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τοιχεία Γενικού Εμπορικού Μητρώου  (Γ.Ε.Μη.) – 

Τπηρεσία Μίας τάσης (Τ.Μ..)  
 

 

υνεχίσθηκε για το έτος 2013 η διαδικασία λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και της 

Τπηρεσίας μίας τάσης για την ίδρυση επιχειρήσεων ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκε η διαδικασία της 

απογραφής των επιχειρήσεων (πλην ατομικών). υνολικά απογράφηκαν 2261 επιχειρήσεις και έγινε ο 

σχετικός έλεγχος που προβλέπεται.  

Μέσω της Τπηρεσίας μιας τάσης ιδρύθηκαν 113 επιχειρήσεις (Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), ενώ το 2013 δόθηκε η 

αρμοδιότητα στην Τπηρεσία ΓΕΜΗ για τις δημοσιεύσεις των ισολογισμών Α.Ε. και ΕΠΕ καθώς επίσης και 

των μεταβολών Δ.., αυξήσεων κεφαλαίου κ.λ.π. 

Έτσι έγιναν: 

• 1400 Δημοσιεύσεις και εγκρίσεις Ισολογισμών Α.Ε.  

• 320 Δημοσιεύσεις Διοικητικών υμβουλίων Α.Ε.  

• 110 Αυξήσεις και πιστοποιήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου 

• 80 Δημοσιεύσεις και εγκρίσεις Ισολογισμού ΕΠΕ 

Η υπηρεσία ΓΕΜΗ για το έτος 2013 χορήγησε περίπου 1000 πιστοποιητικά μεταβολών Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., 

Ε.Ε. και ΙΚΕ. 

υμπερασματικά η υπηρεσία ΓΕΜΗ και ΤΜ του Επιμελητηρίου ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο τρόπο 

στην πρόκληση για την δημιουργία και λειτουργία του ΓΕΜΗ και της Τπηρεσίας μίας τάσης (ΤΜ) για 

την ίδρυση επιχειρήσεων, με στόχο την εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών μελών του. 
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Γραφήματα Εγγραφών – Διαγραφών ανά τμήμα & ανά 

νομική μορφή 
 

Εγγραφές ανά τμήμα 

 

 

Διαγραφές ανά τμήμα 
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Εγγραφές ανά νομική μορφή 

 

 

Διαγραφές ανά νομική μορφή 
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Απολογισμός Δράσεων Προέδρου - Διοικητικής 

Επιτροπής (Δ.Ε.) 
 

 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 

 Σις νέες υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης των μελών του κάνει γνωστές με ανακοίνωση στα 

τοπικά ΜΜΕ, το Επιμελητήριο Φανίων. Πρόκειται για το ηλεκτρονικό ενημερωτικό εβδομαδιαίο 

news – letter που αποστέλλεται κάθε Παρασκευή στα μέλη του ΕΒΕΦ που έχουν γνωστοποιήσει 

στο φορέα το email τους (4.000 παραλήπτες).  

 Με ανακοίνωση στα τοπικά ΜΜΕ, το Επιμελητήριο απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής 

επιχειρήσεων στην 22η  Διεθνή Έκθεση Σροφίμων - Ποτών Μηχανημάτων – Εξοπλισμού και 

υσκευασίας (DETROP). Η συμμετοχή στην Έκθεση εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

έργου «ΤΝΕΡΓΨ» . 

 Σα προϊόντα με ταυτότητα και ποιότητα, στο «Κρητικό Μπακάλικο» της Μέσης Ανατολής. 

Επιτυχημένες οι συναντήσεις εξαγωγέων Δυτ. Κρήτης και στελεχών επιχειρήσεων από τη Μ. 

Ανατολή στο ΕΒΕΦ. Σο πρώτο βήμα για να προωθηθούν τα πιστοποιημένα ποιοτικά τοπικά 

προϊόντα στα ράφια των καταστημάτων του αραβικού κόσμου.    

 Σην πεποίθηση ότι η δουλειά που έκανε η νέα Διοίκηση του Επιμελητηρίου  κατά το 2012 έχει 

επιφέρει θετικά αποτελέσματα παρά την έντονη οικονομική κρίση και ότι αυτή συνεπάγεται για τις 

επιχειρήσεις, εξέφρασε, στα τοπικά ΜΜΕ παρουσιάζοντας τον απολογισμό δράσης ο Πρόεδρος 

του Επιμελητηρίου Γιάννης Μαργαρώνης. 

 υναντήσεις της Διοίκησης με πρόεδρο και εκπροσώπους Οικονομικού Επιμελητήριου (τμήμα Δυτ. 

Κρήτης) για προγραμματισμό κοινών δράσεων. 

 Για το νέο πάρκο ΕΠΙΦΕΙΠΑ συνάντηση προέδρου με τον Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. 

Δεικτάκη τον μελετητή του έργου κ. Μπαλτά, τον αντιπρόεδρο της Σράπεζας Φανίων κ. 

Ανδρουλάκη και τον Αντιδήμαρχο Φανίων κ. Ξυνίδη. 

 Δίδεται στη δημοσιότητα δελτίο τύπου για τις εγγραφές – διαγραφές μελών του ΕΒΕΦ κατά τα έτη 
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2010-2011-2012. 

 υνέντευξη τύπου του προέδρου του Επιμελητηρίου για τα πεπραγμένα του έτους 2012 στο 

οικονομικό κανάλι SBC. 

 O πρόεδρος Γιάννης Μαργαρώνης εκπροσώπησε τον φορέα στη κοπή πίτας του 

Ευρωεπιμελητηρίου στην Αθήνα. 

 υμμετοχή προέδρου στη συνεδρίαση της ΕΕΕ στην Αθήνα για το ΕΕΑΝ. 

 τελέχη του Επιμελητηρίου Φανίων επιμορφώνονται στο Ηράκλειο για τα νέα προγράμματα. 

 Για την τελική αξιολόγηση προτάσεων του διαγωνισμού καινοτομίας που οργανώνεται στο πλαίσιο 

του έργου R & Dinolustrx, συνάντηση στα Φανιά των εμπλεκομένων φορέων (ΕΒΕΦ, ΜΑΙΦ, 

Πολυτεχνείο Κρήτης). 

 την παρουσίαση του νέου τουριστικού σποτ για τα Φανιά που έγινε στο Δημαρχείο Φανίων 

παρευρέθηκε ο Γιάννης Μαργαρώνης.  

 Προκήρυξη προγράμματος ενίσχυσης ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, 

τουρισμού, εμπορίου – υπηρεσιών. (Δημοσίευση στον Σοπικό Σύπο) 

 

 ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2013 

 Επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας μιας αναπτυξιακής τράπεζας μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τόνισε 

ο Γιάννης Μαργαρώνης ο οποίος και με την ιδιότητα του μέλους του Δ..  της ΕΕΕ, ενημέρωσε 

στο Επιμελητήριο τα προεδρεία των εμπορικών υλλόγων του Νομού Φανίων. 

 Σις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας – Γεωργίας εξέτασαν ο πρέσβης της Γεωργίας στην 

Ελλάδα Νταβίντ Μπακράτζε  με τον Πρόεδρο του ΕΒΕΦ. τόχος του πρέσβη -όπως ανακοίνωσε- 

η δημιουργία προξενείου στα Φανιά. 

 την παρουσίαση του νέου προγράμματος ΕΠΑ ύψους 22,5 εκ. Ευρώ που έγινε στο Ρέθυμνο από 

την Περιφέρεια Κρήτης, παρευρέθηκε ο Γιάννης Μαργαρώνης.  

 Από την Αναπτυξιακή Κρήτης παρουσιάστηκε στο ΕΒΕΦ και στο Καστέλι (Υαλδάμειο Ίδρυμα), 

το πρόγραμμα του ΕΠΑ 2007-2013 για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους 
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τομείς μεταποίησης τουρισμού – εμπορίου & υπηρεσιών. 

 ε ρόλο συμβούλου της CYTA HELLAS (αρωγό στα συσσίτια της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας 

και Αποκορώνου) το Επιμελητήριο Φανίων, προκειμένου η εταιρεία να προμηθευτεί προϊόντα από 

τις ντόπιες επιχειρήσεις και να τα διαθέσει στο κεντρικό συσσίτιο της ΙΜ.ΚΑ. Κοινή συνέντευξη 

τύπου του εβασμιοτάτου Μητροπολίτου Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού, του Γενικού  

Διευθυντή της CYTA HELLAS  κ. Αχιλλέως και του Προέδρου του ΕΒΕΦ Γιάννη Μαργαρώνη.  

 Ενημερωτική εκδήλωση στο ΕΒΕΦ για την στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης 

της επιχειρηματικότητας (Επιχειρηματικό πρόγραμμα «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»). 

 υνέντευξη στην εφημερίδα «Φανιώτικα Νέα» του Α΄ Αντιπροέδρου του Επιμελητηρίου και 

υπεύθυνου για θέματα τουρισμού  Φρήστου Μυλωνάκη για τις προοπτικές του τουρισμού το 2013. 

«Ευνοϊκές» τις χαρακτήρισε ο κ. Μυλωνάκης αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι μόνο από την 

εταιρεία Low Cost «Ryanair» αναμένονται στα Φανιά 250 χιλιάδες τουρίστες. 

 ημαντικές διακρίσεις σε Φανιώτες οινοποιούς μέλη του Επιμελητηρίου Φανίων σε διεθνή 

Διαγωνισμό  στο Bad Durkheim της Γερμανίας. 

 Εμπορικές συμφωνίες για εξαγωγές στο Ισραήλ συζητήθηκαν στις συναντήσεις που είχαν Φανιώτικες 

επιχειρήσεις με εκπροσώπους Ισραηλινής Εταιρείας στα Φανιά. 

 Παρουσίαση στο ΕΒΕΦ, πρωτοποριακής έρευνας του Dr Φάρη Γαλανάκη για τα πρόσθετα 

τροφίμων από απόβλητα ελαιουργείων. Ο κ. Γαλανάκης απέσπασε το 1ο Βραβείο στον διαγωνισμό 

εφαρμοσμένης έρευνας και Καινοτομίας. 

 υνδιοργανωτής στις Αποκριάτικες εκδηλώσεις με τίτλο «Δώσε χρώμα στην πόλη» που 

διοργάνωσαν ο ύλλογος Εστίασης, ο Δήμος Φανίων και η ΚΕΠΠΕΔΗΦ – ΚΑΜ, το 

Επιμελητήριο Φανίων. 

 υνάντηση προέδρου ΕΒΕΦ με τον Δήμαρχο Φανίων κ. κουλάκη για επιχειρηματικά θέματα. 

 υμμετοχή Γιάννη Μαργαρώνη στην συνεδρίαση του Περιφερειακού υμβουλίου στο Ηράκλειο. 

 υμμετοχή προέδρου ΕΒΕΦ στο Δ.. του ΕΠΙΦΕΙΠΑ που συνεδρίασε στην Σράπεζα Φανίων. 

 υμμετοχή Γ. Μαργαρώνη στην απονομή βραβείων Franchise στην Αθήνα. 

 Επίσκεψη π. βουλευτή ήφη Βαλυράκη για συζήτηση θεμάτων με τον Γιάννη Μαργαρώνη, όπως 
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slot αεροδρομίου – τουρισμός. 

 υνάντηση προέδρου με εκπροσώπους ομάδων παραγωγών και χονδρεμπόρων στο Επιμελητήριο 

με θέμα την προώθηση των εσπεριδοειδών. 

 Επιστολή διαμαρτυρίας του προέδρου του ΕΒΕΦ στην Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Θεανώ 

Βρέντζου αναφορικά με την «παραμέληση» του ΕΒΕΦ σε θέματα Β2Β συναντήσεων και με αφορμή 

την επίσκεψη Ισραηλινών εμπόρων στην Κρήτη. 

 Για το θέμα του ΕΠΙΦΕΙΠΑ ο Γιάννης Μαργαρώνης επισκέπτεται το Τπουργείο Ανάπτυξης στην 

Αθήνα. 

 υνάντηση Γ. Μαργαρώνη με εκπρόσωπο Global network  για την τουριστική προβολή των 

Φανίων. 

 υνάντηση Δ.Ε. ΕΒΕΦ με τον πρόεδρο του ΣΕΕ (παράρτημα Δυτ. Κρήτης) για θέματα βιοτεχνών 

– χωροταξικό. 

 υνδιοργάνωση  εκδήλωσης για την καινοτομία  - έρευνα με ΜΑΙΦ, ΣΕΕ και Οικονομικό 

Επιμελητήριο. 

 Επιστολή στα μέλη του Δ. του ΕΒΕΦ από τον πρόεδρο, με την οποία ζητείται από αυτούς, να 

υποβάλουν προτάσεις σε θέματα τα οποία μπορούν  να αναδειχθούν για να συζητηθούν και να 

δρομολογηθούν από την Διοίκηση του Επιμελητηρίου. 

 Πρόταση στο Ελληνορωσικό Επιμελητήριο για διοργάνωση ελληνορωσικού συμποσίου μετά και 

την επιτυχημένη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τη συμμετοχή κτηματομεσιτών μεταξύ των 2 

Επιμελητηρίων. 

 

ΜΑΡΣΙΟ 2013 

 Δημοσίευση στον τύπο, πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Επιμελητηρίου για την 

προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού.  

 «Αν κλείσουν οι βιοτεχνίες της Αγιάς απειλούνται με ανεργία 1000 Φανιώτες». Επισημάνσεις σε 

σύσκεψη αρμόδιων φορέων που διοργάνωσε το Επιμελητήριο και στην οποία εκφράστηκε, η 

στήριξη του φορέα στις βιοτεχνίες του κάμπου της Αγιάς, οι οποίες λόγω της αδυναμίας των 
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Τπουργείων να αποσαφηνίσουν την Νομοθεσία, απειλούνται με λουκέτο. 

 Με πρωτοβουλία των τεσσάρων Επιμελητηρίων της Κρήτης τα τοπικά προϊόντα  «στοχεύουν» τα 

ξενοδοχεία του νησιού. Αξιέπαινη προσπάθεια που αξίζει να στηριχθεί δήλωσε ο ΓΓ 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Γιώργος Δεικτάκης κατά την διάρκεια εκδήλωσης στην οποία 

συμμετείχε και ο πρόεδρος του ΕΒΕΦ. 

 Δημοσίευση στον τοπικό τύπο επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ενός 

ισογείου καταστήματος του Επιμελητηριακού κτιρίου εμβαδού 55,77 τ.μ. 

 Δέκα Φανιώτικες επιχειρήσεις με προϊόντα όπως κρασί, λάδι, αρτοσκευάσματα, τυρί και φρούτα 

συμμετείχαν στην έκθεση «Detrop» στη Θεσσαλονίκη. 

 το πλαίσιο του προγράμματος «ΤΝΕΡΓΨ» έκθεση τοπικών προϊόντων και ξενοδοχειακού 

εξοπλισμού στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούρνες Ηρακλείου. την έκθεση 

συμμετείχαν και τα 4 Επιμελητήρια του νησιού.  

 Δημοσίευση στον τοπικό τύπο, πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 

αναλώσιμων υλικών (χαρτικά) στο Επιμελητήριο Φανίων.  

 Δωρεάν σεμινάριο για τα μέλη του ΕΒΕΦ με θέμα το χρηματοοικονομικό μάνατζμεντ των μικρών 

επιχειρήσεων.  

 υνέντευξη του προέδρου Γιάννη Μαργαρώνη στο περιοδικό «TurismToday» όπου μεταξύ άλλων 

δηλώνει ότι «ανοδική έως 20% θα είναι η τουριστική κίνηση στη Κρήτη το 2013». 

 υνεδρίαση επιτροπής τοπικών προϊόντων υπό την προεδρία Γ. Μαργαρώνη στο Επιμελητήριο. 

 Για θέματα Παλιάς Πόλης συνάντηση προέδρου ΕΒΕΦ με εμπλεκόμενους φορείς στο Παλιό 

Λιμάνι. 

 υνάντηση Γ. Μαργαρώνη με Δήμαρχο – Αντιδήμαρχο Φανίων για την πεζοδρόμηση της οδού 

Ποτιέ και συνάντηση Αντιδημάρχου κ. Κεμεσίδη με καταστηματάρχες της προαναφερόμενης οδού 

στο ΕΒΕΦ. 

 υμμετοχή του Επιμελητηρίου στο «Πανεπιστήμιο Ορέων» πρόγραμμα που αφορά την σύνδεση 

παραγωγών – επιχειρήσεων για τις νέες καλλιέργειες. 

 το ΕΒΕΦ συνάντηση προέδρου - ΔΕ με τουριστικούς φορείς εν όψει της νέας τουριστικής 
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περιόδου. 

 Σο Δ. του ΣΕΑ -Επικουρικό ταμείο της ΕΗΕΠΗΝ – (Ένωση υντακτών Ημερησίων 

Εφημερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου-νήσων) επισκέφθηκε τον πρόεδρο Γιάννη Μαργαρώνη. Σο 

Δ.. του ΣΕΑ, ενημέρωσε για τρέχοντα θέματα τους Φανιώτες δημοσιογράφους μέλη του σε 

αίθουσα που παραχωρήθηκε από το ΕΒΕΦ. 

 το Πανευρωπαϊκό συνέδριο αεροπορικών εταιρειών – charter στην Αθήνα το ΕΒΕΦ εκπροσωπεί 

ο  Α΄ αντιπρόεδρος του, Φρήστος Μυλωνάκης.   

 Επιστολή του προέδρου στο Δήμαρχο Φανίων Μανώλη κουλάκη στην οποία αναφέρεται απόφαση 

του Επιμελητηρίου να στηρίξει την εμπορική έκθεση «Αγροτικός Αύγουστος» με την προϋπόθεση 

ότι οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν σ‟ αυτήν θα είναι καθ‟ όλα νόμιμες. 

 

ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 

 «Πράσινα προϊόντα» στο επίκεντρο της συνάντησης του Ευρωβουλευτή των Οικολόγων – Πράσινων 

Νίκου Φρυσόγελου με τον πρόεδρο & τα μέλη της Δ.Ε του ΕΒΕΦ. 

 Δωρεάν σεμινάριο για τα μέλη του Επιμελητηρίου με θέμα την ψυχολογία του πελάτη σε περιόδους 

ύφεσης. Εισηγητής ο κ. Άκης Αγγελάκης. 

 «Με την σύμπραξη των επιχειρήσεων θα αντιμετωπιστεί η κρίση» δηλώνουν οι εκπρόσωποι του 

„Σοπικού Δικτύου Επιχειρήσεων – Αμοιβαίας Μάθησης και υνεργασίας‟ που δημιουργήθηκε με 

σκοπό την δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ανέργους. τη σύμπραξη συμμετέχει και το 

ΕΒΕΦ. 

 Οι προοπτικές ανάπτυξης της Οικονομίας συζητήθηκαν σε ημερίδα που διοργάνωσαν το 

Οικονομικό Επιμελητήριο και το ΕΒΕΦ με τη συμμετοχή του βουλευτή του ΤΡΙΖΑ Γ. ταθάκη, 

του προέδρου της ΕΕΕ  Β. Κορκίδη, του Επικεφαλής της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της 

Alphabank Μιχάλη Μασουράκη, κά.  

 Σην προτεινόμενη λύση για τις βιοτεχνίες στην Αγιά με νομοθετική ρύθμιση παρουσίασε σε 

εκδήλωση στο Επιμελητήριο ο βουλευτής Μανούσος Βολουδάκης. Παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο 

πρόεδρος του ΣΕΕ κ. τρογγυλός, ο πρόεδρος του ΕΒΕΦ και τα μέλη της Δ.Ε του φορέα, 
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περιφερειακοί σύμβουλοι και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς. 

 Σα προβλήματα του Βιοτεχνικού Πάρκου Φανίων που ζητούν λύση συζήτησαν ο Δήμαρχος Φανίων 

κ. κουλάκης, η πρόεδρος της ΔΕΤΑΦ κ. Αποστολάκη, ο πρόεδρος και μέλη της Δ.Ε του 

Επιμελητηρίου και άλλοι εμπλεκόμενοι. 

 Παρουσίαση στο ΕΒΕΦ της συνεργατικής επιχείρησης του ΕΠΑΛ Κισσάμου που αφορά στην 

επεξεργασία θεραπευτικών βοτάνων της Κρήτης για την παραγωγή αιθέριων ελαίων. Σα έσοδα από 

την πώληση των προϊόντων στον ύλλογο «Ορίζοντας» . 

 Από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου παρουσίαση της πρωτοβουλίας των εμπόρων και 

καταστηματαρχών, ενετικού λιμένα και Λιμενικού Σαμείου για εκπτωτικό κουπόνι σε επιβάτες 

κρουαζιέρας που επισκέπτονται τα Φανιά. 

 ύσκεψη-ενημέρωση στο ΕΒΕΦ για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαρθρωτικής προσαρμογής εντός 

οικονομικής κρίσης που αφορά εμπόρους αλλά και επαγγελματοβιοτέχνες.   

 υνάντηση Γιάννη Μαργαρώνη με τον νεοεκλεγέντα πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Βασίλη 

Διγαλάκη. 

 υνάντηση Α΄ Αντιπροέδρου ΕΒΕΦ  Φρήστου Μυλωνάκη με Ιαπωνέζους επιχειρηματίες στα 

Φανιά. 

 υμμετοχή Γιάννη Μαργαρώνη σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Φανίων για θέματα Παλιάς Πόλης.  

 υμμετοχή Επιμελητηρίου στη συνεδρίαση της ΚΕΕΕ στην Άρτα. Σον φορέα εκπροσώπησε ο ΓΓ 

της ΔΕ, Γ. Σραχαλάκης. 

 υμμετοχή Γ. Μαργαρώνη στη συνεδρίαση της ΕΕΕ στην Αθήνα. 

 υνάντηση Γιάννη Μαργαρώνη με καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης και Ολλανδό 

Πανεπιστημιακό για το πρόγραμμα «ΕΠΙΛΤΨΝ» 

 υνάντηση στο ΕΒΕΦ του προέδρου με φορείς τουρισμού και θέμα συζήτησης το σχεδιασμό 

γαμήλιου τουρισμού. 

 Επιστολή στον Τπουργό Ανάπτυξης για την αναγκαιότητα κατασκευής και ένταξης του νέου 

επιχειρηματικού πάρκου Φανίων στο ΕΠΑ. 
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 Ανακοίνωση του ΕΒΕΦ στον τοπικό τύπο για το κοινοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών 

επιχειρήσεων στην αγορά της Ν. Κορέας και της Ιαπωνίας. 

 Σα πρωτότυπα φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση στο 

Επιμελητήριο.   

 Εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας της πόλης Φακινόλε της Ιαπωνίας επισκέφτηκαν την 

Διοίκηση του ΕΒΕΦ.  

 υμμετοχή του Β‟ αντιπροέδρου του φορέα Μιχ. Φαιρετάκη στη Γενική υνέλευση της ΕΕΕ 

στην Αθήνα 

 

 ΜΑΙΟ 2013 

 Μεγάλη εμπορική έκθεση με τίτλο «Κρήτη-Μεγάλη υνάντηση» στο στάδιο  TAE KWON DO 

στην Αθήνα. Προβάλλονται τα προϊόντα του νησιού, ο τουρισμός, η Κρητική διατροφή και οι 

υπηρεσίες. Σην Έκθεση συνδιοργανώνουν τα 4 Επιμελητήρια του νησιού. 

 Δωρεάν σεμινάριο για τα μέλη του ΕΒΕΦ με θέμα «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις» και εισηγητή τον λέκτορα του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης Ιωάννη 

Νικολάου. 

  τον τοπικό τύπο για δεύτερη φορά η περίληψη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ενός 

ισογείου καταστήματος του Επιμελητηριακού κτιρίου εμβαδού 55,77 τ.μ. 

 Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ  και Επιχειρηματικά 

Πάρκα» στο πλαίσιο του «ΕΠΑΝ – ΕΥΕΠΑΕ 2007 -2013». Η προκήρυξη έγινε από την ΓΓ 

Βιομηχανίας του Τπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

 την έκδοση εκπτωτικού έντυπου που θα διανεμηθεί σε όλους τους επισκέπτες της κρουαζιέρας στα 

Φανιά προχώρησαν ΕΒΕ, Λιμενικό Σαμείο, Εμπορικοί ύλλογοι, ο ύλλογος Εστίασης και ο 

ύλλογος καταστηματαρχών Ενετικού Λιμένα. 

 «Έπεσαν» οι υπογραφές για το νέο ΒΙΟΠΑ στα Κεραμειά. Ανακοινώσεις  του προέδρου του ΕΒΕΦ 

σε εκδήλωση στο Επιμελητήριο. Πεντακόσια δεκατέσσερα στρέμματα (514) θα καταλαμβάνει το 

νέο πάρκο. 
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 Δωρεάν σεμινάριο για τα μέλη του διοργανώνει το Επιμελητήριο με θέμα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο – 

Η επιχείρηση στην νέα ψηφιακή εποχή». Εισηγητής δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης. 

 Με ευχαριστήριο στον Σοπικό τύπο ο Πολιτιστικός σύλλογος «Κύτταρο Φαλέπας» ευχαριστεί τη 

διοίκηση και τα μέλη του ΕΒΕΦ για τη διαρκή και έμπρακτη στήριξη του παντοπωλείου 

αλληλεγγύης του συλλόγου. 

 υνέντευξη του Γιάννη Μαργαρώνη στην εφημερίδα «Κρητικά νέα» «Η πολιτεία επισημαίνει ο 

πρόεδρος του Επιμελητηρίου αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας». 

 Από το ΕΒΕΦ και τη Διεύθυνση Β‟θμιας Εκπαίδευσης ενημέρωση στο Επιμελητήριο για το 

πρόγραμμα μαθητείας αποφοίτων Σ.Ε. 

 Ανακοινώνεται στον τοπικό τύπο η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα ενίσχυσης ΜΜΕ. 

 τον «Κρητικό Αύγουστο» που ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη, με κρητικά πιστοποιημένα και 

τυποποιημένα προϊόντα, συμμετείχε ως συνδιοργανωτής το Επιμελητήριο.  

 Επιστολή του προέδρου στη Γενική Διευθύντρια του ΟΑΕΔ κ. Θεοδωρίδου με την οποία 

προτείνονται ειδικότητες οι οποίες μπορούν να συμπεριληφθούν στις σχολές ΟΑΕΔ στον 

Σαυρωνίτη για το επόμενο εκπαιδευτικό έτος. 

 Σο ΕΒΕΦ ένας από τους χορηγούς στο 5ο Διεθνές κακιστικό Σουρνουά της Παλαιόχωρας. 

 Επιστολή Γιάννη Μαργαρώνη στους Προέδρους των τεσσάρων Επιμελητηρίων της Κρήτης στην 

οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι για την δημιουργία μιας δυναμικής τοπικής οικονομίας 

επιβάλλεται η δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου συνεργασίας για την προβολή επιχειρήσεων και 

προϊόντων του νησιού.  

 Επίσκεψη του Σούρκου Εμπορικού ακολούθου Ισμαήλ Σουλουκσού στον Πρόεδρο και τη 

Διεύθυνση του ΕΒΕΦ.  

 υμμετοχή Διευθυντή Επιμελητηρίου Γιώργου Γναφάκη στην 4η Σεχνική συνάντηση Εκπροσώπων 

νέων εταίρων του προγράμματος INTERREG III – Ελλάδα – Κύπρος (ΤΝΕΡΓΨ) στην 

Λευκωσία της Κύπρου. 

 υμμετοχή του Β‟ αντιπροέδρου του ΕΒΕΦ Μιχ. Φαιρετάκη στην εκδήλωση για την «Ημέρα 

Πληροφόρησης Επιχειρηματιών» στο Τπ. Εσωτερικών στην Αθήνα. 
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ΙΟΤΝΙΟ 2013 

 Σα ντόπια προϊόντα προτιμούν οι Φανιώτες καταναλωτές σύμφωνα με έρευνα για το κρέας που 

έκανε το Επιμελητήριο και παρουσιάστηκε στο ΕΒΕΦ. 

 Σα κριτήρια ένταξης στον Σουρισμό Τπαίθρου-Αγροτουρισμό το θέμα ενημερωτικής εκδήλωσης 

που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα διαλέξεων του Επιμελητηρίου. 

 Σον Πρόεδρο και την διοίκηση του ΕΒΕΦ επισκέφθηκε ο πρόεδρος της «υμφωνίας για την νέα 

Ελλάδα» Ανδρέας Λοβέρδος. το τραπέζι της συζήτησης τοπικά θέματα. Ο κ. Λοβέρδος 

υποσχέθηκε ότι θα αναλάβει πρωτοβουλίες για την επίλυση του προβλήματος με τις αδειοδοτήσεις 

των βιοτεχνικών μονάδων στο κάμπο της Αγιάς. (Ερώτηση στον Τπουργό Ανάπτυξης κατέθεσε στη 

συνέχεια ο ίδιος). 

 Δωρεάν σεμινάριο για τα μέλη του Επιμελητηρίου με θέμα «Εργαλεία είσπραξης επισφαλών 

απαιτήσεων». Εισηγητής Α. Γιομπλάκης – ύμβουλος επιχειρήσεων. 

 ύμφωνα με στοιχεία του ΕΒΕΦ που δόθηκαν στη δημοσιότητα και αποτέλεσαν το κύριο θέμα της 

εφημερίδας «Φανιώτικα Νέα», σημάδια ανάκαμψης εμφανίζονται στην τοπική αγορά αφού με θετικό 

πρόσημο έκλεισε το πρώτο 5μηνο του 2013. ύμφωνα με στοιχεία του ΓΕΜΗ στα Φανιά άνοιξαν 

324 νέες επιχειρήσεις και έκλεισαν 303. 

 «Ηλεκτρονικό επιχειρείν από τη θεωρία στην πράξη»  το θέμα δωρεάν σεμιναρίου για τα μέλη του 

Επιμελητηρίου, με εισηγητή τον υποψήφιο διδάκτορα του Πολυτεχνείου Κρήτης Ηρακλή 

Μανδαλιανό. 

 Δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο ανακοίνωση του ΕΒΕΦ σχετικά με την παράταση της ημερομηνίας 

υποβολής των ισολογισμών ΑΕ & ΕΠΕ στο ΓΕΜΗ. 

 Διήμερο σεμινάριο για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε 

Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία διοργανώνει το Επιμελητήριο σε συνεργασία με την «Black sea Trade 

and investment promotion program». 

 το νέο Διοικητικό συμβούλιο της «Αναπτυξιακής Κρήτης» συμμετέχει με την ιδιότητα του Α΄ 

αντιπροέδρου, ο πρόεδρος του ΕΒΕΦ Γιάννης Μαργαρώνης. 

 υμμετοχή του Οικονομικού Επόπτη του Επιμελητηρίου Γιάννη τριλιγκά στη Γενική υνέλευση 
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του ΕΕΤΜ στη Μυτιλήνη. 

 Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας το Διοικητικό 

υμβούλιο της ύμπραξης Υορέων Φανίων ευχαριστεί στον τοπικό τύπο το Επιμελητήριο Φανίων 

και τον πρόεδρό του για την παραχώρηση των γραφείων, και την υλικοτεχνική στήριξη του.   

 υνέντευξη στο «Chania Magazine». Για την ανάπτυξη στα Φανιά και την εδραίωση τους στους 

κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς, μιλά ο Γιάννης Μαργαρώνης. 

 υνάντηση προέδρου με πρύτανη Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Βασίλη Διγαλάκη για διαμόρφωση 

μνημονίου συνεργασίας. 

 το ΕΒΕΦ από τον Πανεπιστημιακό και π. Τπουργό Γιάννη Βαληνάκη ενημέρωση για τα 

προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου «Νεάπολις» Πάφου. 

 Επιστολή – Καταγγελία του Προέδρου του Επιμελητηρίου Γιάννη Μαργαρώνη προς το Διοικητικό 

υμβούλιο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου αναφορικά με την αντισυναδελφική συμπεριφορά του 

μέλους του Διοικητικού υμβουλίου του ΕΒΕΗ, Γιώργου Μπαμιεδάκη.  

 υμμετοχή του Οικονομικού Επόπτη του ΕΒΕΦ Γιάννη τριλιγκά στη Γενική υνέλευση της 

Αναπτυξιακής Κρήτης στο Ηράκλειο. 

 

ΙΟΤΛΙΟ 2013 

 Η έρευνα του Επιμελητηρίου Φανίων για τις καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών του Δήμου 

Φανίων ως προς την αγορά των γαλακτοκομικών προϊόντων παρουσιάστηκε στο ΕΒΕΦ. ύμφωνα 

μ‟αυτήν ισχυρή καταναλωτική συνείδηση φαίνεται να έχουν αναπτύξει οι Φανιώτες καταναλωτές με 

το 70% να επιλέγει μόνο ελληνικό γάλα και 8 στους 10 να δηλώνουν ότι θα επέλεγαν παγωτό από 

κρητικό γάλα.    

 Πρόταση του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητήριου Φανίων για συνεργασία με το Επιμελητήριο 

της Κύπρου εγκρίθηκε στην ετήσια Γενική συνέλευση των Νησιώτικων Επιμελητηρίων «Insuleur» 

που έγινε στις Βρυξέλλες. Σο ΕΒΕΦ εκπροσώπησε ο πρόεδρός του Γιάννης Μαργαρώνης. 

 τον κλάδο των μεταλλοκατασκευαστών πρόβλημα  ρευστότητας καταγράφει νέα έρευνα του 

ΕΒΕΦ. Αδυναμία αποπληρωμής λειτουργικών δαπανών από πολλούς επαγγελματίες. 
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 Με την ευκαιρία των εκπτώσεων διαφήμιση του Επιμελητηρίου σε Φανιώτικες εφημερίδες και 

ραδιόφωνα με κεντρικό σύνθημα «Υέτος στις εκπτώσεις τις καλύτερες τιμές έχουν τα Φανιώτικα 

μαγαζιά». 

 Με κεντρικό σύνθημα «Σα κρητικά προϊόντα αντιστέκονται στην κρίση» εγκαινιάστηκε στην Δυτική 

Σάφρο ο «Αγροτικός Αύγουστος 2013». υνδιοργανωτές η Περιφέρεια Κρήτης, το ΕΒΕΦ, ο 

Δήμος Φανίων και η Περιφερειακή Ενότητα Φανίων. 

 Σο πρώτο τετράμηνο του 2013 (σε σύγκριση με πέρυσι), άνοδος 8,4% σημειώθηκε στις ελληνικές 

εξαγωγές. «Θετικό το πρόσημο για τα Κρητικά προϊόντα» δήλωσε ο πρόεδρος και Διευθύνων 

σύμβουλος του ελληνικού οργανισμού εξωτερικού εμπορίου (ΟΠΕ) Αλκιβιάδης Καλαμπόκης 

ομιλητής στο Παγκόσμιο υνέδριο Κρητών που πραγματοποιήθηκε στα Φανιά. Σο Επιμελητήριο 

Φανίων ένας από τους χορηγούς του συνεδρίου. 

 Για τη γη υψηλής παραγωγικότητας στην Αγιά, οι τοπικοί φορείς επιδιώκουν νομική ρύθμιση. 

Ευρεία σύσκεψη στο ΕΒΕΦ με πρωτοβουλία του βουλευτή Μανούσου Βολουδάκη. 

 Με ανακοίνωση του στον Σοπικό τύπο ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου καλεί τα μέλη του φορέα να 

δηλώσουν το e-mail των επιχειρήσεων τους προκειμένου να έχουν άμεση και έγκυρη ενημέρωση.  

 Επιστολή Μαργαρώνη στον Τπουργό Διοικητικής  Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης Κυριάκο Μητσοτάκη αναφορικά με την αντίθεση του ΕΒΕΦ στην κατάργηση της 

Δημοτικής Αστυνομίας 

 Επιστολή προέδρου στον Αντιπεριφερειάρχη Φανίων Α. Βουλγαράκη με την οποία ζητείται 

ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία στήριξης της περιοχής του Βαμβακόπουλου ως πυρόπληκτης. 

Να υπενθυμίσουμε ότι από την πυρκαγιά του Μαίου του 2013 πολλές βιοτεχνικές κυρίως 

επιχειρήσεις στην περιοχή υπέστησαν μεγάλες ζημιές χωρίς δική τους υπαιτιότητα. Μετά από 

αίτηση των πληγέντων το Επιμελητήριο διενέργησε για καθένα ξεχωριστά από τους επιχειρηματίες 

δωρεάν πραγματογνωμοσύνη με την οποία εκτίμησε το ύψος της ζημίας των πληγέντων.  

 υμμετοχή του Οικονομικού Επόπτη του ΕΒΕΦ Γιάννη τριλιγκά στη Γενική συνέλευση της 

ΚΕΕΕ στην Αθήνα. 

 υμμετοχή Γιάννη Μαργαρώνη στη Γενική υνέλευση του Insuleur (Νησιωτικά Επιμελητήρια) 

στις Βρυξέλλες. 
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ΑΤΓΟΤΣΟ 2013 

 Χηφίστηκε στη Βουλή η ρύθμιση για τη Γεωργική γη Τψηλής Παραγωγικότητας που αφορά και 

την λειτουργία των βιοτεχνιών στον κάμπο της Αγιάς. 

 «Ενσωματώθηκαν» στο δυναμικό του Επιμελητηρίου για πρακτική άσκηση τέσσερις φοιτητές 

Πανεπιστημιακών και Σεχνολογικών Ιδρυμάτων με αντικείμενο την διερεύνηση των αγορών 

προκειμένου να προωθηθούν τοπικά προϊόντα και τουρισμός.  

 Ολοκληρώνεται ο κύκλος των σεμιναρίων τεχνικών ασφαλείας που ξεκίνησε τον Μάρτιο  του 

2013 το Επιμελητήριο. υνολικά υλοποιήθηκαν τριάντα τρία σεμινάρια (33) στα οποία 

συμμετείχαν χίλια άτομα. 

 ε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης ξεκίνησε μία σειρά ερευνών – μελετών για τα 

προβλήματα των επιχειρήσεων, τα σεμινάρια κατάρτισης επιχειρηματιών – τον τουρισμό, τις 

low cost Αεροπορικές εταιρίες, την κρουαζιέρα και τον «Αγροτικό Αύγουστο». 

 Σον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Φανίων επισκέφθηκαν ο πρόεδρος της ΕΕΕ Βασίλης 

Κορκίδης και ο πρόεδρος του  ΕΒΕ Κορινθίας κ. Βασίλης Νανόπουλος. 

 υνάντηση στο Ηράκλειο των προέδρων των 4 Επιμελητηρίων και του ΟΠΕ  με θέματα τον 

προγραμματισμό της έκθεσης «Anuga» στη Γερμανία, τις επιχειρηματικές αποστολές στη 

Μόσχα και στο Ελσίνκι, καθώς και τον γενικό σχεδιασμό του 2014. (Κατά την διάρκεια του 

μήνα έγιναν πέντε συναντήσεις) 

 τη συνεδρίαση της γνωμοδοτικής επιτροπής της Αναπτυξιακής Κρήτης για το ΠΕΠ Κρήτης 

που έγινε στο Ηράκλειο, συμμετείχε ο πρόεδρος του ΕΒΕΦ Γιάννης Μαργαρώνης. 

 Εθιμοτυπική επίσκεψη της Ουγγαρέζας πρέσβη κ. Szabo στην Διοίκηση του ΕΒΕΦ. Σην κ. 

Zoltan Szabo συνόδευε ο επίτιμος πρέσβης της Ουγγαρίας στην Κρήτη κ. Κωνσταντινίδης. 

 υνάντηση με πρόεδρο και Διοίκηση του ΕΒΕΦ ομάδας Γερμανών στο πλαίσιο διακρατικής 

συνεργασίας Ελλάδας – Γερμανίας στον τομέα Βιοτεχνών - Επαγγελματιών. 

 Αποστολή υπομνήματος του προέδρου του Επιμελητηρίου στα αρμόδια Τπουργεία  με 

αιτούμενο την μείωση των τιμών των καυσίμων. 
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 υμμετοχή του Οικονομικού Επόπτη του φορέα Γιάννη τριλιγκά στη σύσκεψη στο 

Επιμελητήριο Ηρακλείου για την διοργάνωση των εκδηλώσεων του Μήνα Οδικής Ασφάλειας το 

Νοέμβριο στη Κρήτη. 

 υμμετοχή του προέδρου του ΕΒΕΦ Γιάννη Μαργαρώνη στην 41η συνεδρίαση του Δ του 

Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Σηλεπικοινωνιακών υστημάτων στο Πολυτεχνείο 

Κρήτης. 

 Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το διακρατικό πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων στην 

ηλιακή και γεωθερμική ενέργεια «GSSKILLS». υντονιστής του προγράμματος που 

απευθύνεται σε υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους, το Επιμελητήριο Φανίων. 

 

    ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013 

 Με δηλώσεις του στον τοπικό τύπο ο Α΄ αντιπρόεδρος του ΕΒΕΦ Φρήστος Μυλωνάκης, 

επισημαίνει την αδράνεια των φορέων για την επέκταση της τουριστικής περιόδου . 

 Ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος «Εξωστρέφεια – 

Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων» από στελέχη της Αναπτυξιακής Κρήτης στο 

Επιμελητήριο. 

 Δημοσίευση στον τοπικό τύπο ανακοίνωσης του ΕΒΕΦ αναφορικά με δηλώσεις συμμετοχής 

ενδιαφερομένων εξαγωγέων σε B2B συναντήσεις με Πολωνούς επιχειρηματίες που 

ενδιαφέρονται για προϊόντα όπως λάδι, κρασί, αρτοσκευάσματα κ.λ.π. 

 υνάντηση του Δ.. της Ομοσπονδίας  Επαγγελματιών με τους βουλευτές του Νομού Φανίων 

στους οποίους κατέθεσαν υπόμνημα με τα προβλήματα που τους έχουν φέρει σε δεινή θέση 

όπως έλλειψη ρευστότητας, φορολογικό, κ.λ.π. τη σύσκεψη προήδρευσαν, ο Γιάννης 

Μαργαρώνης εκ μέρους του ΕΒΕΦ  και ο Αντώνης Παπαδεράκης από τον ΟΕΒΕΦΝ. 

 Με δημοσίευση στον τοπικό τύπο, το Επιμελητήριο ευχαριστεί την ΑΝΕΚ για την έκπτωση 

που παρείχε στους εκθέτες του «Αγροτικού Αύγουστου» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τόσο στα 

εισιτήρια, όσο και στην μεταφορά των προϊόντων. 

 ε πέντε (5) συνεδριάσεις της Αναπτυξιακής Κρήτης συμμετείχε κατά την διάρκεια του μήνα  ο 
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Πρόεδρος Γιάννης Μαργαρώνης. 

 Η στήριξη των τοπικών προϊόντων το θέμα διαφημιστικού σποτ που δημιούργησε το 

Επιμελητήριο και μεταδίδουν τα τοπικά ραδιόφωνα. 

 υμμετοχή του Β‟ αντιπροέδρου του φορέα Μιχ. Φαιρετάκη στο σεμινάριο για την εξειδίκευση 

και την πράσινη ανάπτυξη στο Ηράκλειο. 

 

ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2013 

 τη συνεδρίαση του Δ. της Ομοσπονδίας Εμπόρων Κρήτης που συνεδρίασε στο Καστέλλι 

συμμετείχε ο πρόεδρος του ΕΒΕΦ Γιάννης Μαργαρώνης με την ιδιότητα του ως εκλεγμένου 

μέλους του Δ της ΕΕΕ. 

 ε ευρεία σύσκεψη που έγινε στην Περιφερειακή Ενότητα Φανίων με θέμα το Κυριακάτικο άνοιγμα 

των καταστημάτων συμμετείχε ο πρόεδρος του ΕΒΕΦ δηλώνοντας ότι «τα καταστήματα των 

τουριστικών περιοχών νόμιμα μπορούν να ανοίγουν, για τους υπόλοιπους όμως, η Κυριακή είναι 

ημέρα αργίας». 

 Εγκαινιάστηκε στην πλατεία Κλαυθμώνος στην Αθήνα ο «Αγροτικός Αύγουστος 2013». 

υνδιοργανωτής το Επιμελητήριο. 

 Σα Κρητικά προϊόντα «ταξίδεψαν» στη μεγαλύτερη εμπορική έκθεση του κόσμου στην Anuga στη 

Κολωνία της Γερμανίας. την έκθεση συμμετείχαν η Περιφέρεια Κρήτης και τα 4 Επιμελητήρια 

του νησιού με 21 επιχειρήσεις. Από τα Φανιά συμμετείχαν οι “Terra Creta”, “Ελ. Ρενιέρης Α.Ε”, 

“Cretan Bakery Κ. Περράκης Α.Ε”, “Κρητικό εργαστήριο οικογένεια Λαμπάκη”, «Αγία Σριάδα» 

και “Νερά Κρήτης”.  Σο Επιμελητήριο Φανίων εκπροσώπησαν ο πρόεδρος και ο Β‟ αντιπρόεδρος 

της Δ.Ε. κκ. Μαργαρώνης και Φαιρετάκης αντίστοιχα και ο Αν. Διευθυντής κ. Παπαβασιλείου. 

 το περιθώριο της Έκθεσης “Anuga” και κατά την διάρκεια ειδικής εκδήλωσης θεσμοθετήθηκε το 

“ήμα ποιότητας Ελληνικής Μεσογειακής Γαστρονομίας”, μεταξύ ΕΕΕ και ΕΛΕΣΡΟΠΕ. 

 Φανιώτικες επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου Φανίων συμμετέχουν στην έκθεση Κρητικών 

προϊόντων αλλά και στις επιχειρηματικές (B2B) συναντήσεις στο Κίεβο της Ουκρανίας. 

 Μεγάλο ενδιαφέρον για το κρητικό ελαιόλαδο, το κρασί, τα κηπευτικά και τα αρτοσκευάσματα από 
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Πολωνούς Επιχειρηματίες που υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου, συναντήθηκαν με Φανιώτες 

εξαγωγείς στο Μεγάλο Αρσενάλι.    

 Σην άμεση παρέμβαση των αρμόδιων Τπουργών για την κατάργηση των διατάξεων που προβλέπουν 

δέσμευση και κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών οφειλετών του ΟΑΕΕ, ζητά με επιστολή του ο 

πρόεδρος του ΕΒΕΦ Γιάννης Μαργαρώνης. 

 υνάντηση Προέδρου Επιμελητηρίου με επιχειρηματίες που κατά καιρούς συμμετείχαν σε δράσεις 

του φορέα όπως, διεθνείς και τοπικές εκθέσεις, επιχειρηματικές συναντήσεις και αποστολές. 

 Ευχαριστήριο Μαργαρώνη στην Πρόεδρο της ΚΕΠΠΕΔΗΦ – ΚΑΜ κ. Αγγελάκη για την 

παραχώρηση χώρων του κέντρου όπου έγιναν οι Β2Β συναντήσεις Πολωνών εξαγωγέων με Φανιώτες 

εισαγωγείς.  

 Με ανακοίνωση του στον τοπικό τύπο το Επιμελητήριο Φανίων γνωστοποιεί την νέα δράση της 

ΕΣΕΑΝ Α.Ε. «ΣΕΠΙΦ» – Επιχειρηματική επανεκκίνηση. 

 Με ανακοίνωση του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου χαιρετίζει την ίδρυση παραρτήματος του 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στον Πλατανιά.  

 το πλαίσιο της Ελληνογερμανικής υνεργασίας επιχειρηματίες από την Βυρτεμβέργη στο 

Επιμελητήριο.  

 Επιστολή Γιάννη Μαργαρώνη στην Τπουργό Σουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη αναφορικά, με την 

διάβρωση των ακτών στις περιοχές Πλατανιά και Αγ. Μαρίνας και την λήψη μέτρων αφού η 

διάβρωση, προκαλεί ύψιστη επικινδυνότητα. 

 υμμετοχή του Β‟ αντιπροέδρου του ΕΒΕΦ Μιχάλη Φαιρετάκη στις εκλογές του Ελληνοαραβικού 

Επιμελητηρίου στην Αθήνα. 

 υμμετοχή του Οικονομικού Επόπτη του Επιμελητηρίου Γιάννη τριλιγκά στη σύσκεψη στο 

Επιμελητήριο Ηρακλείου για την διοργάνωση των εκδηλώσεων του «Μήνα Οδικής Ασφάλειας» το 

Νοέμβριο στη Κρήτη. 

 υμμετοχή προέδρου ΕΒΕΦ στον Παγκόσμιο υνέδριο Επιμελητηρίων στη Κωνσταντινούπολη. 

το περιθώριο του συνεδρίου ο  κ. Μαργαρώνης συμμετείχε και σε τρεις (3) ημερίδες με θέμα: «Σα 

Επιμελητήρια και οι δραστικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν για να προσαρμοστούν στη νέα 
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εποχή.» 

 υνάντηση στον Άγιο Νικόλαο της Σεχνικής Επιτροπής του Προγράμματος «ΤΝΕΡΓΨ» – 

INTERREG III – Ελλάδα Κύπρος, με την ευκαιρία της λήξης του. Σο Επιμελητήριο 

εκπροσώπησε ο Διευθυντής του Γ. Γναφάκης. 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2013 

 Δωρεάν σεμινάριο για τα μέλη του με θέμα «Σα εργαλεία ανάπτυξης της σύγχρονης επιχείρησης» 

διοργάνωσε το ΕΒΕΦ με εισηγητή τον επίκουρο καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης Ευάγγελο 

Γρηγορούδη. 

 «Εργαστήρι επιχειρηματικότητας» το θέμα δωρεάν σεμιναρίου του φορέα με εισηγητές τους 

διευθύνοντες συμβούλους της  Acceuture  Hellas και Ogilv  Ελλάδας, κ.κ. Μεθόδιο και Παξιμάδη 

αντίστοιχα. 

 Σο «εργασιακό άγχος» έχει θέμα του το σεμινάριο με εισηγήτρια την ΜSC ψυχολόγο Κέλλυ 

Χυλλάκη που διοργανώνει δωρεάν για τα μέλη του το ΕΒΕΦ.  

 την παρουσίαση του προγράμματος ΣΟΠΑ που έγινε στο Επιμελητήριο, υλοποιεί η ύμπραξη 

φορέων και αφορά νέες θέσεις εργασίας για ανέργους, συμμετείχε και ο Γιάννης Μαργαρώνης με την 

ιδιότητα του αντιπροέδρου της Κοινωφελούς ύμπραξης φορέων. 

 Έρευνα της Sentiment Analysis για λογαριασμό του Επιμελητηρίου δείχνει ικανοποίηση των 

ερωτηθέντων εξαγωγέων για τις B2B συναντήσεις που γίνονται στα Φανιά με ξένους επιχειρηματίες. 

 «Η έρευνα αγοράς ως εργαλείο ανάπτυξης της σύγχρονης επιχείρησης» το θέμα του δωρεάν 

σεμιναρίου που διοργάνωσε το ΕΒΕΦ για τα μέλη του. 

 Παρουσία των Δημάρχων, Φανίων, Πλατανιά, Κισσάμου και εκπροσώπου της Αντιπεριφέρειας, ο 

οικονομικός επόπτης του Επιμελητηρίου ανακοίνωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου το 

πρόγραμμα του τριημέρου οδικής ασφάλειας που θα γίνει στα Φανιά. Κύριος φορέας διοργάνωσης 

το ΕΒΕΦ.  

 Παρουσίαση χρηματοοικονομικής μελέτης για τις «Κρητικές Α.Ε.» στο Επιμελητήριο. 

 το περιθώριο της Γενικής υνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων στο Κιλκίς, το 
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ομώνυμο Επιμελητήριο τίμησε τους Κρήτες Μακεδονομάχους. Σο Επιμελητήριο Φανίων 

εκπροσώπησε ο πρόεδρος του κ. Μαργαρώνης. 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013 

 ημαντικό χαρακτηρίζει το ρόλο του Επιμελητηρίου Φανίων ο αναπληρωτής Διευθυντής 

Μιχάλης Παπαβασιλείου σε συνέντευξή του σε τοπική εφημερίδα. Αναφέρεται στη συμμετοχή 

του ΕΒΕΦ  στις διεθνείς εκθέσεις και στις επιχειρηματικές αποστολές. 

 εμινάριο για το management και εισηγητές τους κ.κ. Γιάννη Κώτη π. Διευθυντή παγωτών 

Algida, και Αντώνη Κουτσουράδη Οικονομικό Διευθυντή  Procter & Gamble, διοργάνωσε το 

Επιμελητήριο. 

 Παρουσιάστηκε στην Παλαιόχωρα η έρευνα του ΕΒΕΦ για το εμπόριο και τον Σουρισμό. 

«Πρώτη επιλογή για τους αλλοδαπούς επισκέπτες άνω των 45 ετών η Παλαιόχωρα» έδειξε η 

έρευνα. 

 Με την Τπουργό Σουρισμού Όλγα Κεφαλλογιάννη που επισκέφτηκε τα Φανιά και είχε επαφές 

με φορείς, συναντήθηκε ο Γιάννης Μαργαρώνης συζητώντας θέματα όπως η επέκταση της 

τουριστικής περιόδου και η μείωση των φόρων του αεροδρομίου. Παράλληλα ο κ. Μαργαρώνης 

πρότεινε στην κ. Τπουργό, την δωρεάν παραχώρηση από πλευράς ΕΒΕΦ ενός καταστήματος 

στο ισόγειο του κτιρίου για την στέγαση του ΕΟΣ στο Νομό, τη μείωση του ΥΠΑ στην Κρήτη 

την μείωση των φόρων Αεροδρομίου τους χειμερινούς μήνες και την ψήφιση ν/σ τουρισμού 

υπαίθρου. 

 Επιστολή Γ. Μαργαρώνη στον Τπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. 

Μανιάτη με την οποία ζητείται η επέκταση του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΨ» στο 

Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ.  

 Επιστολή προέδρου ΕΒΕΦ στον Τπουργό Μεταφορών και  Δικτύων κ. Φρυσοχοΐδη στην οποία 

εκφράζεται η αντίθεση του Επιμελητηρίου στην νέα αύξηση των τελών διοδίων κατά 60%.  

 Από την Interamerican και υπό την αιγίδα του ΕΒΕΦ στην αίθουσα συνεδριάσεων του φορέα, 

ημερίδα για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την επιλογή ανθρώπινου δυναμικού. 
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 υμμετοχή προέδρου ΕΒΕΦ στη συνεδρίαση Δ.. του ΕΠΙΦΕΙΠΑ στην Σράπεζα Φανίων  

 Ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Φατζημαρκάκης με αφορμή την παρουσίαση βιβλίου του στα 

Φανιά, επισκέφθηκε εθιμοτυπικά τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου. 

 Ανακοίνωση του ΕΒΕΦ στο τύπο αναφορικά με την επιχορήγηση επιχειρήσεων που επιθυμούν 

να συμμετάσχουν στη 1η Διεθνή Εκθεση Ελληνικών Παραδοσιακών Σροφίμων FOOD EXPO 

στην Αθήνα. 

 Ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο για το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης τουρισμού εμπορίου και υπηρεσιών, στο πλαίσιο του 

«ΕΠΑ 2007-2013». Ενημέρωση από στελέχη της Αναπτυξιακής Κρήτης. 

 την πανηγυρική εκδήλωση που έγινε στη Πάφο της Κύπρου για τα 50 χρόνια από την ίδρυση 

του Επιμελητηρίου Πάφου, συμμετείχαν ο Πρόεδρος και ο Α‟ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΦ κκ. 

Μαργαρώνης και Μυλωνάκης αντίστοιχα. Σο Επιμελητήριο Φανίων έχει αδελφοποιηθεί με το 

ΕΒΕ Πάφου από το 2010.  

 «Νανο-σύνθετα καινοτόμα υλικά για τη συντήρηση και προστασία μνημείων και κτιρίων από τη 

φθορά» το θέμα εσπερίδας που συνδιοργάνωσε στο ΕΒΕΦ, η χολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 

το εργαστήριο Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Φημείας του Πολυτεχνείου Κρήτης και το 

Επιμελητήριο.  

 Εν όψει των εορτών τηλεοπτική μετάδοση διαφημιστικού spot του Επιμελητηρίου για τη 

στήριξη της τοπικής αγοράς. 

 υμμετοχή του Επιμελητηρίου στο διεθνές forum του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου 

Ελληνίδων γυναικών επιχειρηματιών στην Αθήνα. Σο Επιμελητήριο Φανίων εκπροσώπησαν η κ. 

Ελένη Μαρμαριτσάκη τακτικό μέλος του ΕΕΔΕΓΕ και το αναπληρωματικό μέλος κ. Κούλα 

Λουφαρδάκη. 
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Νομική Τπηρεσία 
 

 

Η νομική υπηρεσία του Επιμελητηρίου Φανίων συστήθηκε το έτος 2012 από τη νέα Διοίκηση, η 

οποία αναδείχτηκε κατόπιν των αρχαιρεσιών της 5ης και 6ης Δεκεμβρίου 2011. 

κοπός της είναι η νομική υποστήριξη του Επιμελητηρίου Φανίων και των μελών του, η νομική του 

εκπροσώπηση, η νομική τεκμηρίωση των θεμάτων ημερησίας διάταξης της Δ.Ε. και του Δ.., η παροχή 

νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα όργανα της Διοίκησης και η εν γένει παροχή δωρεάν 

νομικών συμβουλών προς τα μέλη του Επιμελητηρίου. 

τo πλαίσιο αυτό η νομική υπηρεσία κατά το έτος 2013 έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:  

 ύνταξη προκηρύξεων και επιμέλεια διαγωνισμών Επιμελητηρίου για:  

Α)  την μίσθωση των καταστημάτων του ισογείου 

Β) την προμήθεια γραφικής ύλης 

Γ) την συμμετοχή στο INTEREG-ΤΝΕΡΓΨ  

Δ) την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

 Ημερήσια στήριξη των διοικητικών υπηρεσιών και γνωμοδοτήσεις για τα αιτήματα που 

υποβάλλονται από τα μέλη μας στην υπηρεσία και αφορούν κατά κύριο λόγο παροχή εγγράφων ή 

και στοιχείων των μελών μας σε τρίτους, επωνυμιών, σύνταξη χρησιδανείων για τα γραφεία των 

σωματείων κλπ.   

 υνεχή ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις  που αφορούν θέματα Ασφάλισης, νέων υπηρεσιών 

που αφορούν την υπηρεσία και τα μέλη ( Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων υμβάσεων, ΑΕΠΙ κλπ) 

 Παροχή νομικών συμβουλών σε μέλη που αφορά κυρίως θέματα όπως: 

Α) Κατοχύρωση επωνυμίας, διακριτικού τίτλου και σήματος 

Β) ασφαλιστικές εισφορές 

Γ) καταστατικά εταιριών και εταιρικές μορφές επιχείρησης 
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Δ) απαλλαγή από ΕΣΗΗΔΕ, πρόστιμα, εισφορές 

 Κατάθεση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 62 επιχειρηματιών με αίτημα 

συμβιβαστικής επίλυσης από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου, το οποίο έγινε δεκτό και 

διεγράφησαν πρόστιμα κατάληψης κοινόχρηστων χώρων συνολικού ποσού 80.155,60 ευρώ 

 Γνωμοδοτήσεις στην Δ.Ε. για τα θέματα των συνεδριάσεων, σύνταξη επιστολών προς Τπουργεία. 

 

 

 

εμινάρια Σεχνικών Ασφαλείας 
 

 

Σο Επιμελητήριο Φανίων πραγματοποίησε με απόφαση του Τπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων για το έτος 2013, τριάντα τρία (33) συνολικά σεμινάρια κατάρτισης εργοδοτών σε καθήκοντα 

τεχνικού ασφαλείας. Από αυτά έξι (6) πραγματοποιήθηκαν στο Καστέλι και την Παλαιόχωρα. υνολικά 

εκπαιδεύτηκαν 1.000 περίπου επιχειρηματίες μέλη του Επιμελητηρίου Φανίων. Εξάλλου τους πρώτους 

μήνες του 2014 προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν 20 νέα ανάλογα σεμινάρια εκ των οποίων τα 13 

αφορούν παροχή υπηρεσιών και εμπορικό και τα υπόλοιπα την βιοτεχνία. 

 

 

 

υνεδριάσεις Διοικητικού υμβουλίου (Δ..) – 

Διοικητικής Επιτροπής (Δ.Ε.) 
 

Να σημειωθεί ότι το 2013 πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) συνεδριάσεις του Δ.. του Επιμελητηρίου και 

ογδόντα οκτώ (88) της Δ.Ε του. 

 

ΑΠΟ ΣΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 


