταξη των 
μεταναστών στον αγροτικό τομέα, την εστίαση και τον 
τουρισμό.

Συνάντηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου 
Χαλκιδικής κ. Ιωάννη Κουφίδη με την 
Υφυπουργό Μετανάστευσης & Ασύλου 
κ. Σοφία Βούλτεψη, Αθήνα Νοέμβριος 2021

Τηλεδιάσκεψη διοργανώθηκε με 
πρωτοβουλία του Προέδρου του 
Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κ. Ιωάν-
νη Κουφίδη και στην οποία συμ-
μετείχαν μέλη της Διοίκησης του 
Επιμελητηρίου, ο πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενο-
δόχων Ελλάδος (ΠΟΞ), κ. Γρηγόρης 
Τάσιος,  εκπροσώποι Συλλόγων 
και Σωματείων καθώς πλήθος επι-
χειρηματιών της Χαλκιδικής. Οι 
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία 
να απευθύνουν ερωτήματα προς 
τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου 
Χαλκιδικής και να εκφράσουν τους 
προβληματισμούς τους σχετικά με 

την κατάσταση που είχε διαμορ-
φωθεί με την έλευση της πανδημί-
ας του κορωνοϊού. 

Μεταξύ των θεμάτων που μονο-
πώλησαν το ενδιαφέρον της δια-
δικτυακής συζήτησης, μετά από 
την εισήγηση, την παρουσίαση 
και την ανάλυση της υπάρχουσας 
κατάστασης από τον κ. Κουφίδη, 
αφορούσαν στην προκήρυξη του 
προγράμματος «Ενίσχυση μικρών 
και πολύ μικρών Επιχειρήσεων 
που επλήγησαν από τον Covid-19 
στην Κεντρική Μακεδονία» που 
είχε τη μορφή της μη επιστρεπτέας 

επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνη-
σης για την κάλυψη εξόδων επι-
χειρήσεων, την ενίσχυση των επι-
χειρήσεων μέσω της επιστρεπτέας 
προκαταβολής, τα προγράμματα 
που είχαν προκηρυχθεί σχετικά 
με τη δημιουργία e – shop για το 
λιανεμπόριο, για τη δράση για την 
προμήθεια θερμαντικών σωμάτων 
εξωτερικών χώρων καθώς και για 
τα διαδικτυακά εκπαιδευτικά σε-
μινάρια που διοργάνωνε το Επιμε-
λητήριο στο πλαίσιο της συνεχούς 
κατάρτισης και εκπαίδευσης των 
μελών του. 

Τηλεδιάσκεψη της Διοίκησης του 
Επιμελητηρίου Χαλκιδικής με εκπροσώπους 
του επιχειρηματικού κόσμου, Φεβρουάριος 2021
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Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στηρίζει την εξωστρέφεια δίνοντας τη δυνα-
τότητα στα μέλη του να συμμετέχουν σε γενικές ή κλαδικές, εγχώριες και 
διεθνείς εκθέσεις, είτε επιδοτώντας τη συμμετοχή τους, είτε οργανώνο-
ντας επιχειρηματικές αποστολές.  

Η ανάπτυξη του εξερχόμενου του-
ρισμού της Ρουμανίας προς τη Χαλ-
κιδική ήταν ο στόχος της επίσκεψης 
των εκπροσώπων του Τουριστικού 
Τμήματος του Επιμελητηρίου Χαλ-
κιδικής κ.κ. Καπούλα και Χολογγού-
νη, στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 
TTR–ROMEXPO 2018 στο Βουκου-
ρέστι της Ρουμανίας, στο πλαίσιο 
της ελληνικής συμμετοχής του ΕΟΤ 
στην έκθεση. 

Με τη στήριξη του Επιμελητηρίου Χαλ-
κιδικής πραγματοποιήθηκε 5νθήμερη 
επιχειρηματική αποστολή αποτελούμενη 
από 19 άτομα, μέλη του Επιμελητηρίου, 
στην τουριστική έκθεση ITTFA 2019, στο 
Βελιγράδι της Σερβίας.  Στην αποστολή 
συμμετείχαν Πρόεδροι Τουριστικών Σω-
ματείων & Συλλόγων του Νομού.  Η έκθε-
ση αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για 
διεύρυνση της Χαλκιδικής στις βαλκανι-
κές αγορές, οι οποίες δείχνουν γενικά με-
γάλο ενδιαφέρον για την περιοχή μας ως 
προορισμό διακοπών.   

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Διεθνείς εκθέσεις

TTR–ROMEXPO 2018, Βουκουρέστι, Φεβρουάριος 2018

ΙΤΒ Berlin 2018, Μάρτιος 2018
Τόπο συνάντησης του διεθνή ταξιδιωτι-
κού κλάδου αποτελεί η διεθνής έκθεση 
ITB BERLIN, στην οποία συμμετείχαν οι 
εκπρόσωποι του Τουριστικού Τμήμα-
τος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής κ.κ. 
Καπούλας και Χολογγούνης.  Τα μέλη 
της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Χαλ-
κιδικής είχαν την ευκαιρία να έρθουν 
σε επαφή και να παρακολουθήσουν κο-
ρυφαίους ομιλητές οι οποίοι ανέπτυ-
ξαν θέματα σχτικά με τη μεταβολή των 
απαιτήσεων των πελατών, την απειλή 
της κλιματικής αλλαγής αλλά και την 
κρίση του υπερ-τουρισμού που βιώ-
νουν πολλές τουριστικές περιοχές. 

Επιχειρηματική αποστολή στη Διεθνή Τουριστική 
Έκθεση ITTFA 2019, Βελιγράδι, Σερβία, Φεβρουάριος 2019
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Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής συμμετείχε για 
πρώτη φορά με επιχειρήσεις- μέλη του, στην 
μεγαλύτερη έκθεση Τροφίμων & Ποτών στην 
Ν.Α. Ευρώπη την FOOD EXPO GREECE 2019, 
στο Metropolitan Expo στην Αθήνα. 

Οι επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος ήταν:

• Pagonis Oils, Παγώνης Παύλος, Αιθέρια             
έλαια-Αρωματικά φυτά-Αγροτικά προϊόντα

• MELIMNOS, Μπλαδεράνος Αλέξανδρος, Μέλι 
- Εμπόριο αγροτικών προϊόντων 

• ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΑΒΑΝΑΣ, Αρτοποιία -                                                        
Ζαχαροπλαστική

FOOD EXPO GREECE 2019, 
6η Διεθνής Έκθεση
Τροφίμων – Ποτών, 

Μάρτιος 2019
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Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής συμμετείχε για 
πρώτη φορά στην έκθεση REISEN Hamburg 
2020,  στο ελληνικό εθνικό περίπτερο του 
Ελληνο-Γερμανικού Εμπορικού-Βιομηχανι-
κού Επιμελητηρίου.

Η REISEN Hamburg είναι μία δυναμικά 
ανερχόμενη διεθνής έκθεση για τον εναλ-
λακτικό τουρισμό.  Στο πλαίσιο προώθησης 
της Χαλκιδικιώτικης γαστρονομίας συμμε-
τείχαν στην έκθεση οι εξής επιχειρήσεις: 
• HALKIDIKI FOODS, Λάδι & ελιές
• PASSION HONEY ORGANIC PRODUCTS, 
Μέλι & προϊόντα μελιού
• MYTERRA, Ζυμαρικά
• KONSTANTARA WINES, Κρασιά

Οι κκ. Θέμης Τσούφης, Γενικός Γραμματέας 
του ΔΣ και Χρήστος Καπούλας, Πρόεδρος 
του τουριστικού τμήματος του Επιμελη-
τηρίου Χαλκιδικής, καθώς και εκπρόσωποι 
του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής, 
της Κ.Ε.ΔΗ.Κ  Κασσάνδρας και του σωμα-
τείου Τουριστικών Καταλυμάτων ‘’Κάσσαν-
δρος’’  παρουσίασαν στην έκθεση τη Χαλκι-
δική και τις ομορφιές της.

Reisen Hamburg, Διεθνής έκθεση
εναλλακτικού τουρισμού, Φεβρουάριος 2020
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IFT 2020, Βελιγράδι, 
Διεθνής Τουριστική Έκθεση, Φεβρουάριος 2020

Το Επιμελητήριο Χαλκι-
δικής σε συνεργασία με 
τον Σύλλογο Μεσιτών 
Ακινήτων Νομού Χαλκι-
δικής πραγματοποίησε 
επίσκεψη-επιχειρηματική 
αποστολή στην IFT 2020, 
τη Διεθνή Τουριστική Έκ-
θεση στο Βελιγράδι της 
Σερβίας.  Την αποστολή 
συνόδευσαν από το Επι-
μελητήριο ο Πρόεδρος κ. 
Ιωάννης Κουφίδης και ο 
Β΄ Αντιπρόεδρος κ. Δημή-
τρης Κρημνιανιώτης.

Οι επιχειρηματίες της 
Χαλκιδικής πραγματοποί-
ησαν B2B συναντήσεις με 
ομολόγους τους Σέρβους 
προκειμένου να διερευνη-
θεί η προοπτική συνεργα-
σιών. 
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Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, συμμε-
τείχε στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων 
και Ποτών Food Expo Digital 2021, 
η οποία υλοποιήθηκε σε ψηφιακή 
μορφή μέσω μιας custom made ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας.
Οι επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος 
ήταν:
PAGONIS OILS, Ροδόνερο-Ρίγανη
Αιθέριο έλαιο ρίγανης
MELIMNOS, Μέλι-Προϊόντα μελιού
ΠΛΑΣΤΙΜΑΚ ΑΒΕΕ, Εύκαμπτα υλικά 
συσκευασίας
THALLON, Εξαιρετικό βιολογικό 
Παρθένο
Ελαιόλαδο
ΥΑΝΝΙ’S OLIVE GROVE, Αγουρέλαιο
Ελιές Χαλκιδικής
ΒOTANA ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ
Παπακωνσταντίνου  Στέλλα, Βιολο-
γικά Βότανα,
Φυτικά καλλυντικά & Ελαιόλαδο

INOLIVIA-MEDITERRANEAN LIFE
Συσκευασμένα προϊόντα (Ελιές, Αγγι-
νάρες,
Πιπεριές, Λιαστές ντομάτες, Ταραμο-
σαλάτα, 
Μελιτζανοσαλάτα, Χούμους, Τυρο-
καυτερή
ΓΑΒΑΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΠΕ
Βουτήματα, cookies, κριτσίνια, πα-
ραδοσιακά 
σιροπιαστά, παστέλια
Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, 
ένα εκθεσιακό γεγονός με θεσμικό 
χαρακτήρα και σημαντικό οικονομι-
κό και πολιτιστικό αποτύπωμα, απο-
τελεί σταθερή επιλογή εξωστρέφειας 
για το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, το 
οποίο μαζί με τα μέλη του που συμ-
μετέχουν έχει δυναμική παρουσία 
του, σε συνεργασία πάντα και με την 
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελ-
λάδος (ΚΕΕΕ). 

Συμμετοχή επίσκεψη του 
Επιμελητηρίου Χαλκιδι-
κής με μέλη του Συλλόγου 
Μεσιτών Χαλκιδικής στην 
Διεθνή έκθεση Τουρισμού 
Sajam Turizma 2020 στο 
Βελιγράδι, στη Σερβία.  Η 
έκθεση Sajam Turizma 
είναι μια από τις σημα-
ντικότερες τουριστικές 
διοργανώσεις στη Νοτιο-

ανατολική Ευρώπη, με πε-
ρισσότερους από 340 εκθέ-
τες που προέρχονται από 
55 χώρες του κόσμου.  Η 
διερεύνηση επιχειρηματι-
κών συνεργασιών και η ενί-
σχυση της εξωστρέφειας 
ήταν ο βασικός στόχος της 
συμμετοχής στην έκθεση. 

SAJAM TURIZMA 2020 Συμμετοχή–επίσκεψη 
με μέλη του Συλλόγου Μεσιτών Χαλκιδικής, 
Βελιγράδι, Σερβία, Φεβρουάριος 2020

FOOD EXPO 2021, DIGITAL
Διεθνής Έκθεση Τροφίμων – Ποτών, Ιούνιος 2021
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Στην 83η ΔΕΘ συμμετείχαν μαζί με το 
Επιμελητήριο Χαλκιδικής οι επιχειρήσεις:
• ΑΦΟΙ Γ ΛΑΛΙΩΤΗ ΟΕ «ΣΠΙΤΙΚΗ ΝΟΣΤΙΜΙΑ»,  Βιομηχα-
νία κατεψυγμένης ζύμης
• ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΕ «TECHNOPOLIS»,  
Τεχνικό πολυκατάστημα
• ΣΤΟΪΚΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και Σια ΕΕ «HALKIDIKI 
FOODS», Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
• ΠΑΓΩΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ «PAGONIS ESSENTIAL OILS», 
Καλλιέργεια και επεξεργασία αιθέριων ελαίων
• ΣΜΑΓΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ «ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΜΠΟΥΛΑΚΗ»,  
Παραγωγή φυσικού μελιού
• ΘΕΜΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ «ΚΤΗΜΑ ΘΕΜΕΛΗ», Τοπικά 
παραδοσιακά προϊόντα
• ΡΟΥΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ «LAVAKAMIN», 
Ενεργειακά τζάκια - μαντεμένια είδη
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Στην 84η ΔΕΘ συμμετείχαν μαζί με το 
Επιμελητήριο Χαλκιδικής οι επιχειρήσεις:

• ΑΦΟΙ Γ. ΛΑΛΙΩΤΗ ΟΕ «ΣΠΙΤΙΚΗ ΝΟΣΤΙΜΙΑ» Βιομηχα-
νία κατεψυγμένης ζύμης
• HALKIDIKI FOODS EE «HALKIDIKI FOODS» Τοπικά 
παραδοσιακά προϊόντα
• ΡΟΥΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ «LAVAKAMIN» Ενερ-
γειακά τζάκια - μαντεμένια είδη  
• ΒΑΛΟΔΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  «RE/MAX Metron» Μεσι-
τικές υπηρεσίες
• ΠΑΓΩΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ «PAGONIS OILS» Καλλιέργεια 
και επεξεργασία αιθέριων ελαίων
• ΓΑΒΑΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ«Shima Gavanas» 
Kουφώματα, πόρτες, παράθυρα, σίτες, κάγκελα
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Στην 85η ΔΕΘ συμμετείχαν 
μαζί με το Επιμελητήριο 
Χαλκιδικής οι επιχειρήσεις:

• ΒΑΛΟΔΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  «RE/MAX 
Metron» Μεσιτικές υπηρεσίες
• ΣΑΒΒΑΣ ΛΙΝΑΡΔΗΣ ΜΟΥΤΑΦΗ 
ΔΑΦΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ Επεξεργασία – 
Συσκευασία Ελαίων 
• ΚΑΡΑΒΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Παραγωγή ξυλόμαλλου – 
Προσανάμματα
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Με στόχο την ανάπτυξη της τοπικής 
επιχειρηματικότητας και της προβολής 
των προϊόντων του Νομού, πραγματο-
ποιήθηκε η 4η γιορτή Αριστοτελικών & 
Αθωνικών Γεύσεων σε συνεργασία με το 
Επιμελητήριο Χαλκιδικής, το Δήμο Αρι-
στοτέλη και το Σωματείο Επαγγελματιών 
Ιερισσού.  
Συμμετείχαν συνολικά 17 επιχειρήσεις 
και την επισκέφθηκε πλήθος κόσμου.  
Με την υποστήριξη της Ένωσης Ξενοδό-
χων Χαλκιδικής ήταν πολλοί και οι ξένοι 
που μεταφέρθηκαν στο χώρο για να επι-
σκεφθούν την έκθεση.  

ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

4ο Φεστιβάλ τοπικών προϊόντων
Αριστοτελικών & Αθωνικών Γεύσεων Γιορτή
των επαγγελματιών, Ιερισσός, Αύγουστος 2018
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Με μεγάλη επιτυχία και προσέλευ-
ση κόσμου πραγματοποιήθηκε η 
Γενική Έκθεση Νέας Προποντίδας  
2018 στην προβλήτα Νέων Μουδα-
νιών, που διοργάνωσε το Επιμελη-
τήριο Χαλκιδικής σε συνεργασία με 
τον Δήμο Νέας  Προποντίδας, τον 
Οργανισμό Πολιτισμού & Αθλητι-
σμού του Δήμου Ν. Προποντίδας 
και τον Σύλλογο Εμπόρων & Επαγ-
γελματιών Νέων Μουδανιών.

Η έκθεση πλαισιώθηκε με μουσι-
κές εκδηλώσεις, ενώ δεν έλειψαν 
και οι μαγειρικές επιδείξεις παρα-
δοσιακών εδεσμάτων από αγνά 
προϊόντα της Χαλκιδικής. Με την 
παρουσία τους τίμησαν πολιτικοί, 
ο Πρόεδρος Περιφερειακού Επιμε-
λητηριακού Συμβουλίου Κεντρι-
κής Μακεδονίας και Πρόεδρος του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης κ Μιχάλης Ζορπί-
δης,  ο Πρόεδρος του Επιμελητηρί-
ου Κιλκίς κ. Παύλος Τονικίδης και 
πλήθος κόσμου.
Την έκθεση πλαισίωναν καθημερι-
νά μουσικές εκδηλώσεις καλλιτε-
χνικών σχημάτων και μαγειρικής 
παραδοσιακών εδεσμάτων από 
αγνά υλικά της Χαλκιδικής.

Γενική Έκθεση Νέας Προποντίδας, 
Νέα Μουδανιά, Αύγουστος 2018
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Η 9η Γενική  Έκθεση Καλυβών, με 
συμμετοχή  παραγωγών του πρω-
τογενούς τομέα, που διατηρούν 

μονάδες επεξεργασίας τοπικών 
προϊόντων και οικοτεχνίες, πραγ-
ματοποιήθηκε σε συνεργασία του 

Επιμελητηρίου Χαλκιδικής με τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Καλυβών 
«Μηκύβερνα».

9η Γενική  Έκθεση Καλυβών,
Καλύβες, Ιούλιος 2019

5ο Φεστιβάλ τοπικών προϊόντων
Αριστοτελικών & Αθωνικών Γεύσεων, Γιορτή
των επαγγελματιών, Ιερισσός, Αύγουστος 2019

Σε συνεργασία με το Επιμελη-
τήριο Χαλκιδικής πραγματοποι-
ήθηκε το 5ο Φεστιβάλ τοπικών 
προϊόντων Αριστοτελικών & 

Αθωνικών Γεύσεων από το Σω-
ματείο Επαγγελματιών Ιερισσού 
και το Δήμο Αριστοτέλη με στόχο 
την ενίσχυση της τοπικής επιχει-

ρηματικότητας και την προβολή 
των εξαιρετικών προϊόντων της 
περιοχής.
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Με μεγάλη επιτυχία και προσέ-
λευση κόσμου πραγματοποιήθηκε 
η Γενική Έκθεση Νέας Προποντί-
δας  2019 “PropontisExpo”  στην 
προβλήτα Νέων Μουδανιών, που 
διοργάνωσε το Επιμελητήριο Χαλ-
κιδικής σε συνεργασία με τον Δήμο 
Νέας  Προποντίδας, τον Οργανισμό 
Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δή-
μου Νέας Προποντίδας και το Σύλ-
λογο Εμπόρων & Επαγγελματιών 
Νέων Μουδανιών.

Την έκθεση στην οποία συμμε-
τείχαν πλήθος επιχειρήσεων από 
τους κλάδους του εμπορίου, της 
βιοτεχνίας, των υπηρεσιών και του 
τουρισμού, επισκέφθηκαν μεγάλος 
αριθμός Ελλήνων αλλά και ξένων 
τουριστών.  

Νέα Μουδανιά, Αύγουστος 2019
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Υπουργείο Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων για την εφαρμογή 
του θεσμού του “click in shop” 
(παράδοση εντός καταστήμα-
τος) στο λιανεμπόριο.

Αρμόδια Υπουργεία την επι-
στροφή του παραβόλου των 
€100 (κωδ. 2113) στους εργο-
δότες- παραγωγούς,  για την μη 
έλευση μετακλητών εργατών 
γης.

Υπουργείο Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων για τον αποκλει-
σμό επιχειρήσεων που διαθέ-
τουν υποκαταστήματα από 
προγράμματα ενίσχυσης.

Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης & Τροφίμων για έκτακτη 
στήριξη των γεωργών του το-
μέα καλλιέργειας της λεβάντας 
που πλήττονται από COVID 19.

Την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ» για 
την πορεία εργασιών για το 
«ορφανό» χιλιόμετρο στην Νέα 
Ποτίδαια.

Υπουργείο Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων για τα έκτακτα μέ-
τρα στήριξης μέσω προγραμ-
μάτων για τις επιχειρήσεις που 
παραμένουν κλειστές.

Εθνική Διεπαγγελματική 
Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς 
(ΔΟΕΠΕΛ), για Ένταξη της επι-
τραπέζιας ελιάς Χαλκιδικής στα 
ειδικότερα μέτρα ενίσχυσης επί 
μέρους προϊόντων.

Γραφείο Πρωθυπουργού και 
τους αρμόδιους Υπουργούς, 
για την άμεση εκταμίευση των 
αποζημιώσεων για τους πληγέ-
ντες της Χαλκιδικής από την θε-
ομηνία της 10ης Ιουλίου 2019.

Υπουργείο Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων σχετικά με τη δια-
φοροποίηση του ωραρίου λει-
τουργίας αγοράς και απαγόρευ-
σης της κυκλοφορίας μεταξύ 
περιοχών του ίδιου επιδημιολο-
γικού φορτίου και δημιουργία 
συνθηκών αθέμιτου ανταγωνι-
σμού από την λειτουργία των 
λαϊκών αγορών την ημέρα του 
Σαββάτου, όπου επιτρέπεται να 
πωλούνται σε αυτές βιομηχα-
νικά είδη, ενώ τα καταστήματα 
λιανεμπορίου είναι κλειστά βά-
σει κρατικής εντολής.

Υπουργείο Οικονομικών & 
Ανάπτυξης, για παράταση κα-
ταβολή 1ης δόσης μίσθωσης 
αιγιαλού για το 2021.

Αρμόδιο Υπουργείο & φο-
ρείς για προβλήματα λειτουργί-
ας των ΕΛΤΑ Ιερισσού. 

Υπουργείο Εσωτερικών 
για παράταση της ημερομη-
νίας υποβολής αίτησης έως 
31/12/2021 για μισθώσεις δη-
μοσίων ακινήτων και κυλικείων.

Υφυπουργό Οικονομικών 
κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο για 
την κατάσταση που επικρατεί 
στην κτηματική Υπηρεσία Χαλ-
κιδικής.

Κατάθεση αγωγής-μήνυσης 
του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής 
κατά του ΔΕΔΔΗΕ, για τις αλλε-
πάλληλες διακοπές ρεύματος 
και πτώση τάσης, που προκλή-
θηκαν τον Ιούλιο και τον Αύ-
γουστο σε διάφορες περιοχές 
της Χαλκιδικής.

Αρμόδια Υπουργεία για πα-
ράταση χρήσης των self test για 
τους ανεμβολίαστους εργαζό-
μενους και εργοδότες, έως το 

τέλος Οκτωβρίου 2021.

Υφυπουργό Μετανάστευσης 
& Ασύλου κ. Σοφία Βούλτεψη 
προκειμένου να συμπεριλη-
φθούν και πρόσφυγες από τα 
Κέντρα Απασχόλησης Μετανα-
στών (ΚΕΜ) στις εποχιακές ερ-
γασίες.

Υπουργείο Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων για την αντίδρασή 
του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής 
σχετικά με τα νέα μέτρα που θα 
εφαρμόζονταν στην αγορά από 
6/11 για την συμμόρφωση των 
μη εμβολιασμένων.

Τον Περιφερειάρχη Κεντρι-
κής Μακεδονίας κ. Απόστολο 
Τζιτζικώστα, τον Αντιπεριφε-
ρειάρχη Περιφερειακής Ενότη-
τας Χαλκιδικής κ. Ιωάννη Γιώρ-
γου, τον Αντιπεριφερειάρχη 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
ΠΚΜ κ. Κωνσταντίνο Γιουτίκα 
και σε όλους τους Δημάρχους 
Χαλκιδικής με προτάσεις για 
την επίλυση του ζητήματος 
των λυμάτων των Επιχειρήσεων 
Ελιάς στο Νομό Χαλκιδικής. 

Κοινή επιστολή προς την 
ΚΕΕΕ που συνυπογράφουν 15 
Πρόεδροι Επιμελητηρίων, με-
ταξύ των οποίων και το Επιμε-
λητήριο Χαλκιδικής, για την 
ανάληψη δράσεων προς την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκει-
μένου να τροποποιηθεί ο αλ-
γόριθμος της πλατφόρμας του 
συστήματος Nutri – Score, ο 
οποίος κατατάσσει τα προϊόντα 
σε διατροφικές βαθμίδες με βά-
σει την έλλειψη λιπαρών, αλά-
των ή σακχάρων κλπ.,  χωρίς 
να λαμβάνει υπόψη του άλλες 
διατροφικές ιδιότητες, ευεργε-
τικές προς τον ανθρώπινο ορ-
γανισμό.

Παρεμβάσεις 2021 προς:
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Γενικό Γραμματέα Εμπορίου 
και Καταναλωτή του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. 
Παναγιώτη Σταμπουλίδη, απο-
στολή προτάσεων με πιθανά 
πεδία συνεργασίας μεταξύ των 
Εμπορικών ή και Βιοτεχνικών 
Επιμελητηρίων Ελλάδας και Σερ-
βίας, προκειμένου να συνταχθεί 
σχετικό Μνημόνιο Κατανόησης 
μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων και της ομό-
λογης Αρχής της Δημοκρατίας 
της Σερβίας, στο πλαίσιο της συ-
νεργασίας και μεταφοράς καλών 
πρακτικών και τεχνογνωσίας.

Ενημέρωση προς τους Συλ-
λόγους & Σωματεία της Χαλκι-
δικής για υποβολή  προτάσεων 
και εν συνεχεία ανάληψη νέων 
δράσεων εκ μέρους του Επιμε-
λητήριο Χαλκιδικής καθώς και 
ενημέρωση για τυχόν προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει οποιοσ-
δήποτε κλάδος επιχειρηματικής 
δραστηριότητας της περιοχής 
τους. 

Αστυνομική Δ/νση Πολυ-
γύρου για τη σύσταση και 2ης 
Κινητής Αστυνομικής Μονάδας 
(Κ.Α.Μ.)  στη Χαλκιδική.

Υπουργείο Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας και προς το ΔΕΔΔΗΕ 
για καθυστερήσεις που παρα-
τηρούνται στη σύνδεση νέων 
παροχών.

Υπουργό Οικονομίας και  
τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επεν-
δύσεων για ενίσχυση των επιχει-
ρήσεων μέσω μικροπιστώσεων.

Δημάρχους Χαλκιδικής για 
την εφαρμογή από τους ΟΤΑ των 
μέτρων ενίσχυσης σε όλες τις 
επιχειρήσεις των Δήμων τους, 
στο πλαίσιο της αντιμετώπισης  
των συνεπειών του κινδύνου δι-
ασποράς του κορωνοϊού.

Αρμόδια Υπουργεία για την 
αποκατάσταση της ομαλής λει-
τουργίας της αγοράς & αποφυγή 
φαινομένων αθέμιτου ανταγω-
νισμού που παρατηρείται από 
τη λειτουργία των υπεραγορών 
(super market).

Περιφερειακό Επιμελητηρι-
ακό Συμβούλιο Κεντρικής Μα-
κεδονίας για λήψη μέτρων για 
την επανεκκίνηση της ελληνική 
οικονομίας, μετά την έλευση 
της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID -19.   

Υπουργό Οικονομίας και  τον 
Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύ-
σεων, για την καθολική εφαρμο-
γή των μέτρων στήριξης σε όλες 
τις επιχειρήσεις και κλάδους της 
ελληνικής οικονομίας που πλήτ-
τονται από τον κορωνοϊό. 

Υπουργό Οικονομίας και  
τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επεν-
δύσεων, για ένταξη και των φυ-
σικών προσώπων που συμμετέ-
χουν σε εταιρείες ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ & 
ΙΚΕ προκειμένου να τύχουν της 
εφαρμογής των μέτρων στήρι-
ξης, που ισχύουν για τους κλά-
δους της ελληνικής οικονομίας, 
που πλήττονται από τον κορω-
νοϊό.

Υπουργείο Οικονομικών για 
άμεση δημοσίευση ΚΥΑ για λει-
τουργία των επιχειρήσεων στον 
αιγιαλό.

Κοινή Επιστολή μας με την 
Ένωση Ξενοδόχων Χαλκιδικής 
προς τους Δημάρχους Χαλκιδι-
κής για συνάντηση στο χώρο 
τους με επαγγελματικά σωμα-
τεία και ενώσεις της κάθε περιο-
χής αναφορικά με τη λειτουργία 
των επιχειρήσεων εστίασης και 
γενικότερα της αγοράς μετά το 
άνοιγμά τους. (Πραγματοποιή-
θηκε στις 21/5/2020 στην Κασ-
σάνδρα, 27/5/2020 στην Νέα 
Προποντίδα).

Τον Πρωθυπουργό και τους 
αρμόδιους Υπουργούς για την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών 
σχετικά με την καταγραφή των 
ζημιών και ολοκλήρωση των 
πορισμάτων ελέγχου των επι-
τροπών για την εκταμίευση των 
αποζημιώσεων στους πληγέντες 
από τη θεομηνία της 10ης Ιουλί-
ου 2019 στη Χαλκιδική.

Υπουργό Δικαιοσύνης, Ανά-
πτυξης & Επενδύσεων, για την 
αναστολή των ποινών που επι-
βλήθηκαν σε καταστήματα εστί-
ασης παλαιότερα διαστήματα.  

Υπουργό Οικονομικών, 
Ανάπτυξης & Επενδύσεων & 
τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, για νέα 
5μηνη παράταση της προθε-
σμίας αντικατάστασης φορολο-
γικών ταμειακών μηχανών από 
31/7/2020 σε 31/12/2020.

Παρεμβάσεις 2020 προς:
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Κοινή παρέμβαση φορέων 
του Νομού Χαλκιδικής προς τον 
Πρωθυπουργό και τους αρμό-
διους Υπουργούς για ζητήματα 
ασφάλειας της δημόσιας υγεί-
ας, πρόληψης και περιορισμού 
της λοίμωξης COVID -19 κατά 
την τουριστική περίοδο στη 
Χαλκιδική.

Υπουργείο Τουρισμού για 
άμεση τροποποίηση της πλατ-
φόρμας του Υπουργείου για την 
υποβολή αίτησης για απόκτη-
ση του σήματος Πιστοποίησης 
“Health First”.

Υπουργείο Οικονομικών και 
την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσί-
ου (ΕΤΑΔ ΑΕ) για καθυστέρηση 
υπογραφής συμβάσεων με ιδι-
ώτες αναφορικά με την παρα-
χώρηση ή ανανέωση συμβολαί-
ων μισθώσεων σε αιγιαλό.

Τους αρμόδιους φορείς του 
Νομού  (Εισαγγελία, Λιμεναρ-
χεία, Αστυνομική Δ/νση, Δ/νση 
Υγείας, Δ/νση Εμπορίου, Κτημα-
τική Υπηρεσία) για εκτενή έλεγ-
χο στον τρόπο λειτουργίας των 
υπαίθριων καντινών.

Υπουργεία (Εργασίας, Με-
τανάστευσης και Υποδιευθύν-
σεις τους) για αύξηση του αριθ-
μού των αλλοδαπών εργατών 
γης στον νομό Χαλκιδικής για 
το 2020.

Τον Υπουργό Εργασίας & 
Μετανάστευσης για αύξηση 
του αριθμού αλλοδαπών εργα-
τών γης στο Νομό Χαλκιδικής  

για το 2020.

Τα αρμόδια Υπουργεία για 
αποκλεισμό συμμετοχής των 
Επιμελητηρίων στους Αναπτυ-
ξιακούς Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.

Αποτέλεσμα της παρέμ-
βασης ήταν η έκδοση του 
Ν.4735/12.10.2020 (ΦΕΚ 
197Α_Τροποποίηση του Κώδι-
κα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο 
πλαίσιο επιλογής διοικήσεων 
στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση 
οργανωτικών θεμάτων της Γε-
νικής Γραμματείας Ιθαγένειας 
και της Γενικής Γραμματείας 
Ανθρώπινου Δυναμικού Δη-
μόσιου Τομέα του Υπουργείου 
Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την 
αναπτυξιακή προοπτική και την 
εύρυθμη λειτουργία των Οργα-
νισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και άλλες διατάξεις), όπου στο 
άρθρο 42  «Ρυθμίσεις για τα νο-
μικά πρόσωπα των ΟΤΑ» στην 
παράγραφο 2, δίνεται πλέον η 
δυνατότητα και στα Επιμελη-
τήρια να συμμετέχουν στους 
Αναπτυξιακούς Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τα αρμόδια Υπουργεία για 
καθυστερήσεις που παρατη-
ρούνται στην έλευση των μετα-
κλητών εργατών γης τρίτων χω-
ρών από τα τελωνεία Κακαβιάς 
& Κρυσταλλοπηγής. 

Τα αρμόδια Υπουργεία (Ερ-
γασίας, ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ) για παρο-
χή διευκρινήσεων σχετικά με 
την έκδοση ΑΦΜ & ΑΜΚΑ για 

τους μετακλητούς εργάτες γης.

2η Παρέμβασή  προς τον 
Υφυπουργό Πολιτικής Προστα-
σίας κ. Νίκο Χαρδαλιά για τις 
καθυστερήσεις στην έλευση 
μετακλητών εργατών γης.

Τον Υπουργό Περιβάλλο-
ντος & συναρμόδιους Υπουρ-
γούς,  για το ενδεχόμενο επι-
βολής έκτακτης εισφοράς ή 
μείωσης των προκαθορισμέ-
νων τιμών για ΑΠΕ.

Παρέμβαση και πρότασή 
προς τις αρμόδιες Δ/νσεις του 
Υπουργείου Τουρισμού, για 
ενδυνάμωση της κατανάλω-
σης της ελιάς και σύνδεση του 
αγροδιατροφικού τομέα με τον 
τουρισμό.

Τον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. 
Μάκη Βορίδη, για την ένταξη 
της επιτραπέζιας ελιάς Χαλκι-
δικής στα ειδικότερα μέτρα ενί-
σχυσης επί μέρους προϊόντων. 
(Λύθηκε)

Υπουργείο Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων, για αποκατάστα-
ση της ομαλής λειτουργίας 
της αγοράς και την αποφυγή 
φαινομένων αθέμιτου αντα-
γωνισμού, με την παρουσίαση 
λιανικής πώλησης από μεγάλες 
αλυσίδες ηλεκτρονικών ειδών 
ως χονδρική, μέσω της μεθό-
δου του click away.  

Παρεμβάσεις 2020 προς:
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την Υπουργό Τουρισμού κ. 
Έλενα Κουντουρά και κοινο-
ποίηση προς ΚΕΕ & Επιμελητή-
ρια της Χώρας, για τις αλλαγές 
που επέφερε ο νέος νόμος 
(ΦΕΚ 3119β/31.07.2018) στις 
τεχνικές & λειτουργικές προ-
διαγραφές ενοικιαζομένων 
δωματίων και κατάταξή τους 
σε σύστημα κλειδιών, έναντι 
του παλιότερου νόμου (ΦΕΚ 
2840Β/22.10.2014), βάσει του 
οποίου εντάχθηκαν επιχειρή-
σεις στο πρόγραμμα  «Ενίσχυ-
ση της ίδρυσης & Λειτουργάς 
Νέων Τουριστικών Μικρομε-
σαίων Επιχειρήσεων». 

Σε 3 ημέρες λάβαμε απά-
ντηση από το Υπουργείο 
Τουρισμού για την ορθό-
τητα της παρέμβασής μας 
σχετικά με τις αλλαγές που 
επέφερε ο νέος νόμος (ΦΕΚ 
3119β/31.07.2018) στις τε-
χνικές & λειτουργικές προ-
διαγραφές ενοικιαζομένων 
δωματίων και κατάταξή τους 
σε σύστημα κλειδιών, έναντι 
του παλιότερου νόμου (ΦΕΚ 
2840Β/22.10.2014), καθώς και 
την πρόθεση του Υπουργείου 
για τροποποίηση της απόφα-
σής του.

Υπουργείο Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας καθώς και προς το 
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, σχετικά με την τή-
ρηση των εγγυημένων υπηρε-
σιών του ΔΕΔΔΗΕ προς τους 
καταναλωτές και την τήρηση 
των συμβατικών του υποχρε-
ώσεων προς τις επιχειρήσεις.

Πραγματοποιήθηκε σε σύ-
ντομο διάστημα και 2η πα-

ρέμβαση προς το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
καθώς και προς τον ΔΕΔΔΗΕ 
ΑΕ, σχετικά με το ίδιο θέμα.

Τη διοίκηση της ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟΣ ΑΕ, σχετικά με την πο-
ρεία εργασιών του έργου για 
την αναβάθμιση του αυτοκι-
νητόδρομου Νέων Μουδα-
νιών – Νέας Ποτίδαιας στο 
τελευταίο χιλιόμετρο πριν την 
Ποτίδαια.

Υπουργείο Οικονομικών 
με κοινοποίηση σε ΚΕΕΕ, Επι-
μελητήρια Χώρας, Βουλευτές 
του Νομού και ΜΜΕ Νομού, 
σχετικά με την εφαρμογή επι-
βολής εισφοράς του άρθρου 
1 του ν. 128/1975 με ποσοστό 
0,6% σε όλες της πάσης φύσε-
ως χορηγήσεις πιστώσεων & 
τις πάσης φύσεως χρηματοπι-
στωτικές συμβάσεις (leasing, 
factoring). 

ΚΕΕΕ & Περιφερειακό Επι-
μελητηριακό Συμβούλιο Κε-
ντρικής Μακεδονίας, για έκ-
κληση παροχής υλικής και 
οικονομικής βοήθειας για 
τους πληγέντες από την θεο-
μηνία που έπληξε τη Χαλκιδι-
κή, το βράδυ της 10ης Ιουλίου 
2019.

Υπουργεία Οικονομικών & 
Εργασίας κοινή παρέμβαση 
του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής 
& της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλ-
κιδικής, για παράταση στις κα-
ταληκτικές ημερομηνίες υπο-
χρεώσεων των επιχειρήσεων 
της Χαλκιδικής προς Δ.Ο.Υ. , 
ασφαλιστικά ταμεία κλπ, μετά 
τη θεομηνία της 10ης Ιουλίου.

Υπουργεία Οικονομικών (κ. 
Σταϊκούρα), Εργασίας & Κοι-
νωνικών Υποθέσεων (κ. Βρού-
τση) και Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίμων (κ. Βορίδη), για 
παράταση των καταληκτικών 
ημερομηνιών για φορολογικές 
και ασφαλιστικές υποχρεώ-
σεις, καθώς και για επίσπευση 
εκταμίευσης των αποζημιώσε-
ων από ΕΛΓΑ για τους αγρότες.

τον Υπουργό Οικονομι-
κών κ. Χρήστο Σταϊκούρα & 
Υπουργό Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, 
για την αποφυγή επιβολής 
εμπορικών δασμών από τις 
ΗΠΑ σε προϊόντα της ΕΕ. 

Υπουργείο Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας με αίτημα την πα-
ράταση της ημερομηνίας υπο-
βολής δηλώσεων στο Κτημα-
τολόγιο του Νομού Χαλκιδικής 
που έληγε στις 14/10/2019.

την Υπουργό Πολιτισμού & 
Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη, 
για ενημέρωσή μας σχετικά με 
την πορεία εργασιών στο Σπή-
λαιο & Μουσείο Πετραλώνων.

την ΚΕΕΕ & τα Επιμελητήρια 
της Χώρας,  των προτάσεων 
και των σχόλιών μας, σχετικά 
με την ίδρυση Τμήματος Πρω-
τογενούς Παραγωγής (Αγροτι-
κού) στα Επιμελητήρια.

την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» 
σχετικά με την απευθείας οδι-
κή σύνδεση μεταξύ των περι-
οχών  Νέων Πλαγίων – Φλογη-
τών και των Νέων Μουδαινιών.

Παρεμβάσεις 2019 προς:
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