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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 

 

Εισαγωγή 

1. Υποβολή προτάσεων συμβουλευτικού ή 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. Συνεργασία με άλλους φορείς στην υλοποίηση προγραμμάτων   

6. Επιχορηγήσεις πρωτοβουλιών - ενισχύσεις δράσεων επαγγελματικών συλλόγων – 

χορηγίες σε κοινωνικούς φορείς 

7. Συμμετοχή στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την επανάσταση 

του εικοσιένα. 

8. Δράσεις επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών τους  

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 2021.  

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 Παρέμβαση στον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά με  την υποβολή μέτρων για την 

πανδημία  με μέριμνα για τις μικρές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις εστίασης. 

1.2 Επιστολή στον Υπουργό Ανάπτυξης να συμπεριληφθούν και οι ΚΑΔ που 

σχετίζονται με την ενοικίαση οχημάτων (ΚΑΔ στην κατηγορία 77) στη συγκεκριμένη 

δράση «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» καθώς οι εν λόγω δραστηριότητες δεν 

περιλαμβάνονται στην Αναλυτική Πρόσκληση. 

1.3 Επιστολές στον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τα δρομολόγια 

των πλοίων, για την ακτοπλοϊκή υποβάθμιση της πρωτεύουσας του Νομού, για την 

επίσπευση των διαδικασιών εκταμίευσης του μεταφορικού ισοδύναμου. 

1.4 Επιστολές προς τον Υπουργό Οικονομικών για την υλοποίηση των 

προβλεπόμενων μέτρων ανακούφισης των πληγέντων από το φονικό σεισμό 

1.5 Επιστολή στον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό κ. Τριαντόπουλο για την 

ανάγκη λήψης μέτρων οικονομικής ενίσχυσης της Σάμου για την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων του σεισμού, όπως: 

Α) Να παραταθεί για 6 τουλάχιστον επιπλέον μήνες  (λήγει 30/11/21) η ισχύς του 

άρθρου 43  του νόμου 4753/2020) περί  αναστολής πλειστηριασμών, κατασχέσεων, 

αποβολών  αλλά και άσκησης ένδικων μέσων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες 

αναγκαστικής εκτέλεσης, 

Β) Να ανασταλεί για τουλάχιστον ένα εξάμηνο (τη χειμερινή περίοδο)  η καταβολή 

δόσεων από τις επιχειρήσεις του νησιού στις τράπεζες και να δοθεί, σε συνεννόηση 

με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, 6 μήνες παράταση  στην αναστολή από 

συμμετοχή σε ενέργειες που αφορούν οφειλές επιχειρήσεων και ιδιωτών 

εγκαταστημένων στη Σάμο μέχρι 31/12/2020. 

Γ) Να εξεταστεί η δυνατότητα εξάμηνης παράτασης πληρωμής  φορολογικών και 

ασφαλιστικών υποχρεώσεων και να δοθεί η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τόσο 

των φορολογικών όσο και ασφαλιστικών υποχρεώσεων που έχουν προκύψει από 

προηγούμενες αναστολές. (π.χ.  στον ΕΦΚΑ δεν υπάρχει πρόγραμμα ένταξης δόσεων 

από χρέη που έχουν δημιουργηθεί και ζητούν εφάπαξ καταβολή 31/12/2021). 

1.6 Πρόταση προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να προκηρυχτεί Πρόσκληση 

υποβολής  Ενδιαφέροντος,  στα πλαίσια του προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2021-

2027, με την συνεργασία φορέων (Δήμων, Πανεπιστημίων, Επιμελητήρια, 
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Εμπορικών Συλλόγων), για την  δημιουργία ενός Οργανισμού Τουρισμού σε κάθε 

Νομό του Βορείου Αιγαίου  και την συμμετοχή των τοπικών φορέων του για την 

καλύτερη προώθηση, τουριστική προβολή και ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. 

1.7 Επιστολή στον Υπουργό Εργασίας σχετικά με τους ελέγχους δεκαετίας του ΙΚΑ 

και την άδικη επιβολή προσαυξήσεων. 

 

 

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 ΚΕΕ 

2.6 Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας 

Π.Ε. Σάμου «ΦΑΡΟΣ» 

 2.7 Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου  Ανατολικής Σάμου 

2.8 Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

 

 

3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Το Επιμελητήριο Σάμου, μετά από τη δημοσίευση της ΚΥΑ για τα ειδικά πρωτόκολλα 

υγειονομικού περιεχομένου τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των 

τουριστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού 

COVID-19, διοργάνωσε στις 5 Ιουνίου 2021,  εκπαιδευτικό σεμινάριο, προκειμένου τα 

μέλη του να ενημερωθούν έγκαιρα και έγκυρα και να προετοιμαστούν σωστά για το 

άνοιγμα της τουριστικής περιόδου. Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν μέσω της 

σύγχρονης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης webex   
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4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

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

4.1 Το έτος 2021 πραγματοποιήθηκαν στο Γενικό και Ειδικά Μητρώα του 

Επιμελητηρίου Σάμου 

 

 Εγγραφές νέων επιχειρήσεων:  125 

 Διαγραφές επιχειρήσεων: 45 

 Έκδοση πιστοποιητικών: 145 

 Εγγραφή ασφαλιστικών πρακτόρων : 2 

 Ανανέωση ασφαλιστικών πρακτόρων: 14 

 

4.2 Το έτος 2021 υποβλήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) οι κάτωθι 

αιτήσεις: 

 Καταχωρίσεις μεταβολών:   798  επιχειρήσεις 

 Πιστοποιητικά/καταστατικά:  500 επιχειρήσεις  

 

4.3 Το έτος 2021 πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Μιας Στάσης του 

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

Ε.Ε.),  η σύσταση των κάτωθι επιχειρήσεων: 

Ομόρρυθμες εταιρείες (ΟΕ): 7 

 

4.4 Μέσω της υπηρεσίας e –ΥΜΣ: 40 επιχειρήσεις 

 

 

5. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

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 
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δραστηριοτήτων», στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού 

Βορείου Αιγαίου 2017-2020 προϋπολογισμού 137.000 ευρώ. 

5.2 Εγκρίθηκε σε συνεργασία με το Δήμο Δυτικής Σάμου το έργο: «Ψηφιακό 

Οικοσύστημα Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου Σάμου στο πλαίσιο του 

Άξονα Προτεραιότητας 1, του Ε.Π. «ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 

προϋπολογισμού 200.010,80 ευρώ. 

 

 

6. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 

ΦΟΡΕΙΣ 

6.1 Δωρεά στο νοσοκομείο Σάμου , προστατευτικά γάντια, ποσού 960.85 ευρώ 

6.2 Προσφορά τροφίμων στο σύλλογο πολυτέκνων, ποσού 454.53 ευρώ 

6.3 Δωρεά στην «Κιβωτό του Κόσμου» εις μνήμη του προέδρου της Κεντρικής 

Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, ποσού 500 ευρώ 

6.4 Δωρεά στην «Πνοή αγάπης - σύλλογος εθελοντών κοινωνικής & 

συναισθηματικής στήριξης ανθρώπων με καρκίνο και των οικογενειών τους» ποσού 

500 ευρώ. 

 

 

7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ 

Συμμετοχή σε τιμητική εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν, στις 23 Ιουλίου 2021, ο 

Δήμος Ανατολικής Σάμου, το Επιμελητήριο Σάμου και το περιοδικό «Απόπλους στον 

κήπο της Κεντρικής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σάμου.  

Στην εκδήλωση έγινε παρουσίαση της αρχειακής έκδοσης του βιβλίου «Αρχείο 

Σαμιακής Επανάστασης 1821», του Χρίστου Λάνδρου, εκδόσεων Απόπλους, στο 
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οποίο βασικός χορηγός είναι το Επιμελητήριο Σάμου και αφορά τη δημοσίευση 

πρωτογενών πηγών από διασωθέν αρχείο του Εικοσιένα στη Σάμο.  

Η Επανάσταση στη Σάμο εξερράγη στις 18 Απριλίου 1821 δυναμικά, με επικεφαλής 

τον καπετάν Κωνσταντή Λαχανά, ο οποίος ήταν μυημένος στη Φιλική Εταιρεία, και 

είχε υπηρετήσει στην ελληνική λεγεώνα του Ναπολέοντα, στην Αίγυπτο όπου και 

έλαβε μέρος στη μάχη των Πυραμίδων, ενώ αργότερα διετέλεσε πρωτοπαλίκαρο του 

αρματολού Νικοτσάρα. Αρχηγός όμως της σαμιακής επανάστασης δεν ήταν ο 

Λαχανάς, αλλά ο Γεώργιος Λογοθέτης Λυκούργος, ο οποίος ορίσθηκε  από τον 

Αλέξανδρο Υψηλάντη, έφτασε στη Σάμο στα τέλη Απριλίου 1821 και ανέλαβε την 

ηγεσία της Επανάστασης. Ο Γεώργιος Λογοθέτης προεπαναστατικά είχε αναδειχθεί 

ηγέτης της προοδευτικής και φιλελεύθερης παράταξης των Καρμανιόλων οι οποίοι 

διεκδικούσαν την προυχοντική εξουσία από αντίπαλη παράταξη των παλιών 

προεστών (Καλικαντζάρων), στο διάστημα 1805-1812.  

Στις 8 και 12 Μαΐου 1821 ο Λογοθέτης Λυκούργος που κράτησε το ψευδώνυμο της 

Φιλικής Εταιρείας ως επώνυμό του, κήρυξε επίσημα την επανάσταση στο Καρλόβασι 

και στην πρωτεύουσα Χώρα, όπου σε πάνδημη συνέλευση έθεσε υπό έγκριση τοπικό 

πολίτευμα με τον τίτλο «Στρατοπολιτικόν Σύστημα Σάμου».  Σύμφωνα με σύστημα 

αυτό, η Σάμος θα είχε πολιτική διοίκηση (Γενικός Διοικητής, Πολιτικοί Κριτές, 

υπάλληλες αρχές) η οποία θα εκλεγόταν από γενική συνέλευση και θα λογοδοτούσε 

κατ΄ έτος σ’ αυτήν. Το στρατιωτικό σκέλος του πολιτεύματος θα υπαγόταν στον 

πολιτικό Γενικό Διοικητή. Σε μικρό χρονικό διάστημα οργανώθηκαν τέσσερις 

χιλιαρχίες τακτικού στρατού, που αντιστοιχούσαν στα τέσσερα τμήματα του νησιού. 

Ο πολιτικός αρχηγός του Συστήματος σε περίοδο πολεμική ονομαζόταν 

αρχιστράτηγος των σαμιακών ενόπλων δυνάμεων και έτσι τα δυο συστήματα 

πολιτικό και στρατιωτικό ενωνόταν σε ένα. Η εφαρμογή του Συστήματος είχε 

ιδιαίτερη επιτυχία, πολιτική και στρατιωτική και διάρκεια, καθώς ίσχυσε με μικρά 

διαλείμματα σε όλη σχεδόν τη διάρκεια της Επανάστασης η οποία για τη Σάμο έληξε 

το 1834 με την επιβολή αυτόνομου ηγεμονικού καθεστώτος, υποτελούς στην Υψηλή 

Πύλη. Η στρατιωτική και αμυντική οργάνωση του νησιού έδωσε τη δυνατότητα 

στους Σαμιώτες να αποκρούσουν τρεις εκστρατείες του οθωμανικού στόλου με τη 

συνδρομή του ελληνικού στόλου στα 1821, 1824 και 1826. Έτσι το νησί έμεινε 

ελεύθερο και απάτητο από τα τουρκικά στρατεύματα.  

Το Γενικό Διοικητήριο και η Συνέλευση παρήγαγαν αρχεία, μέρος των οποίων με 
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συγκεκριμένη δομή και οργάνωση έχει διασωθεί στα Γενικά Αρχεία του Κράτους 

(ΓΑΚ) νομού Σάμου. Η συγκρότηση και τήρηση αρχείου με συγκεκριμένες ενότητες 

είναι μια πολύ σοβαρή ένδειξη συστηματικής οργάνωσης εσωτερικής διοίκησης η 

οποία στόχευε στην τεκμηρίωση των πεπραγμένων της. Στο Γενικό Διοικητήριο της 

Σάμου ιδρύθηκε ειδική γραμματεία που εξυπηρετούσε τις ανάγκες Διοικητηρίου και 

Συνελεύσεων. Ο Γενικός Διοικητής Λογοθέτης Λυκούργος είχε αποκτήσει  

διοικητικές εμπειρίες ως λογοθέτης των παραδουνάβιων ηγεμονιών, τις οποίες 

εμπειρίες προσάρμοσε στα νέα δεδομένα της ελεύθερης Σάμου. Στις ξεχωριστές 

αρχειακές ενότητες (Εφημερινά, Διοικητικά, Πρακτικά, Αναφορικά, Σχετικά και 

άλλα), όπου εντάσσονταν τα δημοσιευόμενα στο παρόν βιβλίο, για πρώτη φορά τα 

περισσότερα,  έγγραφα, απεικονίζονται ενδιαφέρουσες πτυχές του δημόσιου αλλά και 

του ιδιωτικού βίου κατά την επανάσταση, ο αγώνας για τη διατήρηση της ελευθερίας, 

οι συμπεριφορές και νοοτροπίες πολιτών και αξιωματούχων του νησιού, καθώς και η 

ιδεολογία της ηγετικής ομάδας της σαμιακής επανάστασης. Από τον λόγο των 

εγγράφων, που δημοσιεύονται με πιστότητα, αναδύεται το άρωμα μια δύσκολης, 

επικίνδυνης αλλά και πολύ ζωντανής, όμορφης και σημαντικής για την πατρίδα μας 

εποχής. 
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8. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ.   

Ενημέρωση των μελών του Επιμελητηρίου με προσωπικά e-mails, μέσω της 

ιστοσελίδας του Επιμελητηρίου Σάμου www.samoscci.gr και των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης του Επιμελητηρίου. 

 

 

9. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ 

9.1 Το Επιμελητήριο Σάμου διοργάνωσε ημερίδα μέσω τηλεδιάσκεψης την Δευτέρα         

19 Απριλίου 2021 και  ώρα  18:30 με θέμα: «Ηλεκτρονικό Ράφι Online Πωλήσεων 

στην Τοπική Ηλεκτρονική Αγορά του Νομού Σάμου και στην Πανελλήνια 

Ηλεκτρονική Αγορά  μέσω της πλατφόρμας www.directmarket.gr» 

9.2 Ενημερωτική τηλεδιάσκεψη με θέμα: «Νέα ρύθμιση οφειλών σε 240 δόσεις προς 

το δημόσιο και 420 δόσεις προς τις τράπεζες» την Παρασκευή 8  Οκτωβρίου 2021 

και ώρα 16.00 με κεντρικό ομιλητή τον κ. Φώτη Κουρμούση Ειδικό Γραμματέα 

Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, του Υπουργείου Οικονομικών και τα στελέχη της 

Ειδικής Γραμματείας οι οποίοι παρουσίασαν και απάντησαν  σε ερωτήσεις για τα 

ακόλουθα θέματα: 

•     Το θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση και την απαλλαγή οφειλών - παροχή 2ης 

ευκαιρίας  

•     Τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις 

όπου προβλέπεται και αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τα 

Ασφαλιστικά Ταμεία σε έως 240 δόσεις 

•    Τη ρύθμιση οφειλών μέσω της διαδικασίας της εξυγίανσης επιχειρήσεων 

  

10. ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Προβολή διαφημιστικό σποτ στη ΣΑΜΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ με θέμα τη στήριξη των 

σαμιακών προϊόντων και επιχειρήσεων. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΖΗΣ                               ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 

http://www.samoscci.gr/
http://www.directmarket.gr/

