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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΡΑΣΕΩΝ  ΕΤΟΥΣ  2020 

 
 
Εισαγωγή    
 
Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής και το Διοικητικό του Συμβούλιο έχοντας την εμπειρία 
των προηγούμενων χρόνων σχεδίασε και υλοποίησε μία σειρά σημαντικών δράσεων 
αναφορικά με τη στήριξη και την προαγωγή της επιχειρηματικότητας του Νομού και 
την ανάδειξη των υπηρεσιών και των προϊόντων της Χαλκιδικής. Το έτος 2020 
σημάδεψε τον επιχειρηματικό κόσμο τα μέτρα και οι περιορισμοί για την αποφυγή 
εξάπλωσης της πανδημίας του covid-19. Γνωρίζοντας για πρώτη φορά τη σημαίνει 
«καραντίνα» οι επιχειρήσεις παρέμεινα κλειστές για μεγάλο χρονικό διάστημα και η 
επιχειρηματικότητα μπήκε στον πάγο μαζί με την υλοποίηση των περισσότερων 
προγραμματισμένων δράσεων. Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου είχε προγραμματίσει μία 
σειρά από δράσεις βασιζόμενη σε αυτές που είχε υλοποιήσει τα προηγούμενα χρόνια 
ευελπιστώντας στην υλοποίησή τους. Λόγω των μέτρων δεν κατάφεραν να 
υλοποιηθούν μεγάλο μέρος από αυτές αλλά έδωσε βάση στην εκπαίδευση και 
επιμόρφωση των μελών του, ανέπτυξε την ικανότητα της τηλεκπαίδευσης, 
τηλεργασίας και τηλεδιάσκεψης τόσο στα μέλη του όσο και στα μέλη της Διοίκησης.  
 
Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου προσπάθησε μέσα από τις δράσεις της, τις παρεμβάσεις 
της, τις συνεργασίες με άλλους φορείς και τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε να 
καταστήσει το Επιμελητήριο Χαλκιδικής σημαντικό εργαλείο στα χέρια του 
επιχειρηματία και να δημιουργήσει κλίμα εμπιστοσύνης και ουσιαστικής συνεργασίας 
με τα μέλη του με στόχο πάντα την ανάπτυξη του Νομού. Με συνεχείς παρεμβάσεις 
και με έγγραφες προτάσεις προς την Κεντρική Εξουσία συμμετείχε στην επίλυση των 
προβλημάτων που επέφερε το κλείσιμο των επιχειρήσεων λόγο του coovid., Έτσι στο 
φετινό απολογισμό περιλαμβάνονται περιορισμένες δράσεις εξωστρέφειας και φυσικής 
παρουσίας των επιχειρήσεων μελών του αλλά έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές 
παρεμβάσεις που βοήθησαν τον επιχειρηματικό κόσμο σε μία πολύ δύσκολη χρονιά. 
Το ΔΣ για ακόμη μία χρονιά συνεχίζει το έργο του με νέες στοχευμένες δράσεις με 
στόχο την εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα μέλη του Επιμελητηρίου.  
 
 
 
Α) Συμμετοχή σε Εκθέσεις – Διοργάνωση Εκθέσεων  
 
Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής είχε και έχει ως ένα σημαντικό στόχο την προώθηση και 
την ανάδειξη τόσο του τουριστικού προϊόντος του Νομού όσο και την προώθηση των 
τοπικών προϊόντων που παράγει. Όσο αφορά το κομμάτι του τουρισμού συμμετέχει 
στον Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης Ν. Χαλκιδικής και σε συνεργασία μαζί του 
συμμετέχει με εκπροσώπους μέλη του σε διάφορες τουριστικές εκθέσεις κυρίως του 



εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού. Συνεχίστηκε και φέτος  η αποστολή αγροτικών 
προϊόντων του Νομού όπως ελιές, μέλι, λάδι, κρασί κ.α σε συνεργασία με τον 
Τουριστικό Οργανισμό για την προώθησή τους σε όσες εκθέσεις τουρισμού 
πραγματοποιήθηκαν διότι λόγο της πανδημίας του covid οι περισσότερες από αυτές 
ακυρώθηκαν. Το 2020 το Επιμελητήριο Χαλκιδικής συμμετείχε από μόνο του για 
πρώτη φορά σε μία από της μεγαλύτερες εκθέσεις εναλλακτικού τουρισμού σε 
συνεργασία με το Ελληνο – Γερμανικό Επιμελητήριο θέλοντας να αποκτήσει γνώση 
και εμπειρία στις δυνατότητες επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου αναζητώντας κι 
άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού.  Τέλος έλαβε μέρος στην έκθεση τουρισμού 
στο Βελιγράδι με μέλη του Συλλόγου Κτηματομεσιτών Χαλκιδικής. 
 
 

1. Συμμετοχή του Επιμελητηρίου μας μαζί με τέσσερις επιχειρήσεις του νομού μας, 
στην Διεθνή Έκθεση Εναλλακτικού Τουρισμού REISEN Hamburg 2020 από 5 
έως 9 Φεβρουαρίου 2020 στο Αμβούργο . 

2. Συμμετοχή – επίσκεψη του Επιμελητηρίου μας στην  έκθεση τουρισμού  SAJAM 
TURISMA 2020 στο Βελιγράδι, από 20 έως 23/02/2020 μαζί με μέλη του 
συλλόγου Μεσιτών Χαλκιδικής.   

3. Διοργάνωση συμμετοχή στην έκθεση Taste the Mediterranean Festival στα 
πλαίσια υλοποίησης δράσεων του project KOUZINA 2021 για την προβολή 
τοπικών προϊόντων του Δήμου Αριστοτέλη στην Κροατία – 

 
 
 
Β) Διοργάνωση εκδηλώσεων – ημερίδων – σεμιναρίων  
 
Στα πλαίσια ενημέρωσης και πληροφόρησης των επιχειρήσεων μελών του το 
Επιμελητήριο εν μέσω πανδημίας συνεργάστηκε με διάφορους φορείς και διοργάνωσε 
μία σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια  προς τα μέλη του σε θέματα του ενδιαφέροντος 
τους με σκοπό τη βελτίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Το 2020 η διοίκηση του 
Επιμελητηρίου κατάφερε να πραγματοποιήσει δια ζώσης όσες εκδηλώσεις είχε 
προγραμματίσει και στη συνέχεια εν μέσω της πανδημίας covid-19 επένδυσε στην εξ 
αποστάσεων εκπαίδευσης των μελών του και στην επιμόρφωσή τους σε θέματα νέων 
τεχνολογιών και πρακτικών. Επίσης κατάφερε να διοργανώσει εκδηλώσεις και 
ημερίδες με τηλεδιάσκεψη για ενημέρωση δράσεων και προγραμμάτων που 
αφορούσαν τα μέλη του.  
 

1. Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 31 Ιανουαρίου ημερίδα με 
θέμα «Δημογραφικό – Οικογένεια» στο συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου 
μας, σε συνεργασία του Συλλόγου Τριτέκνων Δήμου Πολυγύρου και του 
Επιμελητηρίου μας υπό ην αιγίδα του Δήμου Πολυγύρου. 

2. Συνδιοργάνωση ημερίδας με το Σωματείο Αδειούχων Επαγγελματιών Ψυκτικών 
& Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Νομού Θεσσαλονίκης το απόγευμα της 
Δευτέρας 17/02/2020 στο Συνεδριακό μας με θέμα «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
ΕΛΕΓΧΟΥ». 

3. Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 19 Φεβρουαρίου σεμινάριο – 
ημερίδα με θέμα «Branding : Το εισιτήριο για μια πετυχημένη διεθνή πορεία», 
σε συνεργασία με την εταιρία συμβούλων & επιχειρήσεων OECON Group κα 
Τσαλταμπάση, που θα περιλαμβάνει και την επιλογή τεσσάρων υποψηφίων 
επιχειρηματιών για να συμμετέχουν σε ένα δομημένο Πρόγραμμα Mentoring, 
προκειμένου να αναπτύξουν το εταιρικό τους Brand, και να μπορέσουν να 
εξάγουν.  

4. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων έρευνας με θέμα «Οι συνέπειες της πανδημίας 
στις επιχειρήσεις της Χαλκιδικής» στις 1 Σεπτεμβρίου, σε συνέντευξη τύπου 
προς τα ΜΜΕ που διοργανώθηκε στο Συνεδριακό μας Κέντρο.  



5. Διοργάνωση και διεξαγωγή εξ αποστάσεων σεμιναρίων για τα μέλη του 
Επιμελητηρίου με δύο θεματικές ενότητες α) managment και β) ψηφιακή 
αναβάθμιση επιχειρήσεων  

6. Διοργάνωση e – εκδήλωσης το απόγευμα της Δευτέρας 21/9 με τον Ειδικό 
Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κου Φώτη Χουρμούση για το 
πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ . 

7. Διοργάνωση εκδήλωσης το πρωί της 29ης Οκτωβρίου στο συνεδριακό μας 
κέντρο, για την λήξη του ευρωπαϊκού προγράμματος “BRANDING Mentoring 
- Brand building of EU Enterprises through Mentoring”, όπου συμμετείχε 
και το Επιμελητήριό μας μαζί με άλλους 6 φορείς από 5 Ευρωπαϊκές χώρες , ως 
εταίρος του προγράμματος.   

8. Διοργάνωση τηλεσεμιναρίου την Τετάρτη 09 Νοεμβρίου σε συνεργασία με την 
εταιρία συμβούλων ALPHA PLAN με θέμα «Οργάνωση & διοίκησης μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων». 

9. Διοργάνωση τηλεσεμιναρίου την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου σε συνεργασία με 
την εταιρία συμβούλων ALPHA PLAN με θέμα «Ψηφιακή Αναβάθμιση 
Επιχειρήσεων – Κοινωνικά Δίκτυα». 

10. Διοργάνωση εκδήλωσης προώθησης τοπικής φέτας του Δήμου Αριστοτέλη στο    
      Παρίσι της Γαλλίας στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης KOUZINA 2021- 

 
 
 
Γ) Συναντήσεις εργασίας  
 
Στα πλαίσια συνεργασίας με άλλους φορείς όπως Δήμους, Περιφέρεια, Επιμελητήρια 
και Υπουργεία πραγματοποίησε και συμμετείχε σε διάφορες συναντήσεις στις οποίες 
ζητήθηκε να παραστεί εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου μας.  
 
1. Συνάντηση στις 12 Μαρτίου της επιτροπής ενέργειας της ΚΕΕΕ, όπου συμμετέχει 

και το Επιμελητήριό μας, με την Γενική Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων 
Υλών, κα Αλεξάνδρα Σδούκου.  

 
 
 
Δ) Επισκέψεις  
 
Το 2020 οι επισκέψεις επισήμων εκπροσώπων τόσο κυβερνητικών όσο και άλλων 
φορέων ήταν περιορισμένες στο χώρο του Επιμελητηρίου λόγω των ιδιαίτερων 
συνθηκών της πανδημίας. Πάρ αυτά πραγματοποιήθηκαν κάποιες επισκέψεις 
προκειμένου να συζητηθούν θέματα που απασχολούν τις παραγωγικές τάξεις του 
Νομού μας. Επίσης διάφορες οργανωμένες ενώσεις, εκπρόσωποι εμπορικών και 
επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων του Νομού επισκέφτηκαν τη Διοίκηση 
του Επιμελητηρίου παραθέτοντας τα προβλήματά τους, τις προτάσεις τους και 
ζητώντας μία άμεση και εποικοδομητική συνεργασία.  
 
1. Συνάντηση το πρωί της Δευτέρας 03 Αυγούστου στα γραφεία του Επιμελητηρίου 

μας με τον βουλευτή του ΚΙΝΑΛ κου Πάνα Απόστολο και συζήτηση με τον πρόεδρο 
για επιχειρηματικά θέματα του νομού μας & προβλήματα εν όψει κορωνοϊού.  

2. Συνάντηση το απόγευμα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου με εκπροσώπους Σωματείων 
& Συλλόγων του νομού μας για παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας «Οι 
συνέπειες της πανδημίας στις επιχειρήσεις της Χαλκιδικής» και υποβολή 
προτάσεών τους για μέτρα ελάφρυνσης επιχειρήσεων. 

 
 
 
Ε) Εθνικά και Ευρωπαικά Προγράμματα  



 
Το 2018 για το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ήταν η χρονιά αφετηρίας για την ένταξή του 
σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Το 2020 συνεχίστηκε η συμμετοχή του 
Επιμελητηρίου σε διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και ξεκίνησαν οι συναντήσεις 
των εταίρων για την υλοποίηση των εγκεκριμένων. Η  διοίκηση θέτοντας ως στόχο 
την υλοποίηση δράσεων για τα μέλη του χρηματοδοτούμενες από άλλες πηγές πέραν 
των τακτικών εσόδων του φορέα από τις συνδρομές των μελών του, συνέχισε τη 
συνεργασία του με έμπειρους εξωτερικούς συνεργάτες προκειμένου να συνεχιστεί η 
υποβολή προτάσεων ένταξης για το Επιμελητήριο σε εθνικά και ευρωπαϊκά 
προγράμματα τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα υλοποίησης εξειδικευμένων νέων 
δράσεων . Το 2020 δυστυχώς λόγω την πανδημίας του covid-19 υπήρξε πάγωμα των 
προκηρύξεων νέων ευρωπαϊκών προγραμμάτων συνεπώς οι δράσεις περιορίστηκαν σε 
αυτά που όριζαν τα ήδη εγκεκριμένα. 
 
1. Στις 25 & 26 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στο Usak (Ουσάκ) της Τουρκίας η 

πρώτη συνάντηση των εταίρων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +, με 
τίτλο Practices for Increasing Export  - oriented Entrepreneurial Skills of 
VET Learners (Πρακτικές Αύξησης των Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων των 
Εκπαιδευόμενων Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) . 

2. Υποβολή στις 23 Νοεμβρίου 2020, αίτησης ένταξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» με 
τίτλο «Envi4Travel: Ψηφιακή πλατφόρμα παρακολούθησης περιβαλλοντικών και 
κλιματικών δεικτών που επηρεάζουν τις δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού 
στην ΠΚΜ» σε συνεργασία με την εταιρία «ΔΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ», με έδρα Θεσσαλονίκη καθώς και το ΑΠΘ – Ειδικός 
λογαριασμός κονδυλίων έρευνας. 

3. Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Branding Mentoring  
πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη εκπαιδευτικό σεμινάριο με συμμετέχοντες 
επιχειρηματίες του Νομού.  

4. Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Practices for Increasing Export 
εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου και εκπρόσωπος της εταιρείας που διαχειρίζεται τα 
προγράμματα του Επιμελητηρίου μετέβησαν στο Ουσάκ της Τουρκίας για να 
παραστούν σε εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος.  

5. Συμμετοχή εκπροσώπων του Επιμελητηρίου σε συνάντηση των συμμετεχόντων 
του προγράμματος Migrandt and Refugee Workers στο Βέλγιο. 

 
 
 
ΣΤ) Επιχορήγηση Δράσεων  – Οικονομικές Ενισχύσεις  
 
Δίνοντας μία άλλη διάσταση στην έννοια της οικονομικής ενίσχυσης η διοίκηση 
συνέχισε και το 2020 να υλοποιεί δράσεις προς όφελος των μελών του έπειτα από 
προτάσεις των εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων του Νομού. Βασιζόμενη στο 
νέο Επιμελητηριακό Νόμο υλοποίησε δράσεις ανά περιοχή έπειτα από προτάσεις των 
κατά τόπους Συλλόγων. Οι συγκεκριμένες δράσεις του 2020 είχαν ως κύριο στόχο τη 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες του Νομού.  Το 
αποτέλεσμα των δράσεων αυτών του Επιμελητηρίου ήταν να ενεργοποιηθούν εκ νέου 
οι εμπορικοί, τουριστικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι του Νομού προσπαθώντας να 
καταθέσουν στο Επιμελητήριο αναπτυξιακές προτάσεις για τις περιοχές τους 
πρωτότυπες και καινοτόμες.  
 
1. Επιχορήγηση Συλλόγου Ηλεκτρολόγων Βάση της απόφασης του ΔΣ Νο 64 

Πρακτικό Νο 8/25-11-19 με σκοπό την υλοποίηση δράσης που σχετίζεται με την 
καταστολή του φαινομένου της παραοικονομίας και την προφύλαξη της υγείας 
των πολιτών – 



2. Εκτύπωση διαφημιστικό φυλλάδιο με πληροφορίες για τη διανομή στους τουρίστες 
– επισκέπτες της περιοχής Μεταμόρφωσης έπειτα από σχετική πρόταση του 
Συνδέσμου Επιχειρήσεων Τουριστικής Προώθησης Μεταμόρφωσης  

3. Εκτύπωσε και τοποθέτηση δύο φωτεινές επιγραφές με χάρτη επιχειρήσεων και 
σημείων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος της περιοχής Ουρανούπολης  έπειτα από 
σχετική πρόταση του Συλλόγου Επαγγελματιών Ουρανούπολης. 

4. Εκτύπωσε και τοποθέτησε πινακίδες καλωσορίσματος στην περιοχή της Ιερισσού 
έπειτα από πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου Ιερισσού  

5. Εκτύπωσε και τοποθέτησε δύο φωτεινές επιγραφές με χάρτη με τις επιχειρήσεις 
και τα σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος στην περιοχή της Γαλάτιστας 

6. Εκτύπωσε και τοποθέτησε τρείς φωτεινές  επιγραφές  με τις επιχειρήσεις μέλη του 
Επιμελητηρίου και τα σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος στις περιοχές Βουρβουρού 
- Ακτή Σαλονικιού και Όρμο Παναγίας -Μεταφορά  

7. Εκτύπωσε ενημερωτικό εντύπου δράσεων Συλλόγου Μεσιτών Χαλκιδικής υπο 
μορφή ημερολογίου έτους 2021 

8. Εκτύπωσε ενημερωτικό φυλλάδιο με πληροφορίες για τους επισκέπτες της 
περιοχής Ιερισσού έπειτα από πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου Ιερισσού. 

 
 
 
Ζ) Δράσεις Στήριξης Τουριστικού Προϊόντος του Νομού 
 
 
Η διοίκηση βασιζόμενη σε ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα του Νομού, το 
τουριστικό προϊόν, το οποίο στηρίζει κατά ένα μεγάλο μέρος την οικονομία της 
Χαλκιδικής αλλά και ολόκληρης της χώρας, ανέπτυξε συνεργασίες και πρωτοβουλίες 
για την περαιτέρω προώθησή του αλλά και τη σύνδεσή του με τον πρωτογενή τομέα. 
Μέσω του Τμήματος Τουρισμού αλλά και του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής 
έχουν σχεδιάσει μία σειρά από καινοτόμες και ευέλικτες στρατηγικές που θα 
συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξή του τουρισμού για τα επόμενα χρόνια σε 
συνδυασμό με την προσπάθεια καθιέρωσης του Νομού Χαλκιδικής ως γαστρονομικό 
προορισμό οι οποίες προβλέπονται να επαναενεργοποιηθούν και να προϋπολογιστούν 
από την επόμενη χρονιά καθώς η πανδημία του covid -19 πάγωσε τις 
προγραμματισμένες δράσεις του 2020 με ελάχιστες εξαιρέσεις όσων πρόλαβαν να 
πραγματοποιηθούν το πρώτο τρίμηνο του έτους.  
 
Το Επιμελητήριο το 2019 δημιούργησε επαναχρησιμοποιούμενη τσάντα με το 
λογότυπο του Επιμελητηρίου και με συγκεκριμένο μήνυμα προσέλκυσης των 
τουριστών στη Χαλκιδική αλλά και προτίμησης των τοπικών προϊόντων του Νομού τις 
οποίες και παραλάβαμε αρχές του 2020. Όσο το επέτρεψαν οι συνθήκες διανεμήθηκε 
ένα μέρος τους στους κατά τόπους εμπορικούς Συλλόγους με σκοπό να τις διαθέσουν  
στις επιχειρήσεις μέλη της κάθε περιοχής. Η δράση αυτή έχει ως κύριο στόχο οι 
επισκέπτες του Νομού να ψωνίζουν από το Νομό και να προτιμούν τα τοπικά προϊόντα 
και τις τοπικές αγορές.   
 
 
 
Η) Δράσεις στήριξης των επιχειρήσεων μελών του Επιμελητηρίου – Παροχή  
ανταποδοτικών υπηρεσιών  
 
Μερικοί από τους βασικότερους στόχους του Επιμελητηρίου είναι να στηρίζει τις 
επιχειρήσεις μέλη του στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, να κάνει παρεμβάσεις και 
να προσπαθεί με κάθε τρόπο για την επίλυσή τους, να δημιουργεί τις κατάλληλες 
συνθήκες για την προώθηση των προϊόντων τους, να τους ενημερώνει για τις 



συνεχείς εξελίξεις και αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και να δημιουργεί 
ανταποδοτικές υπηρεσίες προς τα μέλη του. Βασιζόμενοι στα ανωτέρω 
πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις από το Επιμελητήριο για το έτος 2020. 
 
 
1. Ενημέρωση στις 10/02/2020 με επιστολή προς τους Συλλόγους & Σωματεία του 

νομού μας, για υποβολή  προτάσεών τους για ανάληψη νέων δράσεων από το 
Επιμελητήριο καθώς και ενημέρωση για τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζει 
οποιοσδήποτε κλάδος επιχειρηματικής δραστηριότητας του νομού μας .  

2. Αποτέλεσμα της από 17/8 παρέμβασής μας προς αρμόδιους υπουργούς για 
αποκλεισμό συμμετοχής των Επιμελητηρίων στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ήταν η έκδοση του Ν.4735/12.10.2020 (ΦΕΚ 
197Α_Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής 
διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων τηςΓενικής 
Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού 
Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή 
προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και άλλες διατάξεις), όπου στο άρθρο 42  «Ρυθμίσεις για τα νομικά πρόσωπα των 
ΟΤΑ» στην παράγραφο 2, δίνεται πλέον η δυνατότητα και στα Επιμελητήρια να 
συμμετέχουν στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

3. Και το 2020 συνέχισε να παρέχει δωρεάν cloud ανταποδοτικές υπηρεσίες στα μέλη 
του όσο αφορά την τουριστική αγορά, την ηλεκτρονική αγορά με τη δυνατότητα 
δημιουργίας e-shop και το σύμβουλο του επιχειρηματία μέσω του site του 
Επιμελητηρίου.  

4. Εξακολούθησε να παρέχει για ακόμη ένα έτος τη δυνατότητα δωρεάν 
επιχειρηματική πληροφόρηση στα μέλη του σε περίπτωση που θέλουν να μάθουν 
την πιστοληπτική ικανότητα πιθανών συνεργατών τους τόσο σε Ελλάδα όσο και 
στο εξωτερικό. 

5.  Εκτύπωσε επιτραπέζια ημερολόγια τύπου Δ με παραδοσιακές συνταγές της 
Χαλκιδικής με τοπικά προιόντα του Νομού και τα μοίρασε σε επιχειρήσεις μέλη 
του.  

6. Εκτύπωσε ημερολόγια του νέου έτους 2021 με ένθετο έντυπο δράσεων του 
Επιμελητηρίου τα οποία διανεμήθηκαν στα μέλη του Επιμελητηρίου με σκοπό την 
προσέλκυση των επιχειρήσεων μελών να συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις που 
διοργανώνει το Επιμελητήριο. 

7. Το 2020 όσο ποτέ άλλοτε παρουσιάστηκε η ανάγκη άμεσης πληροφόρησης των 
μελών του Επιμελητηρίου για τις καθημερινές εξελίξεις στον επιχειρηματικό κλάδο 
λόγο των απαγορεύσεων εξ αιτίας της πανδημίας. Αγόρασε 25.000 sms για 
αποστολή ενημερώσεων στα μέλη του Επιμελητηρίου για θέματα του 
ενδιαφέροντες τους  

 
 
 
Θ) Δράσεις θεσμικής εκπροσώπησης  
 
Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής συμμετέχει ενεργά με εκπροσώπους του και σε άλλους 
φορείς παρακολουθώντας τις εξελίξεις που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, το 
εμπόριο και την ανάπτυξη.  
 
1. Συμμετοχή μας στις 27/02/2020 στη ΓΣ της ΑΝΕΜ & επανεκλογή του προέδρου 

κου Κουφίδη,  μετά από αρχαιρεσίες, για τα επόμενα 4 χρόνια στη θέση του 
Αντιπροέδρου του ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ.  

 
 
 



Ι) Κοινωνικές Δράσεις  
 
Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής πέραν των δράσεων που πραγματοποιεί για την ανάδειξη 
και ανάπτυξη της επιχειρηματικής κοινότητας του Νομού, υλοποίησε και μία σειρά από 
δράσεις κοινωνικού περιεχομένου στα πλαίσια των δυνατοτήτων του και βάση όσων 
του επιτρέπει η Επιμελητηριακή νομοθεσία να υλοποιεί. Το 2020 ένα έτος στο οποίο 
υπήρχαν περιοριστικά μέτρα και απαγορεύσεις λόγω του covid-19 στη νομοθεσία 
υπήρξαν οι σχετικές τροποποιήσεις για τη δυνατότητα παροχής βοήθειας από τα 
Επιμελητήρια στις δομές υγείας προκειμένου να βοηθήσουν στον περιορισμό 
εξάπλωσης της πανδημίας.  
 
1. Παράδοση αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (μάσκες , γάντια & ποδονάρια) την 

Μ.Πέμπτη 16 Απριλίου στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής για την αντιμετώπιση 
των αναγκών του, λόγω κορωνοϊού . 

2. Παράδοση υγειονομικού υλικού (μάσκες & γάντια) στις 09 Ιουνίου στο Σωματείο 
Επαγγελματιών Εκπαιδευτών Οδηγών αυτοκινήτων & μοτοσυκλετών Νομού 
Χαλκιδικής ως δωρεά στο πλαίσιο της λήψης μέτρων λόγω του κορωνοϊού. 

3. Παράδοση στις 10 Ιουνίου προς το Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου σύγχρονου 
τεχνολογικού εξοπλισμού (3 monitors ασθενών ζωτικών παραμέτρων Bistos BT-
770), ως νέα δωρεά , για την κάλυψη αναγκών του στην αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού.  

 
 
 
Κ) Παρεμβάσεις – Επιστολές και Προτάσεις  
 
 
1. Αποστείλαμε την Τρίτη 04 Φεβρουαρίου στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και 

Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων Κο Παναγιώτη 
Σταμπουλίδη, προτάσεις μας με τα πιθανά πεδία συνεργασίας μεταξύ των 
Εμπορικών ή και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων των δύο κρατών, στο πλαίσιο της 
συνεργασίας και μεταφοράς καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας, προκειμένου να 
συνταχθεί σχετικό Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και της ομόλογης Αρχής της Δημοκρατίας της Σερβίας. 

2. Επιστολή μας στις 26/02/2020 προς την Αστυνομική Δ/νση Πολυγύρου για τη 
σύσταση και 2ης Κινητής Αστυνομικής Μονάδας (Κ.Α.Μ.)  στη Χαλκιδική. 

3. Επιστολή μας την Παρασκευή 28/02/2020 προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας και προς την ΔΕΔΔΗΕ για καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη 
σύνδεση νέων παροχών . 

4. Επιστολή παρέμβασή μας την Δευτέρα 23 Μαρτίου, προς τον Υπουργό Οικονομίας 
και  τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, για την καθολική εφαρμογή των 
μέτρων στήριξης σε όλες τις επιχειρήσεις και κλάδους της ελληνικής οικονομίας 
που πλήττονται από τον κορωνοϊό.  

5. Επιστολή παρέμβασή μας την Πέμπτη 26 Μαρτίου προς τον Υπουργό Οικονομίας 
και  τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, για ένταξη και των φυσικών 
προσώπων που συμμετέχουν σε εταιρείες ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ προκειμένου να 
τύχουν της εφαρμογής των μέτρων στήριξης που ισχύουν στους κλάδους της 
ελληνικής οικονομίας που πλήττονται από τον κορωνοϊό. 

6. Επιστολή παρέμβασή μας την Δευτέρα 30 Μαρτίου προς τον Υπουργό Οικονομίας 
και  τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων για ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω 
μικροπιστώσεων . 

7. Επιστολή την Τρίτη 31 Μαρτίου, προς τους Δημάρχους Χαλκιδικής για εφαρμογή 
και από τους ΟΤΑ των μέτρων ενίσχυσης σε όλες τις επιχειρήσεις των Δήμων τους 
στα πλαίσια της αντιμετώπισης  των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 
κορωνοϊού. 



8. Επιστολή παρέμβασή μας την Τετάρτη 08 Απριλίου προς αρμόδια Υπουργεία για 
την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς & αποφυγή φαινομένων 
αθέμιτου ανταγωνισμού που παρατηρείται από τη λειτουργία των υπεραγορών 
(super market). 

9. Επιστολή μας στις 14 Απριλίου προς το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο 
Κεντρικής Μακεδονίας για λήψη μέτρων για την επανεκκίνηση της ελληνική 
οικονομίας, μετά την έλευση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19.    

10.Επιστολή _παρέμβασή μας στις 14/5 προς το Υπουργείο Οικονομικών για άμεση 
δημοσίευση ΚΥΑ για λειτουργία των επιχειρήσεων στον αιγιαλό. 

11.Κοινή Επιστολή μας με την ένωση Ξενοδόχων Χαλκιδικής στις 15/5 προς 
Δημάρχους Χαλκιδικής για συνάντηση στο χώρο τους με επαγγελματικά σωματεία 
και ενώσεις της κάθε περιοχής για τη λειτουργία των επιχειρήσεων της εστίασης 
και γενικότερα της αγοράς μετά το άνοιγμά τους. (πραγματοποιήθηκε στις 21/5 
στην Κασσάνδρα, 27/5 στην Νέα Προποντίδα). 

12.Επιστολή μας στις 18/5 προς πρωθυπουργό και αρμόδιους υπουργούς για την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών για καταγραφή των ζημιών και ολοκλήρωση των 
πορισμάτων ελέγχου των επιτροπών για την εκταμίευση των αποζημιώσεων στους 
πληγέντες από τη θεομηνία της 10ης Ιουλίου 2019 στη Χαλκιδική. 

13.Επιστολή – παρέμβασή μας στις 20/05/2020 προς Υπουργό Δικαιοσύνης, 
Ανάπτυξης & Επενδύσεων , για αναστολή ποινών που επιβλήθηκαν σε 
καταστήματα εστίασης παλαιότερα διαστήματα.   

14.Παρέμβασή μας στις 03 Ιουνίου προς Υπουργό Οικονομικών , Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων & Διοικητή ΑΑΔΕ, για νέα παράταση της προθεσμίας για 
αντικατάσταση φορολογικών ταμειακών μηχανών από 31/7 σε 31/12/2020. 

15.Κοινή παρέμβαση φορέων νομού Χαλκιδικής στις 05/06/2020 προς τον 
πρωθυπουργό και αρμόδιους υπουργούς για ζητήματα ασφάλειας της δημόσιας 
υγείας και πρόληψη και περιορισμός της λοίμωξης COVID -19 την τουριστική 
περίοδο στη Χαλκιδική. 

16.Παρέμβασή μας στις 12/6 προς το Υπουργείο Τουρισμού για άμεση τροποποίηση 
της πλατφόρμας του Υπουργείου για την υποβολή αίτησης για απόκτηση του 
σήματος Πιστοποίησης “Health First”. 

17.Παρέμβασή μας στις 25/6 προς Υπουργείο Οικονομικών και Εταιρία Ακινήτων 
Δημοσίου (ΕΤΑΔ ΑΕ) για καθυστέρηση υπογραφής συμβάσεων με ιδιώτες για 
παραχώρηση ή ανανέωση συμβολαίων μισθώσεων σε αιγιαλό . 

18.Επιστολή μας στις 6 Ιουλίου προς αρμόδιους φορείς του νομού μας (Εισαγγελία, 
Λιμεναρχεία, Αστυνομική Δ/νση, Δ/νση Υγείας, Δ/νση Εμπορίου, Κτηματική 
Υπηρεσία) για εκτενή έλεγχο στον τρόπο λειτουργίας των υπαίθριων καντινών. 

19.Παρέμβασή μας στις 23 Ιουλίου προς αρμόδια Υπουργία (Εργασίας, 
Μετανάστευσης και Υποδιευθύνσεις τους ) για αύξηση του αριθμού των 
αλλοδαπών εργατών γης στον νομό Χαλκιδικής για το 2020. 

20.Παρέμβασή μας στις 23 Ιουλίου προς Υπουργό Εργασίας & Μετανάστευσης για 
αύξηση του αριθμού αλλοδαπών εργατών γης στο νομό μας για το 2020. 

21.Παρέμβασή μας στις 17 Αυγούστου προς αρμόδια Υπουργεία για αποκλεισμό 
συμμετοχής των Επιμελητηρίων στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

22.Παρέμβασή μας στις 31 Αυγούστου προς τα αρμόδια Υπουργεία για καθυστερήσεις 
που παρατηρούνται στην έλευση των μετακλητών εργατών γης τρίτων χωρών από 
τα τελωνεία Κακαβιάς & Κρυσταλλοπηγής.  

23.Παρέμβασή μας στις 8 Σεπτεμβρίου προς αρμόδια Υπουργεία (Εργασίας, ΕΦΚΑ, 
ΑΑΔΕ) για παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την έκδοση ΑΦΜ & ΑΜΚΑ για τους 
μετακλητούς εργάτες γης. 

24. 2η Παρέμβασή μας προς κο Χαρδαλιά στις 14/9, για καθυστερήσεις στην έλευση 
μετακλητών εργατών γης. 

25.Αποστολή της έρευνας του Επιμελητηρίου μας για τις συνέπειες την πανδημίας 
στην επιχειρηματικότητα του νομού μας στον πρωθυπουργό & σε  Υπουργούς της 



Κυβέρνησης στις 14/9, συνοδευόμενη με τις προτάσεις μας για την επανεκκίνηση 
της οικονομίας μετά covid εποχή . 

26.Παρέμβαση την Τετάρτη 07/10 προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων, κο Βορίδη, για την ένταξη της επιτραπέζιας ελιάς Χαλκιδικής, στα 
ειδικότερα μέτρα ενίσχυσης επί μέρους προϊόντων. 

27.Παρέμβασή μας στις 03 Νοεμβρίου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & 
συναρμόδιους υπουργούς,  για το ενδεχόμενο προοπτικής επιβολής έκτακτης 
εισφοράς ή μείωσης των προκαθορισμένων τιμών για ΑΠΕ. 

28.Παρέμβασή και πρότασή μας στις 11 Νοεμβρίου προς αρμόδιες Δ/νσεις του 
Υπουργείου Τουρισμού, για ενδυνάμωση της κατανάλωσης της ελιάς και σύνδεση 
του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό. 

29.Παρέμβασή μας την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2020 προς το Υπουργείο Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων, για αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και την 
αποφυγή φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού, με την παρουσίαση λιανικής 
πώλησης από μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρονικών ειδών ως χονδρική, μέσω της 
μεθόδου του click away.   

 
 
 
Λ) Μελέτες και έρευνες  
 
1. Διοργάνωση έρευνας στις 2 Ιουλίου για σύγκριση τζίρου των επιχειρήσεων και των 

πέντε Δήμων του νομού Χαλκιδικής, μεταξύ Ιουνίου 2019 & Ιουνίου 2020 σε 
επιχειρήσεις πρατηρίων καυσίμων (-47%) , εστίασης (-45%), εμπορικών 
καταστημάτων (-53%) , τουριστικών καταλυμάτων (-80%) , φούρνους & 
ζαχαροπλαστεία (-52%) , κάβες ποτών (-51%) .   

2. Το 2020 λόγω του covid-19 η Διοίκηση αποφάσισε και πραγματοποίηση έρευνα 
αγοράς για τις συνέπειες του covid-19 στις επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου 
Χαλκιδικής.  

 
 
 
Εσωτερική Λειτουργία του Επιμελητηρίου  
 
 
Μέσα στο έτος 2019 η διοίκηση του Επιμελητηρίου ανέλαβε ενεργή δράση 
συντονισμού των προσπαθειών επίλυσης του θέματος λύσης και εκκαθάρισης του ΚΕΚ 
– ΚΕΠΑΚ στο οποίο συμμετείχε ως μέτοχος. Έπειτα από την κατάθεση ασφαλιστικών 
μέτρων των εργαζομένων του ΚΕΚ – ΚΕΠΑΚ για την καταβολή δεδουλευμένων και τη 
διαπίστωση ότι οι εκκαθαριστές δεν έχουν ολοκληρώσει τη λύση και εκκαθάριση της 
εταιρείας με αποτέλεσμα να τρέχουν πρόστιμα και προσαυξήσεις. Το 2020 στην 
προσπάθεια επίλυσης του θέματος και την οριστική λύση και εκκαθάριση της εταιρείας 
καταβλήθηκε ένα μέρος των καταλογισθέντων οφειλών από δικαστικές αποφάσεις και 
πραγματοποιήθηκαν οι κατάλληλες ενέργειες ώστε να λυθεί οριστικά η εταιρεία και να 
καταβληθούν από τα συμμετέχοντα μέλη τα οφειλόμενα ποσά που τους αναλογούν. 
 
Το 2020 λόγω των δύσκολων συγκυριών που βίωναν οι επιχειρήσεις από τους 
περιορισμούς του covid η διοίκηση αποφάσισε να παρέχει δωρεάν τις ανταποδοτικές 
υπηρεσίες του Επιμελητηρίου χωρίς την καταβολή της ετήσιας συνδρομής.  
Βασιζόμενοι στις σχετικές αποφάσεις των διοικήσεων στάλθηκαν βεβαιωτικοί 
κατάλογοι στις Δ.Ο.Υ για τη βεβαίωση των οφειλόμενων παρελθόντων συνδρομών 
των μελών του Επιμελητηρίου για το έτος 2010. 
 
Το 2020 δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την ψηφιακή αναβάθμιση του Επιμελητηρίου 
μέσω χρηματοδοτούμενου προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του 
ΕΣΠΑ 2014 - 2020 έως το τέλος του 2020 πραγματοποιήθηκε η σχετική ανάθεση σε 



ανάδοχο εταιρεία για την υλοποίησή του. Το πρόγραμμα ύψους 194.890,00 € έχει ως 
στόχο την ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου και την εφαρμογή 
του e-chamber παρέχοντας όλες τις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου ηλεκτρονικά χωρίς 
την αυτοπρόσωπη παρουσία του μέλους. 
 
Στόχος της διοίκησης είναι πάντα η άμεση ενημέρωση των μελών του και η παροχή 
στήριξης και βοήθειάς τους προς κάθε κατεύθυνση. Προτεραιότητά της Διοίκησης είναι 
η παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών προς όφελος των εγγεγραμμένων μελών του 
μέσα από τα προγράμματα που συμμετέχει, τις δράσεις που υλοποιεί και από τις 
παρεμβάσεις του προς την Κεντρική Διοίκηση. 
 
Για να επιτευχθεί αυτό ο φορέας προσπαθεί με κάθε τρόπο να χτίσει σχέση 
εμπιστοσύνης με τα μέλη του και προς αυτή την κατεύθυνση η διοίκηση εργάζεται 
ακούραστα και αδιαλείπτως.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


