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Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α 

 

Δηζαγσγή 

1. Τπνβνιή πξνηάζεσλ ζπκβνπιεπηηθνχ ε γλσκνδνηηθνχ ραξαθηήξα 

2. πκκεηνρή ζε επηηξνπέο θαη φξγαλα ζρεδηαζκνχ έξγσλ ππνδνκήο  

3. Γηνξγάλσζε εθζέζεσλ-ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο 

4. Λεηηνπξγία γεληθνχ κεηξψνπ, εηδηθψλ κεηξψσλ, ππεξεζίαο Γ.Δ.ΜΖ. θαη ηεο 

ππεξεζίαο κηαο ζηάζεο (Τ.Μ..) 

5. Καηάξηηζε – εθπαίδεπζε 

6. Τπνβνιή πξνηάζεσλ γηα έληαμε ζε πξνγξάκκαηα 

7. Δπηρνξεγήζεηο πξσηνβνπιηψλ - εληζρχζεηο δξάζεσλ επαγγεικαηηθψλ ζπιιφγσλ – 

ρνξεγίεο ζε θνηλσληθνχο θνξείο 

8. Γξάζεηο επηθνηλσλίαο θαη ελεκέξσζεο ησλ κειψλ ηνπο  

9. Σνπξηζκφο 

10. Γηνξγάλσζε εκεξίδσλ 

11. Άιιεο δξάζεηο 
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Δηζαγωγή 

 

Με ηελ παξνχζα έθζεζε ηνπ Απνινγηζκνχ Γξάζεσλ δίδεηαη ζε γεληθέο 

γξακκέο κηα ζπλνπηηθή εηθφλα ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ελεξγεηψλ πνπ θάιπςε ην 

Δπηκειεηήξηφ καο κέζα ζηελ πεξίνδν ηνπο έηνπο 2017.  

Γηα κηα αθφκα ρξνληά ηα κέιε ηνπ Γ κε αγαζηή ζπλεξγαζία θαη επίγλσζε 

ηεο επζχλεο απέλαληη ζηα κέιε θαηέβαιαλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηνλ πνιπζχλζεην ξφιν ηνπο ελεξγψληαο πάληα ζηα πιαίζηα ηεο 

δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ησλ ελεξγεηψλ ηνπο. 

 πλερήο ήηαλ ε πξνζπάζεηα γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη ηελ 

αλάδεημε ηνπ ζε αμηφπηζην ζχκβνπιν ηεο Πνιηηείαο ζηα πνιππνίθηια ζέκαηα πνπ 

απαζρνινχλ ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ηαζζφκελν ζηελ ππεξεζία ησλ 

επηρεηξήζεσλ κειψλ ηνπ. 
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1. ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΟΤ Ζ 

ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 

1.1 Τπνβνιή πξνηάζεσλ επί ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηνλ Δμσδηθαζηηθφ Μεραληζκφ 

Ρχζκηζεο Οθεηιψλ Δπηρεηξεκαηηψλ 

1.2 Τπνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ πάηαμε ηνπ παξαεκπνξίνπ 

1.3.Παξεκβάζεηο γηα ηελ κε θαηάξγεζε ησλ κεησκέλσλ ζπληειεζηψλ ΦΠΑ ζηα 

λεζηά ηνπ Αηγαίνπ 

1.4 Παξεκβάζεηο γηα ην κεηαλαζηεπηηθφ θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία 

ηεο άκνπ 

 

2.  ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΖ  

2.1 Γλσκνδνηηθή επηηξνπή αλέιθπζεο θαη απνκάθξπλζεο λαπάγησλ. 

2.2 πληνληζηηθή Δπηηξνπή Σνπξηζκνχ άκνπ θαη ζηελ πληνληζηηθή Δπηηξνπή 

Σνπξηζκνχ Ηθαξίαο & Φνχξλσλ 

2.3. Δθηηκεηηθή Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2190/1920 ηεο Π.Δ. άκνπ 

 

3. ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ ΔΚΘΔΔΧΝ-ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΚΘΔΔΗ 

3.1 πκκεηνρή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζε θνηλφ πεξίπηεξν κε ηελ Π.Δ. άκνπ ζηελ 

έθζεζε FOODEXPO απφ ηηο 18-20 Μαξηίνπ 2017 

3.2 πλδηνξγάλσζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ηελ Πεξηθέξεηα θαη ηνλ Δκπνξηθφ χιινγν 

άκνπ ζηηο εθδειψζεηο πξνβνιήο ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ ησλ λεζηψλ καο «Ο 

ΣΟΤΡΗΜΟ ΤΝΑΝΣΑ ΣΑ ΣΟΠΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΣΧΝ ΝΖΗΧΝ ΜΑ» 

ζηελ παξαιηαθή ηεο πφιεο ηεο άκνπ, απφ 11 – 13 Απγνχζηνπ 2017 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ 

Παξαζθεπή 11 Απγνχζηνπ 

Αθηέξσκα ζην θξαζί θαη ηα ηνπηθά πξντφληα. 
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Έλαξμε: 20.30  

Υαηξεηηζκφο θαη θαισζφξηζκα Αληηπεξηθεξεηάξρε 

20.40: « πζηήλνληαο ηα ηνπηθά πξντφληα…»,γεληθή παξνπζίαζε ησλ ηνπηθψλ 

πξντφλησλ κε ηζηνξηθέο αλαδξνκέο απφ ηε δεκνζηνγξάθν Μαξγαξίηα Ηθαξίνπ. 

21.00: « Ζ ηζηνξία  ηνπ ληφπηνπ θξαζηνχ απφ ηελ αξρηαηφηεηα», παξνπζίαζε ηνπ 

ζακηψηηθνπ θαη ηθαξηψηηθνπ θξαζηνχ απφ ηνλ Άξε θιαβελίηε, ηνλ θαιχηεξν Έιιελα 

νηλνρφν (sommelier) 2016 ζχκθσλα κε ηνλ δηαγσληζκφ ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο 

Οηλνρφσλ θαη εθπξφζσπν ηεο Διιάδαο ζηνλ Παγθφζκην Γηαγσληζκφ νηλνρφσλ γηα ην 

2017 ζην Bordeaux. 

21.15: Γαζηξνλνκηθή παξνπζίαζε ηνπ θξαζηνχ απφ ηνπο Chef ηεο Λέζρεο 

Αξρηκαγείξσλ Διιάδαο, θ. Βαγγέιε Μπηιηκπά θαη θ. Αζιάλε Παληεξιή, παξνπζία 

ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Λέζρεο Αξρηκαγείξσλ θ. Αλαζηάζην Πξσηνςάιηε θαη ηνπ πξ. 

Πξνέδξνπ ηεο Λέζρεο Αξρηκαγείξσλ θ. Μηιηηάδε Καξνχκπα - Food Taste. 

22.00: Ζ πξψηε δεκφζηα εκθάληζε ηνπ Master Chef 2017 Λάκπξνπ Βαθηάξνπ κεηά 

ηε κεγάιε ηνπ επηηπρία. Βξάβεπζή ηνπ απφ ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε άκνπ θαη 

δεκηνπξγία πηάηνπ κε ηνπηθά πξντφληα αθηεξσκέλν ζηε άκν. 

* Όιεο νη παξνπζηάζεηο ζα κεηαθξάδνληαη ζηα αγγιηθά θαη ηα γεξκαληθά. 

άββαην 12 Απγνχζηνπ 

Αθηέξσκα ζην ιάδη, ην κέιη, ην νχδν & ην ιηθέξ. 

‘Δλαξμε: 20.30 

« Σν νχδν ηεο άκνπ- Ζ αλνδηθή πνξεία ηνπ Ληθέξ», νκηιία γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

νχδνπ απφ ηνλ Άξε θιαβελίηε θαη ηε λέα ηάζε γηα ην ιηθέξ, ηνλ θαιχηεξν Έιιελα 

νηλνρφν (sommelier)  2016 ζχκθσλα κε ηνλ δηαγσληζκφ ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο 

Οηλνρφσλ θαη εθπξφζσπν ηεο Διιάδαο ζηνλ Παγθφζκην Γηαγσληζκφ νηλνρφσλ γηα ην 

2017 ζην Bordeaux. 

20.45: « Σν κέιη θαη ηα παξαγσγά ηνπ, έλαο πξαγκαηηθφο δηαηξνθηθφο ζπζαπξφο», 

παξνπζίαζε ησλ επεξγεηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ κειηνχ απφ πξ. Πξφεδξν ηεο Λέζρεο 

Αξρηκαγείξσλ θ. Μηιηηάδε Καξνχκπα. 
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20.55: « Σν ιάδη ζηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή» απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Λέζρεο 

Αξρηκαγείξσλ θ. Αλαζηάζην Πξσηνςάιηε. 

21.00: Γαζηξνλνκηθέο δεκηνπξγίεο κε βάζε ην νχδν θαη ην κέιη απφ ηε chef 

Αιεμάλδξα Μαγθιή, πξσηεξγάηε ηνπ Tinos Food Festival. 

Κπξηαθή 13 Απγνχζηνπ 

Αθηέξσκα ζηα βφηαλα θαη ζηα ηνπηθά πξντφληα 

Έλαξμε: 20.30 

« Σα νθέιε ησλ βνηάλσλ ζηνλ νξγαληζκφ καο», νκηιία γηα ηα πιενλεθηήκαηα ησλ 

βνηάλσλ ζηνλ νξγαληζκφ απφ ηελ Οιπκπηάδα Μαξία Οιπκπίηε, δεκνζηνγξάθν θαη 

παξνπζηάζηξηα ηεο θαζεκεξηλήο ηειενπηηθήο εθπνκπήο «Γεχζεηο απφ Διιάδα» ζηελ 

ΔΡΣ2. 

20.45: Γαζηξνλνκηθέο δεκηνπξγίεο απφ ηε chef Φσηεηλή Φνπξηνχλε κε ηε βνήζεηα 

ηεο δεκνζηνγξάθνπ Οιπκπηάδαο Οιπκπίηε. 

21.30: Γεκηνπξγία cocktail κε βάζε ην ζακηψηηθν θξαζί απφ ηνλ bartender Ησαθείκ 

Εαβνπδάθε. 

• Όιεο ηηο κέξεο ζα ππάξρεη θαη παξάιιειε κεηάθξαζε ζηα αγγιηθά.  

• Σα πεξίπηεξα ησλ παξαγσγψλ ζα είλαη αλνηθηά απφ ηηο 18.00 εσο ηηο 24.00 

θαη ζα έρνπλ δηθαίσκα πψιεζεο ησλ πξντφλησλ. 

• Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη άιιεο παξάιιειεο εθδειψζεηο απφ θάπνηνπο 

παξαγσγνχο. 

 

3.3  πκκεηνρή ζηελ 82ε ΓΔΘ κέζσ ΚΔΔ  απφ 9-17 επηεκβξίνπ 2017 

 

3.4 Οηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ ζπιιφγνπ επηρεηξεκαηηψλ ελνηθηαδνκέλσλ δσκαηίσλ & 

δηακεξηζκάησλ λνκνχ άκνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηεζλή ηνπξηζηηθή 

έθζεζε ηεο κχξλεο «Travel Turkey Izmir 2017» απφ 7 έσο 10 Γεθεκβξίνπ 2017. 
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4. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΜΖΣΡΧΟΤ, ΔΗΓΗΚΧΝ ΜΖΣΡΧΧΝ, 

ΤΠΖΡΔΗΑ Γ.Δ.ΜΖ. ΚΑΗ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΜΗΑ ΣΑΖ 

(Τ.Μ..) 

4.1 Σν έηνο 2017 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Γεληθό θαη Δηδηθά Μεηξώα ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ άκνπ 

 Δγγξαθέο λέσλ επηρεηξήζεσλ: 156 

 Γηαγξαθέο επηρεηξήζεσλ: 123 

 Έθδνζε πηζηνπνηεηηθώλ: 756 

 Δγγξαθή λέωλ αζθαιηζηηθώλ ζπκβνύιωλ: 3 

 Αλαλέωζε αζθαιηζηηθώλ πξαθηόξωλ: 4 

 Αλαλέωζε εηαηξείαο αζθαιηζηηθώλ πξαθηόξωλ: 1 

 Αλαλέωζε αζθαιηζηηθώλ ζπκβνύιωλ: 19 

 

4.2 Σν έηνο 2017 ππνβιήζεθαλ ζην Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών (Γ.Δ.Μ.Ζ) νη 

θάησζη αηηήζεηο: 

 Καηαρωξίζεηο κεηαβνιώλ: 1.111 επηρεηξήζεηο 

 Πηζηνπνηεηηθά/θαηαζηαηηθά: 392 επηρεηξήζεηο 

 

4.3 Σν έηνο 2017 πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ άκνπ (κέζσ Τ.Μ.. ησλ Δπηκειεηεξίσλ ζπζηήλνληαη κφλν Ο.Δ. , 

Δ.Δ θαη Η.Κ.Δ.),  ε ζύζηαζε ησλ θάησζη επηρεηξήζεσλ: 

Οκόξξπζκεο εηαηξείεο (ΟΔ): 7 

Δηεξξόξπζκεο εηαηξείεο (ΔΔ) : 2 

Ηδηωηηθέο Κεθαιαηνπρηθέο Δηαηξείεο (ΗΚΔ): 7 

 

5. ΚΑΣΑΡΣΗΖ – ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Καηά ην έηνο 2017 πινπνηεζήθαλ ζηελ πιήξσο εμνπιηζκέλε αίζνπζα ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ άκνπ, ηα παξαθάησ πξνγξάκκαηα: 
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5.1 Βαζηθέο Αξρέο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκωλ (Δ.Φ.Δ.Σ.) 

Τινπνηήζεθαλ 19 ηκήκαηα θαη εθπαηδεχηεθαλ 550 εξγαδφκελνη θαη εξγνδφηεο. 

 

5.2 Σερληθόο Αζθαιείαο Γ΄ θαηεγνξίαο επηθηλδπλόηεηαο 

Σν 2017 πινπνηήζεθε έλα ηκήκα ηερληθνχ αζθαιείαο Γ΄θαηεγνξίαο θαη εθπαηδεχηεθαλ 

25 εξγνδόηεο  

 

5.3 Πξνγξάκκαηα Λ.Α.Δ.Κ. (Ο.Α 

Δληφο ηνπ έηνπο 2017 πινπνηήζεθαλ 2 πξνγξάκκαηα Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο εξγαδνκέλσλ ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο (ΛΑΔΚ 1-25) έηνπο 2016, δηάξθεηαο 

32 σξψλ θαη εθπαηδεχηεθαλ 50 άηνκα. 

 Σν πξφγξαµµα ζηνρεχεη ζηε ζπµπιήξσζε θαη βειηίσζε ησλ επαγγειµαηηθψλ 

πξνζφλησλ ησλ εξγαδνµέλσλ ζε µηθξέο επηρεηξήζεηο, ζηα αληηθείµελα 

1) TIME AND STRESS MANAGEMENT – ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΟΝΟΤ & ΑΓΥΟΤ (3201600363) 

2) ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΠΧΛΖΔΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΧΘΖΖ ΝΔΧΝ 

ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΏΝ – ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΑΗ 

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΠΔΛΑΣΧΝ (3201600972) 

.  

6. ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΓΗΑ ΔΝΣΑΞΖ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

 Δληφο ηνπ 2017 ππνβιήζεθαλ απφ ην Δπηκειεηήξην νη παξαθάησ πξνηάμεηο: 

 

6.1 Πξφηαζε έξγνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ άκνπ κε ηίηιν «Αλαθαίληζε θηηξίνπ 

Δπηκειεηεξίνπ», γηα έληαμε ζην Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα Δηδηθνχ θνπνχ Βνξείνπ 

Αηγαίνπ 2017-2020 πξνυπνινγηζκνχ 125.000 επξψ. 

 

6.2 Πξφηαζε Έξγνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ άκνπ κε ηίηιν: «Φεθηαθόο 
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Μεηαζρεκαηηζκόο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ άκνπ θαη αλάδεημή ηνπ ζε Κέληξν 

ηήξημεο εμωζηξεθώλ θαη θαηλνηόκωλ επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ», γηα 

έληαμε ζην Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα Δηδηθνχ θνπνχ Βνξείνπ Αηγαίνπ 2017-2020 

πξνυπνινγηζκνχ 251.720 επξψ. Αλαθνηλψζεθε πξνο έληαμε 137.000 επξώ. 

 

6.3 ηήξημε θαη ζπκκεηνρή ζηελ πξφηαζε έξγνπ ηνπ Κέληξνπ Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Λέζβνπ ΑΔ (ΚΔΚΑΠΔΛ ΑΔ) κε ηίηιν: 

«Γεκηνπξγία Οξγαληζκνύ Γηαρείξηζεο/Πξνώζεζεο Πξννξηζκνύ (DMO- 

Destination Management/Marketing Organization) γηα ηελ Πεξηθέξεηα Βνξείνπ 

Αηγαίνπ» γηα έληαμε ζην Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα Δηδηθνχ θνπνχ Βνξείνπ Αηγαίνπ 

2017-2020. Αλαθνηλψζεθε πξνο έληαμε 650.000 επξώ. 

 

7. ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΧΝ - ΔΝΗΥΤΔΗ 

ΓΡΑΔΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ – ΥΟΡΖΓΗΔ Δ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ ΦΟΡΔΗ 

7.1 Υξεκαηνδνηήζεηο ηνπ Γήκνπ άκνπ γηα ηελ εθδήισζε Ζξαία-Ππζαγόξεηα κε ην 

πνζφ ησλ 1.000 επξψ. 

7.2 Υξεκαηνδφηεζε ηνπ Δκπνξηθνχ ζπιιφγνπ Μπηηιεληψλ γηα ηελ εθδήισζε 

«ακνδόιηρνο» κε ην πνζφ ησλ 400 επξψ. 

7.3. Υξεκαηνδφηεζε ηνπ IREON MUSIC FESTIVAL κε ην πνζφ ησλ 1.000 επξψ 

7.4  Υνξεγία ηξνθίκσλ ζην Γεξνθνκείν Καξινβάζνπ θαη άκνπ ζε πξντφληα κέρξη 

ηνπ πνζνχ ησλ 750 επξψ αληίζηνηρα. 

7.5 Υνξεγία ζην Κνηλωληθό Παληνπωιείν άκνπ ζε πξντφληα κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

1.000 επξψ. 

8. ΓΡΑΔΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ 

ΣΟΤ  

8.1 Αλαλέσζε – επηθαηξνπνίεζε ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ άκνπ 

www.samoscci.gr 

 

http://www.samoscci.gr/
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8.2 πκκεηνρή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζην Παλειιήλην δίθηπν "Γηαδηθηπαθώλ (cloud) 

Αληαπνδνηηθώλ Τπεξεζηώλ γηα ηελ Αλάπηπμε & Δμωζηξέθεηα ηωλ 

Δπηρεηξήζεωλ". 

Οη ππεξεζίεο αθνξνχλ: 

 Σνπηθή θαη Παλειιήληα Ζιεθηξνληθή Αγνξά Πξντφλησλ : Ζιεθηξνληθή βηηξίλα 

& θαη ηαπηφρξνλα έλα Ζιεθηξνληθφ Πνιπθαηάζηεκα γηα φιεο ηηο Δπηρεηξήζεηο 

ηνπ λνκνχ, πνπ αμηνπνηεί ηηο ηειεπηαίεο ηάζεηο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο αγνξά 

 Σνπηθφο θαη Παλειιήληνο Σνπξηζηηθφο Οδεγφο: Σν ζπλνιηθφ Σνπξηζηηθφ Πξντφλ 

ηνπ λνκνχ καο, φηη αλαδεηά ν επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο, ζπγθεληξσκέλν ζε έλα 

ζεκείν, Δπηπιένλ δπλαηφηεηα γηα εμειηγκέλν ζχζηεκα Online Κξαηήζεσλ. 

 Online χκβνπινο ηνπ Δπηρεηξεκαηία: Τςεινχ επηπέδνπ εμεηδηθεπκέλεο 

ππεξεζίεο ζηήξημεο ησλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ ελεκεξψλνληαη θαη 

κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ εξσηήκαηα ζε εμεηδηθεπκέλνπο ζπκβνχινπο (ΟΛ), θαη 

ιακβάλνπλ απάληεζε γξήγνξα θαη αμηφπηζηα.  

 

9. ΣΟΤΡΗΜΟ 

9.1 «Παθέην Γηαθνπώλ Hellenic Seaways», απφ 15 Ηνπλίνπ έσο θαη 30 επηεκβξίνπ 

2017. Με ην εθπησηηθφ παθέην δηαθνπψλ πξνζθέξεηαη έθπηωζε 30% ζηα 

αθηνπινϊθά εηζηηήξηα γηα άκν, Ηθαξία, Φνύξλνη κε ηελ Hellenic Seaways γηα 

επηβάηεο θαη νρήκαηα απφ νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο Διιάδαο. Με ην παθέην απηφ νη 

επηζθέπηεο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηηο πξνζθνξέο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ 

επηρεηξήζεσλ (μελνδνρεία, ελνηθηαδφκελα δσκάηηα,  εζηηαηφξηα, ελνηθηάζεηο 

απηνθηλήησλ). Οη επηζθέπηεο επηιέγνπλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

http://samoscci.filoxeno.com/el ην θαηάιπκα πνπ επηζπκνχλ θαη επηθνηλσλνχλ κε ην 

μελνδνρείν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο θξάηεζεο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζην «Παθέην Γηαθνπώλ Hellenic Seaways» ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη ηα 

ζηνηρεία ηεο επηρείξεζήο ηνπο ζην Δπηκειεηήξην θαη θαηαρσξνχληαη ζηελ ηζηνζειίδα.  

 

9.2 Γηαθεκηζηηθή πξνβνιή ηεο άκνπ ζηελ Ηηαιία, κέζσ ηεο αλαπηπμηαθήο εηαηξείαο 

ακηαθφ Δπηρεηξείλ κε ζπκκεηνρή ηεο Αληηπεξηθέξεηαο θαη ηνπ  Γήκνπ κε ηελ έθδνζε 

δηαθεκηζηηθνχ θπιιαδίνπ.  

http://samoscci.filoxeno.com/el
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9.3 Γηνξγάλσζε εθδήισζεο ππνδνρήο γηα ηνπο επηβάηεο ηωλ πξώηωλ 

θξνπαδηεξόπινηωλ θαη πηήζεωλ ηζάξηεξ θαηά ηνπο κήλεο Μάξηην θαη Απξίιην 

2017 κε πξνζθνξά ηνπηθψλ πξντφλησλ ηνπ λεζηνχ ηεο άκνπ, παξνπζίαζε ηνπηθψλ 

ρνξψλ θαη πξνζθνξά ακηψηηθνπ θξαζηνχ. 

9.4 Γηαθεκηζηηθή πξνβνιή ηεο άκνπ ζην πεξηνδηθφ «Better fly»  ηεο  Astra airlines, 

ζην ηεχρνο Ηνπλίνπ 2017 

 

10. ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ ΖΜΔΡΗΓΧΝ 

10.1 Ζκεξίδα ζηηο 20/3/2017 ζην Ξελνδνρείν  AEOLIS, κε ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε 

ηνπ έξγνπ Παλειιήλην δίθηπν "Γηαδηθηπαθώλ (cloud) Αληαπνδνηηθώλ 

Τπεξεζηώλ γηα ηελ Αλάπηπμε & Δμωζηξέθεηα ηωλ Δπηρεηξήζεωλ" ζην νπνίν 

ζπκκεηέρεη ην Δπηκειεηήξην άκνπ 

10.2   Ζκεξίδα  ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ Σακείν  επηρεηξεκαηηθφηεηαο & 

αλάπηπμεο ΔΣΔΑΝ Α.Δ. κε θεληξηθφ νκηιεηή ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. θαη Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν ηεο ΔΣΔΑΝ Α.Δ. θ. Γαιηάηζν Κσλζηαληίλν ηε Γεπηέξα 12 Ηνπλίνπ 2017 

θαη ψξα 19:00 ζηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ μελνδνρείνπ ΑΜΟ ζηελ πφιε ηεο 

άκνπ, κε ζέκαηα: 

 Ζ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο εγγπήζεσλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ απφ ην ΔΣΔΑΝ 

θαη πνηα ζα είλαη ηα νθέιε ηνπ γηα ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο. 

 Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Σακείνπ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ΗΗ (ΣΔΠΗΥ ΗΗ). 

 Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Σακείνπ Δμνηθνλνκψ θαη’ Οίθνλ ΗΗ (ΣΔΞΟΗΚ 

ΗΗ) θαη πνηεο είλαη νη βαζηθέο ηνπ δηαθνξέο απφ ην πξνεγνχκελν πξφγξακκα. 

 Ση είλαη νη κηθξνπηζηψζεηο, πνηνπο αθνξά θαη κε πνηνλ ηξφπν  πινπνηνχληαη. 

 Ση είλαη ην Σακείν Δπηρεηξεκαηηθψλ πκκεηνρψλ, πψο ιεηηνπξγεί θαη πνηεο 

επηρεηξήζεηο αθνξά. 
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11. ΆΛΛΔ ΓΡΑΔΗ 

11.1 Γηαθεκηζηηθφ ζπνη ζηελ ΑΜΗΑΚΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ κε αληηθείκελν ηε ζηήξημε 

ηωλ ζακηαθώλ πξνϊόληωλ θαη επηρεηξήζεωλ. 

11.2 πλάληεζε 1 Φεβξνπαξίνπ 2017 ζηα γξαθεία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Υίνπ νη 

Γηνηθεηηθέο Δπηηξνπέο ησλ Δπηκειεηεξίσλ Υίνπ, Λέζβνπ θαη άκνπ κε ζηφρν λα 

αλαιχζνπλ ηηο εμειίμεηο αλαθνξηθά κε ηα θπξηφηεξα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ ηζηφ ησλ 3 λεζηψλ . 

Οη άμνλεο ηεο πλάληεζεο Δξγαζίαο είλαη : 

 Ζ δηακνξθνχκελε θαηάζηαζε αλαθνξηθά κε ην πξνζθπγηθφ θαη νη 

βξαρππξφζεζκεο φζν θαη καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ζην ηνπηθφ επηρεηξείλ  

 Ζ απνηειεζκαηηθφηεξε απφ θνηλνχ δηεθδίθεζε ησλ Δηδηθψλ Αλαπηπμηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ γηα ηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ πνπ 

εμαγγέιζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

 Ζ δηεθδίθεζε ηεο δηαηήξεζεο ησλ ρακειψλ ζπληειεζηψλ ΦΠΑ ζηα λεζηά ηνπ 

Βνξείνπ Αηγαίνπ 

 Ζ άκεζε αλάιεςε θνηλψλ δξάζεσλ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ησλ 3 λεζηψλ   

πλαληήζεηο θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κε αμησκαηνχρνπο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Βνξείνπ Αηγαίνπ, Τπνπξγείσλ, εθπξνζψπσλ θνηλνβνπιεπηηθψλ θνκκάησλ, ψζηε λα 

κεηαθεξζνχλ άκεζα ηα ζηνρεπκέλα αηηήκαηα ηνπ λεζησηηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ 

θφζκνπ. 

11.3 πκκεηνρή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζηηο θηλεηνπνηήζεηο ηελ Κπξηαθή 22 Οθησβξίνπ 

2017 ζηε άκν γηα ην κεηαλαζηεπηηθφ.  

11.4 πκκεηνρή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζηελ Παλαηγαηαθή απεξγία ζηηο 22/11/2017 γηα 

ηελ αχμεζε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ ΦΠΑ ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, κε  ηελ ζπκκεηνρή 

φισλ ησλ θνξέσλ ηνπ ηφπνπ θαη ηελ ζπκκεηνρή φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Ννκνχ 

άκνπ.  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                            Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ     

 

ΓΔΧΡΓΗΟ Α. ΚΤΡΗΑΕΖ        ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΦΡΑΝΣΕΔΚΟ 


