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Απολογισμός Δράσεων Επιμελητηρίου Πέλλας 

έτους 2021 

 

 Εισαγωγή 

 Η υποχρέωση της αποτύπωσης του Απολογισμού δράσεων έτους 2021 

γίνεται σύμφωνα με το αρ. 79 του Ν.4497/13.1.2017 «Άσκηση υπαίθριων 

εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».  

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου στη συνεδρίασή της Νο10 με 

ημερομηνία 19.04.2021 συνέταξε τον Απολογισμό δράσεων του έτους 

2021.  

  

 

 Σκοπός είναι η αποτύπωση των δράσεων και του πλαισίου υπηρεσιών που 

παρέχει το Επιμελητήριο Πέλλας.   

Τόσο το σύνολο της διοίκησης του Επιμελητηρίου Πέλλας  όσο και ο 

επιχειρηματίας μέλος του αλλά και η εποπτεύουσα αρχή – Υπουργείο 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μπορούν να γνωρίζουν τη δράση και το 

συνολικό έργο του Επιμελητηρίου Πέλλας.  

Έτσι, στον Απολογισμό δράσεων έτους 2021, γίνεται προσπάθεια να 

αποτυπωθεί η δυναμική του  Επιμελητηρίου Πέλλας, οι παρεμβάσεις του, 

και στα πλαίσια των δράσεων του, το τελικό παραγόμενο αποτέλεσμα επ’ 

ωφέλειά των επιχειρήσεων μελών του και της εθνικής οικονομίας 

γενικότερα.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ 
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 Σχέση του Απολογισμού δράσεων  

με την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού  

 Η σχέση αυτή αποτελεί τη σύνδεση ανάμεσα στο φυσικό (παραγόμενο 

έργο) και οικονομικό αντικείμενο (έσοδα – έξοδα). Όλες οι δράσεις και οι 

δαπάνες κινήθηκαν μέσα στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

χωρίς την ανάγκη αναμόρφωσής του.  

 

 

 Ταυτότητα – Εσωτερική 

Λειτουργία – Οργάνωση   

 Το Επιμελητήριο Πέλλας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου & 

ιδρύθηκε το 1981 με το Προεδρικό Διάταγμα 153/24-2-81 με έδρα την 

Έδεσσα. Εάν και είναι από τα νεότερα Επιμελητήρια της Ελλάδος, είναι από 

τα δυναμικότερα, με διαρκή συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων και 

με πλειάδα πρωτοβουλιών, δράσεων και παρεμβάσεων επ’ ωφελεία των 

Επιχειρηματιών – μελών του και τη στήριξη του συνόλου του 

επιχειρηματικού κόσμου. 

Βάσει του Νόμου διοικείται από αιρετό 21αμελές Διοικητικό Συμβούλιο και 

5μελή Διοικητική Επιτροπή που έχουν αναδειχθεί από τις εκλογές του της 

3ης  και 4ης Δεκεμβρίου 2017. 

  

  Διοικητικό Συμβούλιο 
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Πρόεδρος  
 

Ιορδάνης Τσώτσος 

    

Α’ Αντιπρόεδρος 
 

Παναγιώτης Σαραφούδης 

    

Β’. Αντιπρόεδρος  Πέτρος Γαλανός 

    

Γεν. Γραμματέας  Ευστράτιος Κοτσίδης 

    

Οικονομικός  

Επόπτης 
 Ιωάννα Διαμαντή 

    

Υπεύθυνος  

Συμβουλευτικής 
 Ιωάννης Σουπιάδης 

    

Υπεύθυνος ΓΕΜΗ   Ιορδάνης Τουρούτογλου 
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   Ιωάννης Βλαδίκας 
   Γεώργιος Γκλαβάκης 
   Χρήστος Δαχής 
   Αναστάσιος Δίου 
   Χαρίκλεια Δραγούμη 
   Νεκτάριος Ελμαλόγλου 
   Ζωή Κράλλη 
   Ιωάννης Μανωλάκης 
   Αναστάσιος Μήτσκος 
   Ανέστης Σαμαράς 
   Αντώνιος Σιγάλας 
   Ιωάννης Σλάμκας 
   Γεώργιος Σούδης 
   Παναγιώτης Χασολάνης 

 

 

 

 Το στελεχιακό δυναμικό του Επιμελητηρίου Πέλλας αποτελεί το κινητήριο 

γρανάζι της λειτουργίας του, τόσο για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών 

– μελών του Επιμελητηρίου σχετικά με το Επιμελητήριο, το ΓΕΜΗ και την ΥμΣ, 

όσο και για τη διοικητική λειτουργία και τις δράσεις ενημέρωσης, 

εξωστρέφειας και ανάπτυξης 

  Προϊστάμενος 

Επιμελητηρίου   

 Δημήτριος Γιώγας  

  

 

 Ειδικός 

Σύμβουλος   

 Γεώργιος Βλαδίκας  

  

 

 Προϊστάμενος  

Γ.Ε.Μ.Η. -  ΥμΣ    

 Θεόδωρος Ακάμπαλης 

 

 

 Προϊστάμενος  

Μητρώου     

 Ευθύμιος Παπάζογλου  

  

 

 Γραφείο 

Γιαννιτσών      

 Βασιλική Μποζατζούδη 
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 Διοικητικό Έργο   

 Κατά τη διάρκεια του έτους 2021 το Επιμελητήριο Πέλλας προέβη στην 

κατάρτιση νέου οργανισμού που να ανταποκρίνεται στον Νόμο αλλά και 

στις σύγχρονες απαιτήσεις της λειτουργίας του Επιμελητηρίου Πέλλας 

καθορίζοντας παράλληλα τα περιγράμματα θέσεων ευθύνης.  

Ο Οργανισμός έχει αποσταλεί, όπως προβλέπεται από τον Νόμο, στο 

αρμόδιο υπουργείο για τελική έγκριση.  

  

 Έγινε σύσταση επίσημου παραρτήματος του Επιμελητηρίου Πέλλας στην 

πόλη των Γιαννιτσών. 

  

 Ολοκληρώθηκαν δύο Δημόσιοι Διαγωνισμοί στο έτος 2021 σύμφωνα με 

το Π.Δ.715/1979 «Περι τρόπου ενέργειας υπό των Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν 

γένει, αγορών…..» για τη στέγαση των γραφείων του Επιμελητηρίου 

Πέλλας τόσο στην Έδεσσα όσο και στα Γιαννιτσά.  

  

 Έγινε Ψηφιοποίηση όλου του φυσικού αρχείου των επιχειρήσεων – μελών 

του Επιμελητηρίου Πέλλας από τη σύσταση του Επιμελητηρίου το 1981 έως 

και σήμερα. 

  

 Ξεκίνησε η συστηματική εκκαθάριση και επικαιροποίηση του συνόλου του 

Μητρώου μελών του Επιμελητηρίου Πέλλας.  

  

 Όπως κάθε ζωντανός οργανισμός εξελίσσεται, έτσι το Ε.Π. 

πρωτοστατώντας στις νέες συνθήκες της ψηφιακής εποχής, μέσω της 

νέας, σύγχρονης, εμπλουτισμένης με κάθε δυνατή επιχειρηματική 

πληροφόρηση, εστιασμένης στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων 

ηλεκτρονικής σελίδας (portal) του Επιμελητηρίου Πέλλας παρέχει πλέον, 

ολοκληρωμένες ψηφιακές – ανταποδοτικές υπηρεσίες στα μέλη του.  
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 Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της εφαρμογής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

καταβολής συνδρομών και πιστοποιητικών μέσω του Διατραπεζικού 

συστήματος ΔΙΑΣ, με χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας και 

ηλεκτρονικής τραπεζικής. 

 

 

 Το Επιμελητήριο Πέλλας  

σε αριθμούς 

 Πρωτόκολλα 6.539  

Εγγραφές Νέων Επιχειρήσεων 378  

Διαγραφές Επιχειρήσεων 93  

 Έκδοση Πιστοποιητικών  

Μητρώου Επιμελητηρίου Πέλλας  

 Εκδόθηκαν 943  πιστοποιητικά  

• Γενικά Πιστοποιητικά : 598 

• Ιστορικό Μέλους 121 

• Βεβαιώσεις μη μελών :15 

 

 Έκδοση Πιστοποιητικών ΓΕΜΗ  

Από 2.530 αιτήσεις  

 Εκδόθηκαν 3.734 πιστοποιητικά  

• Γενικό Πιστοποιητικό (Μεταβολών) : 1.812 

• Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας (εταιρίας): 32 

• Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης : 472 

• Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης : 651 

• Άλλο (ελεύθερης μορφής)  :148 

• Αντίγραφα  : 619 
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 Μεταβολές στο ΓΕΜΗ 

 Στο έτος 2021 στις επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου Πέλλας οι 

μεταβολές που έγιναν είναι : 2.148  

 

 Υπηρεσία μίας Στάσης  

 Σύσταση από ΥμΣ Επιμελητηρίου Πέλλας :16 

Σύσταση από e-ΥμΣ : 190 

 Ειδικά Μητρώα  

Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών  

 Έκδοση πιστοποιητικών :204 

Καταχώρηση σεμιναρίων επαναπιστοποίησης (5ετία): 2.372 

 Εξαγωγικά 

 Θεωρήσεις πιστοποιητικών καταγωγής : 3.028 

Πιστοποιητικά Φυτο-υγείας : 1.135 

Θεώρηση ξενόγλωσσων τιμολογίων : 1.231 

 Συμβουλευτική 

 Δια ζώσης συμβουλευτική για σύσταση νέων επιχειρήσεων ή ενδιαφέρων 

για επενδύσεις και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων σε 128 

άτομα  

Τηλεφωνική επικοινωνία για επενδυτικά προγράμματα και συμβουλευτική 

σε 360 ενδιαφερόμενους.   

 

 



 

8       

 

 

 

 Παροχή Ηλεκτρονικών 

Υπηρεσιών    

 ΟΙ ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται στα μέλη μας, μέσα από τις 

πλατφόρμες που λειτουργεί το Επιμελητήριο Πέλλας, είναι μια διαρκής 

διαδικασία που στοχεύει στην ηλεκτρονική αγορά και την παρουσία των 

επιχειρήσεων μελών μας μέσα στην παγκόσμια αγορά του Ηλεκτρονικού 

Εμπορίου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δωρεάν ανταποδοτικές υπηρεσίες 

όπως: 

• Direct market (ηλεκτρονικό κατάστημα ή ηλεκτρονική βιτρίνα),  

• filoxeno.com για On line κρατήσεις και προβολής επιχειρήσεων του 

Τουριστικού κλάδου. 

• On-line Σύμβουλος του Επιχειρηματία κ.α  

  

 Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση μέσω του portal του Επιμελητηρίου Πέλλας και 

ενεργοποίηση του e-chamber, όπου πλέον δίνονται on-line 

αυτοματοποιημένα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις καθώς και ηλεκτρονική 

θεώρηση εξαγωγικών εντύπων, τιμολογίων και πιστοποιητικών.  

 

 

 Παρεμβάσεις 

 • Παρέμβαση – επιστολές για την ψήφιση του Νέου Επιμελητηριακού 

Νόμου  

 • Παρέμβαση – επιστολές για τον νέο εργασιακό Νόμο. 

 • Παρέμβαση – διαμαρτυρία για το κλείσιμο των τραπεζικών 

καταστημάτων σε πόλεις του Νομού Πέλλας και συμμετοχή στις 

κινητοποιήσεις της Αυτοδιοίκησης και επιχειρηματικών φορέων  

 • Συμμετοχή στη σύσκεψη – παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη για την 

κατασκευή του Οδικού δικτύου Έδεσσας – Θεσσαλονίκης  

 • Ενέργειες για την παραμονή στη Θεσσαλονίκη της διαχειριστικής αρχής 

του Interreg. 

 • Επιστολή – παρέμβαση στον Γ.Γ. Ανάπτυξης & Διαχείρησης δικτύου 

ΔΕΔΗΕ Ηρακλή Μενεγάτο για θέματα αξιοποίησης καθαρής ενέργειας 

στο Νομό Πέλλας  
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 • Επιστολή – παρέμβαση στον Υπουργό Ενέργειας κ. Σκρέκα για τα 

προβλήματα του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ στο Νομό Πέλλας και προτάσεις 

βελτίωσής του, ώστε να ενταχθούν περισσότερες επιχειρήσεις στο 

δίκτυο παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ 

 • Επιστολή – παρέμβαση στον Πρόεδρο  του ΔΕΔΔΗΕ κ. Νικόλαο 

Μπακατσέλο για αξιοποίηση ΑΠΕ στο Νομό Πέλλας  

 • Παρέμβαση και συμμετοχή σε συσκέψεις στη Βέροια για αποζημιώσεις 

λόγω καταστροφής των πυρηνόκαρπων σε επιχειρήσεις παραγωγής, 

μεταφορών και διακίνησής τους.  
 

 

 Συσκέψεις - Τηλεδιασκέψεις 

 • Σύσκεψη στο Υπ. Εσωτερικών με τον Υπουργό κ. Βορίδη για θέματα 

στελέχωσης Επιμελητηρίων  

 • Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του Προέδρου του 

Επιμελητήριου Πέλλας Ιορδάνη Τσώτσου, για λύσεις και κατάθεση 

προτάσεων για τα προβλήματα του επιχειρηματικού κόσμου 

 • Τηλεδιάσκεψη με Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα για την 

ελάφρυνση των βαρών των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.  

 • Τηλεδιάσκεψη με Υπουργό Ενέργειας κ. Σκρέκα για θέματα καθαρής 

ενέργειας και αξιοποίησής της από επιχειρήσεις του Νομού Πέλλας.   

 • Τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη για 

θέματα επιχειρηματικότητας.  

 • Επίσημη θεσμική επίσκεψη στο Επιμελητήριο Πέλλας του Γ.Γ. 

Επικοινωνίας της Ν.Δ. κ. Γαϊτάνη  

 • Επίσημη θεσμική επίσκεψη στο Επιμελητήριο Πέλλας επικεφαλής 

παράταξης του ΚΙΝΑΛ της Π.Κ. Μακεδονίας κ. Παπαστεργίου.  

 • Διαδικτυακή εκδήλωση με τον Ειδικό Γραμματέα Ιδιωτικού χρέους κ. 

Φώτη Κουρμούση για την εξυπηρέτηση και τακτοποίηση υποχρεώσεων 

επιχειρηματιών προς το δημόσιο και τα τραπεζικά ιδρύματα.  

 • Διαδικτυακή εκδήλωση ΠΕΠ για το νέο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ 2. 

 • Συμμετοχή στη σύσκεψη – παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη για την 

κατασκευή του Οδικού δικτύου Έδεσσας – Θεσσαλονίκης. 

 • Συνεχείς επαφές και συνεργασίες με Βουλευτές, Περιφερειάρχη – 

Αντιπεριφερειάρχη και Δημάρχους του Νομού Πέλλας για θέματα 

επιχειρηματικότητας και προβλήματα της τοπικής κοινωνίας.  
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 Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για 

επενδυτικές ευκαιρίες 

 Η διάχυση των προγραμμάτων και των επενδυτικών ευκαιριών στις 

επιχειρήσεις μέλη μας είναι μια ουσιαστική παρέμβαση με δράσεις 

δημοσιοποίησης, ημερίδες και εκδηλώσεις (φυσικές ή ηλεκτρονικές).  

Επίσης, δίνεται μεγάλη βαρύτητα  εξατομικευμένη υποστήριξη των 

επιχειρήσεων – μελών του Επιμελητηρίου Πέλλας, αλλά και νέων 

επενδυτών, με την υποστήριξη από στελέχη του Επιμελητηρίου.  

Πραγματοποιήθηκαν:  

• Δια ζώσης συμβουλευτική για σύσταση νέων επιχειρήσεων ή 

ενδιαφέρον για επενδύσεις και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων 

επιχειρήσεων σε 128 άτομα με ραντεβού λόγω των περιορισμών του 

covid-19. 

• Πραγματοποιήθηκε, Τηλεφωνική επικοινωνία για επενδυτικά 

προγράμματα και συμβουλευτική σε 360 ενδιαφερόμενους.   

 • Διαδικτυακή εκδήλωση για το e-λιανικό του ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020 

 • Ενημέρωση για το πρόγραμμα κεφαλαίου κίνησης σε Επιχειρήσεις 

Εστίασης για προμήθεια α’ υλών – Επανεκκίνηση Εστίασης 

 • Ενημέρωση για το πρόγραμμα επιχειρήσεων εστίασης για την 

προμήθεια θερμαντικών σωμάτων.  

 • Ενημέρωση για το πρόγραμμα της περιφέρειας Επιστρεπτέας 

Προκαταβολής. 

 

 

 Συμμετοχή σε  Επιτροπές 

 • Επιτροπή Διακανονισμού για τις Εμπορικές Μισθώσεις. 

• Επιτροπή του αρ. 85 του Ν4072/12. 

• Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού τη ΠΚΜ  

• Πρωτοβάθμια Επιτροπή Συνδικαλιστικών Στελεχών.  

• Δευτεροβάθμια Επιτροπή Συνδικαλιστικών Στελεχών. 

• Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την 
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χάραξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού. 

• Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Έδεσσας.  

• Επιτροπή ΣΦΗΟ του Δήμου Σκύδρας. 

 

 

 

 Συμμετοχή Δ.Σ. & Γ.Σ. Φορέων   

 • Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Διοικητικές Επιτροπές (ο Πρόεδρος του 

Επιμελητηρίου Πέλλας Ιορδάνης Τσώτσος είναι και ο Α’ αντιπρόεδρος 

της ΚΕΕΕ). 

• Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων - Γενικές Συνελεύσεις και διευρυμένες 

Διοικητικές Επιτροπές.  

• Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΦΕΠΑΕ 

• ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ 

• Αναπτυξιακή Πέλλας  

• Δίκτυο Ελληνίδων Επιχειρηματιών Γυναικών  

• Κέντρο Πρόληψης ΟΡΑΜΑ  

 

 

 Παρουσία στα ΜΜΕ    

 • Έντονη παρουσία στα τοπικά ΜΜΕ με 32 δελτία τύπου και 

ανακοινώσεις.  

 • Συνεντεύξεις στον τοπικό τύπο.  

 • Συνεντεύξεις σε οικονομικές εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. 

 • Συνεντεύξεις σε περιοδικά ποικίλης ύλης για προώθηση του τουριστικού 

προϊόντος του Νομού Πέλλας.  

 • Συνεντεύξεις σε περιφερειακά και τοπικά τηλεοπτικά κανάλια.  
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 Εκδόσεις 

 Στα πλαίσια της ενημέρωσης των μελών πραγματοποιήθηκε η διανομή 

4.000 ενημερωτικών εντύπων για τις δράσεις του Επιμελητηρίου, τις 

δυνατότητες παρέχονται δωρεάν, ώστε να κάνει χρήση των ψηφιακών 

υπηρεσιών και των εργαλείων του Επιμελητηρίου, αλλά και διανομή 

αντίστοιχου αριθμού ενημερωτικών εντύπων για το ΓΕΜΗ. 

 

 

 

 
Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων    

 Πρόγραμμα Employouth. Επιδιώκοντας να ενθαρρύνει τη νεανική 

επιχειρηματικότητα στην χώρα μας, και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, 

συμμετέχει ως Εταίρος με το Επιμελητήριο Σερρών, το Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Μακεδονίας, το Επιμελητήριο Κιλκίς, το St. Kliment Ohridski 

University – Bitola, Faculty of Information and Communication 

Technologies – Bitola και το Foundation for Sustainable Economic 

Development Preda plus στο έργο “CREATING EMPLOYMENT 

OPPORTUNITIES OF YOUNG GRADUATES IN THE CB AREA. 

Στόχος του προγράμματος ήταν μέσα από την ανάπτυξη επιχειρηματικών 

ιδεών από νέους ανθρώπους, να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις 

πρωτότυπες ιδέες που συμβάλουν στην ανάπτυξη της νέας καινοτομικής 

επιχειρηματικότητας, μέσω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα 

«Επιχειρηματικές Φωλιές»  

Το διασυνοριακό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια του έτους 

2021 με την τελική παρουσίαση των επιχειρηματικών ιδεών των 15 

ωφελούμενων νέων για τον Νομό Πέλλας και έκλεισε το έργο τόσο ως 

προς το φυσικό όσο και προς το οικονομικό αντικείμενο. 
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 Υλοποίηση της πράξης  «Ανάπτυξη & Αναβάθμιση πληροφοριακών 

συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Πέλλας» με 

κωδικό ΟΠΣ 504526 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 

2014-200»  με σκοπό την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών 

του Επιμελητηρίου, έτσι ώστε να αποκτήσει την απαιτούμενη εσωτερική 

υποδομή και την εξωστρέφεια για να ανταπεξέλθει με επιτυχία στο νέο 

ρόλο των Επιμελητηρίων για προσφορά υπηρεσιών υψηλής αξίας προς 

τα μέλη τους.  

  

 

 

 Συνέχιση της πράξης  «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Πέλλας» με στόχο 

να επιτευχθεί η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που 

αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και συγκεκριμένα στο εμπορικό 

κέντρο της πόλης των Γιαννιτσών.  

Για την επίτευξη του στόχου θα υλοποιηθούν ένα σύνολο συνεκτικών και 

αλληλένδετων παρεμβάσεων για την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και 

αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και  την οργάνωση της οικονομικής 

δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής με 

υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών. 

  

 

 

 Έναρξη του προγράμματος Cherry LovEU που αφορά την προώθηση 

φρέσκου κερασιού στις αγορές της Ουκρανίας και της Αιγύπτου. Στόχος 

του προγράμματος είναι  

• Η διατήρηση των ευκαιριών που δημιουργούνται στην ουκρανική 

αγορά για το ελληνικό φρέσκο κεράσι, β.  

• Η βελτίωση του μεριδίου της αγοράς και η αποκατάσταση των 

φυσιολογικών συνθηκών της αγοράς για τα ελληνικά φρέσκα 

κεράσια στην αιγυπτιακή αγορά λόγω της βλάβης που προκαλείται 

από τον ιό Covid-19. 
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 Εκθεσιακές Δραστηριότητες   

 Ο Νομός Πέλλας διαθέτει σημαντικά προϊόντα νωπά, κατεψυγμένα, 

μεταποιημένα, παραδοσιακά, που πρέπει να ενταχθούν σε μεγαλύτερα 

δίκτυα διανομών και να επεκταθούν σε αγορές του Εξωτερικού.  

Στοχεύοντας σε μεγαλύτερη ένταση προώθησης των προϊόντων και 

διεισδύσεις σε νέες αγορές στηρίξαμε Εκθεσιακές δράσεις με συμμετοχή 

του Επιμελητηρίου Πέλλας και Επιχειρήσεών του οι οποίες 

χρηματοδοτήθηκαν είτε από τον τακτικό προϋπολογισμό του 

Επιμελητηρίου Πέλλας είτε από χρηματοδοτούμενα προγράμματα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να ενισχυθεί με κάθε μέσο στήριξη και η 

μεγιστοποίηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων – μελών του 

Επιμελητηρίου Πέλλας.  

• Detrop – Έκθεση τροφίμων και ποτών με συμμετοχή 12 εκθετών μελών 

του Επιμελητηρίου Πέλλας στην Θεσσαλονίκη.  

• Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή 8 επιχειρήσεων μελών 

του Επιμελητηρίου Πέλλας σε ανεξάρτητο περίπτερο. 

• Έκθεση Food Africa 2021 στην Αίγυπτο με συμμετοχή 4 επιχειρήσεων  - 

μελών του Επιμελητηρίου Πέλλας. 

• Η έκθεση του Νομού Πέλλας Pella Expo Αγροτική – Βιοτεχνική  έκθεση 

του Νομού Πέλλας που συνδιοργανώνουμε με το τον Δήμο Πέλλας δεν 

πραγματοποιήθηκε με απόφαση του Δήμου Πέλλας λόγω των 

συνθηκών και των περιορισμών της πανδημίας.  

   

   

 Επιχειρηματικές Αποστολές  

- Συναντήσεις 

 • Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις Β2Β στα πλαίσια της δράσεων του 

προγράμματος CheryLovEU στο Καϊρο της Αιγύπτου για την 

προώθηση κυρίως κερασιών αλλά και τις δυνατότητες συνεργασιών 

για διάφορα άλλα προϊόντα του Νομού Πέλλας.  

• Επίσης, συναντήσεις με εκπροσώπους του Επιμελητηρίου της Μπίτολα 

και επιχειρηματιών μας για συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων και 

φορέων. 
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 Ενίσχυση και Προβολή 

Τουριστικού Προϊόντος    

 Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος του Νομού Πέλλας και ανάδειξη των 

ιδιαίτερων σημείων ενδιαφέροντος του. Ο Νομός Πέλλας έχει έναν 

πολυεπίπεδο τουρισμό τεσσάρων εποχών. Στόχος είναι να προωθηθεί ο 

ποιοτικός  τουρισμός 12 μηνών σε όλο το Νομό, αναδεικνύοντας περιοχές 

ιδιαίτερου φυσικού κάλους, αλλά και η ενίσχυση του πολιτιστικού, 

θρησκευτικού, αθλητικού και ιαματικού τουρισμού με σκοπό την 

δημιουργία «υγειών» επιχειρήσεων και σταθερών θέσεων εργασίας στο 

σύνολο του Νομού Πέλλας.    

Μέσα από το portal του Επιμελητηρίου και το filoxeno.gr παρέχουμε έναν 

πλήρη οδηγό Τουρισμού του Νομού Πέλλας προβάλλοντας όλα τα σημεία 

τουριστικού ενδιαφέροντος του Νομού ανά Δήμο αλλά παράλληλα 

υπάρχει και αποτύπωση της επιχειρηματικότητας του Τουρισμού μέσω 

γεωαπεικόνσηση για τα σημεία που βρίσκονται οι επιχειρήσεις, ώστε ο 

κάθε επισκέπτης να βρει τοπικά παραδοσιακά προϊόντα και ποιοτικές 

υπηρεσίες εστίασης, διασκέδασης και φιλοξενίας.  

 

 

 Κοινωνική Ευθύνη   

 • Στήριξη των Εμπορικών Συλλόγων του Νομού Πέλλας, των 

Ομοσπονδιών και των Σωματείων ώστε κλαδικά να πραγματοποιήσουν 

δράσεις τόσο κοινωνικής ευθύνης όσο και να παρέχουν υποστήριξη 

στις επιχειρήσεις και κατάρτιση στα μέλη τους.  

 • Στήριξη των Νοσοκομείων Έδεσσας και Γιαννιτσών.  

 • Στήριξη κοινωνικών δράσεων της Ιεράς Μητρόπολης Έδεσσας Πέλλης 

και Αλμωπίας.  

 • Ενίσχυση Επιχειρηματιών που αντιμετώπισαν καταστροφές λόγω 

απρόβλεπτων γεγονότων. 

 • Ενίσχυση φορέων κοινωνικής προστασίας για αντιμετώπιση των 

μεγάλων θεμάτων κοινωνικής ανισότητας  στο Νομό Πέλλας. 

 • Ενίσχυση δράσεων της τοπικής κοινωνίας μέσω Αθλητικών και 

πολιτιστικών γεγονότων πανελλαδικής εμβέλειας με σκοπό την έμμεση 

στήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας του Νομού Πέλλας και την 

αύξηση του τουρισμού στο Νομό. 

 


