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Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Η επιδημία του κορονοϊού είχε ιστορικών διαστάσεων συνέπειες στην πραγματική 
οικονομία και στις επιχειρήσεις. Τα δρακόντεια μέτρα που τα κράτη έλαβαν για τον 
έλεγχο της επιδημίας ήταν ίσως αναγκαία για τον περιορισμό της διάδοσης του 
κορονοϊού, αλλά δυστυχώς με πολύ σοβαρές παρενέργειες στην οικονομία και τις 
επιχειρήσεις. Πρακτικά μιλάμε για αναστολή μεγάλου μέρους της οικονομικής 
δραστηριότητας και κρίσιμων επιχειρηματικών και παραγωγικών λειτουργιών. Μιλάμε 
ότι τα δρακόντεια μέτρα που λαμβάνονταν διεθνώς δεν είχαν ληφθεί ποτέ ξανά στη 
σύγχρονη ιστορία και μάλλον υπερβαίναν σε αυστηρότητα και κλίμακα τα συνήθη 
μέτρα μίας εμπόλεμης κατάστασης.  

Το 2020 ήταν μια καταστροφική για την επιχειρηματικότητα χρονιά.  

Έτσι σε μια καθημερινότητα με πρωτόγνωρες και βίαιες αλλαγές στον επιχειρηματικό 
κόσμο λόγω των συνεπειών από την επιδημία του κορωνοϊού και των συνεπειών των 
επιβαλλομένων μέτρων υγειονομικής ασφάλειας [όπως αποστασιοποίηση, ωράρια 
λειτουργίας επιχειρήσεων κλπ) ο ρόλος μου ως Προεδρος του Επιμελητηρίου έγινε 
διαφορετικός και κυρίως απίστευτα απαιτητικός. Το χρέος μου είχε αυτομάτως 
πολλαπλασιαστεί. Έπρεπε και αυτό ένιωθα, να είμαι 20 ώρες πίσω από ένα τηλέφωνο, 
πίσω από έναν υπολογιστή. Συμμετέχοντας σε διάφορες συνεδριάσεις, όπως, της 
ΕΣΕΕ, του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβούλιου Στερεάς Ελλάδας, σε 
συζητήσεις με εκπροσώπους των Υπουργείων, των Επιμελητηρίων και σχεδόν όλων 
των παραγωγικών Φορέων. Τα προβλήματα σε κάθε κλάδο ήταν πολλά, μεγάλα και 
διαφορετικά και κάθε μέρα γεννιούνταν άλλα. Τα αιτήματα κατέκλειαν κατά συρροή το 
e-mail το προσωπικό. Τα τηλέφωνα το ένα μετα το άλλο, όχι μόνο από θεσμικούς 
εκπροσώπους, αλλά από πάρα πολλά μέλη μας που ζητούσαν με αγωνία να μάθουν, 
που ζητούσαν τη συνεργασία του Επιμελητηρίου για την επίλυση δεκάδων 
διαφορετικών σύνθετων και προσωπικών ακόμη, προβλημάτων τους. Κάθε μέρα είχα 
να αντιμετωπίσω νέα προβλήματα, έπρεπε να τα μεταφέρω στην διοίκηση για 
δρομολογήσουμε προτάσεις να βρούμε λύσεις, να προβούμε στα αρμόδια υπουργεία, 
στους δήμους, κλπ. Ταυτόχρονα να συλλέξω τα αιτήματα που έφταναν στην υπηρεσία. 
Με σκοπό την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων του Επιμελητηρίου μας 
υπέρ της διεκπεραίωσης τους, μέσα από μια καθημερινή συνεργασία με τα υπόλοιπα 
Επιμελητήρια, την ΚΕΕΕ, την ΕΣΕΕ και την ΓΣΒΕΕ κλπ. και μέσα από την συνεχή 
επικοινωνία με τα αρμόδια υπουργεία. Έτσι όπως καταλαβαίνετε οι πρωτοβουλίες 
παρέμβασης ήταν σχεδόν καθημερινές και προς κάθε κατεύθυνση. Η πίεση που 
ασκούσαμε ήταν διαρκής.   

Το 2020 ήταν μια χρονιά που ανέτρεψε τα πάντα γύρω μας. Ήταν μια χρονιά που δεν 
επέτρεψε την συμμετοχή σε εκθέσεις, την διοργάνωση εμπορικών και κάθε είδους 
επιχειρηματικών αποστολών, φεστιβάλ και ημερίδων, σεμιναρίων και κάθε είδους 
συγκεντρώσεων και εκδηλώσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα.  

Στο πλαίσιο αυτών των μεγάλων δεσμεύσεων που αντιμετωπίσαμε εστιάσαμε όπως 
προανέφερα, κυρίως παρεμβατικά, διεκδικητικά. Αλλωστε αυτό ήταν το ζητούμενο για 
την επιχειρηματικότητα εκείνη την περίοδο. Να αναδείξουμε τα απρόβλεπτα θέματα 
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όλων των παραγωγικών τάξεων, θέματα ευρύτερης επιχειρηματικότητας αλλά και 
τοπικής οικονομίας. Να διεκδικήσουμε λύσεις για τα καθημερινά προβλήματα του 
συνόλου των επιχειρήσεων, διεκδικήσαμε ένα φιλικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον, 
ένα περιβάλλον με λιγότερες επιβαρύνσεις. Να διεκδικήσουμε στην ουσία, την 
διατήρηση των επιχειρήσεων μας και των θέσεων εργασίας.   

Σε όλο αυτό το περιβάλλον την ίδια στιγμή μπορέσαμε και ολοκληρώσαμε, κάναμε 
πραξη μετα από μεγάλο αγώνα, δυο προσωπικά μου οράματα/στόχους.  

Πρώτον. Προστέσαμε στον Πολιτιστικό χάρτη της Χαλκίδας, έναν επισκέψιμο για το 
κοινό χώρο, στο υπόγειο του κτηρίου Φορέα, ένα χώρο που αναδεικνύει τμήμα του 
μεσαιωνικού τείχους της πόλης της Χαλκίδας, εμφανές και από τον ισόγειο χώρο. Ένα 
χώρο στο Επιμελητήριο, φάρο πολιτισμού και ιστορικής ταυτότητας της πόλης, ένα 
σημείο άξιο θαυμασμού και σημείο αναφοράς για την ιστορία και την κουλτούρα της 
πόλης.  

Δεύτερον. Παράλληλα καθ΄ ολή την διάρκεια του 2020, πραγματοποιήσαμε τις 
σημαντικότερες και πλέον δαπανηρές εργασίες διαμόρφωσης του ισογείου χώρου των 
130 περίπου τετραγωνικών, ώστε εφέτος το 2021, να παρουσιάσουμε ολοκληρωμένη 
και επισκέψιμη την Έκθεση Βιομηχανικής Ιστορίας της Εύβοιας. 

Να αναδείξουμε – για πρώτη φορά – τη  βιομηχανική και εμπορική ανάπτυξη στην 
Εύβοια και την εξέλιξή της μέχρι σήμερα, μέσα από ένα συναρπαστικό ταξίδι στα 
χρόνια ευβοϊκής βιομηχανίας και του ευβοϊκού εμπορίου από τις απαρχές τους έως 
την αποβιομηχάνιση, μέσα από τις λαμπρές στιγμές της και τις άγνωστες πτυχές της. 
Μέσα από μια μόνιμη έκθεση που κατά την άποψη μου θα εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερη 
και μοναδικού προσανατολισμού περιουσία της Χαλκίδας και της Εύβοιας, ένα 
καινοτόμο κέντρο προβολής της ιστορικής μας κληρονομιάς και της κουλτούρας μας, 
ένας πόλος έλξης επισκεπτών και τουριστών, ένας πυρήνας παραγωγής πολιτισμού, 
παιδείας και εκπαίδευσης, αφού θα συνιστά και έναν εξαιρετικά σημαντικό χώρο 
υποδοχής ξεναγήσεων μαθητών και σπουδαστών.  

Σημειώνοντας ότι η δημιουργία της έκθεσης είναι κάτι που τιμά το Επιμελητήριο μας 
και ταυτόχρονα το αναβαθμίζει, αφού ανάλογο εγχείρημα  έχουν επιχειρήσει ελάχιστα 
Επιμελητήρια της χώρας, κλείνω με μια ευχή.  

Να αξιοποιήσουμε την Βιομηχανικής Ιστορίας της Εύβοιας όπως της αξίζει, όπως 
πρέπει. Να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε την ιστορία και την εξέλιξη της ευβοϊκής 
επιχειρηματικότητας, στο ευρύ κοινό και κυρίως στα νέα παιδιά, ώστε να κατανοήσουν 
τι σημαίνει δημιουργικότητα, εκσυγχρονισμός, καινοτομία, πρόοδος.  

 

Με Εκτίμηση,    

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗ   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ   

Από 1.1.2020 – 29.6.2020 
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Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Όπως όλοι γνωρίζετε ανέλαβα την προεδρία του Επιμελητηρίου στην πιο δυσμενή 
στιγμή που βρέθηκε η επιχειρηματικότητα τα τελευταία χρόνια. Η επιδημία με άμεσο 
τρόπο είχε αναστατώσει ολοκληρωτικά, με τρόπο βίαιο την ομαλή οικονομική και 
επιχειρηματική ζωή. 'Άνθρωποι που νοσούσαν, καταναλωτές που ανησυχούσαν, 
επενδυτές που ανέβαλλαν τα σχέδια τους, και μία σειρά κλάδων που πλήττονταν με 
βάναυσο τρόπο. Μια πρωτόγνωρη κατάσταση με μεγάλο ανθρώπινο κόστος όχι μόνο 
ως υγειονομικό πρόβλημα, αλλά και ως ένα ιστορικών διαστάσεων αρνητικό σοκ στην 
οικονομία και τις επιχειρήσεις. Οι άμεσες και οι έμμεσες αρνητικές και πολλές φορές 
καταστροφικές συνέπειες της επιδημίας, είχαν αρχίσει να αποτυπώνονται τόσο στην 
προσφορά όσο και στην ζήτηση της πραγματικής οικονομίας.  

Καταρχήν, είχαμε την υπολειτουργία ή το προσωρινό κλείσιμο εργοστασίων και άλλων 
παραγωγικών μονάδων με αποτέλεσμα τη διατάραξη της ομαλής παραγωγής 
προσφοράς αγαθών, τόσο σε κλάδους τελικών καταναλωτικών προϊόντων όσο σε 
κλάδους βιομηχανικών (Β2Β) προϊόντων και βασικών αγαθών. Το πρόβλημα είχε 
επεκταθεί στην εφοδιαστική αλυσίδα και στα logistics, ειδικά σε ό,τι αφορούσε τα 
διεθνή δίκτυα διανομής, όπου η μείωση εργασιών κινείτο στο 45%. Στο λιανικό 
εμπόριο, το κλείσιμο των φυσικών καταστημάτων στους περισσότερους εμπορικούς 
κλάδους άφηνε χιλιάδες επιχειρήσεις χωρίς έσοδα για ένα αβέβαια μακρύ χρονικό 
διάστημα. Βιομηχανία και γεωργία, τουρισμός, εμπόριο και ναυτιλία περνούσαν φάση 
υψηλής συρρίκνωσης. Ενδεικτικό της όλης δυσμενέστατης κατάστασης ο κλάδος της 
μαζικής εστίασης, που κατέγραφε τότε, απώλειες άνω του 50%, όπως και ο κλάδος 
του τουρισμού, όπου η μείωση στις προ κρατήσεις στα ξενοδοχεία ξεπέρασε το 60%.  

Άλλη μία κρίση λοιπόν μέσα σε λίγα χρόνια, η πιο ανέλπιστη η πιο μεγάλη. Μια ακόμα 
κρίση που κατέδειξε την κατεύθυνση που πρέπει να κινηθούμε, να εργαστούμε, σαν 
Πολιτεία, σαν εκπρόσωποι της επιχειρηματικότητας. Στην παραγωγική 
ανασυγκρότηση της χώρας σε μια στέρεα και ισχυρή παραγωγική βάση. 

Αναλαμβάνοντας τα ηνία του Φορέα σε αυτή την πολύ κακή οικονομική συγκυρία, το 
φορτίο ήταν βαρύ, μα και η πρόκληση φάνταζε μεγάλη. Δεσμεύτηκα από την πρώτη 
στιγμή προσωπικά να καταβάλω κάθε δυνατή και κάθε αδύνατη προσπάθεια ώστε ο 
Φορέας να σταθεί αρωγός σε κάθε ιδιωτική πρωτοβουλία προόδου σε αυτή την 
δύσκολη κοινωνικοοικονομική περίοδο. Να διεκδικήσει τις καλύτερες δυνατές λύσεις 
για την ανάκαμψη της επιχειρηματικότητας του νομού μας και για την χάραξη νέων 
υλοποιήσιμων στόχων.  

Έθεσα δε, ως στοίχημα την υλοποίηση δύο βασικών προσωπικών μου στόχων, 
στόχων που είχαν να κάνουν με το σήμερα αλλά και με το αύριο. Ο πρώτος στόχος 
αφορούσε την αντιμετώπιση της τραγικής οικονομικής κατάστασης που όλοι βιώναμε. 
Καλούμασταν να επαναλειτουργήσουμε σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, 
Έπρεπε να παρέμβουμε δυναμικά, και να απαιτήσουμε πραγματικά βιώσιμες λύσεις 
για την ανάκαμψη της επιχειρηματικότητας, για την καταπολέμηση των αρνητικών 
δεδομένων, όσον αφορούσε την συνεργασία των τραπεζικών ιδρυμάτων, τα οποία 
λειτουργούσαν ως προς το δοκούν, θέτοντας προβληματικά, πρόσθετους δικούς τους 
όρους και προϋποθέσεις στις επιχειρήσεις που αιτούνταν χρηματοδότηση.   

Όπως γνωρίζετε αυτά τα πράξαμε. Αναπτύξαμε κατά το δυνατόν τον διεκδικητικό και 
παρεμβατικό μας ρόλο προς πάσα κατεύθυνση. Με δεδομένο ότι ήταν δύσκολο να 
γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας και τον χρόνο που θα 
απαιτούνταν για να επανέλθουμε σε μια έστω σχετική κανονικότητα, ήταν απολύτως 
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απαραίτητο να απαιτήσουμε από την πολιτεία να στηρίξει τις επιχειρήσεις περαιτέρω 
και περισσότερο γενναία κάθε φορά που αυτή το έκανε και κατά συνέπεια την εργασία. 
Να στηρίξει ακόμη περισσότερο  ιδιαίτερα τις μικρές επιχειρήσεις που η επιβίωση τους 
συνδεόταν τότε, πιο άμεσα από ποτέ, με την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Σε 
αυτό το πλαίσιο απαιτήσαμε κατ΄ επανάληψη να θεσπιστούν Μέτρα που θα κινούνταν 
στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και στην κάλυψη της απώλειας των 
εισοδημάτων τους. Μέτρα στήριξης τους, όπως, Υλοποίηση επιδοτούμενων 
προγραμμάτων υψηλής απόδοσης, Ευρεία χρηματοδότηση τους μέσω TΕΠΙΧ, 
Υλοποίηση προγραμμάτων για την στήριξη της επιχειρηματικότητας και της εργασίας, 
Επιδότηση της υφιστάμενης τότε εργασίας.  

Αυτός ήταν ο πρώτος στόχος. Αυτό απαιτούσαν οι στιγμές, μα και τα ίδια τα μέλη μας.  

Αλλωστε όλες οι δράσεις που υλοποιούνταν δια ζώσης παρουσίας πολλών ατόμων, 
όπως εκθέσεις, επιχειρηματικές αποστολές, φεστιβάλ, ημερίδες, σεμινάρια κλπ είχαν 
απαγορευτεί. Όπως γνωρίζετε υλοποιούμε πλέον κάποιες τέτοιες δράσεις κατά το 
δυνατόν πάντοτε, αλλά πλέον διαδικτυακά.  

Ο δεύτερος στόχος που είχα θέσει, αφορούσε το αύριο της επιχειρηματικότητας, μέσα 
από την δημιουργία ενός μοντέλου ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, που θα 
εκμεταλλεύεται εσαεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νομού μας, θα αξιοποιεί το 
ανθρώπινο δυναμικό μας, θα ενσωματώνει τεχνολογία και καινοτομία, θα δημιουργεί 
ποιοτικές θέσεις εργασίας, και θα έχει εξωστρεφή προσανατολισμό. Με βάση αυτού 
του μοντέλου τη μόρφωση και την επαγγελματική κατάρτιση. Προς την κατεύθυνση 
αυτή, είχα χαρακτηρίσει μεγάλη τύχη το γεγονός την λειτουργία παραρτήματος του 
ΕΚΠΑ στον νομό μας. Είχα υπογραμμίσει ως χρυσή ευκαιρία την δημιουργία και την 
αξιοποίηση συνεργειών με την πανεπιστημιακή κοινότητα, ως απαραίτητη ανάγκη αν 
θέλετε. Σε μια περίοδο που είχε ήδη εξαγγελθεί η δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ», 
στο πλαίσιο του προγράμματος ανταγωνιστικότητα επιχειρηματικότητα και καινοτομία 
του ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Είχα ήδη οραματιστεί ένα Κέντρο Ικανοτήτων Ευβοίας, ως μια δομή του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, που θα συμμετείχαν Πανεπιστήμιο, Επιμελητήριο, Επιχειρήσεις, ένα 
κέντρο που θα διέθετε την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία και θα είχε ως βασικό 
σκοπό την υποστήριξη της καινοτομίας σε τομείς της τοπικής μας οικονομίας, μέσω 
της παροχής εξειδικευμένων/ καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων καθώς και της 
μεταφοράς τεχνολογίας στις επιχειρήσεις μας και ιδίως στις ΜΜΕ.  

Όπως γνωρίζετε αυτά τα πράξαμε, κάνοντας την αρχή μέσα από πρωτοβουλίες που 
κάποιες εξ αυτών αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα δράσεων, στο πεδίο για την 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.  

Παράλληλα είχα ήδη ονειρευτεί και είχα θέσει ως προτεραιότητά μου, την 
αξιοποίηση/αναβίωση της σχολής του Δημοκρίτου, η προσφορά της οποίας στην 
τοπική οικονομία και στην τοπική κοινωνία είναι αποτυπωμένη με χρυσά γράμματα στη 
μνήμη μας.  

Μια αναβίωση που κατά τη γνώμη μου την οφείλουμε σε όλους αυτούς μας που 
άφησαν παρακαταθήκη το έργο της. Αυτούς, που σε δύσκολους καιρούς αγωνίστηκαν 
για να δημιουργηθεί η Τεχνική Σχολή «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και πίστεψαν ότι η τεχνική 
εκπαίδευση, η κατάρτιση και η σύνδεση με την επιχειρηματικότητα ήταν μονόδρομος 
για να ορθοποδήσει η χώρα. Την οφείλουμε στα παιδιά μας και στο μέλλον τους, στην 
τοπική κοινωνία, στην τοπική επιχειρηματικότητα. 



σελ. 6 

 

Έθεσα την πρόταση μου, για ανακαίνιση του ιστορικού κτιρίου του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ, 
μέσα από ήπιες κτηριακές παρεμβάσεις, με κάθε σεβασμό στον οικιστικό χώρο και με 
απώτερο σκοπό την δημιουργία, ενός σύγχρονου πολυμορφικού εκπαιδευτικού 
κέντρου με σκοπό την σύνδεση του με την επιχειρηματικότητα και απώτερο στόχο την 
συμβολή του στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Με την έγκριση της ΔΕ και στη 
συνέχεια, στις 21/10/2020, του ΔΣ ο αρχικός στόχος μου έγινε πραγματικότητα. Έτσι 
η αναβίωση του Δημοκρίτου, ως εκπαιδευτικό κέντρο τέθηκε στις 26/10/2020  σε 
δημοσία ηλεκτρονική διαβούλευση.  Ως εκπαιδευτικό κέντρο που θα περιλαμβάνει : 
Ένα Ερευνητικό Κέντρο για την υποστήριξη - σε συνεργασία με το Εθνικό 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - της καινοτομίας σε τομείς της τοπικής 
οικονομίας, μέσω της παροχής εξειδικευμένων/καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων 
καθώς και της μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ / Μία Θερμοκοιτίδα 
για την παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόμενες (start up) επιχειρήσεις που εγκαθίστανται 
σε αυτή με απώτερο στόχο τη δημιουργία βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων 
στο χώρο της παραγωγής καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών / Ένα κέντρο δια 
βίου μάθησης επιπέδου ΙΙ, όπου θα εκτελούνται σεμινάρια (ΛΑΕΚ, Τεχνικών 
Ασφαλείας, ΕΦΕΤ) και άλλα σεμινάρια που απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες / Μια 
τεχνικής σχολής μεταλυκειακού προσανατολισμού με ειδικότητες που αυτή την στιγμή 
λειτουργούν στα ΕΠΑΛ της Εύβοιας και άλλες σύγχρονες ειδικότητες που θα απαιτήσει 
η μελλοντική αγορά εργασίας /  Ένα σύγχρονο συνεδριακό κέντρο. 

Η πρόταση για την αναβίωση του Δημοκρίτου, ως ανωτέρω στηρίχθηκε :   

Στην ιστορική διαδρομή που διένυσε η Τεχνική Σχολή. Στον εισπραττόμενο παλμό της 
τοπικής κοινωνίας για την αναβίωση της Σχολής.  

Στην απόλυτη πίστη ότι η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, απαιτεί πλέον ένα μοντέλο 
που θα εκμεταλλεύεται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νομού μας, θα αξιοποιεί το 
ανθρώπινο δυναμικό μας, θα ενσωματώνει τεχνολογία και καινοτομία, θα δημιουργεί 
ποιοτικές θέσεις εργασίας και θα έχει εξωστρεφή προσανατολισμό. Ένα μοντέλο 
ανάπτυξης που θα συνδέει την επιχειρηματικότητα με την εκπαίδευση και την 
επαγγελματική κατάρτιση εξειδικευμένου εργατικού και τεχνικού δυναμικού. Στην 
ισχυρή εκτίμηση ότι αποτελεί πλέον αναγκαία συνθήκη σήμερα, οι καταρτιζόμενοι να 
προσαρμοστούν σε νέα επαγγελματικά πλαίσια που προϋποθέτουν συνεχή βελτίωση 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων, άμεση ανταπόκριση στις τεχνολογικές καινοτομίες που 
επιβάλει η ανάδειξη νέων επιχειρηματικών τομέων και η διεθνοποίηση της οικονομίας. 
Στην θεσμική δυνατότητα του Φορέα, να διαδραματίσει ρόλο ουσιαστικού αρωγού της 
Πολιτείας σε θέματα τεχνικής εκπαίδευσης και δημιουργίας μιας νέας γενιάς 
επιχειρηματιών και επαγγελματιών, για μια πραγματική μεταρρύθμιση που θα 
βοηθήσει την τοπική οικονομία και θα τονώσει την εγχώρια παραγωγή, ώστε ο τόπος 
μας να παράγει και να ανοίγει νέες θέσεις εργασίας, υψηλής υπεραξίας. 

 Έτσι χαράξαμε την αρχή μιας δύσκολης αλλά μεγαλεπήβολης πορείας, μιας πορείας 
που με ελπίδα προσδοκούμε να φτάσει έως τέλος, στην πλήρη αναβίωση του 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ σε ένα σύγχρονο και εξειδικευμένο στις ανάγκες της σύγχρονης 
επιχειρηματικότητας, εκπαιδευτικό κέντρο. 

Με Εκτίμηση,    

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ   

Από 29.6.2020  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΤΟYΣ  2020 

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

28/2 – Παρέμβαση στον κ. Χρήστο Σταϊκούρα Υπουργό Οικονομικών, για την θέσπιση 
των ακόλουθων μέτρων με σκοπό την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων 
στην επιχειρηματικότητα λόγω της αναστολής των καρναβαλιών. (• Εξάμηνη 
αναστολή των πληρωμών προς το Δημόσιο (ΦΠΑ, τρέχουσες οικονομικές 
εκκρεμότητες, ρυθμίσεις χρεών προς το Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία). • Εξάμηνη 
αναστολή πληρωμών χρεών και ρυθμίσεων προς Τράπεζες.• Πάγωμα πληρωμής 
ρυθμίσεων και εξάμηνη αναστολή πληρωμής της ΔΕΗ.• Αναστολή διενέργειας κάθε 
πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, σε βάρος φυσικών ή νομικών 
προσώπων έως 31 Ιουλίου 2020). 

 

16/3 - Παρέμβαση - μετά τα πρώτα μέτρα της Κυβέρνησης για την αποφυγή της 
ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του ιού - στα ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ για την εφαρμογή και της ακόλουθης δέσμης 
μέτρων με σκοπό την επιβίωση των επιχειρήσεων. (• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
κινηθεί προς την διαμόρφωση μηχανισμών που θα υποβοηθήσουν τις ΜΜΕ να 
ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες.• Αξιοποίηση των εναπομεινάντων funds της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην κατεύθυνση παροχής του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης 
των ΜΜΕ.• Αναστολή καταβολής του ΦΠΑ, του ΦΜΥ, των δόσεων των 
ληξιπρόθεσμων χρεών και των δόσεων ρυθμίσεων οφειλών προς το Δημόσιο για το 
χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι να αποκατασταθεί η λειτουργία της τοπικής 
αγοράς • Αναστολή καταβολής των τρεχουσών εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων 
προς τον ΕΦΚΑ μέχρι και πάλι την αποκατάσταση της λειτουργίας της τοπικής 
αγοράς.• Αναστολή της υποχρέωσης καταβολής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 
προς τις Τράπεζες που απορρέουν από δανειακές συμβάσεις.• Προσωρινή απόδοση 
εργοδοτικού δικαιώματος για απαίτηση ελέγχων στους εργαζόμενους.• Κάλυψη από 
τον ΟΑΕΔ των μακροχρόνιων απουσιών των εργαζομένων λόγω της επιδημίας.• 
Πάγωμα πληρωμής ρυθμίσεων και αναστολή πληρωμής μέχρι 31 Ιουλίου 2020 για 
του λογαριασμούς της ΔΕΗ.• Αναστολή πληρωμής υποχρεώσεων και τελών προς 
τους Δήμους και την Υπηρεσία Ύδρευσης για έξι (6) μήνες.• Διαγραφή των τελών 
τήρησης τραπεζοκαθισμάτων για τις επιχειρήσεις της εστίασης και για το διάστημα 
επιβολής μέτρων.• Αναστολή των πλειστηριασμών καταστημάτων και πρώτων 
κατοικιών επιχειρηματιών.• Μεταφορά ημερομηνίας λήξης των επιταγών των 
επιχειρηματιών και επαγγελματιών και χρηματοδότηση για Κεφάλαιο Κίνησης με 
ευνοϊκούς όρους μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή οποιοδήποτε 
άλλου φορέα ευρωπαϊκού ή εγχώριου σε όλες τις επιχειρήσεις.• Καταβολή Έκτακτου 
επιδόματος σε όλους τους εμπόρους και επιχειρηματίες κατά το διάστημα αναστολής 
λειτουργίας της επιχείρησης τους.• Επιδότηση του ενοικίου των επιχειρήσεων κατά το 
διάστημα αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης.• Κάλυψη της μισθοδοσίας του 
προσωπικού από το κράτος, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα πιθανά κονδύλια με την 
υποστήριξη και της Ε.Ε). 
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8/4 – Κατάθεση στα αρμόδια Υπουργεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ των ακόλουθων προτάσεων ως επιπλέον μέτρα ανακούφισης των 
επιχειρήσεων και επαγγελματιών που πλήττονταν από την πανδημία του κορωνοϊού.  

Το Επιμελητήριο συγκεκριμένα είχε ζητήσει :  

Να εξασφαλισθεί η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, ανάλογα με 
το τζίρο, το μέγεθος και τις θέσεις εργασίας κάθε επιχείρησης, με περίοδο χάριτος ένα 
έτος και χαμηλό επιτόκιο και με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά ποσοστό 
100%. Να εξετασθεί και προκριθεί η δυνατότητα η χρηματοδότηση αυτή να γίνει από 
κονδύλια της ΕΕ αντί του κρατικού προϋπολογισμού, ενώ επίσης να δοθούν επαρκή 
κίνητρα στις τράπεζες και χορήγηση δανείων με μειωμένο επιτόκιο. Στην ενίσχυση 
της επιστρεπτέας προκαταβολής να μην αποκλείονται από αυτήν επιχειρήσεις 
προβληματικές σύμφωνα με τον με αρ. 651/2014 Κανονισμό της ΕΕ. δοθεί σε 
επιχειρήσεις που απασχολούν ένα έως 500 εργαζόμενους. Να διευκολυνθεί η άρση 
της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών επιχειρήσεων για οφειλές προς Δ.Ο.Υ. 
και ασφαλιστικούς οργανισμούς με τη θεσμοθέτηση, νέων ευνοϊκότερων ρυθμίσεων.  

Επίσης ως μέτρα άμεσης εφαρμογής, προς ενίσχυση των ήδη ληφθέντων το 
Επιμελητήριο είχε ζητήσει :   

1. Να επεκταθούν οριζόντια σε όλες τις επιχειρήσεις, πλην των σουπερμάρκετ και των 
φαρμακείων (και των συνδεδεμένων με αυτά επιχειρήσεων) τα ήδη ληφθέντα μέτρα 
στήριξης. Και τούτο διότι όλες οι επιχειρήσεις, αν δεν έχουν κλείσει, υπολειτουργούν, 
λόγω της περιορισμένης κυκλοφορίας και οικονομικής δραστηριότητας αλλά και της 
αλληλοσύνδεσής τους με αυτές τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει. 2. Να καταργηθεί 
για το έτος 2019 η υποχρέωση καταβολής φόρου επιτηδεύματος. 3. Με δεδομένο ότι 
ο τουρισμός και η εστίαση, απασχολεί ως επί το πλείστον, εποχικούς υπαλλήλους με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου, να συμπεριληφθούν και οι υπάλληλοι αυτοί στα μέτρα 
στήριξης. 4. Να προβλεφθεί η δυνατότητα χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης των 
800,00 € και για τα υποκαταστήματα επιχειρήσεων. 5. Να αρθεί η υποχρέωση 
πληρωμής των παγίων προς παρόχους ρεύματος, καθ’ όλη τη χρονική περίοδο που 
θα ισχύουν οι περιορισμοί και τα έκτακτα διοικητικά μέτρα λόγω της πανδημίας και 
για το ίδιο χρονικό διάστημα να μην γίνονται διακοπές ρευματοδότησης λόγω 
οφειλών. 6. Να ανασταλεί η υποχρέωση καταβολής μισθώματος για τις επιχειρήσεις 
που έχει ανασταλεί υποχρεωτικά η λειτουργία τους ή η καταβολή του μισθώματος να 
επιδοτηθεί από το κράτος. Επίσης να καταβάλλεται μειωμένο μίσθωμα και για εύλογο 
χρονικό διάστημα μετά την άρση των διοικητικών μέτρων, ώστε να δοθεί στις 
επιχειρήσεις η δυνατότητα να επανακάμψουν. Επιπλέον αυτών να θεσμοθετηθεί και 
διασφαλισθεί άμεσα η λειτουργία, με ηλεκτρονική ή φυσική αλληλογραφία των εν γένει 
υπηρεσιών του δημοσίου (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Πολεοδομίες, 
Δικαστήρια και Υποθηκοφυλακεία), παραδείγματος χάριν έκδοση πιστοποιητικών, 
συγκρότηση επιτροπών και συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, ψηφιακή έκδοση 
αποφάσεων, οικοδομικών αδειών κλπ, ώστε εμπορικές ή επιχειρηματικές 
δραστηριότητες που μπορούν να συνεχίζονται να μην αναβάλλονται λόγω της μη 
εξυπηρέτησής τους από υπηρεσίες του Δημοσίου. 

 

24/4 - Εφαρμογή νέου χωροταξικού σχεδιασμού του αιγιαλού ζήτησε το Επιμελητήριο 
Εύβοιας, απευθυνόμενο στον ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. Χρήστο Σταϊκούρα, στον 
ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ κ. Άδωνη Γεωργιάδη, στον ΥΠΟΥΡΓΟ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ κ. Χάρη Θεοχάρη και στον ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη.  

Προς την κατεύθυνση αυτή κατέθεσε τις εξής προτάσεις : 1. Η πρώτη σειρά να είναι 
δύο (2) μέτρα από τη γραμμή του αιγιαλού προκειμένου να αποφεύγεται ο 
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συνωστισμός μπροστά στο κύμα. 2. Η απόσταση μεταξύ των ομπρελών να είναι 
πέντε (5) μέτρα. 3. Δύο (2) άτομα ή μία τετραμελής οικογένεια σε κάθε ομπρέλα. 4. 
Να τοποθετηθούν κάθετοι προς τη θάλασσα διάδρομοι πλάτους ενός (1) μέτρου οι 
οποίοι θα λειτουργούν ως διαχωριστικοί ανάμεσα στις ομπρέλες και κυκλοφορία των 
λουόμενων να γίνεται υποχρεωτικά πάνω στους διαδρόμους.5. Ανάλογα με το μήκος 
και το πλάτος της παραλίας η κτηματική υπηρεσία ή ο Δήμος να παραχωρούν έως 
2.000 τ.μ. στις επιχειρήσεις. 6. Η καθαριότητα του αιγιαλού να είναι αποκλειστική 
ευθύνη των επιχειρήσεων (να τοποθετηθούν κάδοι κατά μήκος των διαδρόμων). 7. 
Για το έτος 2020 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και του χαμένου χρόνου της 
τουριστικής περιόδου το τίμημα για την παραχώρηση να ανέρχεται συμβολικά σε 1 
ευρώ ανά τ.μ.. 8. Τέλος, να γίνει παραχώρηση του αιγιαλού και πέρα του ορίου της 
κάθε επιχείρησης. 

 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ LOCKDOWN  ΚΑΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΙΝΑΝ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΤ΄ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

1. Να πραγματοποιηθούν κυβερνητικές παρεμβάσεις στα τραπεζικά ιδρύματα ώστε 
αυτά, στο πλαίσιο των τραγικών και απρόσμενων εξελίξεων να μην προχωρούσαν σε 
σφράγισμα επιταγών και να έδιναν κάθε δυνατή παράταση.  

 

2. Με βάση τις τότε προβλέψεις για αναμενόμενη σημαντική πτώση του τζίρου συνολικά 
στα καταστήματα εστίασης, λόγω των νομοθετούμενων τότε, μέτρων 
αποστασιοποίησης, να γίνουν κυβερνητικές παρεμβάσεις για : Τη μείωση του ΦΠΑ / 
Την απαλλαγή από τις εργοδοτικές εισφορές για ένα έτος / Την επιδότησης της 
εργασίας / Την άμεση εκταμίευση της επιστρεπτέας προκαταβολής / Την δυνατότητα 
διακανονισμών για την παροχή ενέργειας / Τη μείωση των μισθωμάτων των 
επιχειρήσεων κατά 40% με δυνατότητα επιδίωξης περαιτέρω μείωσης, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, όπως σημαντική μείωση της μισθωτικής αξίας, πρόσκαιρη αδυναμία 
λειτουργίας ή ζημιογόνα λειτουργία κλπ. (Το αίτημα μας αυτό ικανοποιήθηκε).  

 

3. ΑΙΤΗΜΑΤΑ στον κ. Χρήστο Σταϊκούρα, ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και στον κ. κ. 
Γεώργιο Πάσχα, Δ/ΝΤΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, για άμεση τότε, κυβερνητική απόφαση / εντολή προς τις 
Τράπεζες να μην υπάρχει κώλυμα της χρηματοδότησής τους λόγω της ύπαρξης 
πυρόπληκτου δανείου. Παράλληλα ζητήσαμε, να προχωρήσει και η ολοκλήρωση της 
διευκρινιστικής Εγκυκλίου από την Τράπεζα της Ελλάδας / Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους προς τις Τράπεζες, σε θέματα χρονικής διάρκειας ρύθμισης οφειλής, 
επιτοκίου ρύθμισης, τυχόν διαγραφές (τόκων κ.λ.π.), όπως ζητούσαν οι Τράπεζες, 
ώστε να εγκρίνουν τότε, τα σχετικά αιτήματα όσων δανειοληπτών είχαν αιτηθεί τη 
ρύθμιση των οφειλών τους σε Πυρόπληκτα δάνεια.  

 

4. Επιπλέον αναφορικά με το κεφάλαιο ΤΕΠΙΧ επειδή υπήρχε σοβαρό πρόβλημα με τον 
όρο De Minimis, που άφηνε εκτός χρηματοδότησης αρκετές επιχειρήσεις και κυρίως 
Τουριστικές Επιχειρήσεις, υποβάλαμε ΑΙΤΗΜΑ να διαγραφεί ο όρος.   

 

13/5 – Παρέμβαση για την άμεση μεταβίβαση της αρμοδιότητας των Κτηματικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, σ’ ό,τι αφορά την παραχώρηση χρήσης 
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αιγιαλού και παραλίας σε επιχειρήσεις εστίασης, αναψυχής και εν γένει υγειονομικού 
ενδιαφέροντος στους κατά τόπους Δήμους.  

 

27/5 - Επιμελητήριο Εύβοιας και 9ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου σε συνάντηση εκπροσώπων των διοικήσεων τους 
έθεσαν σε νέες βάσεις το πλαίσιο συνεργασίας τους. Συμφωνήθηκε συγκεκριμένη 
ατζέντα ανάπτυξης κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων με σκοπό την στήριξη και την 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων του Νομού Ευβοίας. Παράλληλα μετά την εγκαθίδρυση 
των νέων δυσμενών συνθηκών που επέβαλαν στην οικονομία οι συνέπειες από τον 
κορονοϊό, αποφασίστηκε η από κοινού παρέμβαση των δύο Φορέων σε κυβερνητικό 
επίπεδο για την στήριξη των επιχειρήσεων.  

 

10/6 - Παρέμβαση για εφαρμογή στις επιχειρήσεις εστίασης και λοιπών επιχειρήσεων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος των υγειονομικών πρωτοκόλλων, όπως αυτά είχαν 
ανακοινωθεί για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τουριστικά καταλύματα.   

 

2/7 -  Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γιάννης Γεροντίτης και ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ 
κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος έθεσαν θέματα αμεσότερης συνεργασίας των δύο Φορέων 
και θέματα αναβάθμισης του Επιμελητηριακού Θεσμού. Στο Επίκεντρο της συζήτησης 
που έλαβε χώρα στην ΚΕΕΕ, τέθηκαν μέτρα επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων και 
επαρκούς στήριξης τους, δεδομένου του δυσμενούς και του αβέβαιου οικονομικού 
περιβάλλοντος, από τις συνέπειες του κορωνοϊού. Ταυτόχρονα και σε αυτό το πλαίσιο 
συζητήθηκαν τρόποι παρέμβασης με σκοπό την καλύτερη ανταπόκριση και 
συνεργασία του Τραπεζικού συστήματος κατά την διαδικασία πρόσβασης των 
επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία. 

 

12/8 - Προτάσεις του Επιμελητηρίου Εύβοιας κατέθεσε σε συνάντηση στον Υπ. 
Εθνικής Οικονομίας κ. Σταϊκούρα ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γιάννης 
Γεροντίτης με σκοπό την άμεση θέσπιση μέτρων από την Πολιτεία, προκειμένου να 
ανακουφιστούν οι επιχειρήσεις της πληγείσας κεντρικής Εύβοιας από τις πλημμύρες 
του Αυγούστου και επιπρόσθετες προτάσεις για να στηριχθεί στο σύνολο του ο 
ευβοϊκός επιχειρηματικός χάρτης μετά την ολική καταστροφή των βασικών Τομέων 
της τοπικής οικονομίας. Η εν λόγω συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, παρουσία του Υπ. Υποδομών κου Καραμανλή και 
εκπροσώπων φορέων του τόπου.  

Ο πρόεδρος κ. Γεροντίτης είχε προτείνει στον Υπ. Εθνικής Οικονομίας, ως απολύτως 
απαραίτητη την θέσπιση των ακόλουθων μέτρων. 

1. Για τις πληγέντες επιχειρήσεις των Δήμων Χαλκιδέων και Διρφύων 
Μεσσαπίων: • Άμεση καταβολή αποζημίωσης (για υποδομές, κτιριακές 
εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αυτοκίνητα 
μηχανοκίνητα οχήματα κλπ).  

2. Για τις επιχειρήσεις όλου του Νομού : • Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών 
έως 6 μήνες τουλάχιστον. • Παράταση δηλωτέων υποχρεώσεων έως 
30.09.2020. • Στην 3η επιστρεπτέα προκαταβολή να καθιστούν δικαιούχοι οι 
επιχειρηματίες (τουλάχιστον αυτοί των Δήμων Χαλκιδέων και Διρφύων 
Μεσσαπίων). • Παράταση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 6 μήνες τουλάχιστον. 
• Αναστολή δανειακών υποχρεώσεων έως 6 μήνες τουλάχιστον. • Επιδότηση 
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των υπαλλήλων των επιχειρήσεων με την αποζημίωση ειδικού σκοπού. • 
Ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ ]. 

 

28/8 - Πρόταση στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κ. Καραμανλή για την 
ορθότερη λειτουργία του χρηματοδοτικού προγράμματος ΤΕΠΙΧ. Τέθηκε το 
πρόβλημα του φρεναρίσματος της λειτουργείας και της αποτελεσματικότητας του 
ΤΕΠΙΧ από τις ιδίες τράπεζες που λόγω των κριτηρίων που έθεταν. Ζητήθηκε να 
ενεργοποιηθεί η επανεξέταση των αιτημάτων που είχαν ήδη κατατεθεί στα 
προγράμματα ΤΕΠΙΧ Ι και ΙΙ και να προωθηθεί η έγκρισή τους χωρίς τραπεζικά 
κριτήρια.  

 

4/9 - Με τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργο Καββαθά συναντήθηκε στα γραφεία της 
Συνομοσπονδίας, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύβοιας κ. Γιάννης Γεροντίτης, 
συνοδευόμενος από τον Β΄ Αντιπρόεδρο κ. Γιάννη Σταθόπουλο και τον Προέδρο της 
Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Εύβοιας κ. Ηλία Θαλάσση. 
Σκοπό της συνάντησης αποτέλεσε η αναζήτηση των καλύτερων δυνατών λύσεων για 
την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων της Κεντρικής Εύβοιας που επλήγησαν 
από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου. Στην ίδια συνάντηση τέθηκαν επίσης 
τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκαν 
από κοινού παρεμβάσεις εστιασμένες πρωτίστως στην επίλυση προβλημάτων της 
εστίασης. Σημαντικό μέρος της συνάντησης αποτέλεσε η συζήτηση για τη λειτουργία 
του Τραπεζικού συστήματος και η αναζήτηση παρεμβάσεων για την καλύτερη 
ανταπόκριση και συνεργασία των Τραπεζών.  

 

12/11 - Tην επιδότηση μιας επιχείρησης όχι μόνο επί του ενοικίου αλλά επί όλων των 
λειτουργικών της εξόδων, ζήτησε το Επιμελητήριο, με επιστολή του στον κ. Χρ. 
Σταϊκούρα, Υπ. Οικονομικών και στον κ. Άδ. Γεωργιάδη, Υπ. Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων. Το Επιμελητήριο αναφέροντας ότι η έξαρση της επιδημίας του 
κορωνοϊού Covid-19 και το πρώτο lockdown που επιβλήθηκε κυριολεκτικά γονάτισαν 
τις επιχειρήσεις και το νέο lockdown οριοθέτησε πλέον σε τραγικά επίπεδα τις 
οικονομικές συνθήκες και τις συνέπειες τους για αυτές τις επιχειρήσεις και θεωρώντας 
την ελάφρυνση του ενοικίου των επιχειρήσεων κατά 40%. Μέτρο μονοδιάστατης 
προσέγγισης και ημιτελές, κατέθεσε πρόταση για την επιδότηση μιας επιχείρησης όχι 
μόνο επί του ενοικίου αλλά επί όλων των λειτουργικών της εξόδων (Ενοίκιο, Ρεύμα 
Τηλέφωνο, Νερό κλπ), ως εξής : Κάθε επιχείρηση να επιδοτείται ανά μήνα με ποσό 
που ισούται με το 1/12 του συνόλου όλων των λειτουργικών της εξόδων (Ενοίκιο, 
Ρεύμα Τηλέφωνο, Νερό κλπ), κατά το έτος 2019.  

 

18/11 – Παρέμβαση-Πρόταση στην Πολιτεία, για την ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΣΕ 
ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ, ως μοναδική προοπτική πραγματικής 
στήριξης των επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας. Η πρόταση είχε ως 
ακολούθως : A: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΡΕΩΝ : A1: 1η πρόταση:  Διαγραφή 
φορολογικών χρεών που δημιουργήθηκαν από την έναρξη της Πανδημίας σε 
ποσοστό που προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο: 1-( τζίρος 2020:τζίρος 2019) = 
….% πχ. Επιχείρηση που το έτος 2019 είχε τζίρο 500.000€ και το έτος 2020 είχε τζίρο 
300.000€, τότε βάσει του ανωτέρω τύπου 1- (300.000:500.000) =1-0,60=0,40 =40% 
που θα είναι το προτεινόμενο ποσοστό διαγραφής. A2: 2η πρόταση: Διαγραφή 
φορολογικών χρεών που προκύπτει από το κλάσμα : Αριθμός μηνών που είναι 
κλειστές οι επιχειρήσεις : (διά) Συνολικός αριθμός μηνών που είναι ανοιχτές οι 



σελ. 12 

 

επιχειρήσεις = Πχ. επιχείρηση που λειτουργεί όλο τον χρόνο και κατά την διάρκεια της 
πανδημίας το έτος 2020  έκλεισε πχ 4 μήνες τότε: 4μήνες (αριθμός μηνών κλειστά 
λόγω πανδημίας):12 (αριθμός μηνών ετήσιας λειτουργίας της επιχείρησης) = 33% 
που αφορά το προτεινόμενο ποσοστό  διαγραφής φορολογικών χρεών της εν λόγω 
επιχείρησης. B. ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ (μετά την διαγραφή): Μετά την άνωθεν μείωση 
χρεών ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΑΡΙΤΟΣ 3 ΜΗΝΩΝ ΕΩΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 
(ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΤΑ ΧΡΕΗ ΜΕΤΕΦΕΡΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2021) ΩΣ 
ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΠΑΝΕΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ προτάθηκε : Το συνολικό ποσό που 
προκύπτει από τα χρέη πριν την πανδημία του Κορωνοϊού καθώς και αυτά που 
προέκυψαν μετά την πανδημία, όταν επανακάμψει η οικονομία, να ρυθμιστούν στις 
120 δόσεις και στους δικαιούχους της ρύθμισης να περιλαμβάνονται τόσο οι ενεργές 
επιχειρήσεις όσο και τα φυσικά πρόσωπα που είχαν την ιδιότητα του επιχειρηματία 
τόσο το φορολογικό έτος 2019 όσο και το φορολογικό έτος 2020 και απώλεσαν αυτή 
την ιδιότητα λόγω διακοπής επαγγέλματος.    

 

23/11 - Παρέμβαση του Επιμελητηρίου Εύβοιας για το νέο πτωχευτικό κώδικα. 
Ζήτησε μεταξύ άλλων : Την ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας, με τη 
θέσπιση της δυνατότητας του οφειλέτη (επαγγελματία ή μη) επαναγοράς της πρώτης 
κατοικίας συνυπολογιζομένων και των καταβληθέντων μισθωμάτων (όπως στις 
συμβάσεις leasing). Ταυτόχρονα κατέθεσε ορθολογικά βιώσιμη πρόταση, με σκοπό 
την εξασφάλιση της δυνατότητας αποπληρωμής οφειλών μέσα από ευνοϊκότερους 
όρους. Συγκεκριμένα το Επιμελητήριο πρότεινε στην Πολιτεία, να δοθεί στους 
οφειλέτες η δυνατότητα διακανονισμού σε ένα σημαντικό ποσοστό επί του κεφαλαίου 
οφειλής από 25-40% και καταβολή του νέου οφειλόμενου ποσού σε 240 δόσεις. 
Ακολούθως η κάθε περίπτωση να επανεξεταστεί μετά 4-5 χρόνια, σε συνάρτηση με 
την πορεία της οικονομίας, με σκοπό είτε να συνεχιστεί η ίδια Ρύθμιση, είτε να 
αναπροσαρμοστεί προς τα πάνω το αρχικά Ρυθμιζόμενο ποσό, ώστε να αυξηθεί το 
ποσό που καταβάλλουν οι οφειλέτες και φυσικά να πλησιάζει περισσότερο στην 
πλήρη εξόφληση της οφειλής. (Εφόσον  το πρόγραμμα αυτό εξελιχθεί ομαλά και η 
ελληνική οικονομία βρεθεί σε θετική πορεία η επαναξιολόγηση στην τετραετία θα 
επιτρέψει και στα δύο μέρη - οφειλέτες και δικαιούχους - να επαναπροσδιορίσουν την 
καταβολή των οφειλών και το αρχικό 25 έως 40% να γίνει 60-70% για την επόμενη 
τετραετία και έτσι να καταβάλλεται μηνιαία μεγαλύτερο ποσό για την αποπληρωμή. 
Το ίδιο να ισχύει για την μεθεπόμενη τετραετία κ. ο. κ.).    

 

24/11 - Το Επιμελητήριο ζήτησε την άμεση κυβερνητική παρέμβαση/εντολή στη ΔΕΗ 
και σε κάθε ιδιωτική εταιρεία παροχής ρεύματος, εις τρόπον ώστε τις περιόδους που 
οι επιχειρήσεις είτε υπολειτουργούν είτε κλείνουν με κρατική εντολή, οι εν λόγω 
πάροχοι – αυστηρά - να μην προβαίνουν σε διακοπές ρεύματος, καθώς επίσης και σε 
διακοπές ρεύματος στην φυσική κατοικία των ιδιοκτητών επιχειρήσεων, δεδομένης 
της αντικειμενικής αδυναμίας εργασίας τους. Ο Φορέας στην σχετική επιστολή του 
προς τον κ. Κώστα Χατζηδάκη Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπογράμμισε 
ότι δεδομένων των πρωτόγνωρα τραγικών και ακραίων συνθηκών στην αγορά και 
στο συνολικό επιχειρηματικό περιβάλλον μετά την επιβολή και του δεύτερου 
lockdown, κάθε περίπτωση διακοπής ρεύματος κατά τις ανωτέρω περιόδους συνιστά 
εξοργιστικό και συνάμα κοινωνικά απαράδεκτο φαινόμενο. 

 

1/12 - Παρέμβαση του Επιμελητηρίου στην Πολιτεία : Καμία αύξηση του ειδικού 
Φόρου κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης. Η παρέμβαση του Επιμελητηρίου στον 
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αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη και στον 
Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη. 

 

14/12 - O Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύβοιας, κ. Γιάννης Γεροντίτης με προσωπική 
του παρέμβαση, κατά την διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης την 
Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020, ανέδειξε στον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. 
Άδωνι Γεωργιάδη, την απόλυτη ανάγκη για την επιπλέον στήριξη των επιχειρήσεων 
και της πραγματικής αγοράς, εκτός των μέτρων που πρότεινε η ΚΕΕΕ και μέσω από 
τη θέσπιση ενός ακατάσχετου λογαριασμού κίνησης. Επιπλέον ανέδειξε την ανάγκη 
εξορθολογισμού του νέου πτωχευτικού κώδικα, με την ουσιαστική προστασία της 
πρώτης κατοικίας, μέσα από τη θέσπιση της δυνατότητας του οφειλέτη (επαγγελματία 
ή μη) επαναγοράς της πρώτης κατοικίας συνυπολογιζομένων και των καταβληθέντων 
μισθωμάτων (όπως στις συμβάσεις leasing). Ταυτόχρονα κατέθεσε την ανάγκη ο νέος 
πτωχευτικός να εξασφαλίζει τη δυνατότητα αποπληρωμής οφειλών μέσα από 
ευνοϊκότερους όρους. 

 

18/12 - Το Επιμελητήριο Εύβοιας, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
Εμπόρων Εύβοιας, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Εύβοιας, ο 
Εμπορικός Σύλλογος Χαλκίδας,  η Ένωση Ξενοδόχων Εύβοιας και το Σωματείο 
Εστίασης και Ψυχαγωγίας “Ο Ξένιος Ζεύς, σε ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ, ζήτησαν – από 
τους: κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό 
Ανάπτυξης & Επενδύσεων και κ. Γιάννη Βρούτση, Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών 
Υποθέσεων - την άμεση λήψη μέτρων για την λειτουργία της αγοράς και για την 
στήριξη των επιχειρήσεων Εμπορίου - Τουρισμού – Εστίασης, ως ακολούθως. Α). 
ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ 
ΣΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΙΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Β). 1. Την άμεση 
θεσμοθέτηση και λειτουργία ενός ειδικού «ακατάσχετου» επιχειρηματικού τροφοδότη 
λογαριασμού που θα συνδεθεί με τα POS και θα δώσει στις επιχειρήσεις την 
στοιχειώδη ρευστότητα που απαιτείται για να σωθούν από το επερχόμενο με 
μαθηματική ακρίβεια, λουκέτο. 2. Το πάγωμα όλων των φορολογικών και 
ασφαλιστικών υποχρεώσεων μέχρι την επαναφορά της ομαλότητας στην αγορά και 
την ένταξή τους σε μία γενναία ρύθμιση. Γ). ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΣΤΙΑΣΗΣ, με Εξειδικευμένα και 
Εστιασμένα ανά Κλάδο, Χρηματοδοτικά Προγράμματα. 

 

18/12/ - Τα προβλήματα των επιχειρήσεων που δημιούργησαν οι συνέπειες της 
πανδημίας και οι τρόποι επίλυσης τους αποτέλεσαν το βασικό θέμα συζήτησης  των 
Προέδρων και Εκπροσώπων των Επιμελητηρίων Στερεάς Ελλάδας με την 
Ευρωβουλευτή κα Μαρία Σπυράκη. Στην εν λόγω συζήτηση που πραγματοποιήθηκε 
μέσω τηλεδιάσκεψης από το Επιμελητήριο Εύβοιας συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. 
Ιωάννης Γεροντίτης και ο Α΄ Αντιπρόεδρος κ. Νικόλαος Μώρος. Οι εκπρόσωποι των 
Επιμελητηρίων και η Ευρωβουλευτής εστίασαν κυρίως : Στους τρόπους διευθέτησης 
των οφειλών των επιχειρήσεων οι οποίες δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας, σύμφωνα με την ελληνική πραγματικότητα κυρίως όμως με βάση την 
ευρωπαϊκή εμπειρία και πρακτική. Στους τρόπους και στις πρακτικές απευθείας 
εκμαίευσης ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων από τα ίδια τα Επιμελητήρια, 
χωρίς παρεμβάσεις από τον κρατικό μηχανισμό. Στους τρόπους ανάδειξης και 
αξιοποίησης του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, εις τρόπο ώστε 
αυτό να αποτελέσει πραγματικό εργαλείο διάσωσης των επιχειρήσεων. Στους 
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τρόπους αξιοποίησης και στα τυχόν αποτελέσματα αυτών, με την διάθεση τμήματος 
του εν λόγω προγράμματος με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής και με την 
διάθεση του υπολοίπου τμήματος με τον κατά το δυνατόν, αποδοτικότερο 
απλούστερο και ταχύτερο τρόπο πως πραγματικό όφελος των επιχειρήσεων. 

 

22/12 - Η πλήρης και αναλυτική παρουσίαση του Νόμου 4738/2020 για την «Ρύθμιση 
οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» ήταν το θέμα και το 
επιτυχές αποτέλεσμα της ενημερωτικής ημερίδας  που συνδιοργάνωσε – διαδικτυακά 
- το Επιμελητήριο Εύβοιας σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Χαλκίδας, την 
Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ευβοίας και το Οικονομικό 
Επιμελητήριο/9ο Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας.  Στην εν λόγω Ημερίδα 
το Επιμελητήριο Εύβοιας εκπροσώπησαν και συμμετείχαν στις εργασίες, οι κ.κ. 
Μώρος Νικόλαος – Ανδρέας / Α΄ Αντιπρόεδρος και Βαρελάς Βασίλειος / Υπεύθυνος 
ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων. Την ενημέρωση επί όλων των θεμάτων 
υλοποίησε ο  Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Φώτης 
Κουρμούσης και οι συνεργάτες του  (Τη διαδικασία πτώχευσης – απαλλαγής οφειλών 
φυσικών & νομικών   προσώπων και παροχής 2ης ευκαιρίας, Την πρόνοια για τα 
ευάλωτα νοικοκυριά και την προστασία της 1ης κατοικίας κ.λ.π). Ο Α΄ Αντιπρόεδρος 
του Φορέα, κ. Μώρος Νικόλαος Ανδρέας επεσήμανε στον Ειδικό Γραμματέα 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ζητώντας λύση, το κλίμα απροθυμίας των Τραπεζικών 
ιδρυμάτων να υποστηρίξουν στην πράξη την ρύθμιση οφειλών μέσω του 
Εξωδικαστικού Μηχανισμού, δημιουργώντας συνεχώς αρνητικά προσχήματα στους 
επιχειρηματίες. 

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ 

 
17/1 - Συναντήσεις με εξαιρετικά αποτελέσματα για την Εύβοια, είχε η Προεδρος του 
Επιμελητηρίου μας κα Παρασκευή Αγιοστρατίτη με την Γενική Γραμματέα Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής κα Καλογήρου Χριστιάνα και τον Ειδικό Σύμβουλο Υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κουτουλάκη Εμμανουήλ. Στις εν λόγω 
συναντήσεις που έγιναν στο Υπουργείο  Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η κα 
Αγιοστρατίτη έθεσε εκ νέου το ρόλο που θα έπρεπε να έχει η Εύβοια στον ελλαδικό 
χώρο ως νησιωτική περιοχή. Άμεσο αποτέλεσμα των συναντήσεων αυτών ήταν για 
πρώτη φορά, η ωφελιμότητα της Εύβοιας από το υπό διαμόρφωση ειδικό επενδυτικό 
χρηματοδοτικό Ταμείο που είναι εστιασμένο στην επιχειρηματικότητα και 
συνδεδεμένο με το νησιωτικό χώρο και τη θαλάσσια οικονομία. Η ωφελιμότητα της 
Ευβοίας από το ανωτέρω Ταμείο επετεύχθη σε ένα γενικότερο πλαίσιο που 
δικαιολογούσε πλέον, την ένταξη της στο σύνολο της ελληνικής νησιωτικής 
επικράτειας, παρόλο που συνδέεται με γέφυρα με την Ηπειρωτική Ελλάδα, αφού 
λήφθηκαν υπόψη από το Υπουργείο, οι θέσεις του Επιμελητηρίου για την εξαιρετικά 
μεγάλη ακτογραμμή της Εύβοιας και την ύπαρξη πολλών περιοχών με προβλήματα 
προσβασιμότητας και με κοινά χαρακτηριστικά με τις νησιωτικές περιοχές της 
επικράτειας.  
 
 
27/1 - Ετήσια εκδήλωση προς Τιμή της Ευβοϊκής επιχειρηματικότητας.  
Μια από κοινού διοργάνωση με την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ και την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ.  
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Στην εκδήλωση το Επιμελητήριο τίμησε επιχειρηματίες και ευβοϊκές επιχειρήσεις που 
κατάφεραν στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον όχι απλά να επιβιώσουν, αλλά να 
αναπτυχθούν, να καινοτομήσουν και να δώσουν θέσεις εργασίας, ενισχύοντας 
ταυτόχρονα τις προοπτικές ανάκαμψης της τοπικής μας οικονομίας.   
Συγκεκριμένα : Τον κ. ΣΕΡΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ (εταιρεία ΔΙΡΦΥΣ ΑΕ). Το βραβείο απένειμε 
η κα Καλογήρου Χριστιάνα Γ.Γ.  Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Τον κ. ΒΡΥΝΙΩΤΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (εταιρεία VRINIOTIS WINES). Το βραβείο απένειμε ο κ. 
Κυριαζόπουλος Ευάγγελος Γ.Γ.  Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών 
Επενδύσεων. Τον κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΧΡΗΣΤΟ (εταιρεία ΜΑΡΜΑΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΚΥΡΟΥ). 
Το βραβείο απένειμε ο κ. Σταμπουλίδης Παναγιώτης, Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή. Τον κ. ΚΥΡΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ (εταιρεία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΥΡΑΝΑ). Το 
βραβείο απένειμε ο κ. Σίμος Κεδίκογλου Βουλευτής Εύβοιας. Τον κ. ΠΑΠΑΛΙΟΛΙΟ 
ΟΔΥΣΣΕΑ (ζαχαροπλαστείο ΠΑΠΑΛΙΟΛΙΟΣ). Το βραβείο απένειμε ο κ. Ζεμπίλης 
Αθανάσιος Βουλευτής Εύβοιας. Την κα ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (εταιρεία 
ACTION SECURITY). Το βραβείο απένειμε ο κ. Πνευματικός Σπυρίδων Βουλευτής 
Εύβοιας.  
Τίμησε επίσης για την πολυετή προσφορά του στον Επιμελητηριακό Θεσμό και στην 
Συνδικαλιστική δράση, τον ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΚΑΒΕΤΑ (το βραβείο απένειμαν ο κ. 
Καρανίκας Γιώργος, Προεδρος ΕΣΕΕ και ο κ. Σπύρος Γεροντίτης, Πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Εύβοιας) καθώς επίσης για την 
πολυετή πολιτιστική προσφορά στον τόπο, το ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ " ΤΟ ΑΛΩΝΑΚΙ (το βραβείο απένειμε ο κ. Φάνης 
Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας).  
Ο Φορέας στη συνέχεια, θέλοντας να ευχαριστήσει Φορείς και εταιρείες που 
συντέλεσαν αποφασιστικά στην υλοποίηση του εγχειρήματος που ξεκίνησε πέρυσι με 
τον Ναυτικό Όμιλο Χαλκίδας, για την πραγματοποίηση της Νήσος Εύβοια Regatta 
2019, απένειμε τιμητικές πλακέτες στους Φορείς:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ, ΟΛΝΕ, ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ. Στα 
Λιμεναρχεία  : ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΚΥΜΗΣ και Λ ΑΙΔΗΨΟΥ. Στις εταιρείες : ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ, 
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ, ΑΝΔΡΕΟΥ, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ, 
ΚΤΕΟ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ, ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ, ΧΑΛΚΙΣ ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ -ΓΟΥΝΑΡΗΣ-
ΜΗΤΑΚΗΣ, BARBOURIS ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ, 
ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ, SEAJET, FIX, SUPER MARKET ΚΡΗΤΙΚΟΣ, 
ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΑΣΑΝΣΕΡ, ΚΟΥΤΣΑΥΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΚΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Η ΕΥΒΟΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.  
Η όλη εκδήλωση ήταν αφιερωμένη κυρίως στην επιχειρηματικότητα. Ωστόσο όπως 
εξελίχθηκε αποτέλεσε μια εκδήλωση που σηματοδότησε μια νέα εποχή για την 
Εύβοια, αφού όπως ανακοινώθηκε, για πρώτη φορά το νησί μας αξιολογήθηκε  από 
την Πολιτεία ως νησιωτική περιοχή για να συμπεριληφθεί σε προνόμια που 
απολαμβάνουν αντίστοιχες περιοχές. Αυτό το ανακοίνωσαν οι εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δικαιώνοντας έτσι τις συνεχείς 
προσπάθειες του Επιμελητηρίου και της Προέδρου κας Αγιοστρατίτη, για την ένταξη 
της Εύβοιας στο χάρτη της προνομιακής νησιωτικής πολιτικής της χώρας. Η αρχή 
αυτής της νέας εποχής για το νησί μας έλαβε χώρα στην ίδια εκδήλωση, όταν οι 
εκπρόσωποι του Υπουργείου έκαναν γνωστό ότι σε πρώτο χρόνο, η Εύβοια θα 
συμπεριληφθεί στο σχέδιο του υπό διαμόρφωση ειδικού επενδυτικού χρηματοδοτικού 
Ταμείου, το οποίο θα είναι εστιασμένο στην επιχειρηματικότητα και συνδεδεμένο με 
το νησιωτικό χώρο και τη θαλάσσια οικονομία, παρέχοντας πλέγμα εργαλείων, όπως 
εγγυοδοσία, κεφάλαια κίνησης, χρηματοδότηση απασχόλησης κλπ. 
25/2 - Την παρέμβαση των αρμοδίων Υπουργείων ζήτησε το Επιμελητήριο μας λόγω 
της εντεινόμενης συρρίκνωσης του δικτύου των τραπεζών και του κλεισίματος 
περιφερειακών υποκαταστημάτων τους, με σκοπό να αποτραπεί η Οικονομική και 
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Τουριστική υποβάθμιση του Νομού Ευβοίας. Το Επιμελητήριο ζήτησε κυβερνητική 
παρέμβαση άμεσα και ουσιαστικά στις διοικήσεις των Τραπεζών, ως μοναδική λύση. 
Το Επιμελητήριο επισήμαινε ότι η συρρίκνωση του δικτύου και του προσωπικού των 
τραπεζών επιχειρείτο, βιαίως και αδιακρίτως, παρότι η κατάσταση ρευστότητας των 
ελληνικών τραπεζών έβαινε συνεχώς βελτιούμενη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε 
εγκρίνει παράταση του ελληνικού καθεστώτος εγγυήσεων για τα πιστωτικά ιδρύματα 
έως 31/5/2020, βάσει ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. Ταυτόχρονα 
με τη δυσανάλογη συρρίκνωση του δικτύου, αυξάνονται οι  χρεώσεις των τραπεζών 
σε όλες τις υπηρεσίες με αποτέλεσμα και γι’ αυτό το λόγο επιχειρήσεις και πολίτες να 
επιβαρύνονται ακόμη περισσότερο. 
 
 
16/3 - Αίτημα στο Υπουργείο, στον ΟΛΝΕ ΑΕ και στους Δήμους, την διαγραφή του 
«Τέλους τραπεζοκαθισμάτων», για τις επιχειρήσεις που υποχρεώθηκαν να 
αναστείλουν την δραστηριότητα τους εξαιτίας της πανδημίας, με άμεσα αποτέλεσμα 
το αίτημα μας να εισακουστεί. 
 
 
20/5 - Σε συνάντηση μελών της διοίκησης του Φορέα (Πρόεδρος Παρασκευή 
Αγιοστρατίτη, Α΄ Αντιπρόεδρος Νικόλαος Μώρος και Διοικητικός Σύμβουλος Γιάννης 
Γεροντίτης) και μελών της διοίκησης του ΟΛΝΕ, (Πρόεδρος Σπύρος Γεροντίτης, 
Διευθύνων Σύμβουλος Χαράλαμπος Μανιάτης και Διοικητικός Σύμβουλος Νικόλαος 
Γεροκωνσταντής), στην οποία συμμετείχαν και επιχειρηματίες της πόλης, τέθηκαν επί 
τάπητος αιτήματα αναφορικά με τη λειτουργία των επιχειρήσεων εστίασης, όπως αυτά 
είχαν διαμορφωθεί μετά την εφαρμογή των μέτρων αποστασιοποίησης, καθώς επίσης 
και προτάσεις στήριξης των επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο οι εκπρόσωποι του 
ΟΛΝΕ, με την στήριξη και του Επιμελητηρίου, είχαν συμφωνήσει ο ΟΛΝΕ να στηρίξει 
έμπρακτα τις εν λόγω επιχειρήσεις, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα, αρμοδιότητας του, 
εξετάζοντας κατά περίπτωση και συνδυαστικά, μέτρα επιπλέον παραχώρησης 
χώρων ή μείωσης τελών. Για την ίδια στήριξη των επιχειρήσεων με επιπλέον 
παραχώρηση επιπλέον χώρου σε αυτές, έγιναν ενέργειες και με τους Δήμους. Στην 
ίδια συνάντηση συμφωνήθηκε επίσης, όπως σε θέματα που άπτονται των αδειών 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και σε θέματα διοργάνωσης κλαδικών εκθέσεων στην 
Παραλία Χαλκίδας, το Επιμελητήριο να έχει γνωμοδοτικό ρόλο. 
 
 
13/8 - Προτάσεις του Επιμελητηρίου στα αρμόδια Υπουργεία για την επιπλέον στήριξη 
των Επιχειρήσεων της πληγείσας Κεντρικής Εύβοιας. Στο πλαίσιο της τραγικής 
κατάστασης που είχε διαμορφωθεί στο επιχειρηματικό περιβάλλον της κεντρικής 
Εύβοιας από την θεομηνία που την έπληξε τον Αύγουστο και σε συνέχεια των άμεσων 
και θετικών σχετικών Μέτρων που ήδη είχε αναγγείλει η Πολιτεία - εισακούοντας 
προτάσεις και του Επιμελητηρίου Εύβοιας - ο Φορέας, με σκοπό την επιβαλλομένη 
προσπάθεια όλων για την συνεχιζόμενη και επιπλέον στήριξη των επιχειρήσεων των 
πληγέντων Δήμων Χαλκιδέων και Διρφύων Μεσσαπίων, είχε προτείνει επιπλέον, στα 
αρμόδια Υπουργεία, Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης - Επενδύσεων και Εργασίας - 
Κοινωνικών Υποθέσεων, ως απόλυτη αναγκαιότητα για την ανακούφιση των εν λόγω 
επιχειρήσεων, την Θέσπιση και των ακόλουθων Μέτρων. 1. Η Δυνατότητα Αναστολής 
Συμβάσεων Εργασίας να επεκταθεί για όλες τις επιχειρήσεις των 2 ανωτέρω Δήμων 
οι οποίοι κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης και μέχρι τη λήξη αυτής, 
χωρίς το κριτήριο των ΚΑΔ ή των Εποχικών Επιχειρήσεων. 2. Απαλοιφή του Όρου 
που υποχρεώνει τις επιχειρήσεις οι οποίες εντάχθηκαν στην Επιστρεπτέα 
Προκαταβολή να διατηρήσουν συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων, έως 31/10/2020, 
τόσο των κύκλων 1 και 2, όσο και του αναμενόμενου κύκλου 3.   Δυνατότητα Ρύθμισης 
Οφειλών των ανωτέρω επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ. 
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24/8 - Νέες προτάσεις για την θέσπιση των ακόλουθων μέτρων στήριξης των 
επιχειρήσεων που ανήκαν στους πληγέντες Δήμους Χαλκιδέων και Διρφύων 
Μεσσαπίων, κατέθεσε το Επιμελητήριο στους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών 
και Υποδομών. [ Συγκεκριμένα : • Αναστολή πάσης φύσεως δανειακών 
υποχρεώσεων για το εξάμηνο έκτακτης ανάγκης • Επιδότηση των υπαλλήλων των 
επιχειρήσεων με την αποζημίωση ειδικού σκοπού χωρίς τα κριτήρια της αναστολής • 
Για το ΤΕΠΙΧ να ενεργοποιηθεί η επανεξέταση των αιτημάτων που είχαν ήδη 
κατατεθεί στα προγράμματα ΤΕΠΙΧ Ι και ΙΙ και να προωθηθεί η έγκρισή τους χωρίς 
τραπεζικά κριτήρια • Αναστολή για έξι μήνες κατ΄ αντιστοιχία με τις φορολογικές 
υποχρεώσεις και των πάσης φύσεως υποχρεώσεων, που αφορούν καταβολές ή 
ρυθμίσεις στον ΕΦΚΑ – Ασφαλιστικά Ταμεία • Παροχή Voucher στα παιδιά 
οικογενειών των πληγέντων Δήμων, για τα φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών και Μέσης 
Εκπαίδευσης • Παράταση Κατάθεσης Φορολογικών δηλώσεων έως 31.10.2020 ].  
 
 
28/8 - Προτάσεις του Επιμελητηρίου στον υπουργό οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα 
αναφορικά με τις οφειλές των μελών του Φορέα, που ανήκαν στους πληγέντες δήμους 
Χαλκιδέων και Διρφύων Μεσσαπίων. Τέθηκαν και ζητήθηκαν τα εξής. 1. Παράταση 
των οφειλών από 8/8/2020 μέχρι 8/2/2021 γιατί οι οικονομικές συνέπειες λόγω των 
πλημμυρών της 9ης Αυγούστου ήταν ανυπολόγιστες για τους πολίτες και 
επιχειρηματίες των δύο Δήμων και δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στις 
φορολογικές υποχρεώσεις που δημιουργούνταν στο εν λόγω διάστημα. 2. Άμεση 
επίλυση του θέματος της εικόνας των εν λόγω φορολογουμένων στο TAXIS.  
 
 
1/9 - Τον Αστυνομικό Διευθυντή Ευβοίας κ. Κωνσταντίνο Κουφό επισκέφτηκε την 
Τρίτη 1.9.2020, ο Προέδρος του Επιμελητηρίου κ Γιάννης Γεροντίτης, συνοδευόμενος 
από τον  Οικονομικό Επόπτη κ. Σπύρο Κουτσαύτη. Βασικός σκοπός της επίσκεψης 
η ανάπτυξη  μιας επωφελούς συνεργασίας των δύο Φορέων προς την κατεύθυνση 
εξυγίανσης και φύλαξης της σχολής Δημόκριτου,  Ιδιοκτησίας Επιμελητηρίου, ως μια 
αρχική πρωτοβουλία του Φορέα σε ένα πλαίσιο εξωραϊσμού και ευπρεπισμού του 
χώρου συνεπώς και της περιοχής, αλλά και σε ένα πλαίσιο για την εδραίωση ενός 
περιβάλλοντος και ενός κλίματος υψηλότερης ασφάλειας των περιοίκων πολιτών. 
Κατά τη συνάντηση αποφασίστηκε να υλοποιηθεί παρέμβαση της Αστυνομίας για την 
εκκένωση της Σχολής, από διάφορους - μόνιμους και μη - καταληψίες του χώρου. 
Επιπλέον να αναπτυχθούν άμεσα δυναμικότερες ενέργειες και δράσεις επαρκούς 
αστυνομικής επιτήρησης της. Πέραν αυτών εξετάστηκαν τρόποι αμεσότερης και πιο 
εποικοδομητικής συνεργασίας των δυο Φορέων σε θέματα που εμπίπτουν σε κοινούς 
χώρους δράσεις αυτών, όπως σε θέματα τοπικής επιχειρηματικότητας και 
γενικότερου περιβάλλοντος αυτής, με στόχο την από κοινού περαιτέρω στήριξη των 
επιχειρήσεων και την ενδυνάμωση της επισκεψιμότητας της Ευβοίας. 
 
 
13/10 - Το Επιμελητήριο Εύβοιας επισκέφτηκε ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, 
κ. Δημήτρης Μούντριχας, όπου και συναντήθηκε με τον Προέδρο του Φορέα, κ. 
Γιάννη Γεροντίτη, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα κου Γιάννη Μαραγκού. Οι δύο 
Πρόεδροι καταθέτοντας την ανησυχία τους όσον αφορά, την υπολειτουργία και το 
κλείσιμο επιχειρήσεων καθώς και την απώλεια θέσεων εργασίας και με προφανή την 
απότομη αύξηση της ανεργίας και τις καταστροφικές κοινωνικές συνέπειες, 
αποφάσισαν την εποικοδομητικότερη και στενότερη συνεργασία των δύο Φορέων, με 
σκοπό την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων για την ενίσχυση της 
τοπικής οικονομίας, θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα τους, την άμεση από κοινού 
διεκδίκηση ενισχυμένων προγραμμάτων επιδότησης της εργασίας των υφιστάμενων 
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εργαζομένων. Αποφάσισαν επίσης σε δεύτερο πλάνο η συνεργασία του 
Επιμελητηρίου Εύβοιας και του Εργατικού Κέντρου να εστιάσει σε δυναμικές 
παρεμβάσεις για την υλοποίηση έργων βασικών υποδομών στην Εύβοια, υποδομών 
τέτοιων, που θα συμβάλλουν καίρια στην ανάπτυξη του τόπου. 
 
 
27/11 - Επιμελητήριο Εύβοιας και Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας 
συμφώνησαν για συνεργασία με σκοπό την από κοινού διοργάνωση και υλοποίηση 
προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης και δια ζώσης – όταν αυτό καταστεί δυνατόν  - των 
μαθητών των Δημοτικών Σχολείων με στόχο την εισαγωγική μύηση και γνωριμία τους 
με την σύγχρονη φιλοσοφία του επιχειρείν, πρωτίστως δε, σε θέματα παραγωγικής 
διαδικασίας παραδοσιακών τοπικών προϊόντων. Τα προγράμματα θα είναι ειδικής 
κατεύθυνσης εστιασμένα σε μαθητές επιπέδου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό 
ήταν το άμεσο αποτέλεσμα συνάντησης που πραγματοποίησε σήμερα ο  Προέδρος 
του Επιμελητηρίου κ. Γιάννης Γεροντίτης, με τον Δ/ντή της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ν. Εύβοιας κο Γρηγόρη Δάσκο. 
 
 
27/11 - Στο πλαίσιο της διαβούλευσης του ΟΛΝΕ επί της Μελέτης Προγραμματισμού 
– Χωροταξικού Σχεδιασμού (Master Plan) των χερσαίων ζωνών της ευρύτερης 
περιοχής Χαλκίδας, το Επιμελητήριο Εύβοιας κατέθεσε τις ακόλουθες προτάσεις του, 
ως αυτές κρίθηκαν απαραίτητες για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας πραγματικά 
ουσιαστικής και στοχευμένης αναπτυξιακής παρέμβασης για την Χαλκίδα και την 
ευρύτερη περιοχή. Μιας παρέμβασης που θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στην 
περιοχή, προοπτικές οικονομικής προόδου και προοπτικές κοινωνικής ευημερίας. 
Προτάσεις :  1.   Η Ιχθυόσκαλα της Χαλκίδας να μεταφερθεί  - ως ακριβώς προτείνεται 
και από το Σωματείο Ιχθυεμπόρων και Επιχειρήσεων Ιχθυόσκαλας Χαλκίδας ο ΄΄ 
Ευβοϊκός ΄΄ -  στον Άγιο Στέφανο συμβάλλοντας στην αξιοποίηση του αλιευτικού 
πλούτου του ευβοϊκού κόλπου διασφαλίζοντας παράλληλα την διαδικασία διάθεσης 
των αλιευμάτων με όρους όπως του μειωμένου κόστους και της βιωσιμότητας αλλά 
και της ασφάλειας της υγιεινής. Η γειτνίαση της με την υφιστάμενη αγορά φρούτων 
και λαχανικών θα οριοθετήσει μια νέα πλουσιότερη, διευρυμένη και 
εκσυγχρονισμένου χαρακτήρα ζώνη αγοράς, αναπτυξιακού χαρακτήρα, με 
οικονομικά οφέλη τόσο για τις δύο αγορές, όσο και για τον Δήμο της Χαλκίδας. 2.   
Επιπρόσθετα του προτεινομένου έργου για την κατασκευή δύο πλωτών προβλητών 
στην Νέα Αρτάκη, να πραγματοποιηθεί ως ακριβώς προτείνεται από το Σύλλογο 
Ερασιτεχνών Αλιείας Νέας Αρτάκης, επέκταση του λιμανιού σε συνέχεια του νέου, σε 
μήκος 160 Μ1 και πλάτος 185 Μ1, ακριβώς στο ίδιο μέγεθος περίπου  με το υπάρχον 
λιμάνι. Επίσης να κατασκευαστεί ένα αγκυροβόλι και να πραγματοποιηθεί κρηπίδωση 
του Νοτίου μέρους της προβλήτας του Αγίου Νικολάου. 3.   Να επεκταθεί η προβλήτα 
στο Λευκαντί και συνδυαστικά να εξεταστεί πολύ σοβαρά η πρόταση κατασκευής 
μαρίνας, δεδομένου ότι η περιοχή παρουσιάζει πολύ έντονη οικιστική και 
επιχειρηματική ανάπτυξη σήμερα και με πολύ θετικές τις προοπτικές αυτής και για το 
μέλλον, κυρίως στον Τομέα του Τουρισμού και των Υπηρεσιών, αποτελώντας πλέον 
κομβικής σημασίας κέντρο υποδοχής και διαμονής επισκεπτών και τουριστών τόσο 
Ελλήνων όσο και αλλοδαπών. 4.   H μαρίνα του Νοτίου ευβοϊκού να κατασκευαστεί 
μπροστά από τον σταθμό των τρένων, ώστε η γειτνίαση αυτών να λειτουργήσει 
συνδυαστικά στην συνολική παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών. Σε περίπτωση 
ωστόσο που η μαρίνα του Νοτίου ευβοϊκού κατασκευαστεί στην περιοχή της Υψηλής 
Γέφυρας, τότε ο σταθμός  των τρένων να μεταφερθεί ακριβώς πίσω από τη μαρίνα. 
Σε αυτή την περίπτωση και με το ξήλωμα των γραμμών των τρένων από τον 
υφιστάμενο σταθμό, θα δημιουργηθούν αυτόματα εξαιρετικά ευοίωνες προοπτικές 
οικιστικής, τουριστικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης στην περιοχή που είναι σήμερα 
ο σταθμός και προς τη νέα θέση αυτού. Σε αυτή την περίπτωση μεταφοράς του 
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σταθμού στην περιοχή της Υψηλής Γέφυρας, θα δημιουργηθούν ελκυστικότερες 
συνθήκες μετάβασης των επιβατών του τρένου προς τον σταθμό των ΚΤΕΛ 
ΧΑΛΚΙΔΑΣ, αφού αυτή θα γίνεται πολύ γρήγορα μέσω της υψηλής γέφυρας από ΜΙΝΙ 
BUS.  5. Να πραγματοποιηθεί ολική επέμβαση ανάπλασης της παραλίας των 
Αλυκών, στο πλαίσιο που αρμόζει στην πλέον κοσμοπολίτικη παραλία της Στερεάς 
Ελλάδας,  βασικό προορισμό των κατοίκων της Αττικής και εκ των πραγμάτων 
σημαντικότατο κέντρο προβολής του νησιωτικού χαρακτήρα Εύβοιας.  6. Το Λιμάνι 
της Χαλκίδας να κατασκευαστεί στην περιοχή του τσιμεντάδικου. Οι ανωτέρω 
προτάσεις έγιναν σε ένα γενικότερο πλαίσιο ότι η εν λόγω μελέτη ήταν προς την 
σωστή κατεύθυνση και σαφέστατα έφερε αναπτυξιακό χαρακτήρα. Συνεπώς, ως 
προς την όλη φιλοσοφία και τις κατευθύνσεις της το Επιμελητήριο Εύβοιας κατάθεσε 
την επικρότηση του. 
 
 
1/12 – Παρέμβαση στην Πολιτεία για την τήρηση της αναλογικότητας κατά την 
εγκατάσταση αλλοδαπών στην Εύβοιας και στην Περιοχή της Ερέτριας, μετα την 
αιφνίδια εγκατάσταση σημαντικού ́αριθμού́ προσφύγων, στην πόλη της Ερέτριας, μια 
ακόμη εγκατάσταση προσφύγων στην Εύβοια, που προσέθετε ένα επιπλέον 
δυσανάλογο φορτίο στο ήδη επιβαρυμένο φορτίο του Νομού Ευβοίας. Αυτή ήταν - 
χωρίς καμία πρότερη ενημέρωση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προς 
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και τον Δήμο Ερέτριας - η 4η κατά σειρά 
μετεγκατάσταση Μεταναστών σε παραλιακό ξενοδοχείο της πόλης. Με δεδομένο ότι 
το Ελληνικό Κράτος ορίζει ότι το ποσοστό κατανομής των Μεταναστών δεν θα πρέπει 
να ξεπερνά το 1% των μονίμων κατοίκων και o Ν. Ευβοίας να φιλοξενεί 1,8% 
Μετανάστες σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό του και το ποσοστό του Δήμου 
Ερέτριας να ανεβαίνει στα πολύ υψηλά επίπεδα του 6,9% του συνολικού πληθυσμού 
του. με δεδομένο το τραγικό της υπόθεσης ότι ο Δήμος Ερέτριας χαρακτηρίζεται κατά 
κύριο λόγο ως Αρχαιολογικός και ως Τουριστικός, συγκεντρώνοντας σημαντικότατο 
ποσοστό του Τουριστικού προϊόντος του Νησιού μας και με δεδομένο ότι η περιοχή 
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία δημιουργίας πάρα πολλών 
παραθεριστικών κατοικιών κατά κύριο από λόγο κατοίκους του Λεκανοπεδίου. 
Συνέπεια αυτού είναι ότι το καλοκαίρι ο πληθυσμός του Δήμου Ερέτριας αγγίζει 
συνολικά τα 40.000 άτομα. 
 
 
23/12 - Την οριοθέτηση επιπλέον περιοχών της Εύβοιας ως πλημμυροπαθείς από τις 
καταστροφές της 9ης Αυγούστου 2020, ζήτησε το Επιμελητήριο Εύβοιας από τους 
Υπουργούς, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Οικονομικών, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο, Εσωτερικών, κ. Κώστα Καραμανλή, Υποδομών 
και Μεταφορών.  Ο λόγος του αιτήματος, ότι μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της 
9ης Αυγούστου 2020 που έπληξαν την Εύβοια, υποβλήθηκαν αιτήσεις και από 
επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιοχές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις 
οριοθετημένες ως πλημμυροπαθείς, από την κοινή Υπουργική απόφαση. Πρόκειται 
όμως για επιχειρήσεις που έχουν υποστεί σοβαρές και εκτεταμένες ζημιές όπως 
ακριβώς και οι υπόλοιπες που ανήκουν σε οριοθετημένες ως ανωτέρω, περιοχές. 
 
 
29/12 - Διαδικτυακή συνάντηση εργασίας των Προέδρων των Επιμελητηρίων Στερεάς 
Ελλάδας, με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανό και τον 
Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας κ. Κωνσταντίνο 
Καραγιάννη. Στην συνάντηση τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν : • Νέα 
Προγραμματική Περίοδος 2021 – 2027 / Δράσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Ο 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύβοιας κ. Ιωάννης Γεροντίτης, ζήτησε τόσο από τον 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανό όσο και από τον Αντιπεριφερειάρχη 
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Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας κ. Κωνσταντίνο Καραγιάννη: 1. Την 
προκήρυξη 2ης πρόσκλησης του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας» ώστε να ενισχυθούν ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις. 2. Την 
προκήρυξη προγράμματος για την Ψηφιακή Αναβάθμιση Επιμελητηρίων – 
Επιχειρήσεων. 3. Την προκήρυξη προγραμμάτων για την Ενεργειακής Αναβάθμισης 
Κτιρίων. 4. Την άμεση αξιολόγηση του προγράμματος «Κατάρτιση και πιστοποίηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας».  
 
 
31/12 - Ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύβοιας κ. Μώρος Νικόλαος 
συμμετείχε -   εκπροσωπώντας το Φορέα - σε  διαδικτυακή συνάντηση εργασίας, την 
οποία διοργάνωσε το Επιμελητήριο Φθιώτιδας, με θέμα «Νέα Προγραμματική 
Περίοδος 2021 – 2027 / Σχεδιασμός – κατάρτιση Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας». Στην εν 
λόγω συνάντηση συμμετείχαν, ο Βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ - Τομεάρχης 
Ανάπτυξης & Επενδύσεων & π. Υπουργός Εσωτερικών κ. Αλέξης Χαρίτσης, ο  
Βουλευτής Ηρακλείου και Αναπληρωτής Τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. 
Χάρης Μαμουλάκης, ο Βουλευτής Φθιώτιδας του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και Αναπληρωτής 
Τομεάρχης για την Έρευνα & Τεχνολογία κ. Γιάννης Σαρακιώτης,  ο Βουλευτής 
Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης, η Βουλευτής Βοιωτίας του ΣΥΡΙΖΑ 
κα Παναγιώτα Πούλου καθώς και οι Προέδροι των Επιμελητηρίων Στ. Ελλάδας, κ.κ. 
Αθανάσιος Κυρίτσης Πρόεδρος Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, Βασίλειος Αυγερινός 
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Φωκίδας, ενώ το Επιμελητήριο Βοιωτίας εκπροσώπησε ο 
Οικονομικός Επόπτης κ. Λουκάς Παπαχαραλάμπους. Όλοι συμφώνησαν για την 
ανάγκη υλοποίησης ενός γενναίου προγράμματος στήριξης της οικονομίας με 
ουσιαστική παροχή ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις, με την αξιοποίηση του 
Ταμείου Ανάκαμψης και με παράλληλη ενεργοποίηση του τραπεζικού συστήματος. 
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, στην απομείωση των 
χρεών που δημιουργήθηκαν κατά την υγειονομική κρίση,  στην κατάλληλη αξιοποίηση 
των εργαλείων εγγυοδοσίας του δημοσίου και των πόρων του νέου  ΕΣΠΑ. Ο Α΄ 
Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύβοιας κ. Μώρος Νικόλαος έθεσε υπόψιν όλων, 
προς εξέταση τις συνέπειες από την κλιματική αλλαγή στην Εύβοια, ως συνέπειες που 
προσθέτουν επιπλέον ιδιαίτερα βάρη στην ευβοϊκή επιχειρηματικότητα. 

 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Το Επιμελητήριο Εύβοιας σε συνέχεια στοχευμένων πρωτοβουλιών για την 
περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού στο νομό μας και γενικότερα για την πλέον 
εστιασμένη υποστήριξη της ευβοϊκής εξωστρέφειας, συμμετείχε το χρονικό διάστημα 
31 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2020, με δικό του περίπτερο, στο Διεθνές Φεστιβάλ 
Τουρισμού και Γαστρονομίας της Mulhouse – Festivitas Park Expo Mulhouse. Στο 
πλαίσιο της συμμετοχής του, παραχώρησε δωρεάν χώρο στο περίπτερο του, σε 
τουριστικά γραφεία μέλη του και σε Σωματεία-Ενώσεις του νομού που άπτονται του 
τουριστικού τομέα. 

Το Επιμελητήριο μας στηρίζοντας την ταυτότητα της Εύβοιας και την εξωστρέφεια των 
επιχειρήσεων της, συμμετείχε το χρονικό διάστημα 5 – 9 Φεβρουαρίου 2020 στην 
Διεθνή Έκθεση Τουρισμού REISEN HAMBURG. Μία δυναμικά ανερχόμενη Έκθεση 
για επαγγελματίες του τουρισμού. Η REISEN HAMBURG αφορούσε διάφορες 
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εναλλακτικές μορφές τουρισμού και εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων. 
Συγκεκριμένα, προβλήθηκαν μεταξύ άλλων κέντρα χαλάρωσης και ευεξίας spa, 
camping, ξενοδοχεία και καταλύματα, δραστηριότητες αναψυχής, Εθνικοί Οργανισμοί 
Τουρισμού, ειδικές εκδόσεις ταξιδιωτικού περιεχομένου, ταξιδιωτικά πρακτορεία, 
υπηρεσίες μεταφοράς, πακέτα city-break, φυσιολατρικός τουρισμός, τοπική 
γαστρονομία, κλπ. Στην Έκθεση μετείχαν εκθέτες από 40 και πλέον χώρες σε 77.000 
μ2 εκθεσιακού χώρου.  

 

Κατά την περίοδο όπου και η Πολιτεία προσανατολιζόταν στην σταδιακή και κατά 
αντικείμενο, επαναλειτουργία των επιχειρήσεων, (τέλη Μαρτίου) ο Φορέας 
δημιούργησε και μετέδωσε καθημερινά, βίντεο σποτ, για την στήριξη των τοπικών 
επιχειρήσεων και της τοπικής αγοράς. Το βίντεο μεταδόθηκε εκτός του facebook  του 
Επιμελητηρίου και μέσω τοπικών portal, ιστοσελίδων κλπ.  

 

20/5 – Υλοποίηση ηλεκτρονικής συνδιάσκεψης μετά από πρόσκληση του 
Επιμελητηρίου Εύβοιας την οποία και οργάνωσε, και μετά από κατάθεση πρότασης 
του Φορέα για την ανάπτυξη από κοινού πρωτοβουλίας των Δήμων της Εύβοιας, με 
σκοπό την ανάπτυξη από κοινού πρωτοβουλιών στήριξης του τουρισμού του Νομού. 
Συμμετείχαν Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι και εκπρόσωποι Δήμων υπεύθυνοι σε θέματα 
τουρισμού.  

 

22/5 - Η τουριστική προβολή της Εύβοιας και ο ρόλος των ψηφιακών τεχνολογιών στο 
σύγχρονο περιβάλλον του τουρισμού, τέθηκαν επι τάπητος σε συνάντηση που 
πραγματοποίησε ο Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ευβοίας κ. Νικόλαος Μώρος 
με τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη. 
Κατά τη συνάντηση που έλαβε χώρα στο Υπουργείο Επικρατείας, στην οποία 
παραβρέθηκε και κ. Βουλευτής Ευβοίας, κ. Σίμος Κεδίκογλου, εξετάστηκαν όλες οι 
δυνατότητες υλοποίησης πρωτοβουλιών, τέτοιων που θα συμβάλουν στην ποιοτική 
αναβάθμιση της τουριστικής προβολής της Εύβοιας και στην ενδυνάμωση της 
ταυτότητας της ως τουριστικού προορισμού. Ο κ. Μώρος κατέθεσε πρόταση στον 
Υπουργό ώστε, οι πρωτοβουλίες για την στήριξη του τουρισμού του Νομού, να 
ξεκινήσουν από την Πολιτεία, με την ψηφιακή προβολή του τουριστικού προϊόντος της 
Εύβοιας και της Σκύρου. Την ίδια στιγμή εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν νέοι ρόλοι 
και λύσεις που δύνανται να προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες στον Τομέα του 
Τουρισμού, με σκοπό να αποτελέσουν έναν παράγοντα στην προσπάθεια για την 
εξομάλυνση της κρίσης που προκάλεσαν οι συνέπειες από την εμφάνιση του COVID-
19. 

 

Κατά την ίδια χρονική περίοδο ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΥ υλοποιήθηκε σχεδόν καθημερινά, 
προβολή της Εύβοιας ως ενός ιδανικού τουριστικού προορισμού. Το Επιμελητήριο 
μας με συνεχείς τέτοιες πρωτοβουλίες έβαλε την Εύβοια στον τουριστικό χάρτη της 
Ελλάδας. Σημαντικότερες πρωτοβουλίες : Καθημερινές παρουσιάσεις της Εύβοιας 
από την Προέδρο κα Αγιοστρατίτη σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς 
πανελλήνιας εμβέλειας. Συνεχείς μεταδόσεις σποτ - του Επιμελητηρίου -  τουριστικής 
προβολής της Εύβοιας, στους τηλεοπτικούς σταθμούς : ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, NOVA, STAR, 
EPSILON. 
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Η "ΝΗΣΟΣ ΕΥΒΟΙΑ REGATTA ", άνοιξε και το 2020, για 2η συνεχή χρονιά τα πανιά 
της, έχοντας αυτή την φορά, την Τιμή να τελέσει υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η ιδέα της υλοποίησης της πρώτης διοργάνωσης 
το 2019, γεννήθηκε μέσα στο Επιμελητήριο Ευβοίας με αφορμή άρθρο του National 
Geographic (Top 10 Sailing Cruises) το οποίο περιλαμβάνει την Εύβοια στους 10 
καλύτερους ιστιοπλοϊκούς προορισμούς στον κόσμο και με την ασίγαστη παράλληλα, 
πίστη μας για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας του τόπου μας, για την ενίσχυση της 
ταυτότητας του. Η "ΝΗΣΟΣ ΕΥΒΟΙΑ REGATTA 2020 ", αποτέλεσε ένα αισιόδοξο 
ξεχωριστό, πολιτιστικό και ναυταθλητικό γεγονός, που άφησε πίσω του ένα 
πολύπλευρο και πολύ θετικό αντίκτυπο για την Χαλκίδα για την Εύβοια, για τα λιμάνια 
της και όλα αυτά, σε μια εξαιρετικά δύσκολη και σκληρή εποχή για την οικονομία, την 
κοινωνία και τον ίδιο τον άνθρωπο και μέσα σε ένα κλίμα βεβαρημένης ψυχολογίας. 
Ένα γεγονός που αγκαλιάστηκε θερμά σε κάθε γωνιά, από κάθε ευβοιώτη, από κάθε 
επισκέπτη, από κάθε συμμετέχοντα και έγινε έτσι, αυτοδίκαια ένας Ευβοϊκός Θεσμός. 
Ένας Θεσμός, πολυμορφικής προβολής της Εύβοιας και κυρίως του νησιωτικού της 
χαρακτήρα μέσα από τον υπέροχο κόσμο της ιστιοπλοΐας. Ένας Θεσμός που δίνει 
μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν όλοι ιδανικά, το Νησί μας για να συμβάλει έτσι, 
καταλυτικά στο άμεσο μέλλον στην τουριστική ανάπτυξη ολόκληρου του Νομού της 
Εύβοιας και στην ενίσχυση της τουριστικής της ταυτότητας. Κάθε REGATTA θα 
αποτελεί πλέον, μια μοναδική ευκαιρία για όλους, να γνωρίσουν τον φυσικό πλούτο 
του Νησιού μας, ιστορικές του πόλεις και όμορφα λιμάνια του. Να γνωρίσουν τις 
τοπικές του κοινωνίες, τον πολιτισμό του, την ιδιαίτερη κουλτούρα του, τους 
ανθρώπους του και τη  μοναδική φιλοξενία τους. Να γευτούνε την ξεχωριστή 
γαστρονομία του και τα τοπικά του προϊόντα. Η αρχική μας επιδίωξη που έγινε πράξη, 
για την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή σκαφών και πληρωμάτων καθώς και το 
γεγονός ότι ο αγώνας είχε πλήρη τηλεοπτική κάλυψη από κανάλι πανελλήνιας 
εμβέλειας όπως και κάλυψη από όλα τα Μ.Μ.Ε. της Εύβοιας, αποτέλεσαν πολύ 
σημαντικούς παράγοντες να επιτευχθούν όλα τα ανωτέρω. Η "ΝΗΣΟΣ ΕΥΒΟΙΑ 
REGATTA 2020 ", ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΟ ΕΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Το Σάββατο 1 
Αυγούστου υποδεχθήκαμε τα πληρώματα, για να τα ξεναγήσουμε αργότερα, σε 
αξιοθέατα της πόλη μας και να τους παρουσιάσουμε το μοναδικό Παλιρροιακό 
Φαινόμενο, αφού στους στόχους του Επιμελητηρίου μας ανάμεσα σε άλλους από την 
διοργάνωση, είναι να προβάλει στους συμμετέχοντες την ιστορία, τον πολιτισμό μας 
και την κουλτούρα μας, να τους παρουσιάσει ιστορικές μας πόλεις, αξιοθέατα, 
πολιτιστικές διαδρομές, εκδηλώσεις τοπικών πολιτισμών. Την Κυριακή 2 Αυγούστου 
πραγματοποιήθηκε η εκκίνηση της Inshore ιστιοδρομίας Χαλκίδας και έλαβε χώρα η 
Τελετή Έναρξης. Ακολούθησε η παράκτια ιστιοδρομία Χαλκίδα Κάραβος Αλιβερίου, 
με σκοπό στην συνέχεια, η "ΝΗΣΟΣ ΕΥΒΟΙΑ REGATTA 2020 ", να αγκαλιάσει κατά 
την διαδρομή της το  λιμάνι του Αλμυροποτάμου και να τερματίσει στις 8 Αυγούστου 
στο λιμάνι της Καρύστου. Οργανωτές της "ΝΗΣΟΣ ΕΥΒΟΙΑ REGATTA 2020 ", ήταν 
το Επιμελητήριο Εύβοιας, το Σωματείο Αλληλοβοήθειας Μελών Επιμελητηρίου 
Εύβοιας (ΣΑΜΕΕ) και ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χαλκίδας. Σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια Στ. Ελλάδας, τον Οργανισμό Λιμένων Νομού Εύβοιας Α.Ε. (ΟΛΝΕ) και 
των Δήμων Χαλκιδέων, Κύμης – Αλιβερίου και  Καρύστου. 

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ – 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 

  

Η λειτουργία της υπηρεσίας κατά το διάστημα του lookdown και κατά το πρώτο 
μεγάλο, διάστημα επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων ήταν καθ΄ όλα αποτελεσματική 
αναφορικά με την εξυπηρέτηση των μελών, η ανταπόκριση της υπηρεσίας όλο αυτό 
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το διάστημα ήταν συνεπής και άκρως επαρκής καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των 
μελών. Η εξυπηρέτηση των μελών πραγματοποιούνταν επιτυχώς για ευνόητους 
λόγους ηλεκτρονικά, καλύπτοντας όλο το φάσμα των απαιτούμενων ενεργειών 
διεκπεραίωσης υποθέσεων. Ενώ σε κάθε αναγκαία περίπτωση η εξυπηρέτηση 
γινόταν παρουσία του μέλους αλλά με ιδιαίτερη προσοχή και λαμβανόμενων όλων 
των απαραίτητων μέτρων. Σε επίπεδο ενημέρωσης των μελών γινόταν πραγματικά 
ένας αγώνας δρόμου καθημερινά, έγκαιρα και έγκυρα, από την σελίδα μας στο 
facebook, από τα ΜΜΕ, από την ίδια την Πρόεδρο, κα Αγιοστρατίτη μέσω του 
προσωπικού τηλέφωνου της. Η διαρκής ολοήμερη ενημέρωση των μελών - ακόμη και 
τα Σαββατοκύριακα – γινόταν με σκοπό να συμβάλλει στη σωστή διαχείριση των 
όποιων πρωτοβουλιών τους και στην ορθή λειτουργία των επιχειρήσεων τους, 
σύμφωνα με τις περιοδικές διατάξεις. Σχεδόν καθημερινά στην υπηρεσία αλλά και 
στην Πρόεδρο κα Αγιοστρατίτη έφταναν πάρα πολλά αιτήματα από διάφορους 
επαγγελματικούς φορείς αναφορικά με θέματα κλαδικά όπως διαμορφώνονταν ανά 
κάθε νέα ημέρα. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκε επιτυχώς συλλογή, διεκπεραίωση και 
προώθηση όλων των αιτημάτων και των ερωτημάτων που καταθέταν τα μέλη και οι 
επαγγελματικοί σύλλογοι στο Επιμελητήριο. Ο Φορέας μας ήταν σε διαρκή 
συνεργασία με τα υπόλοιπα Επιμελητήρια και σε συνεχή επικοινωνία με τα αρμόδια 
υπουργεία. Στο ίδιο διάστημα καταγράφοντας και μεταφέροντας τα αιτήματα των 
επαγγελματικών φορέων και σε συνεχή επικοινωνία με την ΚΕΕΕ, την ΕΣΕΕ και την 
ΓΣΒΕΕ,  παρακολουθούσε και κατάγραφε βήμα βήμα τις ανάγκες της 
επιχειρηματικότητας, διεκδικώντας διεύρυνση των μέτρων που εφαρμόζονταν και 
βελτιστοποίηση αυτών.  

 

Μετα το πρώτο διάστημα επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων υπήρχε καθημερινή 
και διαπροσωπική ενημέρωση των μελών για την εφαρμογή των μέτρων 
αποστασιοποίησης και προστασίας ανά επιχείρηση, από την επιδημία. Καθημερινή 
και διαπροσωπική ενημέρωση των μελών επι κάθε εγκυκλίου της Πολιτείας.  

 

2/6 - Συνάντηση της Προέδρου του Φορέα κας Παρασκευής Αγιοστρατίτη με τον 
Αντιδήμαρχο Δήμου Κύμης-Αλιβερίου κ. Αλέξανδρο Θεοδώρου, στο δημαρχείο στην 
Κύμη, κατά την οποία οροθετήθηκε η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του για πρώτη 
φορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ του Φορέα στην Κύμη. Στην συνάντηση εξετάστηκαν και 
δρομολογήθηκαν όλα τα σχετικά οργανωτικά θέματα για την λειτουργία του 
Παρατήματος. Το Παράρτημα του Επιμελητηρίου στεγάζεται σε αίθουσα του ισογείου 
χώρου του δημαρχείου και εξυπηρετεί με τρόπο άμεσο και μέσω υπαλλήλου που 
παραχωρεί ο Δήμος, τους επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής, διεκπεραιώνοντας 
τις υποθέσεις τους και παρέχοντας τους κάθε ενημέρωση. Σκοπός της συνεργασίας 
και της πρωτοβουλίας να συνδράμει τόσο της προσπάθειας που καταβάλει το 
Επιμελητήριο για την ενίσχυση της περιφερειακής δομής του στην περιοχή με σκοπό 
την στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, όσο και στην προσπάθεια του Δήμου 
για την ποιοτικότερη ανάπτυξη της περιοχής. 

 

29/6 - Ένα νέο σημείο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος προστέθηκε στον Πολιτιστικό 
χάρτη της Χαλκίδας, δημιουργία του Επιμελητηρίου Εύβοιας και πλέον πλήρες 
επισκέψιμο για το κοινό. Πρόκειται για ένα χώρο, στο υπόγειο του κτηρίου Φορέα που  
αναδεικνύει τμήμα του μεσαιωνικού τείχους της πόλης της Χαλκίδας, εμφανές και από 
τον ισόγειο χώρο. Ένας χώρος στο Επιμελητήριο, φάρος πολιτισμού και ιστορικής 
ταυτότητας της πόλης, ένα σημείο άξιο θαυμασμού και σημείο αναφοράς για την 
ιστορία και την κουλτούρα της πόλης.  
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Καθ΄ ολή την διάρκεια του 2020, έγιναν οι σημαντικότερες των εργασιών 
διαμόρφωσης του ισογείου χώρου 130 περίπου τετραγωνικών, με συνέπεια αυτών το 
2021, να παρουσιάσουμε σε τελικό στάδιο, την Έκθεση Βιομηχανικής Ιστορίας της 
Εύβοιας. Από την απαρχή της έως την αποβιομηχάνιση και μέσα από ένα 
συναρπαστικό ταξίδι στα χρόνια ευβοϊκής βιομηχανίας και του ευβοϊκού εμπορίου. Η 
ιστορία της ευβοϊκής παραγωγικής και εμπορικής δραστηριότητας η οποία δεν είχε 
καταγραφεί ποτέ, αναδεικνύεται - μέσα από τις λαμπρές στιγμές της και τις άγνωστες 
πτυχές της - από μια πλούσια συλλογή. Αντικείμενα, μηχανήματα, πρώτες ύλες, 
στάδια παραγωγής, παραγόμενα προϊόντα, τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες 
που σημειώθηκαν, φωτογραφίες, σπάνια έγγραφα, πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, 
ιστορικά κείμενα συνθέτουν με πρότυπο τρόπο τους κλάδους της ελληνικής 
βιομηχανίας (μετάλλου, χημικών, οικοδομικών υλικών και υλών, ενέργειας, τροφίμων 
και ποτών, κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, καπνού, επίπλου), και τους κλάδους 
του ευβοϊκού εμπορίου. Η πρωτοβουλία μας για την δημιουργία της Έκθεσης θα 
αποκτήσει ανεκτίμητη αξία κατά τη γνώμη μας, λόγω του γεγονότος, ότι εκτός των 
ανωτέρω, ο χώρος θα αποτελέσει τη μοναδική ζωντανή γέφυρα που θα συνδέει 
ιστορικά την σύγχρονη Χαλκίδα με την Χαλκίδα που κάποτε μεγαλουργούσε μέσα 
από τα τείχη της, αφού μέρος αυτών (που βρίσκεται στον υπόγειο χώρο του κτιρίου 
μας) αναδείχθηκε ήδη από το Φορέα μας, για να προβάλλεται στο κοινό ως σπάνιος 
ιστορικός θησαυρός του τόπου μας. Έτσι η Έκθεση στην πραγματικότητα θα γίνει μια 
ιδιαίτερη και μοναδικού προσανατολισμού περιουσία της Χαλκίδας και της Εύβοιας, 
ένα καινοτόμο κέντρο προβολής της ιστορικής μας κληρονομιάς και της κουλτούρας 
μας, ένας πόλος έλξης επισκεπτών και τουριστών, ένας πυρήνας παραγωγής 
πολιτισμού, παιδείας και εκπαίδευσης αφού θα συνιστά και έναν εξαιρετικά σημαντικό 
χώρο υποδοχής ξεναγήσεων μαθητών και σπουδαστών. 

 

ΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ 
 
22/9 - Παρουσίαση του νέου προγράμματος “ΓΕΦΥΡΑ” σε ενημερωτική τηλεδιάσκεψη 
που διοργάνωσε το Επιμελητήριο για την ενημέρωση των μελών του. Με την πολύ 
μεγάλη συμμετοχή των 50 και πλέον Ευβοέων επιχειρηματιών και επαγγελματιών 
που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Επιμελητηρίου Εύβοιας, πραγματοποιήθηκε η 
ενημερωτική τηλεδιάσκεψη που διοργανώθηκε και υλοποιήθηκε από το Φορέα - σε 
συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου 
Οικονομικών - με σκοπό την παρουσίαση του νέου προγράμματος  “ΓΕΦΥΡΑ”. 
Στόχος του Επιμελητηρίου, μέσω της εν λόγω πρωτοβουλίας, ήταν η αναλυτική 
ενημέρωση των επιχειρηματιών για το εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο αφορούσε στην 
κρατική επιδότηση των δανείων που βαρύνουν και απειλούν την κύρια κατοικία καθώς 
και η στοχευμένη πληροφόρηση των δυνητικών δικαιούχων για τη ρύθμιση και την  
επιδότηση δανείων 1ης κατοικίας όσων επλήγησαν οικονομικά από τον COVID-19.   
 
 
14/10 - Εποικοδομητική και επιτυχής διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης την οποία 
συνδιοργάνωσε η Περιφέρεια Στ. Ελλάδας, τα Επιμελητήρια Στ. Ελλάδας, (Βοιωτίας, 
Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών & η 
Αναπτυξιακή Διαχειριστική Στ. Ελλάδας για το πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων 
που επλήγησαν από τον COVID-19, πρόγραμμα για τη μη επιστρεπτέα επιχορήγηση 
για την κάλυψη των εξόδων τους. Συντονιστής της παρουσίασης του Προγράμματος 
ήταν ο Πρόεδρος της ΑΝΔΙΑ και του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, κ. Θανάσης Κυρίτσης. 
Η επιτυχία της ενημερωτικής Ημερίδας ήταν αποτέλεσμα της μαζικής συμμετοχής και 
της άκρως αναλυτικής πληροφόρησης των δυνητικών δικαιούχων, η οποία 
πραγματοποιήθηκε από τα στελέχη της ΑΝΔΙΑ, που διαλεύκαναν κάθε ερώτημα των 
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συμμετεχόντων, για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα 
ενίσχυσης κεφαλαίου κίνησης των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων με τη 
μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ύψους 10 εκατ. ευρώ. 
 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΛΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ERASMUS 

7/1 - Το Επιμελητήριο μας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς διοργάνωσε 
εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Τουριστικό Μάρκετινγκ» διάρκειας 8 ωρών. Στόχος 
του σεμιναρίου ήταν η εκτενή και ολιστική εκπαίδευση στο Στρατηγικό Μάρκετινγκ 
Υπηρεσιών με ειδίκευση στον Τουρισμό. Το σεμινάριο απευθυνόταν σε 
επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες και στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων και εστίασης. 
Ενότητες σεμιναρίου : 1. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ και το Μάρκετινγκ Τουριστικών 
Υπηρεσιών. 2. Σχεδιασμός Στρατηγικής Μάρκετινγκ και Πωλήσεων για Υπηρεσίες. - 
Ανάλυση Αγορών, Positioning και Branding - Ανάπτυξη Στρατηγικής και Μίγματος 
Μάρκετινγκ - Προώθηση και Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ. 3. Ηλεκτρονική Στρατηγική 
Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων - Ηλεκτρονική Στρατηγική στις ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις - Social Media & Reviews στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις - Ανάλυση 
Επιτυχημένων Περιπτώσεων Ηλεκτρονικής Στρατηγικής ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων. Εισηγήτρια ήταν η Δρ. Γεωργία Ζούνη. ( Η Δρ. Γεωργία Ζούνη διδάσκει 
Τουριστικό και Πολιτιστικό Μάρκετινγκ στο νεοσύστατο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στα μεταπτυχιακά Προγράμματα MBA Τουρισμού 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Πολιτιστική 
Διαχείριση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με το University of Kent, και το 
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, μιας και κατέχει διδακτορικό τίτλο (Ph.D) στο 
Τουριστικό Μάρκετινγκ ).   

 

20/2 – Διαπροσωπικά σεμινάρια επιχειρηματιών και εν δυνάμει επιχειρηματιών, για 
τα προγράμματα του ΟΑΕΔ που επιχορηγούσαν την πρόσληψη και την εργασία 
προσωπικού από επιχειρήσεις αλλά και για τα προγράμματα προώθησης στην 
αυτοαπασχόληση. Επρόκειτο για προγράμματα τα οποία στόχευαν κυρίως στην 
στήριξη και στην ενδυνάμωση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας αλλά και στη μείωση της 
ανεργίας. Την αναλυτικού τύπου παρουσίαση τους που είχε διαπροσωπικό και 
συμβουλευτικό χαρακτήρα, ακριβώς για να εστιάσει στις ιδιαίτερες ανάγκες και στα 
ξεχωριστά δεδομένα κάθε επιχείρησης, έκαναν  εργασιακοί σύμβουλοι εργοδοτών - 
στελέχη του ΟΑΕΔ Χαλκίδας. Η  εκδήλωση σεμιναρίου κατάρτισης 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της από κοινού πρωτοβουλίας του Επιμελητηρίου και 
του ΟΑΕΔ, για την συνεχή και πλέον έγκυρη κατάρτιση/ενημέρωση των 
επαγγελματιών – ανά πολύ τακτά χρονικά διαστήματα - για τα τρέχοντα 
επιχορηγούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ.  

 

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ έχει εγκριθεί με κωδικό 2020-1-EL01-
ΚΑ116-078190 εκπαιδευτική αποστολή με τίτλο: «Αναπτύσσοντας επαγγελματικές 
δεξιότητες μέσα από την ανταλλαγή υπηρεσιών και υιοθετώντας πρακτικές άλλες 
χωρών».  

Η εκπαιδευτική αποστολή θα υλοποιηθεί Ισπανία και Κύπρο. 
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗ 

24/1 - Επιμορφωτική ημερίδα για την επιχειρηματικότητα στο Επιμελητήριο μας. Το 
Επιμελητήριο μας καταβάλλοντας συνεχείς πρωτοβουλίες για την σύνδεση της εκπαίδευσης 
με την επιχειρηματικότητα και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και το ΚΕΣΥ Εύβοιας πραγματοποίησε την εν λόγω επιμορφωτική ημερίδα για την  
επιχειρηματικότητα. Η ημερίδα υλοποιήθηκε στα πλαίσια της διοργάνωσης του 7ου 
Περιφερειακού Μαθητικού Διαγωνισμού Στερεάς Ελλάδας, απευθυνόμενη στους 
μαθητές/τριες των σχολικών μονάδων που επρόκειτο να συμμετάσχουν στον Μαθητικό 
Διαγωνισμό και στους εκπαιδευτικούς που είχαν οριστεί σε κάθε σχολική μονάδα για να 
συντονίζουν την προσπάθειά τους. Στην ημερίδα συμμετείχαν η Προεδρος του 
Επιμελητηρίου μας, κα Παρασκευή Αγιοστρατίτη και ο υπεύθυνος του Φορέα για την 
υλοποίηση του 7ου Περιφερειακού Μαθητικού Διαγωνισμού, κ. Γιάννης Γεροντίτης. Η 
ημερίδα μεταδόθηκε διαδικτυακά στο κανάλι Μαθητεία ΕΠΑΛ.  

  

20/7 - Η Αξιοποίηση του κτιρίου της σχολής ΄΄ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ΄  ́στο επίκεντρο συνεργασίας 
της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, 
της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ και του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ. Το μέλλον της πάλαι 
ποτέ ξακουστής σχολής ΄΄ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΄΄ βρέθηκε στο επίκεντρο ενός νέου φιλόδοξου 
κύκλου εργασιών που άνοιξαν  για το σκοπό αυτό και μέσα από συντονισμένη συνεργασία, 
η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, η 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ και το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ. Ο νέος αυτός κύκλος 
εργασιών ξεκίνησε μέσα σε ένα πολύ καλό κλίμα επικοινωνίας και με κοινό γνώμονα την 
ανεκτίμητη προσφορά του Δημοκρίτου στην Τεχνική Εκπαίδευση και στην τοπική και εθνική 
Οικονομία έως και το 1988 όπου και διέκοψε την λειτουργία του, με την πρώτη συνάντηση 
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κου Φάνη Σπανού, με τον  Αντιπεριφερειάρχη 
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας κ. Κελαΐδίτη, τον Προέδρο της Αναπτυξιακής Ευβοίας κ. 
Κούκουζα Ευάγγελο και τον Προέδρο του Επιμελητηρίου Εύβοιας κ. Γεροντίτη Ιωάννη.  Κατά 
την εν λόγω συνάντηση και με κοινό σκοπό όλων, την κατά το δυνατόν ορθότερη  αξιοποίηση 
της σχολής ΄΄ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΄  ́ -  που ανήκει στο Επιμελητήριο Εύβοιας - με σκοπό το 
μεγαλύτερο όφελος για τον τόπο, συζητήθηκαν τα πρώτα βασικά θέματα, όπως αυτό της 
χρηματοδότησης, προκειμένου να δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες. 

 

18/7 - Επιμελητήριο Εύβοιας και Πανεπιστημιακή Κοινότητα ξεκινούν μαζί για την σύνδεση 
της επιχειρηματικότητας με το εκπαιδευτικό σύστημα, μέσα από εστιασμένες συνέργειες και 
με απώτερο σκοπό την ποιοτικότερη αναβάθμιση του τοπικού οικονομικού-επιχειρηματικού 
μοντέλου ανάπτυξης. Την έναρξη αυτής της κοινής προσπάθειας οριοθέτησε συνάντηση 
που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Εύβοιας μεταξύ του Προέδρου του Φορέα κου 
Γεροντίτη Γιάννη με τους κ.κ. Βολιώτη Σταμάτη Πρόεδρο Γενικού Τμήματος ΕΚΠΑ, 
Παπαδόπουλο Κώστα Αντιπρόεδρο Συμβουλίου Ένταξης ΕΚΠΑ και Μπαλντούκα Αντώνη 
Μέλος Συμβουλίου Ένταξης ΕΚΠΑ. Στην εν λόγω συνάντηση πέραν των θεμάτων που 
εξετάστηκαν αναφορικά με την πραγματοποίηση πρωτοβουλιών για την σύνδεση της 
επιχειρηματικότητας με το εκπαιδευτικό σύστημα, ως άμεση προτεραιότητα της συνεργασίας 
τέθηκαν θέματα αξιοποίησης της σχολής του Δημοκρίτου, κυρίως θέματα λειτουργίας όπως 
και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, με δεδομένο ότι πρόκειται για μια σχολή που εφάρμοσε στην 
πράξη και με τρόπο  πρωτοποριακό, τη σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την εκπαίδευση 
και μάλιστα σε μια εξαιρετικά δυσμενή οικονομική περίοδο για τον τόπο. 
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1/9 - Επίσκεψη του Προέδρου του Επιμελητηρίου Εύβοιας κου Ιωάννη Γεροντίτη στο Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Φορέα για την ένταξή του στη δράση «ΚΕΝΤΡΑ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 -2020. Σκοπός της 
επίσκεψης η συνάντηση με εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Αθηνών και του 
Παραρτήματος ΕΚΠΑ Ψαχνών, για την διεξοδική εξέταση και δρομολόγηση θεμάτων που 
άπτονταν των διαδικασιών ένταξης του Επιμελητηρίου στην εν λόγω δράση. 

 

7/9 - Καθηγητές του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του 
Συγκροτήματος Ευρίπου του ΕΚΠΑ ενημέρωσαν στο Επιμελητήριο Ευβοίας τις 
επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού Τομέα σχετικά με την υποβολή της πρότασης με 
τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ», στα πλαίσια της πρόσκλησης υποβολής 
αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» - Κωδικός 
Πρόσκλησης 029ΚΕ - Α/Α ΟΠΣ 4397. Το Κέντρο Ικανοτήτων Ευβοίας θα είναι 
Αυτόνομη Νομική Οντότητα, θα διαθέτει την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία 
και θα έχει ως βασικό σκοπό την υποστήριξη της καινοτομίας σε τομείς της ελληνικής 
οικονομίας, μέσω της παροχής εξειδικευμένων/ καινοτόμων υπηρεσιών και 
προϊόντων καθώς και της μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ. Για τη 
δημιουργία του Κέντρου Ικανοτήτων Ευβοίας απαιτείται εκτός από τη συμμετοχή του 
ΕΚΠΑ και του Επιμελητηρίου και η συμμετοχή και επιχειρήσεων. 

 

26/10 – Η αναβίωση του Δημοκρίτου, ως σύγχρονου πολυμορφικού εκπαιδευτικού 
κέντρου με σκοπό την σύνδεση του με την επιχειρηματικότητα και απώτερο στόχο την 
συμβολή του στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, τέθηκε σε δημοσία ηλεκτρονική 
διαβούλευση, σε συνέχεια απόφασης του ΔΕ, στις 21/10/2020. Ενός εκπαιδευτικού 
κέντρου που θα περιλαμβάνει : Ένα Ερευνητικό Κέντρο για την υποστήριξη - σε 
συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - της καινοτομίας σε 
τομείς της τοπικής οικονομίας, μέσω της παροχής εξειδικευμένων/καινοτόμων 
υπηρεσιών και προϊόντων καθώς και της μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις, 
ιδίως ΜΜΕ / Μία Θερμοκοιτίδα για την παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόμενες (start up) 
επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε αυτή με απώτερο στόχο τη δημιουργία βιώσιμων 
και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων στο χώρο της παραγωγής καινοτομικών 
προϊόντων και υπηρεσιών / Ένα κέντρο δια βίου μάθησης επιπέδου ΙΙ, όπου θα 
εκτελούνται σεμινάρια (ΛΑΕΚ, Τεχνικών Ασφαλείας, ΕΦΕΤ) και άλλα σεμινάρια που 
απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες / Μια τεχνικής σχολής μεταλυκειακού 
προσανατολισμού με ειδικότητες που αυτή την στιγμή λειτουργούν στα ΕΠΑΛ της 
Εύβοιας και άλλες σύγχρονες ειδικότητες που θα απαιτήσει η μελλοντική αγορά 
εργασίας /  Ένα σύγχρονο συνεδριακό κέντρο.  

 

27/10 - Σε συνάντηση που έλαβε χώρα, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα κ. 
Γιάννη Μαραγκού, οι Επίτιμοι Πρόεδροι του Επιμελητηρίου Εύβοιας, κύριοι, Γαληνός 
Λαουτάρης, Μιχάλης Σιδέρης και Ευάγγελος Σταύρου, τάχθηκαν υπέρμαχοι της 
αναβίωσης της σχολής Δημοκρίτου ως εκπαιδευτικό κέντρο, καταθέτοντας την 
κατηγορηματική επικρότηση τους για τον προσανατολισμό της Διοίκησης του 
Επιμελητηρίου στον Πρόεδρο του Φορέα κ. Γιάννη Γεροντίτη. Στην συνάντηση οι τέως 
Προέδροι, κατέθεσαν την εμπειρία τους αναφορικά με την λειτουργία της πάλαι ποτέ 
δεσπόζουσας Σχολής του Δημοκρίτου και σύσσωμοι υπερτόνισαν την ανυπολόγιστη 
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πραγματικά, προσφορά της στην τοπική οικονομία και στην τοπική κοινωνία. 
Συμφώνησαν ότι εάν η προσανατολίζομενη ιδέα του Επιμελητηρίου γίνει πράξη, θα 
σηματοδοτήσει μια νέα χρυσή εποχή για την τοπική και όχι μόνο κοινωνία, μια εποχή 
δημιουργίας μιας σύγχρονης γενιάς άριστα καταρτισμένων επιχειρηματιών και 
επαγγελματιών. Στο πλαίσιο αυτό, οι κύριοι, Γαληνός Λαουτάρης, Μιχάλης Σιδέρης 
και Ευάγγελος Σταύρου, έθεσαν τις υπηρεσίες τους στην διάθεση του Φορέα σε κάθε 
ενέργεια που χρειαστεί σε περίπτωση που τελικά αποφασιστεί η υλοποίηση της εν 
λόγω πρωτοβουλίας. Κατέθεσαν δε, τις συμπληρωματικές προτάσεις τους κυρίως 
αναφορικά με τους σχεδιαζόμενους τομείς και άξονες λειτουργίας του εκπαιδευτικού 
κέντρου.    

 

29/10 - Μετά τους επίτιμους Προέδρους του Επιμελητηρίου Εύβοιας και οι Πρόεδροι 
του Οικονομικού Επιμελητηρίου (9ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς 
Ελλάδας) και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Παράρτημα Ευβοίας) κ.κ. 
Γιάννης Κοτρογιάννης και Κωνσταντίνος Λάππας,  εξέφρασαν στον Πρόεδρο του 
Φορέα κ. Γιάννη Γεροντίτη και σε Μέλη της Δ.Ε. την απόλυτη στήριξη τους στην 
βούληση της Διοίκησης του Επιμελητηρίου για την αναβίωση της Τεχνικής Σχολής του 
Δημοκρίτου σε εκπαιδευτικό κέντρο. Την εν λόγω θέση τους οι Προέδροι του 
Οικονομικού και του Τεχνικού Επιμελητήριου την κατέθεσαν με σαφήνεια, σε 
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε - με την ευκαιρία της διεξαγωγής Δημόσιας 
Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης για τον Δημόκριτο - παρουσία και των κυρίων, Μώρου 
Ν. Α΄ Αντιπρόεδρου, Σταθόπουλου Ι. Β΄ Αντιπρόεδρου, Μαραγκού Ι. Γεν. Γραμματέα, 
Κουτσαύτη Σπ. Οικον. Επόπτη. Τόσο ο κ. Κοτρογιάννης όσο και ο κ. Λάππας, μέσα 
σε ένα πλαίσιο συνέπειας και συνέχειας της ιστορίας της Σχολής αλλά και μέσα σε 
ένα πλαίσιο καθολικής αναγνώρισης του εξαιρετικά ποιοτικού έργου της αλλά και της 
πολυετούς προσφοράς της, κυρίως στην τοπική κοινωνία και στην τοπική 
επιχειρηματικότητα, χαρακτήρισαν ως απολύτως ιδανική την κατεύθυνση 
προσανατολισμού για την αναβίωση της σε ένα σύγχρονο πολυμορφικό εκπαιδευτικό 
κέντρο. Ένα κέντρο αναγκαίο σήμερα - όπως τόνισαν - για τον τόπο, αφού μελλοντικά 
θα συμβάλει καταλυτικά στην δημιουργία της σύγχρονης γενιάς καταρτισμένων και 
εξειδικευμένων επαγγελματιών. Οι φιλοξενούμενοι Προέδροι, κατέθεσαν επι του 
θέματος, τις αρχικές τους εκτιμήσεις, κυρίως αναφορικά με τους σχεδιαζόμενους 
τομείς και άξονες λειτουργίας του εν λόγω εκπαιδευτικού κέντρου και έθεσαν τις 
υπηρεσίες τους στην διάθεση του Φορέα ιδίως, επι θεμάτων που άπτονται των 
αρμοδιοτήτων τους. 

 

3/11 - Η Δήμαρχος Χαλκιδέων έθεσε το Δήμο συμπαραστάτη στην πρωτοβουλία του 
Επιμελητηρίου για την αναβίωση της Τεχνικής Σχολής ΄΄ Δημόκριτος ΄΄ σε 
εκπαιδευτικό κέντρο. Την απόλυτα σύμφωνη γνώμη της για την υλοποίηση 
πρωτοβουλίας του Επιμελητηρίου Ευβοίας να αναβιώσει την Τεχνική Σχολή του ΄΄ 
Δημοκρίτου ΄΄σε ένα σύγχρονο πολυμορφικό εκπαιδευτικό κέντρο, εξέφρασε στον 
Πρόεδρο του Φορέα κ. Γιάννη Γεροντίτη, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο της διεξαγωγής Δημόσιας Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης του Επιμελητηρίου για 
τον Δημόκριτο, παρουσία και των μελών της ΔΕ, κυρίων, Μώρου Νικόλαου – Ανδρέα 
Α΄ Αντιπρόεδρου Επιμελητηρίου Εύβοιας, Μαραγκού Ιωάννη Γενικού Γραμματέα, 
Βαρελά Βασίλη Υπεύθυνου ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων. Η κα Έλενα 
Βάκα, αφού εξήρε την ιστορία της Σχολής, το ανεκτίμητο έργο της και την πολυετή 
προσφορά της στην τοπική κοινωνία και στην τοπική επιχειρηματικότητα, όρισε ως 
μείζονος σημασίας για την πόλη  την επαναλειτουργία της, σε ένα σύγχρονο 
εκπαιδευτικό κέντρο  αναπτυξιακού χαρακτήρα, δεδομένου όπως χαρακτηριστικά 
τόνισε, ότι θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στον Δήμο και χαρακτηριστικά προόδου 
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στην ευρύτερη περιοχή. Στο πλαίσιο αυτών έθεσε το Δήμο Χαλκιδέων στην διαρκή 
διάθεση του Φορέα για την παροχή κάθε υπηρεσίας συμπαράστασης.    

 

12/11 - Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, δια χειρός του Περιφερειάρχη κ. Φάνη 
Σπανού κατέθεσε στον Προέδρο του Επιμελητηρίου κ. Γιάννη Γεροντίτη, την 
έμπρακτη στήριξη της στην όλη πρωτοβουλία για την ανασύσταση του «Δημόκριτου». 
Ο Περιφερειάρχης στο πλαίσιο της διαβούλευσης του Επιμελητηρίου Εύβοιας για την 
αναβίωση του «Δημόκριτου», πέραν της επικρότησης επι της πρωτοβουλίας, 
κατέθεσε στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, συγκεκριμένες και στοχευμένες 
προτάσεις, κυρίως δε, αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων της Περιφέρειας, κατά 
βάση το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 και το ΕΣΠΑ της επομένης 
Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, με στόχο η ιστορική Τεχνική Σχολή της 
Χαλκίδας να ανασυσταθεί με νέους σύγχρονους όρους, για δράσεις και δομές 
ποιοτικής ανάπτυξης, όπως : Ερευνητικό κέντρο - Θερμοκοιτίδα νέων επιχειρήσεων - 
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης - Σχολή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - Συνεδριακό 
κέντρο. Την απόλυτη στήριξη τους για την πρωτοβουλία αναβίωσης του 
«Δημόκριτου», κατέθεσαν επίσης στην ιδία συνάντηση ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Εύβοιας, κ Γιώργος Κελαΐδίτης και ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εύβοιας, κ. 
Ευάγγελος Κούκουζας, θέτοντας την ίδια στιγμή, τις υπηρεσίες τους στην υλοποίηση 
διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.    

 

30/11 - Με όραμα η αναβίωση της πάλαι ποτέ κραταιός Τεχνικής Σχολής Δημοκρίτου 
να σηματοδοτήσει μια νέα χρυσή εποχή για τον τόπο μας, συνδέοντας ιδανικά την 
εκπαίδευση με την επιχειρηματικότητα, το ΔΣ του Επιμελητηρίου Εύβοιας κατά την 
συνεδριαση του στις 30/11/2020, σύσσωμο ενέκρινε το τελικό επιχειρησιακό σχέδιο 
χρήσης του ιστορικού κτιρίου, προς την κατεύθυνση δημιουργίας ενός ερευνητικού 
κέντρου για την υποστήριξη της καινοτομίας σε τομείς της τοπικής οικονομίας. Η εν 
λόγω απόφαση του ΔΣ επικύρωσε στην ουσία όχι μόνο την πρόθεση του 
Επιμελητηρίου, όπως αυτή εκφράστηκε κατ΄ επανάληψη από τον Προέδρο κ. Γιάννη 
Γεροντίτη, αλλά και την γενικότερη βούληση της τοπικής κοινωνίας και των Φορέων 
όπως αυτή πρόσφατα εκφράστηκε μέσα από τη δημόσια διαβούλευση που 
υλοποίησε το Επιμελητήριο. Ο συνολικός σχεδιασμός όπως αυτός αποφασίστηκε, θα 
δώσει έμφαση στην ανάπτυξη δράσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, υψηλού 
βαθμού εμπλοκής της τοπικής κοινωνίας / οικονομίας και των τοπικών επιχειρήσεων. 
Επίσης θα αναδείξει θέματα που σχετίζονται με την σημασία ενίσχυσης της 
τοπικότητας, συμβάλλοντας άμεσα και καθοριστικά στην ενίσχυση της τοπικής 
οικονομίας, παράγοντας μιας σύγχρονης πλέον γενιά άριστα καταρτισμένων 
επιχειρηματιών και επαγγελματιών.   

 

18/12 - Το Επιμελητήριο Εύβοιας, ο Δήμος Χαλκιδέων και η Αστυνομική Διεύθυνση 
Εύβοιας, σεβόμενοι την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των περιοίκων πολιτών του 
χώρου της Σχολής ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ, υλοποίησαν τις ακόλουθες δράσεις. • Η  
Αστυνομική Διεύθυνση Εύβοιας εκκένωσε τη Σχολή από διάφορους - μόνιμους και μη 
- καταληψίες του χώρου. • Το Επιμελητήριο Εύβοιας καθάρισε, απολύμανε και 
φρόντισε το εσωτερικό του κτιρίου καθώς επίσης επιμελήθηκε τον καθαρισμό της 
αυλής και την εγκατάσταση φωτισμού. • Ο Δήμος Χαλκιδέων απομάκρυνε όλα τα 
άχρηστα αντικείμενα και υλικά από τον εξωτερικό χώρο και επιμελήθηκε του τελικού 
φωτισμού. 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

5/4 - Το Επιμελητήριο Εύβοιας μετά την οξεία μείωση των αποθεματικών αίματος του 
Νοσοκομείου Χαλκίδας, και δεδομένης της εκτάκτου μεγάλης ανάγκης μέσα σε μια 
πανελλήνια υπερπροσπάθεια για την καταπολέμηση της επιδημίας του κορωνοϊού 
Covid-19, και την περίθαλψη των νοσούντων, ενεργοποίησε την Τράπεζα Αίματος του 
Σωματείου Αλληλοβοήθειας Μελών του και συμμετείχε στην αιμοδοσία που 
πραγματοποίησε το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας σε συνεργασία με την Π.Ε. Εύβοιας.  

27/7 - Το Επιμελητήριο Εύβοιας συμμετείχε ως οργανωτής σε από κοινού 
πρωτοβουλία Φορέων της Εύβοιας, για τον καθαρισμό του βυθού στο λιμάνι στον 
Κάραβο Αλιβερίου. Η εν λόγω περιβαλλοντική δράση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια 
της διεξαγωγής του Ιστιοπλοϊκού Αγώνα "ΝΗΣΟΣ ΕΥΒΟΙΑ REGATTA 2020". 
Οργανωτές εκτός του Επιμελητηρίου ήταν, η Οργανωτική Επιτροπή της "ΝΗΣΟΣ 
ΕΥΒΟΙΑ REGATTA", ο Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας (ΟΛΝΕ), το Σωματείο 
Αλληλοβοηθείας Μελών Επιμελητηρίου Εύβοιας (ΣΑΜΕΕ), ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος 
Χαλκίδας (ΙΟΧ), η Ομάδα Διάσωσης Ευβοίας SAR-312 και οι καταδυτικές σχολές 
Petries Diving School και Κάλαμος Dive Centre. Συνδιοργανωτής ήταν ο Εμπορικός 
Σύλλογος Αλιβερίου.  

11/9 - Τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανό, επισκέφτηκε στο Μέγαρο 
της Π.Ε. Εύβοιας, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ευβοίας  κ. Γιάννης Γεροντίτης. Ο 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου μεταξύ άλλων, έθεσε πρόταση στον Περιφερειάρχη να 
συμπεριληφθεί στο σύνολο των ευεργετικών ενεργειών της Περιφέρειας για την 
στήριξη των πλημμυροπαθών των πληγέντων Δήμων Χαλκίδας και Διρφύων-
Μεσσαπίων και η παροχή Voucher στα παιδιά των οικογενειών για τα φροντιστήρια 
Ξένων Γλωσσών και Μέσης Εκπαίδευσης, ως μια ενέργεια άμεσης, έμπρακτης και 
υψηλής ωφελιμότητας βοήθεια, τόσο για τα παιδιά όσο και για τα φροντιστήρια, που 
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού βρίσκονταν σε δεινή οικονομική κατάσταση.    

 

29/9 - Κάλεσμα του Επιμελητηρίου στον επιχειρηματικό κόσμο της Εύβοιας για την 
ενεργό συμμετοχή του σε ανάπτυξη πρωτοβουλίας του Φορέα, με σκοπό την 
οικονομική στήριξη προς τις επιχειρήσεις της Κεντρικής Εύβοιας, που επλήγησαν από 
τις πλημμύρες της 8ης & 9ης Αυγούστου 2020. Την διαδικασία συγκέντρωσης των 
υπερπολύτιμων οικονομικών προσφορών ανέλαβε και υλοποίησε το Σωματείο 
Αλληλοβοήθειας Μελών Επιμελητηρίου Εύβοιας (ΣΑΜΕΕ). 

 

Στο πλαίσιο απόφασης του ΔΣ για την συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε μια συνολική 
προσπάθεια όλων, αρμοδίων και μη, καταπολέμησης του ιού του κορονοϊού και 
προστασίας της δημόσιας υγείας μέσω υλοποίησης πρωτοβουλίας δωρεάς, τα μέλη 
της ΔΕ παρέδωσαν έναν αναπνευστήρα στον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου 
Χαλκίδας, με σκοπό την ενίσχυση του υπάρχοντος νοσοκομειακού υλικού, άκρως 
απαραίτητου για την εποχή.   

 

 


