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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 

 

Εισαγωγή 

1. Υποβολή προτάσεων συμβουλευτικού η γνωμοδοτικού χαρακτήρα 

2. Συμμετοχή σε επιτροπές και όργανα σχεδιασμού έργων υποδομής  

3. Κατάρτιση – εκπαίδευση 

4. Λειτουργία γενικού μητρώου, ειδικών μητρώων, υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. και της 

υπηρεσίας μιας στάσης (Υ.Μ.Σ.) 

5. Υποβολή προτάσεων για ένταξη σε προγράμματα 

6. Επιχορηγήσεις πρωτοβουλιών - ενισχύσεις δράσεων επαγγελματικών συλλόγων – 

χορηγίες σε κοινωνικούς φορείς 

7. Δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών τους  

8. Τουρισμός 

9. Διοργάνωση ημερίδων 

10. Άλλες δράσεις 
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Εισαγωγή 

 

Με την παρούσα έκθεση του Απολογισμού Δράσεων δίδεται σε γενικές 

γραμμές μια συνοπτική εικόνα των δραστηριοτήτων και ενεργειών που κάλυψε το 

Επιμελητήριό μας μέσα στην περίοδο τους έτους 2020.  

Για μια ακόμα χρονιά τα μέλη του ΔΣ με αγαστή συνεργασία και επίγνωση 

της ευθύνης απέναντι στα μέλη κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια να 

ανταποκριθούν στον πολυσύνθετο ρόλο τους ενεργώντας πάντα στα πλαίσια της 

δημοκρατικής λειτουργίας και της διαφάνειας των ενεργειών τους. 

 Συνεχής ήταν η προσπάθεια για την αναβάθμιση του Επιμελητηρίου και την 

ανάδειξη του σε αξιόπιστο σύμβουλο της Πολιτείας στα πολυποίκιλα θέματα που 

απασχολούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τασσόμενο στην υπηρεσία των 

επιχειρήσεων μελών του. 
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1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

1.1 Αποστολή επιστολών για το άλυτο πρόβλημα του μεταναστευτικού που πλήττει 

τις επιχειρήσεις κυρίως της πρωτεύουσας όπου βρίσκεται το ΚΥΤ με αποτέλεσμα 

πολλές από αυτές να κλείνουν. 

1.2 Συντονισμός δράσεων και ενεργειών για την αποκατάσταση των ζημιών που 

προκάλεσε στους πολίτες και στις επιχειρήσεις ο φονικός σεισμός της 30/10/2020 που 

έπληξε τη Σάμο. 

1.3 Υποβολή προτάσεων για την ανάκαμψη της οικονομίας ύστερα από τις 

σοβαρότατες επιπτώσεις που προκάλεσε το πάγωμα αυτής εξαιτίας της  πανδημίας 

COVID 19. 

1.4 Επιστολή στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  σχετικά με τον 

προγραμματισμό δρομολογίων. 

1.5 Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών για τη ρύθμιση των δανείων. 

 

 

2.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ  

2.1 Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας 

2.2 Γνωμοδοτική Επιτροπή Τουρισμού Δήμου Ανατολικής Σάμου 

2.3 Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Ανατολικής Σάμου 

2.4 Επιτροπή Τουρισμού ΚΕΕ 

2.5 Επιτροπή Αντιμετώπισης επιπτώσεων από το προσφυγικό και μεταναστευτικό 

πρόβλημα 

2.6 Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας 

Π.Ε. Σάμου «ΦΑΡΟΣ»   
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3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Κατά το έτος 2020 υλοποιηθήκαν στην πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα του 

Επιμελητηρίου Σάμου, τα παρακάτω προγράμματα: 

 

3.1 Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) 

Το 2020 υλοποιήθηκαν 3 τμήματα των 15 ατόμων και εκπαιδεύτηκαν 45 εργαζόμενοι 

και εργοδότες τηρουμένων των μέτρων για την πανδημία. 

 

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ, 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (Υ.Μ.Σ.) 

4.1 Το έτος 2020 πραγματοποιήθηκαν στο Γενικό και Ειδικά Μητρώα του 

Επιμελητηρίου Σάμου 

 

•             Εγγραφές νέων επιχειρήσεων:  112 

•             Διαγραφές επιχειρήσεων: 52 

•             Έκδοση πιστοποιητικών: 190 

•             Ανανέωση ασφαλιστικών πρακτόρων: 22 

•             Ανανέωση εταιρείας ασφαλιστικών πρακτόρων: 1 

 

4.2 Το έτος 2020 υποβλήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) οι κάτωθι 

αιτήσεις: 

•             Καταχωρίσεις μεταβολών:              επιχειρήσεις 972 

•             Πιστοποιητικά/καταστατικά:          επιχειρήσεις 504 

 

4.3 Το έτος 2020 πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Μιας Στάσης του 

Επιμελητηρίου Σάμου (μέσω Υ.Μ.Σ. των Επιμελητηρίων συστήνονται μόνο Ο.Ε. , Ε.Ε 

και Ι.Κ.Ε.),  η σύσταση των κάτωθι επιχειρήσεων: 

Ομόρρυθμες εταιρείες (ΟΕ): 9 

Ετερρόρυθμες εταιρείες (ΕΕ) : 0 

Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ):2 
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 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

5.1 Συνεργασία με το Δήμο Ανατολικής Σάμου στην υλοποίηση του έργου: 

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Επιμελητηρίου Σάμου και ανάδειξή του σε 

Κέντρο Στήριξης εξωστρεφών και καινοτόμων επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων», στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού 

Βορείου Αιγαίου 2017-2020 προϋπολογισμού 137.000 ευρώ. 

5.2 Συνεργασία με το Δήμο Δυτικής Σάμου στην υποβολή πρότασης της 

Πρόσκλησης, με Κωδικό: ΒΑ_ΕΤΠΑ_2C_79 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ με τίτλο «Ψηφιακό 

Οικοσύστημα Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου Σάμου», κωδικό MIS 

5067145 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1, του Ε.Π. «ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 

 

6. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 

ΦΟΡΕΙΣ 

6.1 Ενίσχυση του Συλλόγου Πολυτέκνων με τρόφιμα ύψους 1.000 ευρώ 

6.2 Συμμετοχή στο συσσίτιο για τους αστέγους σεισμόπληκτους με τρόφιμα ποσού  

4000 ευρώ. 

 

7. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

ΤΟΥΣ  

Ενημέρωση των μελών του μέσω της ιστοσελίδας του Επιμελητηρίου Σάμου 

www.samoscci.gr και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Επιμελητηρίου, 

 

8. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
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Ο τουρισμός, είναι ο κλάδος ο οποίος επηρεάζεται άμεσα, καθώς αποτελεί την βαριά 

βιομηχανία της χώρας. Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις του νομού μας είτε άμεσα είτε 

έμμεσα ασχολούνται με τον τουρισμό. Βασικές αγορές του ελληνικού τουρισμού, 

όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία και οι Σκανδιναβικές 

χώρες, έχουν πληγεί σημαντικά και ακόμη και αν τα σύνορα ανοίξουν και τα 

αεροπορικά δρομολόγια αποκατασταθούν, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε πως θα 

κυμανθούν οι κρατήσεις τους επόμενους δυο με τρεις μήνες.  Σε κάθε περίπτωση το 

σχέδιο επανεκκίνησης θα πρέπει να στηρίζεται σε κοινή ευρωπαϊκή γραμμή για 

ελεγχόμενες και ασφαλείς υγειονομικά μετακινήσεις και υπό την προϋπόθεση πως θα 

εξελιχθεί ομαλά ο έλεγχος της πανδημίας. 

Μαζί με το όποιο αριθμό κρατήσεων από το εξωτερικό και την αύξηση της 

τουριστικής περιόδου έως και τον Οκτώβριο,  ο εγχώριος τουρισμός είναι αυτός που 

θα μπορέσει να βοηθήσει την αγορά. Ακόμα και με λιγότερες από τις 

προγραμματισμένες διανυκτερεύσεις ή με μικρότερο διαθέσιμο εισόδημα οι Έλληνες, 

εφόσον ομαλοποιηθεί η κατάσταση στη χώρα, θα μπορούν να μετακινηθούν.  

Συνεπώς, απαιτούνται ουσιαστικά και στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της ζήτησης 

του εγχώριου τουρισμού μέσω της υλοποίησης ενός προγράμματος επιδότησης 

διακοπών Ελλήνων πολιτών.  Αντικείμενο του προγράμματος θα πρέπει να είναι η 

επιδότηση δικαιούχων και των ωφελούμενων μελών τους, για την πραγματοποίηση 

διακοπών σε όλα τα τουριστικά καταλύματα της επιλογής στους στην Ελλάδα. Η 

επιδότηση θα γίνεται με τη χορήγηση ειδικού voucher (επιταγής) διακοπών. 

 
 Την (υπό προϋποθέσεις) επέκταση της τουριστικής περιόδου έως το τέλος του 

2020 σε προορισμούς, όπου οι κλιματικές συνθήκες και η υψηλή 

συγκέντρωση καταλυμάτων (ενοικιαζόμενων δωματίων, διαμερισμάτων και 

ξενοδοχείων) το επιτρέπει. Σε συνεργασία με μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία 

ώστε να προωθηθούν τουρίστες και τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο καθώς 

ο καιρός στην Ελλάδα παραμένει καλός. Έτσι θα είναι δυνατή η κάλυψη των 

μηνών Μάιου και Ιουνίου.  

 
 Επέκταση του επιδόματος ανεργίας για όλους τους ανέργους του τουρισμού 

για όσο διάστημα θα μείνουν άνεργοι καθώς και εκπαίδευση αυτών. 
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 Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων με νέα επιδοτούμενα προγράμματα 

ΕΣΠΑ με ευνοϊκούς όρους συμμετοχής για εξοπλισμό αλλά και για 

λειτουργικά έξοδα κάτι το οποίο είναι αναγκαίο.  Επίσης καλύτεροι όροι για 

ένταξη ώστε να υποβάλλουν περισσότερες προτάσεις νέες και υφιστάμενες 

επιχειρήσεις για προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού, καθώς και του 

συνεδριακού τουρισμού.  

 
  Αύξηση  του προϋπολογισμού του ΕΟΤ για διαφήμιση της χώρας ως 

ασφαλής προορισμός. Την ιδιαίτερη μέριμνα για την στήριξη του τουρισμού 

με στοχευμένη καμπάνια προβολής αξιοποιώντας τη θετική εικόνα που έχει η 

Ελλάδα αυτή την περίοδο και προβολή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

των νησιών του νομού μας.  

 Αναστολή του τέλους διανυκτέρευσης για το 2020. 

 Επιδότηση ενός αριθμού πτήσεων τσάρτερ από το Υπουργείου Τουρισμού.  

 Επιδότηση φόρου αεροδρομίου για τις πτήσεις τσάρτερ. 

 Διατήρηση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ 

 Πρόγραμμα επιδότησης εργασίας στις επιχειρήσεις του τουρισμού πάσης 

φύσεως.  

 Προτάσεις της περιφέρειας στο νέο ΕΣΠΑ και ένταξη πολιτιστικών 

εκδηλώσεων και συνεδρίων π.χ.  ΗΡΑΙΑ, αρχαίο θέατρο. (Πολιτιστικός 

Τουρισμός, Συνεδριακός τουρισμός). Με αυτό εκτός των ξένων τουριστών 

ενισχύεται και ο εσωτερικός τουρισμός. 

 Την μείωση κατά 50% του ΦΠΑ σε όλο το τουριστικό πακέτο (μεταφορές, 

διαμονή, εστίαση, κ.α) 

 Τη χρηματοδότηση στοχευμένων δράσεων για τη διατήρηση των θέσεων 

εργασίας και επανεκκίνησης της οικονομίας με προγράμματα επιδότησης 

εργασίας και εργαζομένων για όλο το 2020 μέσω επιδότησης εργοδοτικών 

εισφορών. 

 

9. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ 

Παρουσίαση των Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 

2014-2020: - «Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων 

επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3» &  



9 
 

- «Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, 

καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της 

παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων»  

στις: 12/2/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 18.00  

 

10. ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Διαφημιστικό σποτ στην ΣΑΜΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ με αντικείμενο τη στήριξη των 

σαμιακών προϊόντων και επιχειρήσεων. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΖΗΣ        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 


