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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 2021 εν 
μέσω των περιορισμών και των μέτρων λόγω της πανδημίας η Διοίκηση του 
Επιμελητηρίου προγραμμάτισε 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. Έτσι στο φετινό απολογισμό 
περιλαμβάνονται δράσεις που πραγματοποιούνταν και τα προηγούμενα χρόνια αλλά 
και 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 (λόγω των απαγορεύσεων του covid – 19) και συμμετείχε ο 
Οργανισμός. Το 2021 ήταν η χρονιά διοργάνωσης της ηλεκτρονικής FOOD EXPO 2021 
μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις τροφίμων και ποτών της χώρας.  



Τέλος έλαβε μέρος στη διοργάνωση της 84ης ΔΕΘ με την Κεντρική Ένωση 
Επιμελητηρίων η οποία για ακόμη μία χρονιά δέσμευση ένα ολόκληρο περίπτερο για 
τη συμμετοχή των Επιμελητηρίων. Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής άδραξε αυτή την 
ευκαιρία και συμμετείχε με τρείς επιχειρήσεις μέλη του που εξέθεσαν τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες σε μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις των Βαλκανίων.  
 
 
1. Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στις 14 – 18 Ιουνίου συμμετείχε στην Διεθνή Έκθεση 

Τροφίμων και Ποτών Food Expo Digital 2021 με έξι (6) επιχειρήσεις μέλη του. Η 
έκθεση λόγω των επιδημιολογικών δεδομένων υλοποιήθηκε για πρώτη φορά σε 
ψηφιακή μορφή μέσω μιας custom made ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

2. Συμμετοχή του Επιμελητηρίου με τρεις επιχειρήσεις μέλη του από 11 – 
19/09/2021 στην 85η ΔΕΘ σε συνεργασία με την ΚΕΕΕ, στο περίπτερο 3 stand B1. 

3. Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του project KOUZINA 2021 σε συνεργασία με το 
Δήμο Αριστοτέλη διοργάνωσε αποστολή εκπροσώπων οινοπαραγωγικών 
επιχειρήσεων στο Bordeaux της Γαλλίας για τη στοχευμένη προώθησή των 
οινικών προϊόντων της Βορείου Χαλκιδικής  
 

 
 
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 2021 η διοίκηση του 
Επιμελητηρίου 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. Σε συνεργασία με την εταιρία συμβούλων ALPHΑ PLAN Consultants, 

πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 9 Φεβρουαρίου, ΔΩΡΕΑΝ τρίωρο 
διαδικτυακό σεμινάριο για τα μέλη του Επιμελητηρίου μας, με θέμα «ΗΓΕΣΙΑ».  

2. Σε συνεργασία με την εταιρία συμβούλων ALPHΑ PLAN Consultants, 
πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 11 Φεβρουαρίου, ΔΩΡΕΑΝ τρίωρο 
διαδικτυακό σεμινάριο για τα μέλη του Επιμελητηρίου μας, με θέμα «Branding & 
Οργάνωση για μεταποιητικές επιχειρήσεις».  

3. Σε συνεργασία με την εταιρία συμβούλων ALPHΑ PLAN Consultants, 
πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 17 Φεβρουαρίου, ΔΩΡΕΑΝ τρίωρο 
διαδικτυακό σεμινάριο για τα μέλη του Επιμελητηρίου μας, με θέμα «Οργάνωση – 
Βελτίωση & Τεχνικές προμηθειών».  

4. Πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρία συμβούλων ALPHΑ PLAN 
Consultants, το απόγευμα της Τρίτης 23 Φεβρουαρίου, το τέταρτο και τελευταίο 
ΔΩΡΕΑΝ τρίωρο διαδικτυακό σεμινάριο του νέου κύκλου των εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων για τα μέλη του Επιμελητηρίου μας, με θέμα «Digital Marketing 
_Διαδικτυακό Marketing».  

5. Συνδιοργάνωση τηλεημερίδας, την Τετάρτη 17 Μαρτίου, με τον Σύλλογο Λογιστών 
Φοροτεχνικών Ν Χαλκιδικής και τον Δικηγορικό Σύλλογο Χαλκιδική, μαζί με την 
ΕΓΔΙΧ και τον κο Κουρμούση, με θέμα την 2η ευκαιρία για τις επιχειρήσεις.   

6. Έναρξη διοργάνωσης την πρώτης ενότητας του 2ου κύκλου e – σεμιναρίων την 
Τρίτη 30 Μαρτίου με θέμα «Διοίκηση & Οργάνωση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» για τα μέλη του επιμελητηρίου σε συνεργασία με την εταιρία 
συμβούλων ALPHA PLAN.  



7. Διοργάνωση e – σεμιναρίου την Τρίτη 06 Απριλίου με θέμα «Δημιουργία & 
Ανάπτυξη επιχείρησης , προοπτικές» για τα μέλη του επιμελητηρίου σε συνεργασία 
με την εταιρία συμβούλων ALPHA PLAN. 

8. Διοργάνωση e – σεμιναρίου την Τρίτη 13 Απριλίου με θέμα «Ανταγωνιστικότητα & 
διαφοροποίηση Ελληνικών προϊόντων» για τα μέλη του επιμελητηρίου σε 
συνεργασία με την εταιρία συμβούλων ALPHA PLAN. 

9. Διοργάνωση e – σεμιναρίου την Τρίτη 20 Απριλίου με θέμα «Μελλοντικές 
προοπτικές & τάσεις στην μετά – COVID εποχή» για τα μέλη του επιμελητηρίου σε 
συνεργασία με την εταιρία συμβούλων ALPHA PLAN. 

10. Συνδιοργάνωση το απόγευμα της Δευτέρας 31/05 με το Πανελλήνιο Σωματείο 
Εστιατορίων - Καφετεριών – Τουριστικών Επιχειρήσεων και Συναφών 
Επαγγελμάτων Ελλάδας «ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε.», e – ημερίδας για θέματα της εστίασης. 

11. Δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 12 Ιουνίου η πρόσκληση κατάθεσης υποψηφιοτήτων 
προς τα μέλη του Επιμελητηρίου μας, για την συμμετοχή τους στα Βραβεία 
Επιχειρηματικότητας 2021.  

12. Το απόγευμα της Τετάρτης 16 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ενημερωτική 
εκδήλωση της ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας , για τη δράση  ΔΡΑΣΗ «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε 
Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» 
του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020. 

13. Διοργάνωση το απόγευμα της Πέμπτης 9 Σεπτεμβρίου των Βραβείων 
Επιχειρηματικότητας 2021 στο ξενοδοχείο Pomegranate στην Νέα Ποτίδαια 

14. Διοργάνωση 3ου κύκλου ΔΩΡΕΑΝ e – σεμιναρίων με την APLHA PLAN. 
Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 11/10 το 1ο σεμινάριο με θέμα «Νομοθετικές & 
κανονιστικές Υποχρεώσεις». 

15. Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13/10/2021 το 2ο e – σεμινάριο σε συνεργασία με 
την ALPHA PLAN , με θέμα «Οργάνωση & Διοίκηση Πωλήσεων». 

16. Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 18/10/2021 το 3ο e – σεμινάριο σε συνεργασία με 
την ALPHA PLAN , με θέμα «Εξυπηρέτηση Πελατών». 

17. Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20/10/2021 το 4ο e – σεμινάριο σε συνεργασία με 
την ALPHA PLAN , με θέμα «Οργάνωση e- shop». 

18. Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 22 Νοεμβρίου , σε συνεργασία με το 
ΚΕΠΑ, ΔΩΡΕΑΝ, το 1ο  e-θεματικό  εργαστήριο με θέμα «Επιχειρηματικό 
Μοντέλο, Business Model Canvas».  

19. Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 29 Νοεμβρίου , σε συνεργασία με το 
ΚΕΠΑ, ΔΩΡΕΑΝ, το 2ο  e-θεματικό  εργαστήριο με θέμα «Σχεδιασμός της 
Στρατηγικής Marketing».  

20. Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 08 Δεκεμβρίου, σε συνεργασία με το 
ΚΕΠΑ, ΔΩΡΕΑΝ, το 3ο  e-θεματικό  εργαστήριο με θέμα «Σχεδιασμός της 
Εξυπηρέτησης Πελατών».  

21. Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 13 Δεκεμβρίου, σε συνεργασία με το 
ΚΕΠΑ, ΔΩΡΕΑΝ, το 4ο  e-θεματικό  εργαστήριο με θέμα «Market Fit, 
προσαρμογή προϊόντος/υπηρεσίας στην αγορά».  
Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 15 Δεκεμβρίου , σε συνεργασία με 
το ΚΕΠΑ, το 5ο και τελευταίο του 4ου κύκλου σεμιναρίων , με θέμα «Ανάπτυξη 
στρατηγικής πωλήσεων»….. 

22. Διοργάνωσε σεμινάρια επιμόρφωσης για τα μέλη του Συνδέσμου Εργολάβων 
Ηλεκτρολόγων Καλαμαριάς και Κασσάνδρας Χαλκιδικής αναφορικά με την 
ηλεκτρονική έκδοση των σχεδίων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.  

 
 
 
Γ) Συναντήσεις εργασίας – Συνεργασίες  
 
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 και υπέγραψε σύμφωνα 
συνεργασίας με άλλα Επιμελητήρια για την από κοινού δημιουργία δράσεων 
ανάπτυξης και προώθησης των επιχειρήσεων μελών τους.  
 
1. Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας την Πέμπτη 11 Μαρτίου μεταξύ του 

Επιμελητηρίου Χαλκιδικής και του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος 
(ΣΕΓΕ), για ανάληψη από κοινού δράσεις.  

2. Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 12 Μαρτίου, η 2η τηλεδιάσκεψη 
με τους εκπροσώπους των εμπορικών συλλόγων & σωματείων του νομού μας για 
συζήτηση και ενημέρωση της τρέχουσας επικαιρότητας. 

3. Συμμετοχή του προέδρου το απόγευμα της Τετάρτης 12/5 στη διαδικτυακή 
συνάντηση που διοργάνωσε ο ΣΕΒΕ σε συνεργασία με την ΠΚΜ για την πορεία 
των εξαγωγών στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

4. Συμμετοχή μελών της διοίκησης του Επιμελητηρίου στη συνάντηση το πρωί της 
Δευτέρας 19 Ιουλίου στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, για προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι μεταποιητικές επιχειρήσεις σχετικά με διάθεση των λυμάτων και 
την χρήση νερού.  

5. Κοινή επιστολή στις 15/10 προς την ΚΕΕΕ που συνυπογράφουν 15 πρόεδροι 
επιμελητηρίων , μεταξύ των οποίων και του Επιμελητηρίου μας, για την ανάληψη 
δράσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τροποποίηση του αλγόριθμου της 
πλατφόρμας του συστήματος Nutri – Score , το οποίο κατατάσσει τα προϊόντα σε 
διατροφικές βαθμίδες με βάσει την έλλειψη λιπαρών, αλάτων ή σακχάρων κλπ.,  
χωρίς να λαμβάνει υπόψη του άλλες διατροφικές ιδιότητες, ευεργετικές προς τον 
ανθρώπινο οργανισμό. 

6. Συνάντηση το πρωί της Τετάρτης 10 Νοεμβρίου, του προέδρου του Επιμελητηρίου 
κου Κουφίδη με την Υφυπουργό Ασύλου & Μετανάστευσης κα Βούλτεψη Σοφία 
στην Αθήνα, για την υλοποίηση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω των 
Κέντρων Εκπαίδευσης Μεταναστών (ΚΕΜ) που θα αφορούν και τον αγροτικό 
τομέα, για να μπορέσουν να εργαστούν ως εργάτες γης. 

 
 
 
Δ) Επισκέψεις  
 
Το 2021 λόγω των μέτρων της πανδημίας οι συναντήσεις και οι επισκέψεις επισήμων 
εκπροσώπων τόσο κυβερνητικών όσο και άλλων φορέων στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής 
ήταν περιορισμένες. Παρ΄αυτά ο Πρόεδρος επισκέφτηκε μέσα στη χρονιά διάφορους 
κυβερνητικούς εκπροσώπους 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 μεσημέρι της Τρίτης 06 Ιουλίου στο Συνεδριακό κέντρο του 

Επιμελητηρίου, μεταξύ παραγωγικών τάξεων του νομού και του Υπουργού 
Μακεδονίας Θράκης κου Καλαφάτη Σταύρου. 

2. Συνάντηση το πρωί της Τετάρτης 10 Νοεμβρίου, του προέδρου του Επιμελητηρίου 
κου Κουφίδη με την Υφυπουργό Ασύλου & Μετανάστευσης κα Βούλτεψη Σοφία 
στην Αθήνα, για την υλοποίηση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω των 
Κέντρων Εκπαίδευσης Μεταναστών (ΚΕΜ) που θα αφορούν και τον αγροτικό 
τομέα, για να μπορέσουν να εργαστούν ως εργάτες γης. 

 
 
 
 



Ε) Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα  
 
Το 2018 για το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ήταν η χρονιά αφετηρίας για την ένταξή του 
σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Το 2021 συνεχίστηκε η συμμετοχή του 
Επιμελητηρίου σε διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και ξεκίνησαν οι συναντήσεις 
των εταίρων για την υλοποίηση των εγκεκριμένων. Η πρώτη εισροή χρημάτων στο 
φορέα από ευρωπαϊκά προγράμματα είναι γεγονός. 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 . Ο φορέας μέσα στο 2021 συνέχισε να υλοποιεί δράσεις βάση των 
εγκεκριμένων προγραμμάτων του, συνέχισε όμως και την αναζήτηση νέων 
χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με την υποβολή νέων προτάσεων.  
 
1. Διοργανώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Νέας 

Φώκαιας, ο πρώτος κύκλος του Διαγωνισμού Παραδοσιακής Κουζίνας Χαλκιδικής 
που είχε εγκριθεί από το πρόγραμμα Leader . 

2. Συμμετοχή του Επιμελητηρίου από 7 έως 9/9/2021 στο Burgas της Βουλγαρίας, 
στο εκπαιδευτικό σεμινάριο στο πλαίσιο του προγράμματος Smart Farming 4 All. 

3. Υποβλήθηκε στις 30/09/2021 η Πρόταση στα πλαίσια του Έργου “EU4Business: 
Connecting Companies” Selection of Business Support Organizations του 
EUROCHAMBRES εκ μέρους του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής σε συνεργασία με τον 
Οργανισμό “Belarusian Association of Agro- and Ecotourism ‘Country Escape’” 
από την Λευκορωσία. Στόχος του έργου είναι το Business to Business 
Matching μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Χαλκιδικής και της Λευκορωσίας που 
ανήκουν στον κλάδο του αγροτουρισμού. Το Έργο περιλαμβάνει τη διοργάνωση 
εκδηλώσεων και στις δύο χώρες και επίσκεψη Ελλήνων επιχειρηματιών στην 
Λευκορωσία & αντίστοιχα επίσκεψη Λευκορώσων επιχειρηματιών στην Ελλάδα. 

4. Συμμετοχή του Επιμελητηρίου από 3-5/11 στην τελευταία συνάντηση των εταίρων 
κι στη λήξη  του προγράμματος Smart Farming 4 All, στην Λεμεσό της Κύπρου. 

5. Ένταξη του Επιμελητηρίου από 01/12/2021 στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
“EU4Business: Connecting Companies” Selection of Business Support 
Organizations του EUROCHAMBRES. 

6. Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 21/12/2021 η πρώτη γνωριμία μεταξύ των 
εταίρων στο πρόγραμμα EU4Business: Connecting Companies”. 

7. Συμμετοχή του επιμελητηρίου μας από 22 έως 25 Νοεμβρίου 2021 στην 
“Εβδομάδα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας” που διοργανώνει η ΣΕΓΕ στη 
Θεσσαλονίκη. Το επιμελητήριο μας διοργανώνει δύο ημερίδες για το κλείσιμο του 
ευρωπαϊκού προγράμματος SMART FARMING 4.0 ALL & ERIAS. 

 
 
 
ΣΤ) Επιχορήγηση Δράσεων  – Οικονομικές Ενισχύσεις  
 
Δίνοντας μία άλλη διάσταση στην έννοια της οικονομικής ενίσχυσης η διοίκηση 
συνέχισε και το 2021 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 τους έπειτα από προτάσεις 
των κατά τόπους Συλλόγων. Οι συγκεκριμένες δράσεις του 2021 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. Το 2021 το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ενίσχυσε δράσεις των Συλλόγων Ιερισσού, 

Νέων Πλαγίων και Μεταμόρφωσης για την κατασκευή φωτεινών επιγραφών και 
πινακίδων – infokioske 

2. Επίσης εκτύπωσε έντυπο ενημερωτικό υλικό με τις δράσεις και το έργο του 
Συλλόγου Μεσιτών Ν. Χαλκιδικής  

 
 
 
Ζ) 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 2021. 
 
 

1. Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 18 Φεβρουαρίου 
τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους σωματείων και συλλόγων του νομού Χαλκιδικής 
για συζήτηση και ενημέρωση της τρέχουσας επικαιρότητας. 

2. Κατάθεση, την Τρίτη 31 Αυγούστου, αγωγής-μήνυσης του Επιμελητηρίου 
Χαλκιδικής κατά ΔΕΔΔΗΕ, για τις αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος και πτώση 
τάσης που προκλήθηκαν τον Ιούλιο και τον Αυγούστου σε διάφορες περιοχές 
του νομού μας. 

3. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων λειτουργίας του Επιμελητηρίου 
Χαλκιδικής από την ίδρυσή του εκτυπώθηκε επετειακό έντυπο για τα 30 χρόνια 
λειτουργίας του με σκοπό τη διανομή του στις επιχειρήσεις μέλη του 
Επιμελητηρίου ώστε να γνωρίζουν τι έχει πράξει ο φορέας μέσα σε αυτά τα 
χρόνια.  

4. Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Leader  για το Διαγωνισμό 
Παραδοσιακής Κουζίνας και στην προσπάθειά του το Επιμελητήριο να 
προωθήσει το Νομό Χαλκιδικής ως γαστρονομικό προορισμό διοργάνωση fam. 
trip με τη συμμετοχή 9 δημοσιογράφων που ασχολούνται με τη γαστρονομία 
ως υποστήριξη και βοήθεια στην προώθηση του έργου του προγράμματος 
ΟΠΣΑ "Διαγωνισμός Παραδοσιακής Κουζίνας Χαλκιδικής"- 

 
 
 
Η) Παρεμβάσεις – Επιστολές και Προτάσεις  
 
1. Επιστολή παρέμβασή μας προς Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων στις 10 

Ιανουαρίου 2021 για την εφαρμογή του θεσμού του “clck in shop” (παράδοση 
εντός καταστήματος» στο λιανεμπόριο. 

2. Επιστολή παρέμβασή μας προς αρμόδια Υπουργεία την Τρίτη 12 Ιανουαρίου για 
την επιστροφή του παραβόλου των εκατό ευρώ (κωδ. 2113) στους εργοδότες- 
παραγωγούς,  για την μη έλευση μετακλητών εργατών γης. 

3. Επιστολή παρέμβασή μας προς Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων τη Δευτέρα 25 
Ιανουαρίου 2021 για τον αποκλεισμό επιχειρήσεων που διαθέτουν 
υποκαταστήματα από προγράμματα ενίσχυσης. 

4. Επιστολή παρέμβασή μας την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου  προς Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων για έκτακτη στήριξη των γεωργών του τομέα καλλιέργειας 
της λεβάντας που πλήττονται από COVID 19. 



5. Επιστολή παρέμβασή μας την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου προς την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ 
ΑΕ» για την πορεία εργασιών για το «ορφανό» χιλιόμετρο στην Νέα Ποτίδαια. 

6. Επιστολή παρέμβασή μας την Πέμπτη 04 Φεβρουαρίου προς το Υπουργείο 
Ανάπτυξης & Επενδύσεων για έκτακτα μέτρα στήριξης μέσω προγραμμάτων για τις 
επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές. 

7. Επιστολή μας Τρίτη 09 Φεβρουαρίου προς Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση 
Επιτραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ), για Ένταξη της επιτραπέζιας ελιάς Χαλκιδικής στα 
ειδικότερα μέτρα ενίσχυσης επί μέρους προϊόντων. 

8. Επιστολή παρέμβασή μας την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου προς γραφείο 
πρωθυπουργού και στους αρμόδιους Υπουργούς, για την άμεση εκταμίευση των 
αποζημιώσεων για τους πληγέντες του νομού μας, από την θεομηνία της 10ης 
Ιουλίου 2019. 

9. Επιστολή παρέμβασή μας προς το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων την Τρίτη 
02 Μαρτίου σχετικά με τη διαφοροποίηση του ωραρίου λειτουργίας αγοράς και 
απαγόρευσης της κυκλοφορίας μεταξύ περιοχών του ίδιου επιδημιολογικού 
φορτίου και δημιουργία συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού από την λειτουργία 
των λαϊκών αγορών την ημέρα του Σαββάτου, όπου επιτρέπεται να πωλούνται σε 
αυτές βιομηχανικά είδη, ενώ τα καταστήματα λιανεμπορίου είναι κλειστά βάσει 
κρατικής εντολής. 

10.Επιστολή παρέμβασή μας την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 προς το Υπουργείο 
Οικονομικών & Ανάπτυξης, για παράταση καταβολή 1ης δόσης μίσθωσης αιγιαλού 
για το 2021. 

11.Επιστολή παρέμβασή μας προς αρμόδιο Υπουργείο & φορείς, για προβλήματα 
λειτουργίας των ΕΛΤΑ Ιερισσού.  

12.Παρέμβασή μας την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021 προς το Υπουργείο Εσωτερικών για 
παράταση της ημερομηνίας υποβολής αίτησης έως 31/12/2021 για μισθώσεις 
δημοσίων ακινήτων και κυλικείων. 

13.Σύνταξη και δημοσιοποίηση την Παρασκευή 14/5 κοινού δελτίου με τον 
Αναπτυξιακό Σύλλογο Αμμουλιανής , για ένταξη της Αμμουλιανής στο Μεταφορικό 
Ισοδύναμο Καυσίμων για το 2021.  

14.Επιστολή παρέμβασή μας την Τετάρτη 14/07/2021 προς τον Υφυπουργό 
Οικονομικών κο Βεσυρόπουλο Απόστολο για την κατάσταση που επικρατεί στην 
κτηματική Υπηρεσία Χαλκιδικής. 

15.Παρέμβασή μας προς Υπουργεία στις 16/9, για παράταση χρήσης των self test για 
τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους και εργοδότες, έως το τέλος Οκτωβρίου 2021. 

16.Επιστολή παρέμβασή μας στις 11/10 προς την Υφυπουργό Σοφία Βούλτεψη για να 
συμπεριληφθούν και πρόσφυγες από τα Κέντρα Απασχόλησης Μεταναστών (ΚΕΜ) 
στις εποχιακές εργασίες. 

17.Επιστολή μας την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου προς το Υπουργείο Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων για την αντίδρασή μας σχετικά με τα νέα μέτρα που θα εφαρμοστούν 
στην αγορά από 6/11 για την συμμόρφωση των μη εμβολιασμένων. 

18.Επιστολή μας την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου προς στον Περιφερειάρχη ΚΜ κο 
Τζιτζικώστα, στον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕΧ κο Γιώργου & προς τον Αντιπ/ρχη 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΠΚΜ κο Γιουτίκα, & σε όλους τους Δημάρχους της 
Χαλκιδικής με προτάσεις μας για την επίλυση του ζητήματος των λυμάτων των 
Επιχειρήσεων Ελιάς στο Νομό Χαλκιδικής.  

 
 
 
Θ) Μελέτες και έρευνες  
 
 
Αποφασίστηκε η εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου (businessplan) σε βάθος 
τετραετίας για το Επιμελητήριο Χαλκιδικής  
 



1. Την Τετάρτη 24 Μαρτίου παραδόθηκε στη διοίκηση του Επιμελητηρίου 
ολοκληρωμένο το έργο «Εκπόνηση Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου για το 
Επιμελητήριο Χαλκιδικής_Business Plan» από την εταιρία της κας Τσαλταμπάση 
Λίνας. 

 
 
 
Ι) 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. To 2021 το Επιμελητήριο Χαλκιδικής εντάχθηκε στην Ένωση Επιμελητηρίων 

Μεσογείου (ASCAME) ως μέλος στην οποία θα καταβάλει ετήσια συνδρομή.  
2. Επίσης το 2021 το Επιμελητήριο Χαλκιδικής εντάχθηκε λόγω της νήσου 

Αμμουλιανής που ανήκει στην εμβέλεια του στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία 
Ε.Ο.Α.Ε.Ν. (Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών) με την 
καταβολή εταιρικού μεριδίου και ετήσιας συνδρομής  

3.   Συμμετοχή το Επιμελητηρίου μας, μέσω του προέδρου του, από 11 – 13 
Νοεμβρίου, στο επετειακό συνέδριο του ΕΟΑΕΝ για τα 200 χρόνια από την 
επανάσταση του 1821 που διοργανώθηκε στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά. 

4.   Συμμετοχή μας στη διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Διάγνωση Αναγκών της Αγοράς 
Εργασίας στην ΠΕ Χαλκιδικής : Τάσεις Απασχόλησης, Δυναμικά Επαγγέλματα, 
Γνώσεις και Δεξιότητες» που διοργανώθηκε στις 30/11/2021 και το Επιμελητήριό 
μας εκπροσώπησε ο Α’ αντιπρόεδρος κος Χούτας Στέλιος. 

 
 
 
Κ) 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 2021..  
 
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 το 
οποίο όσο το επέτρεψαν οι συνθήκες εξακολούθησε να τις διανέμει στις επιχειρήσεις 
μέλη του και το 2021 κατά την καλοκαιρινή περίοδο με σκοπό τη διαφήμιση του 
Νομού.   
 
 
 
 
 
 
 



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 2021 η λύση και 
εκκαθάριση ολοκληρώθηκε με αποτέλεσμα να καταβληθούν από τον κάθε ένα 
συμμετέχοντα το αναλογούν ποσό ώστε να ολοκληρωθεί η λύση της εταιρείας.  
 
Και το 2021 βασιζόμενοι στις σχετικές αποφάσεις των διοικήσεων στάλθηκαν 
βεβαιωτικοί κατάλογοι στις Δ.Ο.Υ για τη βεβαίωση των οφειλόμενων συνδρομών των 
μελών του Επιμελητηρίου για το έτος 2011. 
 
Το 2021 συμβασιοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε το έργο για την ψηφιακή αναβάθμιση 
του Επιμελητηρίου. Κινήθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες με την Τράπεζα για να 
ξεκινήσει από το 2022 η εφαρμογή του e-chamber παρέχοντας όλες τις υπηρεσίες του 
Επιμελητηρίου ηλεκτρονικά χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία του μέλους.  
 
Για την ολοκλήρωση του έργου της ψηφιακής αναβάθμισης απαιτήθηκε και 
αποκτήθηκε Ψηφιακή Σφραγίδα του φορέα.   
 
Το 2021 ήταν μία πρωτόγνωρη χρονιά λόγω της παγκόσμιας πανδημίας του covid-19 
μέσα στην οποία η Διοίκηση του Επιμελητηρίου προσπάθησε να υλοποιήσει τις 
περισσότερες από τις προγραμματισμένες και προϋπολογισμένες δράσεις του. 
 
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.  

 
 
 

 
 
 

 


