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 Τπνβνιή ππνκλήκαηνο ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθά κε ην Δηδηθφ 

Σέινο Αθηλήησλ κέζσ ΓΔΖ. 

 Τπφκλεκα ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο, γηα ηελ θαζπζηέξεζε πιεξσκήο απφ ηηο ηξάπεδεο, ησλ δηθαηνχρσλ  

ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δμνηθνλφκεζε θαη’ νίθνλ» . 

 Έγθξηζε ζπκκεηνρήο Δπηκειεηεξίνπ Υαλίσλ ζηελ Δηαηξεία «Αγξνδηαηξνθηθή 

χκπξαμε Πεξηθέξεηαο Κξήηεο».  

 πλάληεζε πξνέδξνπ κε ηελ Οκνζπνλδία Eπαγγεικαηηψλ Βηνηερλψλ  θαη 

Δκπφξσλ Ν. Υαλίσλ γηα ζέκαηα Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ. 

 Δπίζθεςε ηνπ π. βνπιεπηή Υαλίσλ ηεο Ν.Γ. Μαλνχζνπ Βνινπδάθε ζηνλ 

πξφεδξν θαη ηελ λέα Γ.Δ. φπνπ ζπδεηήζεθε ν ξφινο ησλ Δπηκειεηεξίσλ ζηελ 

πνξεία εμφδνπ απφ ηελ θξίζε. 

 Δπίζθεςε ηνπ βνπιεπηή Υαλίσλ ηνπ ΠΑΟΚ ήθε Βαιπξάθε ζηε λέα 

δηνίθεζε κε ηελ ζπδήηεζε λα επηθεληξψλεηαη ζηε πξνψζεζε ησλ έξγσλ 

ππνδνκήο ζην Ννκφ. 

 Δπίζθεςε βνπιεπηή Υαλίσλ ηνπ ΠΑΟΚ Δπηχρε Γακηαλάθε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζπδεηήζεθαλ νη ππνδνκέο ηνπ Ννκνχ, ΒΗΟΠΑ, ιηκάλη, 

αεξνδξφκην θιπ. 

 πλεξγαζία κε ηελ Γηεχζπλζε ηνπ θνξέα, γηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο 

Δπηκειεηεξίνπ θαη επάλδξσζε Δπηηξνπψλ - ελεκέξσζε Γ.Δ γηα 

εθπξνζσπήζεηο ζε δηαθφξνπο θνξείο. 

 πκκεηνρή Πξνέδξνπ ζε ζχζθεςε γηα ζέκαηα Ννκνχ ζηνλ ΟΑΓΤΚ. 

 Δπίζθεςε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Απφζηνινπ Βνπιγαξάθε ζηνλ 

λενεθιεγέληα πξφεδξν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

 Δπαθέο Πξνέδξνπ – Γηνηθεηηθήο κε εθπξνζψπνπο ηεο Διιεληθήο Σξάπεδαο. 

 πκκεηνρή Πξνέδξνπ ζε ζχζθεςε ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ ΠΔΠ – Κξήηεο (πξνγξακκαηηζκφο δξάζεσλ).   

 χζθεςε γηα ηνλ Σνπξηζκφ κε αξκφδηνπο θνξείο ελ φςεη ηεο Σνπξηζηηθήο 

πεξηφδνπ. 

 πλάληεζε εξγαζίαο κε ηνλ εκπνξηθφ αθφινπζν ηεο Πξεζβείαο ηεο Κίλαο. 

 Δπίζθεςε ηνπ Γ.Γ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Κξήηεο Κψζηα Γχπαξε 

ζηνλ πξφεδξν θαη ηελ Γ.Δ. 
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 Δπίζθεςε ζηνλ Πξφεδξν ηεο βνπιεπηνχ Υαλίσλ ηνπ Παζφθ, Λίηζαο 

Κνπξνππάθε. 

 

 

 Γεκνζίεπζε ζηνλ ηχπν, ησλ πξνυπνζέζεσλ, γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζην «Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα Δζληθνχ Απνζεκαηηθνχ -

Δζληθφ ηξαηεγηθφ πιαίζην αλαθνξάο 2007-2013». 

 Παξνπζίαζε πξσηνπνξηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα επηδφηεζε ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ επηρεηξήζεσλ. Ζ 

εθδήισζε ζπλδηνξγαλψζεθε απφ ην Δπηκειεηήξην θαη ηελ Αλαπηπμηαθή 

Κξήηεο. 

 Αλαθνίλσζε ζηνλ ηχπν γηα πινπνίεζε απφ ην Δπηκειεηήξην, δσξεάλ 

ζεκηλαξίσλ γηα ηερληθνχο αζθαιείαο Γ΄ θαηεγνξίαο. (Δπηκφξθσζε 

εξγνδνηψλ). 

 Τπφκλεκα ζηνπο   Βνπιεπηέο   ησλ  Υαλίσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο 

ζπλδξνκήο ζηα Δπηκειεηήξηα. 

 Τπφκλεκα ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ εμαίξεζε, ησλ   

ελνηθηαδνκέλσλ   δσκαηίσλ   θαη δηακεξηζκάησλ απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ 

Δηδηθνχ Σέινπο Αθηλήησλ.  

 Δμνπζηνδφηεζε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ θαζψο θαη ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ. 

 Έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζηελ αχμεζε θεθαιαίνπ ηνπ 

«ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΥΑΝΗΩΝ Α.Δ.» (ΔΠΗΥΔΗΠΑ ΥΑΝΗΩΝ 

Α.Δ.) 
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 Γηνξγάλσζε εκεξίδαο γηα ηνλ αγξνηνπξηζκφ ππαίζξνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Έλσζε Αγξνηνπξηζκνχ Κξήηεο. Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ ζην 

επίθεληξν. 

 «Βαζηθέο αξρέο πγηεηλήο θαη αζθαιείαο ηξνθίκσλ» ζέκα εζπεξίδαο πνπ 

ζπλδηνξγάλσζαλ ζηελ αίζνπζα δηαιέμεσλ ηνπ θνξέα, ην Δπηκειεηήξην θαη ε 

Δηαηξεία πζηεκάησλ Αζθαιείαο θαη πνηφηεηαο Σξνθίκσλ «Trofoanalysis». 

 πκκεηνρή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζηελ ζχζθεςε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε 

Πεξηθέξεηα Κξήηεο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, Γεκάξρσλ θαη 

αγξνηψλ γηα ην ζέκα ησλ απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ ηεο Π.Ν.Ο. Ζ αζθαιήο 

κεηαθνξά ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζην επίθεληξν. 

  πκκεηνρή ηνπ πξνέδξνπ ζε ζχζθεςε θνξέσλ ζηελ Αληηπεξηθέξεηα γηα ην 

ζέκα ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ Αεξνδξνκίνπ Υαλίσλ. 

 Κνηλή επηζηνιή ησλ ηεζζάξσλ Δπηκειεηεξίσλ ηεο Κξήηεο ζηνλ 

Πξσζππνπξγφ θ Παπαδήκν γηα ηελ επηηαθηηθή αλάγθε ςήθηζεο ηνπ ζρεδίνπ 

Νφκνπ γηα ηνλ Αγξνηνπξηζκφ.   

 πλάληεζε ζην Ζξάθιεην κειψλ ηεο Γ.Δ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Υαλίσλ κε 

μέλνπο επηρεηξεκαηίεο κεγάισλ εηαηξεηψλ, ζην πιαίζην ηεο 12
εο 

 Έθζεζεο 

Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ (Σξαραιάθεο – ηξηιηγθάο). 

 πλάληεζε ησλ Πξνέδξσλ ησλ ηεζζάξσλ Δπηκειεηεξίσλ ζην Ρέζπκλν, κε 

ζέκα ηε ράξαμε θνηλήο πνιηηηθήο ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπο. 

 Αλαθνίλσζε ζηνλ ηχπν γηα ηε ξχζκηζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο ην 

Γεκφζην. 

 Δπηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ θ. Μαξγαξψλε ζηα κέιε ηνπ Γ. ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, 

αλαθνξηθά κε ηελ αληαιιαγή απφςεσλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο δξάζεηο 

ηνπ θνξέα. 

 Γεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία Γξαθείνπ Σχπνπ. θνπφο ηνπ είλαη ε ελεκέξσζε 

ησλ Μ.Μ.Δ. γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε δειηία ηχπνπ θαη 

αλαθνηλψζεηο, ε δηνξγάλσζε ζπλεληεχμεσλ Σχπνπ θαη ν ζπληνληζκφο ησλ 

επαθψλ ηνπ Πξνέδξνπ κε ζεζκηθνχο θαη άιινπο θνξείο γηα ηνπηθά ζέκαηα. 

Δπίζεο ε έθδνζε ελεκεξσηηθνχ εληχπνπ θαη θπιιαδίσλ, ε απνδειηίσζε ησλ 

εθεκεξίδσλ, θαζψο θαη ε ηήξεζε αξρείνπ απφ ηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθφ 

Σχπν.  
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 Γεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία Ννκηθνχ ηκήκαηνο. Έξγν ηεο ζπκβνχινπ είλαη ε 

λνκηθή ππνζηήξημε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Υαλίσλ θαη ησλ κειψλ ηνπ, ε κειέηε 

φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Δπηκειεηήξην θαη απεηθνλίδνληαη 

ζην λ.2081/1992 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην λ.3419/2005. Ζ λνκηθή 

επεμεξγαζία θαη ζχληαμε ζπκβάζεσλ θαη δηαθεξχμεσλ κε ηξίηνπο, ε λνκηθή 

ηεθκεξίσζε θαη ζχληαμε γλσκνδνηήζεσλ επί ησλ ζεκάησλ εκεξεζίαο 

δηάηαμεο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γ.. θαη ηεο Γ.Δ., ε παξνρή λνκηθψλ 

ζπκβνπιψλ πξνο ηα φξγαλα δηνίθεζεο θαη ε εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο 

νπνπδήπνηε ρξεηαζηεί ζρεηηθά κε ηηο σο άλσ ππεξεζίεο. 

 Ο θ. Μαξγαξψλεο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο «χκπξαμεο θνξέσλ γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε Ν. Υαλίσλ» ππέγξαςε ηελ πινπνίεζε 

Δπξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο πξφζιεςεο 750 αλέξγσλ, πεληάκελεο 

απαζρφιεζεο κε δηαδηθαζίεο ΑΔΠ (έλαξμε Οθη. 2012). 

 Οξίζζεθε ν Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο. 

 Οξίζζεθε επηηξνπή γηα ηελ δεκηνπξγία Σνπξηζηηθνχ Σκήκαηνο.  

 Δπαθέο κε ηνλ θαζεγεηή ΜΠΓ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο θ. ηαπξνπιάθε γηα 

ζπλδηνξγάλσζε εκεξίδαο.  

 Απνθαζηζηηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο Αλάπηπμεο 

Υαλίσλ.   

 ΠΔΠ Κξήηεο – ΔΠΑ 2012-2013 (επηρεηξήζεηο). Καηάζεζε θνηλήο πξφηαζεο 

απφ ηα ηέζζεξα (4) Δπηκειεηήξηα ηεο Κξήηεο θαη ηελ Πεξηθέξεηα 

πξνγξάκκαηνο χςνπο 25.000.000 €.  

 Έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζηελ Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία «Φνξέαο Σνπξηζηηθήο 

Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο». 

 Καζνξηζκφο δηαδηθαζίαο δηελέξγεηαο πξνκεζεηψλ θαη αλάζεζε εθηέιεζεο 

εξγαζηψλ Δπηκειεηεξίνπ. πγθξφηεζε επηηξνπψλ πξνκεζεηψλ – εθδίθαζεο 

ελζηάζεσλ θαη παξαιαβψλ. 

 Αλακφξθσζε επηηξνπήο πξνκεζεηψλ – έγθξηζεο δαπαλψλ.  
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 ηα Υαληά (ΜΑΗΥ), ην 1
ν
 Παλειιήλην πλέδξην Αγξνηνπξηζκνχ πνπ 

δηνξγάλσζε ν χλδεζκνο Δλψζεσλ Αγξνηνπξηζκνχ Διιάδαο ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο θαη ηα ηέζζεξα Δκπνξνβηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα 

ηνπ λεζηνχ. 

 Κνηλφ ππφκλεκα ησλ ηεζζάξσλ Δπηκειεηεξίσλ ηεο Κξήηεο ζηελ Τπνπξγφ 

Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Άλλα Γηακαληνπνχινπ γηα 

αλαζηνιή ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ ηεο Π.Ν.Ο. 

ηελ Μ. Σξίηε θαη Μ. Σεηάξηε. 

 Δθδήισζε ζην Δπηκειεηήξην γηα ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ αλαθνξηθά κε 

ηελ δηαδηθαζία ρνξήγεζεο απαιιαγήο, ηνπ Έθηαθηνπ Δηδηθνχ ηέινπο 

ειεθηξνδνηεκέλσλ δνκεκέλσλ επηθαλεηψλ. 

 Δπξεία ζχζθεςε θνξέσλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνέδξνπ, γηα ηελ θνχξζα 

αλφδνπ ηεο ηηκήο ησλ θαπζίκσλ. Τπφκλεκα ζε ζπλεξγαζία κε ηα ηέζζεξα 

Δπηκειεηήξηα ηνπ λεζηνχ, ζηα αξκφδηα Τπνπξγεία. 

 πλάληεζε ηνπ λενζχζηαηνπ ζπιιφγνπ Δζηίαζεο Υαλίσλ κε ηνλ πξφεδξν, 

φπνπ ζπδεηήζεθαλ πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ. 

 πλάληεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΝΓ Αληψλε ακαξά ζην Δπηκειεηήξην κε ηελ 

Γηνίθεζε θαη επηρεηξεκαηίεο ηνπ ηνπξηζκνχ, ελφςεη εθινγψλ. 

 πλάληεζε πξνέδξνπ ΔΔΔ θ. Κνξθίδε κε πξνέδξνπο, Δπηκειεηεξίνπ θαη 

Δκπνξηθψλ πιιφγσλ Ννκνχ Υαλίσλ, κε ζέκα ηελ αλακφξθσζε ηνπ 

θνξνινγηθνχ θαη αζθαιηζηηθνχ λφκνπ. 

 Ζκεξίδα ηνπ πλδέζκνπ επηρεηξήζεσλ, δηαλνκήο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ κε 

ζέκα, ηηο λέεο εξγαζηαθέο ζπκβάζεηο θαη ηνλ εθαξκνζηηθφ Νφκν. 

 πλάληεζε πξνέδξνπ – Γ.Δ κε ζχιινγν μελνδφρσλ. 

 πλάληεζε Πξνέδξνπ κε ζπιιφγνπο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκκάησλ. 

 χζθεςε ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Υαλίσλ ζρεηηθά κε ηηο 

ηδησηηθνπνηήζεηο ησλ Διιεληθψλ Κξαηηθψλ Αεξνδξνκίσλ. 

 πλάληεζε κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ πιιφγνπ ελνηθηαδφκελσλ δσκαηίσλ θ. 

Κνπθνπξάθε θαη ηελ ππεχζπλε ηνπξηζκνχ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ θ. Κνθθηλάθε 

γηα ζέκαηα ηνπξηζκνχ. 

 πκκεηνρή ηνπ Πξνέδξνπ ζε εκεξίδα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δπαξρηαθνχ Σχπνπ. 

 πλάληεζε Πξνέδξνπ κε ην Γ. ηνπ ΒΗΟΠΑ. 
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 πλάληεζε Πξνέδξνπ κε ηελ Γηνίθεζε ηνπ ΚΣΔΛ Γπη. Κξήηεο 

  πλάληεζε Πξνέδξνπ κε ηελ Γηνίθεζε ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ (– 

Σκήκα Γπη. Κξήηεο). 

 πλάληεζε Πξνέδξνπ – Γ.Δ κε ηνλ χιινγν Πιαηαληά  «Ηάξδαλνο». 

 πλάληεζε Πξνέδξνπ κε ηνλ ηνπξηζηηθφ πξάθηνξα Αληψλε Σζαγθαξάθε γηα 

ζέκαηα θξνπαδηέξαο. 

 πλάληεζε Πξνέδξνπ κε ην λέν Δκπνξηθφ χιινγν Καιχβσλ. 

 πλάληεζε Πξνέδξνπ κε Πξνέδξνπο επαγγεικαηηθψλ σκαηείσλ. 

 πκκεηνρή Πξνέδξνπ ζην 3
ν
 forum εξγαζίαο ΟΑΔΓ (- Ζξάθιεην). 

 Δπίζθεςε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ θφκκαηνο «Κνηλσληθή πκθσλία» Λνχθαο 

Καηζέιε ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

 πλάληεζε θ. Μαξγαξψλε κε ην δίθηπν Οηλνπνηψλ. 

 Ζ Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή χζηεξα απφ ηελ εηζεγεηηθή αλαθνξά ηνπ θ. 

Πξνέδξνπ, απνθάζηζε νκφθσλα φπσο ε Δηαηξεία Αλάπηπμεο Υαλίσλ (ΔΣΑΝ) 

ιεηηνπξγήζεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην θαηαζηαηηθφ θαη ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. 

 Γηαθεκηζηηθή θακπάληα ζηα ηνπηθά ΜΜΔ (ηειενπηηθά θαλάιηα θαη Ρ..) κε 

ζπνη ηνπ Δπηκειεηεξίνπ γηα ηελ ζηήξημε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ. 

  Οηθνλνκηθή ελίζρπζε ελφςεη Πάζρα ζε ζπζζίηηα – θνηλσληθέο δνκέο.  

 πκκεηνρή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζην λέν πξφγξακκα INTERREG – Τπνβνιή 

πξνηάζεσλ. 

 πλεξγαζία κε ΟΑΓΤΚ ζε πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο Γήκνπο.  

 Γηφξζσζε ηίηισλ Δπηκειεηεξίνπ Υαλίσλ ζην Κηεκαηνιφγην. 
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 Αλαθνηλψζεηο ηνπ Πξνέδξνπ θ. Μαξγαξψλε ζην Υαληψηηθν ηχπν, γηα ηελ 

δηαδηθαζία εγγξαθήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν 

(ΓΔΜΖ). 

 πκκεηνρή ηνπ Πξνέδξνπ ζηελ ζπλέιεπζε ηνπ Δκπνξηθνχ πιιφγνπ Υαλίσλ 

κε ζέκα ζπδήηεζεο ηελ κείσζε ηνπ ηδίξνπ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ δεηλή 

ζέζε ζηελ νπνία έρνπλ πεξηέιζεη ιφγσ ηεο θξίζεο. 

 Μέηξα πάηαμεο ηνπ παξαεκπνξίνπ απνθαζίζηεθαλ ζε ζχζθεςε ησλ 

αξκφδησλ θνξέσλ κε ηνλ θ. πξφεδξν. 

 Γεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία γξαθείνπ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΓΔΤΜΜΔ). Βαζηθή απνζηνιή ηνπ είλαη ε ζηήξημε ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο, ηελ αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηάο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο, κε ηελ παξνρή αμηφπηζησλ 

ππεξεζηψλ πνπ  πξνζθέξνληαη δσξεάλ απφ εμεηδηθεπκέλν ζηέιερνο.  

 πλάληεζε – γεχκα Πξνέδξνπ θαη Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο κε Γεξκαλφ 

πξέζβε. 

 Δπίζθεςε ζηνλ Πξφεδξν ηνπ ππνςεθίνπ βνπιεπηή ηνπ ΤΡΗΕΑ Γηψξγνπ 

ηαζάθε ελ φςεη εθινγψλ. 

 Δπίζθεςε Πξνέδξνπ «Αλεμάξηεησλ Διιήλσλ» - θ. Κακκέλνπ ζηνλ Πξφεδξν 

θαη ηελ Γ.Δ. 

 πκκεηνρή ζην Enterprise Europe Network.  

 χζθεςε κε παξάγνληεο ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ιεηηνπξγίαο (παξνρήο 

ππεξεζηψλ) θαηαζηεκάησλ ζην Παιηφ Ληκάλη ησλ Υαλίσλ, ιφγσ ησλ 

θαηλνκέλσλ πνπ παξαηεξήζεθαλ θαη έρνπλ θαηαγξαθεί φπσο άγξα πειαηψλ 

θαη αηζρξνθέξδεηα. Σν Δπηκειεηήξην Υαλίσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα θιηκάθηα 

πνπ ειέγρνπλ ηηο πξναλαθεξφκελεο πξάμεηο, ζα πξνζπαζήζεη λα βνεζήζεη 

ζηελ εμάιεηςε ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ.  

 ρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ νκάδσλ δνπιεηάο γηα δηάθνξα ζέκαηα, ε Γηνηθεηηθή 

Δπηηξνπή απνθάζηζε νκφθσλα λα εγθξίλεη θαηάινγν κειψλ γηα πξνψζεζε 

ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηνπο δηάθνξνπο θιάδνπο φπσο: Τοπικά προϊόνηα , 

Πολιηιζμός, Νέες Επιτειρήζεις, Τοσριζμός, Ενέργεια, Οικοδομές. 

 πκκεηνρή ζηελ ππνδνρή ησλ Πνισλψλ Γεκνζηνγξάθσλ ζηα Υαληά. 

 Δλεκέξσζε Πξνέδξνπ γηα ζέκαηα ηνπ ΔΠΗΥΔΗ.ΠΑ. ΥΑΝΗΩΝ Α.Δ. Ο θ. 

Πξφεδξνο ελεκέξσζε ηελ Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο 
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κεηά απφ ζχζθεςε ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ ηνπ ΔΠΗΥΔΗΠΑ ζηελ Σξάπεδα 

Υαλίσλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη θαηά 40% απφ ην ΔΠΑ θαη 

ηαπηφρξνλα απφ δεχηεξν ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα, ρακειφηνθν 

ρξεκαηνδνηνχκελν πνπ ζα θαιχςεη ην ππφινηπν θφζηνο. Έηζη ε  Γηνηθεηηθή 

Δπηηξνπή χζηεξα απφ ζρεηηθή ζπδήηεζε αποθάζιζε ομόθωνα λα εγθξίλεη 

ηελ πξνκειέηε ηνπ  έξγνπ, δεζκεπφκελε φηη ζα πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζή 

ηνπ. 

 

 

 

 πλάληεζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Κξήηεο θ. Αξλανπηάθε κε ηνλ Πξφεδξν θαη 

ηελ Γ.Δ. γηα ηνλ ζπληνληζκφ πξνψζεζεο ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη πξνβνιή ησλ 

Υαλίσλ θαη ηεο Κξήηεο ζην εμσηεξηθφ. 

 Δζπεξίδα κε ζέκα «online booking» ζπλδηνξγάλσζαλ ην Δπηκειεηήξην θαη ν 

ζχιινγνο ηδηνθηεηψλ Σνπξηζηηθψλ θαηαιπκκάησλ «Ο ΚΤΓΩΝ». 

Δπηζεκάλζεθε ε αλνδηθή ηξνρηά ζηηο online θξαηήζεηο. 

 Σα επηρεηξεκαηηθά πξνβιήκαηα ηνπ Γήκνπ Καλδάλνπ-ειίλνπ εμέηαζε  ε 

Γηνίθεζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζηελ Παιαηφρσξα. 

 Πξφηαζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Υαλίσλ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεο Κεληξηθήο 

Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδαο γηα νκαδηθή αγσγή θαη δηακαξηπξία γηα ην 

θνχξεκα ησλ απνζεκαηηθψλ ησλ Δπηκειεηεξίσλ. 

 Ζ ζπκκεηνρή Κξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε εθζέζεηο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ 

απνθαζίζηεθε ζηε 2
ε
 ζπλάληεζε ηεο Σερληθήο Δπηηξνπήο ηνπ έξγνπ 

«ΤΝΔΡΓΩ» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Δπηκειεηήξην. 

 Δλ φςεη ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ θιηκάθην ηνπ Παζφθ, κε επηθεθαιήο ηνλ 

Γηάλλε νπιαδάθε ζπλαληήζεθε ζηελ αίζνπζα δηαιέμεσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

κε θνξείο.   

 Σν πιήξεο ζρέδην ηνπ ΛΑΟ γηα ηελ Κξήηε παξνπζίαζε ζην Δπηκειεηήξην 

θαη ζε Υαληψηηθνπο θνξείο ν Γηψξγνο Καξαηδαθέξεο.  

 πλάληεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΓΖΜΑΡ Φψηε Κνπβέιε κε πξφεδξν θαη 

Γηνίθεζε ελ φςεη εθινγψλ. 

 πκκεηνρή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζην 2
ν
 παγθξήηην Forum πξνψζεζεο 

Κξεηηθψλ πξντφλησλ ζην Ζξάθιεην. 
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 Δπαθέο κε επηρεηξεκαηηθνχο θνξείο ηεο βνπιεπηνχ ηνπ Παζφθ Φψθεο 

Γελεκαηά ζην Δπηκειεηήξην, ελφςεη εθινγψλ.  

 πκκεηνρή ηνπ Β΄ Αληηπξνέδξνπ ηεο Γ.Δ. θ. Υαηξεηάθε ζηελ ηαθηηθή Γ..  

ηνπ Αξαβν – Διιεληθνχ Δπηκειεηεξίνπ (Αζήλα). 

 πλάληεζε Πξνέδξσλ ζσκαηείσλ κε Γ.Δ θαη Πξφεδξν γηα θσηνβνιηαηθά. 

 πλάληεζε Πξνέδξνπ θαη Γηεπζπληή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ κε Κχπξηνπο 

Δπηκειεηεξηαθνχο ζην πιαίζην ηνπ «ΤΝΔΡΓΩ».   

 πκκεηνρή Πξνέδξνπ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεο Κ.Δ Δπηκειεηεξίσλ.  

 πκκεηνρή ηνπ Α΄ Αληηπξνέδξνπ ηεο Γ.Δ. ηνπ  Δπηκειεηεξίνπ θ. Μπισλάθε 

ζε εκεξίδα ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο γηα ηηο Μεηαθνξέο παξνπζία ηνπ 

Δπξσβνπιεπηή πχξνπ Γαλέιιε. 

 Δπίζθεςε ζηειερψλ ησλ Οηθνιφγσλ Πξάζηλσλ ζηε Γ.Δ ελ φςεη εθινγψλ. 

 Παξάζεζε γεχκαηνο απφ ηελ Γ.Δ. ζην Θέξηζζν Πνισλψλ θνξέσλ ηνπξηζκνχ. 

 πκκεηνρή ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπφπηε ηεο Γ.Δ. ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θ. 

ηξηιηγθά ζηελ ηαθηηθή Γ. ηνπ ΔΔΤΜ ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε.   

 

 

 

 

 Αλαθνίλσζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζηνλ ηνπηθφ ηχπν γηα ηελ κείσζε ηειψλ ζην 

ηηκνιφγην ΓΔΖ γηα ηνπο βηνηέρλεο. 

 Δζπεξίδα κε ζέκα «Αθαδεκατθά Ηδξχκαηα ηεο Κξήηεο – Αγνξά Δξγαζίαο» 

δηνξγάλσζε ην Δπηκειεηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα Γπη. Κξήηεο ηνπ 

ΣΔΗ θαη ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην. Γηα ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε 

ησλ απνθνίησλ ππεγξάθε κλεκφλην ζπλεξγαζίαο. 

 Αλαθνίλσζε ζηνλ ηχπν γηα ηα ξαληεβνχ ηνπ θνηλνχ κε ηνλ πξφεδξν θαη ηελ 

Γ.Δ. 

 Σν Δπηκειεηήξην ζπλδηνξγαλσηήο ζην 5
ν
  δηεζλέο ηνπξλνπά ζθαθηνχ ηεο 

Παιαηφρσξαο.  
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 ηελ πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Υαλίσλ κε ζέκα ηελ εμεχξεζε 

ιχζεο ζηελ αληηπαξάζεζε θαηνίθσλ θαη επηρεηξεκαηηψλ ζηελ Παιηά Πφιε, 

ζπκκεηείρε κε εηζήγεζή ηνπ ν Πξφεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

 πλέληεπμε ζηα ηνπηθά ΜΜΔ γηα ηα πεπξαγκέλα εμακήλνπ ηεο λέαο 

Γηνίθεζεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.  

 Δπηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ζην Γήκαξρν Υαλίσλ κε πξνηάζεηο γηα ηελ 

δηακφξθσζε θαη αλάδεημε νδψλ ηεο Παιηάο Πφιεο πνπ πεδνδξνκνχληαη. 

 πκκεηνρή Πξνέδξνπ ζε ζχζθεςε ζην Ληκεληθφ Σακείν Υαλίσλ γηα ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ θαθέινπ ΔΠΑ γηα ην Ληκάλη νχδαο. 

 πλάληεζε κε ππνςεθίνπο ζπλδπαζκνχ «Νέα Πνξεία» γηα πεπξαγκέλα λέαο 

Γηνίθεζεο ζην Δπηκειεηήξην. 

 πκκεηνρή ηνπ Α΄ Αληηπξνέδξνπ ηεο Γ.Δ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θ. Μπισλάθε 

ζηε Γ. ηνπ Insuleur ζηε Μπηηιήλε.  

 

 

 

 

 ην λέν πξνεδξείν ηνπ Γ. ηεο «Αλαπηπμηαθήο Κξήηεο» ζπκκεηέρεη κε ηε 

ηδηφηεηα ηνπ Α΄ Αληηπξνέδξνπ ν πξφεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Υαλίσλ. 

 ηνλ «14
ν
 Αγξνηηθφ Αχγνπζην» (έθζεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ) πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα Υαληά ζπκκεηείρε σο ζπλδηνξγαλσηήο θαη ην 

Δπηκειεηήξην. Παξάιιεια ζπκκεηείρε κε ηελ ίδηα ηδηφηεηα θαη ζε αληίζηνηρεο 

εθζέζεηο, ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε. Σν Δπηκειεηήξην εθπξνζψπεζε ζηηο 

εθζέζεηο ν ΓΓ ηεο Γ.Δ θ. Σξαραιάθεο. 

 Ζ πξνψζεζε θξέζθσλ θξνχησλ απφ ηελ Κξήηε ζε Ρσζία, Οπθξαλία θαη 

Κίλα, ζηνπο ζηφρνπο ηεο θακπάληαο «EUROFRESH FRUITS» πνπ 

παξνπζηάζηεθε απφ ηελ εηαηξεία «Οηθνλνκνηερληθή ΔΠΔ» ζην Δπηκειεηήξην. 

 «ηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ κέιινλ ηα Υαληψηηθα πξντφληα» δήισζε 

κεηά απφ ζπλάληεζε κε ηελ Γηνίθεζε θαη ηνλ πξφεδξν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ν 

πξφεδξνο ηνπ πλδέζκνπ Διιήλσλ Δκπφξσλ Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ 

εμσηεξηθνχ, Αξηζηνηέιεο Καξβέιαο. 
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 Δπίζθεςε πξνέδξνπ ΔΔΔ Βαζίιε Κνξθίδε ζηα Υαληά. Σνλ θψδσλα ηνπ 

θηλδχλνπ γηα ηελ αικαηψδε αχμεζε ησλ ινπθέησλ «έθξνπζε» ν θ. Κνξθίδεο 

θαηά ηελ ζπλάληεζε ηνπ κε ηνλ Πξφεδξν θαη ηελ Γ.Δ. 

 ρεδηάζηεθε, εθηππψζεθε θαη δηαλέκεηαη πιένλ, έλα λέν ελεκεξσηηθφ έληππν 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηα ηκήκαηά ηνπ, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ηνπο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ.  

 πλάληεζε πξνέδξνπ, Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπξηζηηθψλ θνξέσλ κε ηελ 

Πξφεδξν Σνπξηζκνχ ηνπ Διζίλθη θ. Δθιφθ. Παξνπζίαζε ηξφπνπ νξγάλσζεο 

θαη πξνβνιήο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ Φηιαλδία.    

 πλάληεζε Πξνέδξνπ κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Παγθφζκηαο Έλσζεο Κξεηψλ θ. 

Σζνπξδαιάθε. 

 πλάληεζε Πξνέδξνπ κε ηνλ λέν Αζηπλνκηθφ Γηεπζπληή Υαλίσλ θ. Πεηξάθε. 

 

 

 

 Δλεκεξσηηθή εθδήισζε γηα θνξνινγηθά αζθαιηζηηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ζέκαηα, ζπλδηνξγάλσζαλ ην Δπηκειεηήξην θαη νη Δκπνξηθνί χιινγνη ηνπ Ν. 

Υαλίσλ. Γειψζεηο ηνπ ζπκκεηέρνληα Γ.Γ ηεο  ΔΔΔ θ. Καξαλίθα «Σν 

εκπφξην αξξσζηαίλεη αιιά δελ πεζαίλεη». 

 Δπηζηνιή πξνέδξνπ ζην ΣΑΗΠΔΓ κε ηελ νπνία δεηήζεθε ελεκέξσζε γηα ηελ 

δηαδηθαζία θαη ην ελδηαθέξνλ ππνςεθίσλ επελδπηψλ γηα ην ιηκάλη ηεο 

νχδαο. 

 Δθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην γηα ηελ ρξήζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ GS1 Barcodes 

ζε ζπλεξγαζία κε ησλ GS1 Association Greece. 

 πλεξγαζία κε ην site ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ ALL4GREECE 

ην νπνίν ζα ζπλδέεηαη πιένλ κε ηε ηζηνζειίδα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη ζα 

αλαθέξεηαη ζηελ πξνψζεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζην εμσηεξηθφ. 

 Απαληεηηθή επηζηνιή απφ ΣΑΗΠΔΓ ζε ζρεηηθή επηζηνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ κε ηελ νπνία ελεκεξψλεη φηη πξνβιέπεηαη παξαρψξεζε 

δηθαησκάησλ ζε ηξίηνπο ηεο ρξήζεο ιηκέλσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηνπ 

ιηκαληνχ ηεο νχδαο. 
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 χζθεςε πξνέδξνπ θαη Γ.Δ. κε επηακειή αληηπξνζσπεία Γεξκαλψλ απφ ην 

θξαηίδην ηεο Βαπαξίαο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαθξαηηθφ πξφγξακκα 

πξνψζεζεο ηνπηθψλ πξσηνβνπιηψλ απαζρφιεζεο. 

 Δλεκεξσηηθή Δζπεξίδα γηα ηελ Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία θαη ην 

Πησρεπηηθφ δίθαην πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζπλδηνξγαλσηέο ην Δπηκειεηήξην, 

ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην θαη ηνλ Γηθεγνξηθφ χιινγν Υαλίσλ. 

 πλάληεζε Πξνέδξνπ κε ηνλ Πξέζβε ηεο Αξγεληηλήο θ. Mastropietro θαη ηελ 

Δκπνξηθή Αθφινπζν ηεο Πξεζβείαο θ. Chiggicio. «Ζ Αξγεληηλή είπε ν 

Πξέζβεο κπνξεί λα απνηειέζεη πχιε εηζφδνπ γηα ηα θξεηηθά πξντφληα». 

 Γπν ζεκηλάξηα γηα ηελ «Πξνψζεζε πσιήζεσλ» θαη ην «Business Plan» 

ζπλδηνξγαλψζεθαλ απφ ην Δπηκειεηήξην θαη ην Κέληξν Δζεινληψλ Μάλαηδεξ 

Διιάδαο. 

 πλαληήζεηο B2B εμαγσγέσλ θαη ελ δπλάκεη εμαγσγέσλ, κε δσδεθακειή 

αληηπξνζσπεία ηνπ ΔΛΔΣΡΟΠΔ ζηα Υαληά δηνξγάλσζε ζην ΚΑΜ ην 

Δπηκειεηήξην. 

 πλάληεζε εμαγσγέσλ κε ηνλ πξφεδξν ηνπ ΔΛΔΣΡΟΠΔ ζηελ αίζνπζα Γ. 

ηνπ  Δπηκειεηεξίνπ. 

 Γεκνζίεπζε ζηνλ ηνπηθφ ηχπν, πεξίιεςεο πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

κίζζσζε δχν ηζνγείσλ θαηαζηεκάησλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Υαλίσλ. 

 πλάληεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΚΔΔΔ θαη Πξνέδξνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Κηιθίο 

κε ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Δπηκειεηεξίσλ Κξήηεο θαη Πεηξαηά ζην πιαίζην ηνπ 

θεζηηβάι «Κεξλάκε Διιάδα» ζην νπνίν ζπκκεηείρε σο ζπλδηνξγαλσηήο ην 

Υαληψηηθν Δπηκειεηήξην.  

 Διιελνξσζηθφ θφξνπκ γηα ην Real Estate κε ηελ ζπκκεηνρή Ρψζσλ 

Δπελδπηψλ. πλδηνξγαλσηέο: Δπηκειεηήξην Υαλίσλ θαη Διιελνξσζηθφ 

Δπηκειεηήξην. 

 Δπηζηνιή ηνπ Πξνέδξνπ γηα ηελ πνξεία επέθηαζεο ηνπ Αεξνδξνκίνπ Υαλίσλ 

κε απνδέθηεο, ηνλ Πξσζππνπξγφ, αξκφδηνπο ππνπξγνχο, Βνπιεπηέο, 

Πεξηθεξεηάξρε Κξήηεο θαη δεκάξρνπο Ν. Υαλίσλ. 

 Πξαθηηθή άζθεζε θνηηεηψλ ΣΔΗ ζην Δπηκειεηήξην.  
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 Απνθαζίζηεθε ε ζπκκεηνρή ζηελ Έθζεζε Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ ζηελ Αζήλα 

(2013) ζηα πιαίζηα ηνπ «ΤΝΔΡΓΩ».  

 πλεξγαζία κε ηελ Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδαο γηα ζπκκεηνρή 

ζηελ θαηάζεζε πξφηαζεο, ζηελ πξφζθιεζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο 

Δθαξκνγήο «Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΚΠ 2000 – 2006, ηνπ 

ΔΠΑ θαη ινηπψλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ», κε αληηθείκελν έξγνπ, «Αλαβάζκηζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ζέζεο εξγαδνκέλσλ, απηαπαζρνινχκελσλ γπλαηθψλ» 

 Δθηέιεζε Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ ECTE (πξψελ ΚΔΚ ΚΔΑ) απφ ην 

Ρέζπκλν κε ζπληνληζηή ην Δπηκειεηήξην. Σν πξφγξακκα αλαθέξεηαη ζηνλ 

εληνπηζκφ δεμηνηήησλ απαξαηηήησλ γηα ηελ εθαξκνγή ειηαθήο θαη 

γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα. 

 Αγνξά κειέηεο απφ ICAP γηα Διαηφιαδν – Ππξελέιαην. 

 

 

 

 

 

 «How to do business in the USA» ην ζέκα ζεκηλαξίνπ εμσζηξέθεηαο πνπ 

ζπλδηνξγάλσζαλ ην Διιελνακεξηθάληθν Δπηκειεηήξην κε ην Δπηκειεηήξην 

Υαλίσλ, ζην πιαίζην Διιελνακεξηθαληθήο Δπηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο. 

 Κνηλή επηζηνιή ησλ ηεζζάξσλ Δπηκειεηεξίσλ ηεο Κξήηεο ζην Γηνηθεηή ηνπ 

ΗΚΑ κε αθνξκή ηελ είζπξαμε ησλ ελζήκσλ. 

 ην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ έξγνπ «ΤΝΔΡΓΩ» Διιάδα – Κχπξνο 2007-

2013, ζπλαληήζεηο Β2Β ζην ΚΑΜ δεθαελλέα Υαληψηηθσλ επηρεηξήζεσλ κε 

δέθα αληηπξνζψπνπο εηζαγσγηθψλ εηαηξεηψλ απφ θαλδηλαβηθέο ρψξεο, 

Ρσζία θαη Βέιγην. 

 πλάληεζε κε ηε Γηνίθεζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ηνπ Δκπνξηθνχ Αθνινχζνπ 

ηεο Κνξέαο θ. Γηνπλ  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο εθδειψζεθε έληνλν 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ εηζαγσγή Κξεηηθνχ Διαηνιάδνπ θαη Κξαζηνχ ζηελ 

Αζηαηηθή ρψξα.  

 πκκεηνρή ηνπ Β΄ Αληηπξνέδξνπ ηεο Γ.Δ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θ. Υαηξεηάθε 

ζηελ εθδήισζε γηα ηελ Παγθφζκηα εβδνκάδα επηρεηξεκαηηθφηεηαο (Αζήλα). 
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 Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκψλ θαη πξνκεζεηψλ αθνχ αμηνιφγεζε ηελ κία θαη 

κνλαδηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «Κ&Γ Αιπγηδάθεο ΔΠΔ» γηα ην 

θαηάζηεκα εκβαδνχ 55,77 η.κ, εηζεγείηαη ζηελ Γ.Δ λα θαηαθπξψζεη ηνλ 

δηαγσληζκφ. Ζ Γ.Δ ομόθωνα θαηαθχξσζε ηνλ δηαγσληζκφ ζηελ 

πξναλαθεξφκελε εηαηξεία. 

 Νέα πξνθήξπμε ζηνλ ηνπηθφ ηχπν γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ δεχηεξνπ 

θαηαζηήκαηνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

 Δπίζθεςε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ θφκκαηνο «Γεκηνπξγία μαλά» θ. Σδίκεξνπ ζηνλ 

Πξφεδξν θαη ηελ Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή.  

 Δθινγή Πξνέδξνπ Δπηκειεηεξίνπ Υαλίσλ ζην λέν Γ. ηνπ ΔΟΑΔΝ. 

 ρεδηάζηεθε θαη απνζηέιιεηαη ζηα κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ πνπ έρνπλ 

γλσζηνπνηήζεη e-mail  ελεκεξσηηθφ δειηίν (Newsletter). 

 

 

 

 εκηλάξην γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ χλδεζκν Δμαγσγέσλ Κξήηεο. 

 εκηλάξην γηα ηελ ζεκαζία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πξντφληνο – (Branding).  

 Σελ δπλαηφηεηα εκπνξηθψλ ζπλεξγαζηψλ Υαλίσλ – ινβαθίαο ζπδήηεζαλ ν 

επίηηκνο πξφμελνο ηεο ινβαθίαο ζηελ Κξήηε, ηαχξνο Παηεξάθεο κε ηνλ 

πξφεδξν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γηάλλε Μαξγαξψλε. 

 πκκεηνρή ηνπ Β΄ Αληηπξνέδξνπ θ. Υαηξεηάθε ζηελ Ζκεξίδα «Διιάδα - 

Αδεξκπαηηδάλ» (Αζήλα). 

 πκκεηνρή κε εηζήγεζε, ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Υαλίσλ ζηελ 

εκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ε Πεξηθέξεηα Κξήηεο ζην Ζξάθιεην, κε ζέκα ηελ 

αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ. 

 Γηαθεκηζηηθή θακπάληα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζηα ηνπηθά ΜΜΔ (Ρ/ TV) γηα 

ηελ ζηήξημε ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ.  

 Οηθνλνκηθή ελίζρπζε ελφςεη ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ζε ζπζζίηηα – θνηλσληθέο 

δνκέο. 

 Άθαξπνο ν Γηαγσληζκφο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ δεπηέξνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ. 
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 πκκεηνρή ζην πξφγξακκα ηνπηθέο δξάζεηο θνηλσληθήο έληαμεο γηα επάισηεο 

νκάδεο (ΣΟΠΔΚΟ). Γεκηνπξγία 100 ζέζεσλ εξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ 

ζπκβνπιεπηηθή, θαηάξηηζε, επηκφξθσζε θαη ππνζηήξημε αλέξγσλ θαη 

επηρεηξήζεσλ θαη ζηφρν, ηελ αλάπηπμε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο. 

 Δθινγή πξνέδξνπ Δπηκειεηεξίνπ Υαλίσλ ζην λέν Γ.. ηεο ΔΔΔ. 

 Αλαξηήζεθε ην λέν portal ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, βειηησκέλν θαη αλαβαζκηζκέλν 

αλ θαη βξίζθεηαη αθφκε ζε θάζε αλάπηπμεο.  

 Σέινο, λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2012 ζπλεδξίαζε έμη (6) θνξέο 

ην Γ θαη ελελήληα ηξεηο (93) θνξέο ε Γ.Δ.   
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Ζ Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Υαλίσλ ζπζηήζεθε ην έηνο 2012 απφ 

ηε λέα Γηνίθεζε, ε νπνία αλαδείρζεθε θαηφπηλ ησλ αξραηξεζηψλ ηεο 5
εο

 θαη 6
εο

 

Γεθεκβξίνπ 2011.  

θνπφο ηεο είλαη ε λνκηθή ππνζηήξημε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Υαλίσλ θαη ησλ 

κειψλ ηνπ, ε λνκηθή ηνπ εθπξνζψπεζε, ε λνκηθή ηεθκεξίσζε ησλ ζεκάησλ 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Γ.Δ. θαη ηνπ Γ.., ε παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιψλ θαη 

γλσκνδνηήζεσλ πξνο ηα φξγαλα ηεο Γηνίθεζεο θαη ε ελ γέλεη παξνρή δσξεάλ 

λνκηθψλ ζπκβνπιψλ πξνο ηα κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.  

Καηά ην ρξφλν ιεηηνπξγία ηεο ε λνκηθή ππεξεζία έρεη αζρνιεζεί κε ηα εμήο 

δεηήκαηα:  

- χληαμε εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ Γ.Δ θαη Γ. 

- Έιεγρν ηίηισλ ζην Τπνζεθνθπιαθείν θαη Κηεκαηνινγηθφ Γξαθείν 

Υαλίσλ θαη δηφξζσζε ηνπ θηεκαηνινγηθνχ θχινπ σο πξνο ηνπο ηίηινπο 

θηήζεσο ηνπ αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο ηνπ ΔΒΔΥ   

- χληαμε εηζήγεζεο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ζχζηαζεο νξηδνληίσλ 

ηδηνθηεζηψλ ζην θηήξην  

- χληαμε ζπκθσλεηηθψλ ρξεζηδαλείνπ κε ηα δηάθνξα σκαηεία ηα νπνία 

ζηεγάζηεθαλ ζην θηήξην 

- Γλσκνδφηεζε γηα κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ απφ Γ. ζε Γ.Δ θαη 

ζχληαμε - θσδηθνπνίεζε απφθαζεο γηα ηε δεκνζίεπζή ηεο ζην ΦΔΚ 

- Γλσκνδφηεζε γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε θνηηεηψλ θαη ζπκβνχισλ ζην 

ΔΒΔΥ θαη  ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ 

- Γηεμαγσγή ελεκεξσηηθνχ ζεκηλαξίνπ πξνο ηα κέιε ηνπ ΔΒΔΥ ζρεηηθά 

κε ην ΔΔΣΖΓΔ κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη έληππσλ αηηήζεσλ 

- χληαμε πξνθεξχμεσλ θαη πεξηιήςεσλ δηαθφξσλ δηαγσληζκψλ, έιεγρν 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζχληαμε ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ 

ζπκβάζεσλ γηα ηελ ζσζηή δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ 

-  Δμψδηθνο ζπκβηβαζκφο κε ΑΝΔΚ γηα ηελ αχμεζε ηνπ θαηαβαιιφκελνπ 

κηζζψκαηνο θαη ζχληαμε κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ 
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- Απνζηνιή δηθαηνινγεηηθψλ ζηελ Αξρή Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ γηα ηελ 

δήισζε γλσζηνπνίεζεο θιεηζηνχ θπθιψκαηνο ηειεφξαζεο ζην θηήξην 

- Απαληήζεηο ζε αηηήκαηα ηεο Γηνίθεζεο, ζχληαμε γλσκνδνηήζεσλ γηα 

ηελ πξφζιεςε εηζπξάθηνξα, απαζρφιεζε αιινδαπψλ εξγαδνκέλσλ, 

ΒΗΟΠΑ, ζέκαηα ηεο ππεξεζίαο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θιπ. 

- Απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα ησλ κειψλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ πνπ αθνξνχλ 

γεληθά ην ΔΔΣΖΓΔ, ζέκαηα κηζζσκάησλ, ζέκαηα δηαγσληζκψλ, 

θαηνρχξσζε επσλπκίαο θαη δηαθξηηηθνχ ζήκαηνο, ζθξάγηζεο επηηαγψλ, 

δηαδηθαζία εμαγσγήο πξντφλησλ, απάληεζε ζε ελζηάζεηο επί δηαηηεζίαο, 

δεηήκαηα ζπλεηαηξηζκψλ, αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ θ.α.  

- Παξέκβαζε ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ησλ Γήκσλ γηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ παξαρψξεζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ,  ηελ κείσζε ησλ 

αληαπνδνηηθψλ ηειψλ, ζέκαηα αδεηψλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θ.α. 

- Πξφζζεηε παξέκβαζε ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Υαλίσλ 

γηα ηα θαηαζηήκαηα επί ηεο νδνχ αξπεδψλνο  

- Καζεκεξηλή επαθή κε ην πξνζσπηθφ θαη ηε Γηνίθεζε γηα ηελ επίιπζε 

δηαδηθαζηηθψλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Τπεξεζίαο, παξνρή ζπκβνπιψλ θαη επίιπζε 

πξνβιεκάησλ  
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 Γηακφξθσζε θιεηζηήο αίζνπζαο Β΄ νξφθνπ γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ. θαη 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηθξψλ εθδειψζεσλ – ζεκηλαξίσλ - ζπλεληεχμεσλ ηνπ 

θνξέα. 

 Παξαρψξεζε θιεηζηψλ αηζνπζψλ ηνπ Γ΄ νξφθνπ ζε «άζηεγα» Υαληψηηθα 

επαγγεικαηνβηνηερληθά ζσκαηεία. Οη αίζνπζεο παξαρσξήζεθαλ ζηνπο 

πιιφγνπο, Καηαζηεκαηαξρψλ Γεκνηηθήο Αγνξάο, Φξνληηζηψλ, 

Μεηαιινθαηαζθεπαζηψλ, Μηζζσηψλ θπιηθείσλ, Δλνηθηαδφκελσλ 

απηνθηλήησλ, Μεζηηψλ, Δζηίαζεο, πληαμηνχρσλ ΟΑΔΔ, Σπξνθφκσλ, 

Φαλνπνηψλ, Κξενπσιψλ, Παληνπσιψλ, Μεραληθψλ απηνθηλήησλ, 

ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, Διαηνπξγψλ, πδξαπιηθψλ. Μία απφ ηηο αίζνπζεο 

παξαρσξήζεθε ζηε «χκπξαμε Φνξέσλ Υαλίσλ» ελψ επηπιένλ κία δηπιή 

αίζνπζα δφζεθε θαη ζηελ Οκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ Βηνηερλψλ θαη 

Δκπφξσλ Ν. Υαλίσλ.  

 Απνθαηάζηαζε φισλ ησλ πδξαπιηθψλ – ειεθηξνινγηθψλ θζνξψλ. 

 Μεξηθή αλαθαίληζε ηεο αίζνπζαο δηαιέμεσλ ηνπ Τπνγείνπ (απνθαηάζηαζε 

θζνξψλ απφ πγξαζία, ηξίςηκν καξκάξσλ, βάςηκν). Γεκηνπξγία λέαο 

απνζήθεο γηα ιεηηνπξγία βνεζεηηθνχ αξρείνπ. 

 Βάςηκν ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ φπνπ απηφ ρξεηάδνληαλ ζην θηίξην. 

 Απνκάθξπλζε φισλ ησλ άρξεζησλ νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ απφ ην 

εζσηεξηθνχ ηνπ θηηξίνπ.  

 WI-FI απφ ην θηίξην κε κεδεληθφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη εμνηθνλφκεζεο 

ιφγσ κείσζεο απφ 10 ζε 3 ησλ γξακκψλ ADSL – ISDN.  

 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 


