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Στοιχεία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μη.) –
Υπηρεσία Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)

Συνεχίσθηκε για το έτος 2014 η διαδικασία λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και της
Υπηρεσίας μίας Στάσης για την ίδρυση επιχειρήσεων.
Μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης ιδρύθηκαν 113 επιχειρήσεις (Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.). Ως γνωστόν από το
2013 δόθηκε η αρμοδιότητα στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ για τις δημοσιεύσεις των ισολογισμών Α.Ε. και ΕΠΕ
καθώς επίσης και των μεταβολών Δ.Σ., αυξήσεων κεφαλαίου κ.λ.π.
Έτσι έγιναν:
•

1400 Δημοσιεύσεις και εγκρίσεις Ισολογισμών Α.Ε.

•

320 Δημοσιεύσεις Διοικητικών Συμβουλίων Α.Ε.

•

110 Αυξήσεις και πιστοποιήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου

•

80 Δημοσιεύσεις και εγκρίσεις Ισολογισμού ΕΠΕ

Η υπηρεσία ΓΕΜΗ για το έτος 2014 χορήγησε περίπου 1000 πιστοποιητικά μεταβολών Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε.,
Ε.Ε. και ΙΚΕ.
Συμπερασματικά η υπηρεσία ΓΕΜΗ και ΥΜΣ του Επιμελητηρίου ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο τρόπο
στην πρόκληση για την δημιουργία και λειτουργία του ΓΕΜΗ και της Υπηρεσίας μίας Στάσης (ΥΜΣ) για
την ίδρυση επιχειρήσεων, με στόχο την εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών μελών του.
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2

Γραφήματα Εγγραφών – Διαγραφών ανά τμήμα & ανά
νομική μορφή
Εγγραφές ανά τμήμα

Διαγραφές ανά τμήμα

Επιμελητήριο Χανίων
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Εγγραφές ανά νομική μορφή

Διαγραφές ανά νομική μορφή
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Απολογισμός Δράσεων Προέδρου - Διοικητικής
Επιτροπής (Δ.Ε.)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014


Με συντονιστή το Επιμελητήριο γαστρονομική συνάντηση Κρήτης-Ιαπωνίας στα Χανιά με την
ονομασία «CRETE DELICIOUS». Στο Minoa Palace Ιάπωνες μάγειροι και επιχειρηματίες
“ταξίδευσαν” στις γεύσεις της Κρήτης.



Για πρώτη φορά το ΕΒΕΧ συμμετέχει σε πρόγραμμα για τις νέες τεχνικές στην ΗλιακήΓεωθερμική Ενέργεια. Στο Παρίσι με τη συμμετοχή του προέδρου του ΕΒΕΧ η διακρατική
συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού προγράμματος «GSSKILLS».



Ημερίδα για τους νέους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων τροφίμων-ποτών διοργανώνει το
Επιμελητήριο σε συνεργασία με το σύλλογο Εστίασης του Νομού Χανίων. «Να απλουστευτούν οι
διαδικασίες έναρξης μιας επιχείρησης και να παταχθεί το παρεμπόριο επισημαίνει στην ομιλία του ο
πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιάννης Μαργαρώνης».



Με επιστολή τους στον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ευάγγελο Βενιζέλο τα τέσσερα Επιμελητήρια
της Κρήτης διαμαρτύρονται και προβληματίζονται αναφορικά με την είδηση ότι μέρος του χημικού
οπλοστασίου της Συρίας θα καταστραφεί στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου.



«Εμπορική αποστολή στην Αυστραλία» το θέμα της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο
Επιμελητήριο με τη συμμετοχή του προέδρου του φορέα και στελεχών Εξαγωγικών Επιχειρήσεων
του Νομού Χανίων.



Τα βασικά σημεία του στρατηγικού σχεδιασμού που πρέπει να χαράξει ο σύγχρονος ασφαλιστικός
διαμεσολαβητής προκειμένου να επιβιώσει της ύφεσης αναλύθηκαν κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής
εσπερίδας για ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΧ με
συνδιοργανωτή το Επιμελητήριο.



«Ψηφίζω συμπαράσταση» η νέα κοινή δράση Επιμελητηρίου και Εμπορικών συλλόγων Χανίων για
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την οικονομική ενίσχυση των κοινωνικών ιδρυμάτων των Χανίων. Διακόσιες μικρές κάλπες στήθηκαν
σε εμπορικές επιχειρήσεις της πόλης, άνοιξαν την Μ. Εβδομάδα (Απρίλιος 2014) και στη συνέχεια
τα χρήματα αποδόθηκαν στα ιδρύματα.


Ημερίδα για την νέα υγειονομική νομοθεσία οργάνωσε το ΕΒΕΧ σε συνεργασία με το Τμήμα
Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Χανίων.
Όπως επισημάνθηκε ανοίγουν επιχειρήσεις εστίασης ενώ περισσότερες ενάρξεις από διαγραφές
καταγράφονται στο Μητρώο του ΕΒΕ.



Τα προϊόντα της εταιρείας «Atradius» το θέμα της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε με την
συνεργασία του ΕΒΕΧ στην αίθουσα διαλέξεων του φορέα. Τα προϊόντα της Atradius αφορούν την
ασφάλιση της επί πιστώσει πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών.



Συνάντηση – σύσκεψη προέδρων και διευθυντών των Επιμελητηρίων της Κρήτης στο Ρέθυμνο με
θέματα, βιωσιμότητα Επιμελητηρίων, τουριστική προβολή – Ευρωπαϊκά προγράμματα και
πρόγραμμα «Καθαρά χέρια». Στη συνάντηση το ΕΒΕΧ εκπροσώπησαν ο πρόεδρος Γιάννης
Μαργαρώνης και ο διευθυντής Γιώργος Γναφάκης.



Συμμετοχή του προέδρου Γιάννη Μαργαρώνη σε έκτακτες συνελεύσεις της ΚΕΕΕ και της ΕΣΕΕ
στην Αθήνα με θέμα την βιωσιμότητα των Επιμελητηρίων.



Συμμετοχή του προέδρου του ΕΒΕΧ σε ημερίδα του συλλόγου «Ιάρδανος» για τα τουριστικά
καταλύματα.



Συνάντηση προέδρων Επιμελητηρίων στην Αθήνα για την βιωσιμότητα των Επιμελητηρίων.



Συνάντηση στην Αθήνα με την διοικητή του ΟΑΕΕ κα. Κωτίδου και τον διοικητή του ΕΤΕΑΝ κ.
Γεροντούκο για υπηρεσιακά θέματα.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014


«Χαριστική βολή» τα νέα φορολογικά πρόστιμα για τις επιχειρήσεις επεσήμαναν λογιστέςφοροτεχνικοί σε ημερίδα για φορολογικά που διοργάνωσε το Επιμελητήριο με τη συνεργασία του
Οικονομικού Επιμελητηρίου, του Δικηγορικού συλλόγου, της ΟΕΒΕΧΝ και Εμπορικών Συλλόγων
του Νομού. Βασικός εισηγητής ο Αντώνης Μουζάκης λογιστής-φοροτεχνικός ο οποίος επεσήμανε

Επιμελητήριο Χανίων

6

ότι «σκοπός του νομοθέτη είναι ο συνετισμός και όχι η εξόντωση».


Τον απολογισμό δράσης 2013 του Επιμελητηρίου παρουσίασαν στα ΜΜΕ των Χανίων κατά την
διάρκεια συνέντευξης τύπου ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ και μέλη της ΔΕ του φορέα. «Σύγχρονο και
αυτάρκες το Επιμελητήριο στο τέλος του 2014», δήλωσαν.



Ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Θεοχάρης Τσούτσος και η Χημικός Μηχανικός
Σταυρούλα Τσουρνάκη ομιλητές στην ενημερωτική συνάντηση που διοργάνωσε το Επιμελητήριο
για τις δράσεις του έργου «Build up Skills». Το έργο αφορά στην ενίσχυση των δεξιοτήτων του
Εργασιακού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου των Χανίων σε θέματα Ενεργειακής
Αποδοτικότητας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.



Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν Επιμελητήριο Χανίων και ΤΕΙ Κρήτης με προγραμματικούς
άξονες συνεργασίας την εκπαίδευση – κατάρτιση, την έρευνα τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και την
επιχειρηματική ενημέρωση.



Το «πράσινο φως» για την δημιουργία 2ου Βιοτεχνικού Πάρκου στα Χανιά έδωσε η Επιτροπή
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης.



Στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της σχέσης του με τους τοπικούς φορείς το ΕΒΕΧ ξεκινά συνεργασία
με την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης με πρώτη δράση
την διοργάνωση ενός κύκλου σεμιναρίων και αποδέκτες μέλη του Επιμελητηρίου, επαγγελματίες,
φοιτητές και νέους με επιχειρηματικές ανησυχίες.



Σύσκεψη και B2B συναντήσεις στο ΕΒΕΧ με την Γερμανική αντιπροσωπεία της Περιφέρειας του
Καλβ. «Πρότυπο ανάπτυξης η Κρήτη με την διαμόρφωση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου
δηλώνει ο Γιάννης Μαργαρώνης». Η Γερμανική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τα Χανιά στο πλαίσιο
της ΕλληνοΓερμανικής συνέλευσης με σκοπό, την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των
Περιφερειών Κρήτης και Καλβ.



Συμμετοχή του προέδρου Γιάννη Μαργαρώνη σε συνάντηση εργασίας στα γραφεία του ΟΑΚ με
θέμα τις προσδοκώμενες ενέργειες και τον συντονισμό δράσεων για την τοπική ανάπτυξη και την
επιχειρηματικότητα. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης μεταξύ άλλων οι, Λευτέρης Κοπάσης,
Δ/νων Σύμβουλος ΟΑΚ Α.Ε. – Πρόεδρος «Α» ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Κρήτης, Γιώργος
Σταυρουλάκης, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού του
Πολυτεχνείου Κρήτης, Νίκος Διακουλάκης, Χημικός Μηχανικός, Εκπρόσωπος του ΤΕΕ στις
Επιτροπές Παρακολούθησης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ και πρ. Ειδικός Γραμματέας Υπουργείου
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Ανάπτυξης.


Κοπή βασιλόπιτας ΔΣ ΕΒΕΧ παρουσία των εργαζομένων του φορέα. Το «τυχερό φλουρί» κέρδισε
το μέλος του ΔΣ Άννα Δρακακάκη.



Συμμετοχή του Γιάννη Μαργαρώνη στην 4η συνεδρίαση του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού
Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Στη συνάντηση
συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, Αθανάσιος Λιάβας, Ιωάννης
Παπαευσταθίου, Ευριπίδης Πετράκης, και οι, Κωνσταντίνος Ξιφαράς, εκπρόσωπος Τεχν.
Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τμ. Δυτ. Κρήτης) και Ελευθέριος Κοπάσης, εκπρόσωπος Ο.Α.Δ.Υ.Κ.



Συνάντηση προέδρου με τον Διευθυντή και στελέχη του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου
Χανίων για συνεργασία σε θέματα όπως ευρωπαϊκά προγράμματα κά.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014


«Ο υπερ-δανεισμός και η ισχύουσα παραγωγική βάση έθεσαν τα θεμέλια για τη σημερινή κρίση που
βιώνει η Ελλάδα» υπογράμμισε ο οικονομολόγος & συγγραφέας Αρίστος Δοξιάδης μιλώντας σε
ημερίδα για την επιχειρηματικότητα που διοργάνωσε το ΕΒΕΧ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του κ. Δοξιάδη «Το αόρατο Ρήγμα – θεσμοί και συμπεριφορές
στην ελληνική οικονομία».



Διασύνδεση φορέων, ενημέρωση δράσεων και καταγραφή των προβλημάτων των επιχειρηματιών του
Δήμου Αποκορώνου το θέμα εσπερίδας που διοργάνωσαν το ΕΒΕΧ και οι Εμπορικοί σύλλογοι
Χανίων και Καλυβών, στο Δημαρχείων Καλυβών.



«Κρητικά χέρια» είναι η πρόταση ανάληψης δράσης από τα τέσσερα Επιμελητήρια της Κρήτης για
την ταυτοποίηση, διαφοροποίηση, ανάδειξη και κατοχύρωση της τοπικής παραγωγής.



Η ανάλυση ενός επιχειρηματικού σχεδίου σε ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων το θέμα του
πρώτου δωρεάν σεμιναρίου ΕΒΕΧ – Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Πολυτεχνείου Κρήτης. Εισηγητές οι υποψήφιοι διδάκτορες του Πολυτεχνείου Π. Μανωλιτζάς και
Δ. Νίκλης.



Σε σύσκεψη στα Χανιά με θέμα την επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση του Αεροδρομίου συμμετείχε ο
πρόεδρος του ΕΒΕΧ Γιάννης Μαργαρώνης. Οι τοπικοί φορείς είπαν ομόφωνο όχι στην
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ιδιωτικοποίηση του Αερολιμένα Χανίων και εξέδωσαν ψήφισμα διαμαρτυρίας με παραλήπτες τους
αρμόδιους Υπουργούς.


Με ανακοίνωση του στον τοπικό τύπο το ΕΒΕΧ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού
των υπηρεσιών του, δημιούργησε δικό του κανάλι στο Youtube όπου ανεβάζει τα βίντεο των
εκδηλώσεών του.



Συμμετοχή του Γ.Γ. του ΕΒΕΧ Γιώργου Τραχαλάκη στην έκθεση EXPOFOOD στην Αθήνα.



«Βραχνάς» η έλλειψη ρευστότητας για τους εμπόρους των Χανίων διατυπώνει έρευνα της εταιρείας
«Sentiment Analysis» την οποία χρηματοδότησε το ΕΒΕΧ για λογαριασμό του Εμπορικού
Συλλόγου. Η έρευνα αποτυπώνει παράλληλα δυσαρέσκεια για τις κυβερνητικές & ευρωπαϊκές
πολιτικές.



Στο ΕΒΕΧ πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση της Αντιπεριφέρειας Χανίων για την
αναθεώρηση του χωροταξικού με ομιλητή τον θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Καλογερή.
Συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι πρόεδροι, ΕΒΕΧ Γιάννης Μαργαρώνης, ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης
Γιάννης Στρογγυλός, Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Κρήτης, Παντελής Πετσετάκης και
πρόεδροι βιοτεχνικών και επαγγελματικών σωματείων.



Ποσό 22 εκ. ευρώ προβλέπει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τους νέους αγρότες
επισημάνθηκε σε εκδήλωση που διοργάνωσε το ΕΒΕΧ με θέμα «Πράσινη επιχειρηματικότητα και
νέες τεχνολογίες». Παράλληλα έγινε ενημέρωση για όλα τα προγράμματα του Υπουργείου και τις
δυνατότητες χρηματοδότησης που δίνουν παράλληλα με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για τον
πρωτογενή τομέα.



Τα προβλήματα που απασχολούν τους επαγγελματίες του Δήμου Σφακίων κατέγραψε σε εκδήλωση
που διοργάνωσε στα Σφακιά το ΕΒΕΧ. Παράλληλα η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Χανίων
ενημέρωσε τους επιχειρηματίες της περιοχής για τις δραστηριότητες του φορέα.



Μέλος Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Χανίων συμμετείχε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έγινε στα
Χανιά για την ρίψη χημικών στη Μεσόγειο.



Συμμετοχή προέδρου Γιάννη Μαργαρώνη και Γ.Γ. Γιώργου Τραχαλάκη στη Γενική Συνέλευση της
ΚΕΕΕ στο Ηράκλειο.



Με τη στήριξη του ΕΒΕΧ η Ένωση Ιδιοκτητών Καθηγητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης
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Ν. Χανίων διοργανώνει εκδήλωση Επαγγελματικού Προσανατολισμού με θέμα «Επιλογή Σπουδών
και Επαγγέλματος».


Τα Επιμελητήρια Χανίων – Ρεθύμνου δίνουν στον τοπικό τύπο τις θέσεις τους για την
ιδιωτικοποίηση του Αερολιμένα Χανίων.



Συμμετοχή του Γιάννη Μαργαρώνη σε συνεδρίαση της Αναπτυξιακής στο Ηράκλειο.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014


Σεμινάριο για την “Διανοητική ιδιοκτησία, την κατοχύρωση των εφευρέσεων και την στρατηγική για
την προστασία τους” πραγματοποιούν στο ΕΒΕΧ, το Επιμελητήριο και η Μονάδα Καινοτομίας &
Επιχειρηματικότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ομιλητής ο διευθυντής καταθέσεων και
χορηγήσεων τίτλων στον ΟΒΙ, Κωνσταντίνος Αμπατζής.



Η ΕΕΔΕ ανακοινώνει ότι προχωρά στη διοργάνωση ενός Μεταπτυχιακού προγράμματος στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων το οποίο θα υλοποιηθεί για 3η φορά στα Χανιά (έναρξη Μάιος 2014) υπό
την αιγίδα του Επιμελητηρίου.



Η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΟΑΕΕ το θέμα της συνάντησης που είχαν στο ΕΒΕΧ
ο πρόεδρος και μέλη της Δ.Ε. του Επιμελητηρίου με τον Χανιώτη βουλευτή της ΝΔ Μανούσο
Βολουδάκη και τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδη. Όπως επισημάνθηκε «το 52% των
επιχειρηματιών αδυνατεί να καταβάλει εισφορές στον ΟΑΕΕ».



Με νέα εργαλεία και δράσεις θα προωθηθεί ο αγροτουρισμός όπως επισημάνθηκε σε εκδήλωση που
διοργάνωσε το ΕΒΕΧ σε συνεργασία με την Ένωση Αγροτουρισμού Κρήτης και το Σύνδεσμο
Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδας. «Παρά την έλλειψη θεσμικού πλαισίου τόνισαν οι ομιλητές, ο
αγροτουρισμός αναπτύσσεται συνεχώς στη χώρα μας».



Στην 48ωρη απεργία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων συμμετέχουν οι
εργαζόμενοι του ΕΒΕΧ διαμαρτυρόμενοι για τα σχέδια συρρίκνωσης των Επιμελητηρίων.



Σεμινάριο για την Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στις Επιχειρήσεις συνδιοργανώνουν ΕΒΕΧ
και Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πολυτεχνείου. Ομιλήτρια η Social Media
Manager Ιωάννα Αγγελιδάκη.
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Συμμετοχή του Α’ Αντιπροέδρου του ΕΒΕΧ Χρήστου Μυλωνάκη στο Συνέδριο με θέμα
«Επιμελώς Επιχειρείν 2014» στην Αθήνα.



Με επιστολή του στα Νησιωτικά Επιμελητήρια της Ελλάδας ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ γνωστοποιεί
την απόφαση των τεσσάρων Επιμελητηρίων της Κρήτης να είναι υποψήφιος στις εκλογές του
Insuleur για την δεύτερη θέση στο Διοικητικό συμβούλιο του φορέα.



Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου παρευρέθηκε στην συνάντηση αρμοδίων φορέων κατά την διάρκεια
της οποίας υπεγράφη από την πρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΥΑΧ Νίκη Αποστολάκη η παραχώρηση
χρήσης δικτύων και εγκαταστάσεων του Βιοτεχνικού Πάρκου Χανίων, στην ΔΕΥΑΧ.



Επιμελητήριο και ΟΕΒΕΝΧ ανακοινώνουν στον τοπικό τύπο την διοργάνωση ανοιχτής συζήτησης
με τους υποψηφίους δημάρχους Χανίων, το Μάιο στην αίθουσα διαλέξεων του ΕΒΕΧ. Στο
«τραπέζι» της συζήτησης θέματα όπως, τοπική οικονομική ανάπτυξη, τουρισμός κα.



Δεκαέξι ζευγάρια Κινέζων παντρεύτηκαν στην Αρχαία Απτέρα. Οι κινέζικοι γάμοι έγιναν στο
πλαίσιο του project “Rose wedding” που διοργανώνει η Διεύθυνση Τουρισμού της Σαγκάης σε
συνεργασία με τον Δήμο Χανίων, την Αντιπεριφέρεια Χανίων, το Σύλλογο Ξενοδόχων, το ΕΒΕΧ,
τον Εμπορικό Σύλλογο Χανίων κ.α.



Σε σύσκεψη φορέων στο Δήμο Χανίων για την διάβρωση των ακτών Αγ. Μαρίνας – Σταλού
συμμετείχε ο Γ. Μαργαρώνης.



Τον πρόεδρο επισκέφθηκαν στο ΕΒΕΧ αντιπροσωπείες του συνδέσμου ιστορικών καφέ της
Ευρώπης, στον οποίο συμμετέχει και το καφέ «Κήπος» των Χανίων.



Στη διήμερη συνέλευση του 3ου συνεδρίου της ΕΣΕΕ στην Κυλλήνη συμμετείχε ο πρόεδρος του
ΕΒΕΧ.



Εθιμοτυπική επίσκεψη στον πρόεδρο και μέλη της Δ.Ε. του ΕΒΕΧ, των υποψηφίων στις
Περιφερειακές εκλογές, Σεραφείμ Τσόκα και Μανώλη Σταματάκη.



Εθιμοτυπική επίσκεψη στον πρόεδρο και τη Διοίκηση του ΕΒΕΧ της υποψήφιας Ευρωβουλευτού
Αναστασίας Μανωλόπουλου και του Νίκου Νικολόπουλου («Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό»).



Επίσκεψη εν όψει εκλογών στον πρόεδρο και την Δ.Ε. του ΕΒΕΧ των υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ.
Αγοραστάκη και Ρομπόλη.
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Επίσκεψη στο ΕΒΕΧ του υποψηφίου Δημάρχου Πλατανιά Μανώλη Ντουντουλάκη.



Επιστολή Γιάννη Μαργαρώνη στον πρόεδρο της ΚΕΕΕ κ. Μίχαλο αναφορικά με την
αναιτιολόγητη και προκλητική καθυστέρηση στην αδειοδότηση του Επιχειρηματικού Πάρκου
Χανίων από το ΥΠΕΚΑ.



Συμμετοχή του προέδρου του Επιμελητηρίου στην Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ στο Ηράκλειο.

ΜΑΙΟΣ 2014


Εθιμοτυπική επίσκεψη στο ΕΒΕΧ του υποψηφίου Δημάρχου Χανίων Τάσου Βάμβουκα.



Εν όψει εκλογών επίσκεψη υποψηφίου δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη στον πρόεδρο και
την Διοίκηση του ΕΒΕΧ.



Εθιμοτυπική επίσκεψη στο ΕΒΕΧ του υποψηφίου Δημάρχου Χανίων Μανώλη Σκουλάκη.



Στο ΕΒΕΧ έγιναν οι B2B συναντήσεις Χανιωτών επιχειρηματιών – εξαγωγέων με εκπροσώπους της
εταιρείας «INTZEIDIS consulting» από τους οποίους ενημερώθηκαν για τις ευκαιρίες
δραστηριοποίησης τους στη Γερμανία.



Σε αίθουσα του ΕΒΕΧ φιλοξενείται ημερίδα για το ασφαλιστικό για τα μέλη της Ένωσης
Συντακτών (ΕΣΗEΠΗΝ) στα Χανιά στην οποία συμμετέχουν η Διευθύντρια του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ
(πρώην ΤΣΠΕΑΘ) κ. Φλώρου και η πρόεδρος του, κ. Αντωνοπούλου. Την ημερίδα διοργάνωσαν η
Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Ηπείρου Πελοποννήσου Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ) και το
Επικουρικό Ταμείο Ασφάλισης Συντακτών (ΤΕΑΣ). Οι κυρίες Φλώρου και Αντωνοπούλου
επισκέφθηκαν και τον πρόεδρο του ΕΒΕΧ.



Δωρεάν σεμινάρια οργανώνει στα Χανιά και στο ΕΒΕΧ το ΕλληνοΑμερικανικό Επιμελητήριο
Τουρισμού. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε Επαγγελματίες Τουρισμού και σε παραγωγούς βιοτέχνες,
μεταποιητές & εξαγωγείς τροφίμων – ποτών.



Συνέντευξη του προέδρου Γιάννη Μαργαρώνη στην εφημερίδα Κρητικά Νέα: «Η κυβέρνηση
,δηλώνει, οφείλει να δέχεται τις προτάσεις των Επιμελητηρίων και να είναι κοντά στα προβλήματά
μας».



Με ανακοίνωση του το ΕΒΕΧ καλεί τα μέλη του επαγγελματοβιοτέχνες και εμπόρους όπως στις
επερχόμενες, περιφερειακές, δημοτικές εκλογές και ευρωεκλογές να υποστηρίξουν με την ψήφο τους
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στο ψηφοδέλτιο της προτίμησης τους, υποψήφιους επαγγελματίες ΕΒΕ και γενικότερα
μικρομεσαίους επιχειρηματίες ικανούς να υπερασπίσουν στο χώρο τους τα συμφέροντα των
επαγγελματιών και της μικρομεσαίας επιχείρησης.


Με επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος Γιάννη Μανιάτη και κοινοποίηση στο ΕΤΕΑΝ ο
πρόεδρος Γιάννης Μαργαρώνης του ζητά να επιληφθεί για την άμεση εξόφληση των δικαιούχων του
προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» ώστε να εξυπηρετηθεί τόσο ο πολίτης όσο και ο μικρός
βιοτέχνης που πλήττονται από την δυσμενή οικονομική συγκυρία.



Την προεδρία του Insuleur για την επόμενη διετία θα έχει η Ελλάδα αφού η εκλογική διαδικασία
που έγινε στις Βρυξέλλες ανέδειξε, νέο πρόεδρο του Δικτύου Ευρωπαϊκών νησιωτικών
Επιμελητηρίων τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά Γιώργο Μπενέτο και στη
θέση του οικονομικού επόπτη τον πρόεδρο του ΕΒΕΧ, Γιάννη Μαργαρώνη.



Το μουσείο τυπογραφίας στο ΒΙΟΠΑ επισκέφθηκαν συνοδευόμενοι από τον πρόεδρο του ΕΒΕΧ,
ο πρόεδρος του ΕλληνοΑμερικανικού Τουριστικού Επιμελητηρίου Γιώργος Τριβιζάς και η γενική
Διευθύντρια του φορέα Aναίς Ντιτρίς.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014


Έρευνα της Sentiment Analysis στο πλαίσιο του Αγροτικού Αυγούστου για λογαριασμό του ΕΒΕΧ,
δείχνει, ότι υπάρχει ζήτηση κρητικών προϊόντων από Έλληνες και ξένους καταναλωτές. Ντόπιο μέλι,
βότανα και λάδι θέλουν οι ερωτηθέντες στα ράφια των σούπερ μάρκετ που ταυτόχρονα δήλωσαν
ενθουσιασμένοι από τη γευστική αξία των τοπικών προϊόντων.



Στη συνάντηση των αδελφοποιημένων πόλεων της Ελλάδας με την πόλη της Πάφου συμμετέχει το
Επιμελητήριο Χανίων (μέλος του δικτύου) δια του προέδρου του, Γιάννη Μαργαρώνη. Το πρώτο
εξάμηνο του 2015 το ΕΒΕΧ αναλαμβάνει την προεδρία του Δικτύου.



Δίδεται στη δημοσιότητα ενημερωτικό δελτίο του ΕΒΕΧ για τις εξαγωγές τα έτη 2010-2013.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής από το 2010 υπάρχει μια τάση αύξησης
των εξαγωγών τόσο σε επίπεδο Κρήτης όσο και σε επίπεδο Νομού Χανίων.



Σε υπογραφή συμφώνου αδελφοποίησης προχώρησαν τα Επιμελητήρια Χανίων και Πειραιά με
στόχο τον κοινό σχεδιασμό και την υλοποίηση προτάσεων και έργων ώριμων προς ένταξη στο ΣΕΣ
2014-2020.
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Σύμφωνα με παγκρήτια έρευνα της ΕΣΕΕ για τον τουρισμό που παρουσιάστηκε στο ΕΒΕΧ, τα
Χανιά προσελκύουν τουρίστες με «παχύ» πορτοφόλι. Την έρευνα διενήργησε το Ινστιτούτο
Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) της ΕΣΕΕ σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εμπορικών
Συλλόγων Κρήτης και τα Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια του νησιού. Στο περιθώριο της
εκδήλωσης έγινε αδελφοποίηση του ΕΒΕΧ με το ΕΒΕΠ.



Συνάντηση

με

εκπροσώπους

του

ΕΒΕΧ,

της

Ομοσπονδίας

και

των

συλλόγων

Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων είχε στο Επιμελητήριο ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ
Γιώργος Σταθάκης. Αυτό που επισημάνθηκε είναι το γεγονός ότι λόγω της υψηλής φορολόγησης οι
μικρομεσαίοι βρίσκονται σε απόγνωση και οδηγούνται σε διακοπή επαγγέλματος.


Συμμετοχή Γιάννη Μαργαρώνη στο Συνέδριο Ελληνικής Προεδρίας στην Αθήνα για την
χρηματοδότηση της Έρευνας της Καινοτομίας και της Ανάπτυξης.



Συμμετοχή προέδρου ΕΒΕΧ σε σύσκεψη στο Υπουργείο Ανάπτυξης στην Αθήνα για το νέο πάρκο
– ΕΠΙΧΕΙΠΑ.



Συμμετοχή Γιάννη Μαργαρώνη στη συνεδρίαση της Αναπτυξιακής στο Ηράκλειο.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014


Συμμετοχή Γιάννη Μαργαρώνη στη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής στο Ηράκλειο και
στην παρουσίαση στη Περιφέρεια Κρήτης του προγράμματος ΣΕΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020.



Ξεκινά από πέντε φοιτητές που κάνουν την πρακτική τους άσκηση στο Επιμελητήριο Χανίων η
διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων των ατομικών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες
στο Μητρώο του φορέα. Η επικοινωνία με τις επιχειρήσεις γίνεται τηλεφωνικά.



Στο δυναμικό του ΕΒΕΧ εντάσσονται για πέντε (5) μήνες τρεις (3) υπάλληλοι στο πλαίσιο του
προγράμματος Κοινωφελούς απασχόλησης για την ψηφιοποίηση των αρχείων ΑΕ από την
Διεύθυνση Εμπορίου.



Συμμετοχή του προέδρου του ΕΒΕΧ σε δύο συσκέψεις της ΕΣΕΕ στην Αθήνα (Επιτροπή
παρεμπορίου - επιτροπή τουρισμού)



Έρευνα της Sentiment Analysis για λογαριασμό του ΕΒΕΧ με αντικείμενο τη αξιολόγηση των
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υπηρεσιών του Επιμελητηρίου. Η έρευνα έγινε τηλεφωνικά σε 673 επιχειρήσεις – μέλη του
φορέα. Στην έρευνα μεταξύ άλλων το 46,1% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει θετικά το έργο της
σημερινής διοίκησης, ενώ το 82,3% συμφωνεί με τις δράσεις του ΕΒΕΧ για την στήριξη των
τοπικών προϊόντων και των επιχειρήσεων.


Επαφές προέδρου με νεοεκλεγέντες δημάχους και περιφερειακούς συμβούλους Ν. Χανίων.



Συνάντηση Μαργαρώνη με τον καθηγητή Ευάγγελο Γρηγορούδη (Πολυτεχνείο Κρήτης, Αν.
Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης) στο πλαίσιο προετοιμασίας του
ΕΒΕΧ για εξυπηρέτηση καινοτομικής επιχειρηματικότητας και νεοφυών επιχειρήσεων.



Συνάντηση προέδρου ΕΒΕΧ με τον Πρόεδρο του ΔΣ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων κ.
Μαρακάκη για την παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιμελητηρίου και συζήτηση
για το πλαίσιο εξυπηρέτησης καινοτομικής επιχειρηματικότητας και νεοφυών επιχειρήσεων στο
ν. Χανίων.



Συνάντηση Γ. Μαργαρώνη με την συμβουλευτική εταιρεία ΕΤΑΜ από το Ηράκλειο για
συνεργασία στην αξιοποίηση των διαρθρωτικών προγραμμάτων.



Συναντήσεις και επαφές Προέδρου ΕΒΕΧ με τους προέδρους των άλλων ΕΒΕ Κρήτης για την
υιοθέτηση από κοινού της πρότασης δημιουργίας «Παγκρήτιας Δομής Ενίσχυσης
Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης».

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014


Με ανακοίνωσή του στο τοπικό τύπο το Επιμελητήριο Χανίων γνωστοποιεί την διοργάνωση
εμπορικής αποστολής στη Σλοβακία και καλεί τα ενδιαφερόμενα μέλη του να συμμετάσχουν.



Με επιστολή του στον Υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη και κοινοποίηση στη ΚΕΕΕ,
ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Γιάννης Μαργαρώνης ζητά άμεση αναθεώρηση της απόφασης για
επιβολή ΕΝΦΙΑ στις μεταποιητικές επιχειρήσεις, προκειμένου αυτές να μπορέσουν να
κρατηθούν ζωντανές συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της απασχόλησης.



Με επιστολή του στον Υπουργό Οικονομικών και κοινοποίηση στην ΚΕΕΕ και στους
βουλευτές των Χανίων, ο πρόεδρος Γιάννης Μαργαρώνης χαρακτηρίζει απαράδεκτο το γεγονός
ότι για τη λήψη φορολογικής ενημερότητας απαιτείται η πλήρης εξόφληση του φόρου
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εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ και τον παρακαλεί για τις δικές του ενέργειες.


Μέσα από τα επιδοτούμενα προγράμματα ΤΟΠΣΑ-ΤΟΠΕΚΟ, δημιουργούνται νέες θέσεις
εργασίας στα Χανιά. Η παρουσίασή τους έγινε με τη συνεργασία του ΕΒΕΧ στην αίθουσα
διαλέξεων του φορέα.



Με επιστολή του στους βουλευτές των Χανίων ο Γιάννης Μαργαρώνης τους ευχαριστεί για την
συμβολή τους στην ψήφιση της τροπολογίας για τον Τουρισμό – Αγροτουρισμό.



Συμμετοχή προέδρου ΕΒΕΧ με κατάθεση πρότασης, σε ημερίδα στο Επαγγελματικό
Επιμελητήριο Αθηνών με θέμα την βιωσιμότητα των Επιμελητηρίων. Στην ημερίδα
συμμετείχαν και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014


Έντεκα Χανιώτικες επιχειρήσεις από τον χώρο τροφίμων – ποτών συμμετείχαν στην εμπορική
αποστολή που διοργάνωσε το ΕΒΕΧ στην πόλη Trnava της Σλοβακίας με στόχο την σύσφιξη
των σχέσεων και την προώθηση των Κρητικών προϊόντων στη Σλοβάκικη αγορά. Στο περιθώριο
της αποστολής έγινε και αδερφοποίηση του ΕΒΕΧ με το Επιμελητήριο της Trnava.



Συνάντηση Γιάννη Μαργαρώνη με τον πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης Βασίλη Διγαλάκη με
σκοπό την συνεργασία του Επιμελητηρίου με το ΑΕΙ του νησιού.



Συνάντηση προέδρου και Α’ αντιπροέδρου του ΕΒΕΧ κκ. Μαργαρώνη – Μυλωνάκη με
νεοεκλεγέντες δημάρχους Χανίων για θέματα τουρισμού και ιδιωτικοποίησης Αερολιμένα Ν.
Χανίων. Στην συνάντηση συμμετείχαν οι Δήμαρχοι, Χανίων Τάσος Βάμβουκας, Αποκορώνου
Χαράλαμπος Κουκιανάκης, Σφακίων Παύλος Πολάκης, Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης,
Κισσάμου Θεόδωρος Σταθάκης και Κανδάνου Αντώνης Περράκης. Επίσης συμμετείχε ως
εκπρόσωπος της Περιφέρειας ο Περιφερειακός σύμβουλος κ. Δημήτρης Μιχελογιάννης.



Συνάντηση προέδρου ΕΒΕΧ Γιάννη Μαργαρώνη με το προεδρείο του συλλόγου βαφέων –
φανοποιών για θέματα που αφορούν τον κλάδο τους.



Συνάντηση – συνεργασία προέδρου και μελών της Διοίκησης του ΕΒΕΧ με μέλη της Διοίκησης
του Επιμελητηρίου Φρανκφούρτης για θέματα επιμόρφωσης, τουρισμού, ευρωπαϊκά
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προγράμματα, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, και προώθηση προϊόντων.


Συνάντηση συνεργασίας Γιάννη Μαργαρώνη με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου
Κισσάμου κ. Γ. Ανουσάκη για θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα στην Κίσαμο.



Συμμετοχή Γ.Γ. ΕΒΕΧ Γιώργου Τραχαλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.



Με ανακοίνωσή του στον τοπικό τύπο το Επιμελητήριο Χανίων γνωστοποιεί στα μέλη του την
διοργάνωση εμπορικής αποστολής στη πόλη Μοναστήριο της FYROM.



Με επιστολή του στον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων κ. Δασκαλάκη, ο πρόεδρος
Γιάννης Μαργαρώνης μεταφέρει ομόφωνη απόφαση της Δ.Ε. και των νεοεκλεγέντων Δημάρχων
των Χανίων ζητώντας την νομική στήριξη του Δ.Σ. Χανίων στην κλιμάκωση των ενεργειών για
την ματαίωση της ιδιωτικοποίησης του Αερολιμένα Χανίων.



Με κοινή επιστολή τους οι Αντιπεριφερειάρχες, οι δήμαρχοι και τα Επιμελητήρια Χανίων –
Ρεθύμνου ζητούν την παρέμβαση του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για την ματαίωση της
ιδιωτικοποίησης του Αεροδρομίου Χανίων.



Συμμετοχή Γιάννη Μαργαρώνη σε ΔΣ της ΕΣΕΕ στην Αθήνα.



Συμμετοχή προέδρου ΕΒΕΧ στη Γενική Συνέλευση ΚΕΕΕ στη Θεσσαλονίκη.



Συμμετοχή Γ. Μαργαρώνη στην παρουσίαση της πρότασης των ΕΒΕ Κρήτης για τη
δημιουργία «Παγκρήτιας Δομής Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης»
στον Πρύτανη και αντιπρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης κκ. Βασίλη Διγαλάκη και Νικόλαο
Νικολαΐδη αντίστοιχα.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014


Με ανακοίνωσή του στον τοπικό τύπο το Επιμελητήριο Χανίων ενημερώνει τα μέλη του για την
πραγματοποίηση εκδήλωσης προώθησης των Χανιώτικων προϊόντων στις αγορές της
Σλοβακίας, Τσεχίας, Ουγγαρίας και Πολωνίας.



Στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων των τουριστών που προέρχονται από την ομάδα των
χωρών του Βίσεγκραντ (Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία και Σλοβακία) βρίσκεται η Κρήτη όπως
επισημάνθηκε κατά την διάρκεια συνάντησης στο ΕΒΕΧ επιχειρηματιών των Χανίων με μέλη
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της αποστολής του Βϊσεγκραντ. Η αποστολή απαρτίζονταν μεταξύ άλλων από πρεσβευτές,
πρόξενους και εμπορικούς ακόλουθους των προαναφερόμενων χωρών.


Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «GSSKILLS» στο Eibar της Ισπανίας υδραυλικοί
και ηλεκτρολόγοι μέλη του ΕΒΕΧ για ανταλλαγή τεχνογνωσίας με Ευρωπαίους συναδέλφους
τους. Από την Ελλάδα εκτός του Επιμελητηρίου Χανίων που είναι και ο συντονιστής εταίρος,
συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση (ΕΚΤΕ), ο Ευρωπαϊκός
οργανισμός «Les compagnous olu Devoir et olu tour ole France» από τη Γαλλία και η εταιρεία
για την οικονομική ανάπτυξη «De babarrena Debegesa» από την Ισπανία.



Με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου νέα σύσκεψη φορέων των Χανίων στο ΕΒΕΧ με θέμα την
ιδιωτικοποίηση του Αεροδρομίου Χανίων.



Με το δικό του περίπτερο το οποίο πλαισίωναν εννέα Χανιώτικες Επιχειρήσεις συμμετείχε στη
Διεθνή Έκθεση τροφίμων και ποτών SIAL στο Παρίσι το Επιμελητήριο. Την αποστολή
συνόδευαν ο πρόεδρος Γιάννης Μαργαρώνης ο Β’ Αντιπρόεδρος Μ. Χαιρετάκης και ο
αναπληρωτής διευθυντής Μ. Παπαβασιλείου.



Με τη συνεργασία Επιμελητηρίου και Πολυτεχνείου Κρήτης πραγματοποιήθηκε στο
Δημαρχείο του Αποκόρωνα «παρουσίαση του προγράμματος Leonardo STRAT Training» που
αφορά μια κοινή Ευρωπαϊκή στρατηγική στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.



Στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις στρέφονται ολοένα και περισσότερες γυναίκες στη Κρήτη
όπως επισημάνθηκε στην ημερίδα για την γυναικεία επιχειρηματικότητα που έγινε στο ΕΒΕΧ
με τη συνεργασία του φορέα και διοργανωτή, το Δίκτυο παρέμβασης γυναικών Κρήτης.



Ξεσηκωμός φορέων για την ιδιωτικοποίηση του Αεροδρομίου Χανίων. Σε νέα σύσκεψη στο
ΕΒΕΧ αποφασίστηκε η προσφυγή του Δήμου Χανίων στη Δικαιοσύνη για την αναζήτηση
φόρμουλας προκειμένου να αγορασθούν οι εγκαταστάσεις του Αερολιμένα ώστε να εγγυηθεί ο
δημόσιος χαρακτήρας τους.



Με ευχαριστήριο της στον τοπικό τύπο η Χανιώτικη εταιρείας AVOEL ευχαριστεί το
Προεδρείο της Δ.Ε. και το προσωπικό του ΕΒΕΧ για την αρωγή στη συμμετοχή όσο και στη
διάκριση της εταιρείας, στη Παγκόσμια Έκθεση SIAL της Γαλλίας.



Συμμετοχή Α’ Αντιπροέδρου ΕΒΕΧ Χρήστου Μυλωνάκη σε ευρεία σύσκεψη φορέων στην
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Αθήνα για την ιδιωτικοποίηση του Αεροδρομίου Χανίων.


Συμμετοχή Β’ Αντιπροέδρου ΕΒΕΧ Μιχάλη Χαιρετάκη στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Επιχειρήσεων στις Βρυξέλλες.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014


Παρουσιάστηκε στο ΕΒΕΧ το πρόγραμμα για την Ανάπτυξη και την Στρατηγική μικρομεσαίων
Αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Την εσπερίδα διοργάνωσαν η Περιφέρεια Κρήτης, το Επιμελητήριο
Χανίων και το Εργαστήριο Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης.



Διημερίδα για τον θεσμό της διαμεσολάβησης διοργάνωσαν στο ΕΒΕΧ ο Δικηγορικός Σύλλογος
Χανίων και το Επιμελητήριο. «Εφικτή η δημιουργία κέντρου κατάρτισης διαμεσολαβητών στη
Κρήτη» δήλωσε ο Γ.Γ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης Νίκος Κανελόπουλος.



Με κοινή επιστολή τους στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα οι πρόεδροι
των τεσσάρων Επιμελητηρίων της Κρήτης ζητούν απαλλαγή καταβολής ΦΠΑ από τις εξαγωγικές
επιχειρήσεις ελαιολάδου για το τρέχον ελαιοκομικό έτος.



Κυκλοφοριακό, παλιά πόλη και παραεμπόριο μεταξύ των θεμάτων που συζήτησαν κατά την
διάρκεια συνάντησης τους στο ΕΒΕΧ, ο πρόεδρος του φορέα Γιάννης Μαργαρώνης και ο
Διευθυντής Αστυνομίας Χανίων Ανδρέας Δασκαλάκης.



Σεμινάριο για το «e-business και digital marketing» στο ΕΒΕΧ. Ομιλητής ο Services Manager
στην Εταιρεία Sleed, Ευάγγελος Κοτσώνης.



«Επιχειρηματικότητα σε κρίση – στο μυαλό του πελάτη» το θέμα της εκδήλωσης που
συνδιοργάνωσαν στο ΕΒΕΧ, το Επιμελητήριο και ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
Χανίων.



Με επιστολή του στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γεράσιμο Γιακουμάτο και
κοινοποίηση στον πρόεδρο της ΚΕΕΕ και τους προέδρους των Επιμελητηρίων της χώρας, ο
Γιάννης Μαργαρώνης αναφέρεται σε μια σειρά από παρατηρήσεις για το νέο σχέδιο νόμου
αναφορικά με την τροποποίησή του ΓΕΜΗ, τον εκσυγχρονισμό της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας
κ.α.
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Συνάντηση προέδρου ΕΒΕΧ με τον αντιδήμαρχο Χανίων κ. Μαράκη για το θέμα του ΒΙΟΠΑ.



Συνάντηση Γ. Μαργαρώνη με την επιτροπή ενέργειας του ΕΒΕΧ για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ
κατ’ οίκον».



Συνάντηση Μαργαρώνη με προέδρους εμπορικών συλλόγων Ν. Χανίων για θέματα όπως
φορολογικά, ασφαλιστικά, παρεμπόριο κα.



Συμμετοχή προέδρου ΕΒΕΧ σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Χανίων με θέμα την χωροθέτηση του
Δικαστικού Μεγάρου.



Συνάντηση Γιάννη Μαργαρώνη με Δήμαρχο Χανίων και προέδρους, συλλόγων εστίασης,
καταστηματαρχών Δημοτικής Αγοράς και Εμπορικών Συλλόγων για θέματα που τους απασχολούν.



Συμμετοχή προέδρου ΕΒΕΧ σε σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Χανίων για την αποτροπή της
ιδιωτικοποίησης του Αεροδρομίου Χανίων.



Συμμετοχή Γιάννη Μαργαρώνη σε διεθνές συνέδριο της ΕΣΕΕ στη Θεσσαλονίκη.



Συμμετοχή προέδρου, Γ. Γ. και Διευθυντή του ΕΒΕΧ στη Γ.Σ. της ΚΕΕΕ στις Σέρρρες.



Συμμετοχή Γ. Μαργαρώνη στη συνάντηση των ΕΒΕ Κρήτης στο Ηράκλειο παρουσία του
Διευθυντή της Αναπτυξιακής Κρήτης ΑΕ. κ. Α. Φραγκάκη με αντικείμενα:
o τη παρουσίαση από ΕΒΕΗ ενός προγράμματος ενίσχυσης της προώθησης της κρητικής
παραγωγής λαϊκής τέχνης «Κρητικά Χέρια»
o τη συζήτηση περαιτέρω προώθησης της πρότασης για τη δημιουργία «Παγκρήτιας Δομής
Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης».

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014


Παράπονα για το οδικό δίκτυο εκφράζουν επισκέπτες της Δυτικής Κρήτης σε έρευνα που
παρουσιάστηκε στα Χανιά και την οποία συντόνισε το ΜΑΙΧ, ενώ για την εκδήλωση παρουσίασης
συνεργάστηκαν Πολυτεχνείο Κρήτης, Οικονομικό και Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο και η
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ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ.


Εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προγράμματα χρειάζονται οι νησιωτικές περιοχές όπως τονίσθηκε
κατά την διάρκεια του συνεδρίου του Insuleur που έγινε στο ΚΑΜ παρουσία του προέδρου της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΕΚΕ) Henry Malosse. Το συνέδριο με
θέμα «Smart Islands» διοργάνωσαν η ΟΕΚΕ, το Insuleur και το Επιμελητήριο Χανίων.



«Το νέο ΕΣΠΑ θα στηρίξει την νησιωτική οικονομία» όπως τονίσθηκε κατά τη διάρκεια της 36ης
Συνέλευσης του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ) που έγινε στο
Επιμελητήριο Χανίων. Στην συνέλευση που έγινε παρουσία του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας Β. Κεγκέρογλου συμμετείχαν πρόεδροι, αντιπρόεδροι και μέλη ΔΣ από
δεκατέσσερα Επιμελητήρια της χώρας.



«Επαναπροσδιορίζοντας το επιχειρηματικό οικοσύστημα» το θέμα της εκδήλωσης που
συνδιοργάνωσαν στο ΕΒΕΧ, το ΕλληνοΑμερικανικό Επιμελητήριο, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το
Επιμελητήριο Χανίων στην αίθουσα διαλέξεων του φορέα.



Με επιστολή τους στους Υπουργούς, Οικονομικών και Ναυτιλίας – Αιγαίου κκ. Χαρδούβελη και
Βαρβιτσιώτη, οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων Κρήτης, Θεσσαλονίκης και Κυκλάδων ζητούν την
ακτοπλοϊκή σύνδεση των περιοχών τους με στόχο την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη, την αύξηση
του μεταφορικού έργου, την τόνωση των εμπορικών συναλλαγών και την ενίσχυση της εταιρικής
συνοχής της χώρας.



Συμμετοχή Γιάννη Μαργαρώνη σε συνεδρίαση της Αναπτυξιακής στο Ηράκλειο.



Συμμετοχή προέδρου ΕΒΕΧ στην Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου στην Αθήνα.



Συμμετοχή Α’ Αντιπροέδρου ΕΒΕΧ Χρήστου Μυλωνάκη στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού
PHILOXENIA στην Θεσσαλονίκη.
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Νομική Υπηρεσία

Η νομική υπηρεσία του Επιμελητηρίου Χανίων έχει ως βασικό σκοπό τη νομική υποστήριξη του
Επιμελητηρίου Χανίων και των μελών του, μέσω της νομικής εκπροσώπησης, της νομικής τεκμηρίωσης των
θεμάτων ημερησίας διάταξης της Δ.Ε. και του Δ.Σ., την παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων
προς τα όργανα της Διοίκησης και την εν γένει παροχή δωρεάν νομικών συμβουλών προς τα μέλη του
Επιμελητηρίου.
Στο πλαίσιο αυτό η νομική υπηρεσία κατά το έτος 2014 έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:


Σύνταξη προκηρύξεων και επιμέλεια διαγωνισμών Επιμελητηρίου για την προμήθεια μηχανημάτων
ωρομέτρησης και τη μίσθωση ενός καταστήματος στο ισόγειο του Επιμελητηρίου. Επίσης σύνταξη
προγραμματικής σύμβασης για ψηφιακές υπηρεσίες Επιμελητηρίου Χανίων για την μείωση της
γραφειοκρατίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.



Καθημερινή στήριξη των διοικητικών υπηρεσιών και γνωμοδοτήσεις για τα αιτήματα που
υποβάλλονται από τα μέλη του ΕΒΕΧ ή τρίτους στην υπηρεσία και αφορούν κατά κύριο λόγο την
παροχή εγγράφων ή και στοιχείων των μελών σε τρίτους.



Συνεχής ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν θέματα Ασφάλισης και νέων υπηρεσιών
για την υπηρεσία και τα μέλη, θέματα ΓΕΜΗ όπως ανακοίνωση εξόδου εταίρου Ο.Ε., αναγγελία
αυτεπάγγελτης λύσης εταιρείας από το ΓΕΜΗ κλπ.



Πραγματοποίηση δύο (2) ημερίδων σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων



Συνεργασία με τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Κρήτης με θέμα τη σύσταση κέντρου
διαμεσολάβησης με έδρα τα Χανιά και με συμμετοχή του Επιμελητηρίου Χανίων



Παροχή νομικών συμβουλών σε μέλη και πραγματοποίηση περίπου εξήντα (60) κατ' ιδίαν
συναντήσεων για θέματα που αφορούν κυρίως:
α) επτά (7) περιπτώσεις για Κατοχύρωση επωνυμίας, διακριτικού τίτλου και σήματος, μία (1)
περίπτωση διεκδίκησης ίδιας επωνυμίας από δύο (2) επιχειρηματίες
β) δέκα πέντε (15) περιπτώσεις για οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές επαγγελματιών και σύνταξη
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ενστάσεων
γ) τριάντα (30) περιπτώσεις υπόδειξης σύνταξης καταστατικού εταιριών και επιλογή εταιρικής
μορφής επιχείρησης
δ) μία (1) περίπτωση κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας
ε) μία (1) περίπτωση σύνταξης προσφυγής για απένταξη επιχείρησης από επιδοτούμενο πρόγραμμα


Γνωμοδοτήσεις στην Δ.Ε. και το Δ.Σ. για τα θέματα των συνεδριάσεων.

Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας

Το Επιμελητήριο Χανίων πραγματοποίησε με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων για το έτος 2014, είκοσι δύο (22) συνολικά σεμινάρια κατάρτισης εργοδοτών σε καθήκοντα
τεχνικού ασφαλείας. Από αυτά δύο (2) πραγματοποιήθηκαν στο Καστέλι και την Παλαιόχωρα. Συνολικά
εκπαιδεύτηκαν 740 περίπου επιχειρηματίες μέλη του Επιμελητηρίου. Για τους πρώτους μήνες του 2015
προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν περισσότερα από δεκαπέντε (15) νέα ανάλογα σεμινάρια, εκ των
οποίων τα έξι (6) αφορούν παροχή υπηρεσιών και εμπορικό και τα υπόλοιπα την βιοτεχνία.

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) –
Διοικητικής Επιτροπής (Δ.Ε.)
Να σημειωθεί ότι το 2014 πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου και
τριάντα οκτώ (38) της Διοικητικής Επιτροπής του.
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Ο τεχνικός σύμβουλος
Η ανάληψη του έργου για λογαριασμό του ΕΒΕΧ πραγματοποιήθηκε από την TTMI Consulting Ltd., στα
μέσα Φεβρουαρίου 2014.
Από τις πρώτες ενέργειες της εταιρείας ήταν η επεξεργασία του Απολογισμού των δραστηριοτήτων του
Επιμελητηρίου για τα έτη 2012 και 2013 και η ανάδειξη της εξέλιξης και βελτίωσης ή μη, των πεπραγμένων,
μεταξύ των δύο ετών, σε σχέση με τον αριθμό των ενεργειών ανά τομέα (εμπόριο, υπηρεσίες, βιοτεχνία,
κ.λπ.) αλλά και το είδος της δραστηριότητας. Ο επεξεργασμένος Απολογισμός αποτέλεσε ένα εργαλείο για
το Επιμελητήριο, ώστε να μπορέσει να εντοπίσει αδύναμα σημεία και να τα βελτιώσει, χαράζοντας και μέσω
αυτού του «εργαλείου», τη στρατηγική του για το επόμενο διάστημα.
Το βασικό θέμα με το οποίο ασχολήθηκε η εταιρεία ήταν, η βιωσιμότητα του Επιμελητηρίου λόγω της
άρσης της υποχρεωτικότητας της συνδρομής των μελών και η αύξηση των υπηρεσιών που αυτό θα
προσφέρει στα μέλη του.
Σχετικά με την υποστήριξη της νέας επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στο πλαίσιο του επόμενου
ΕΣΠΑ 2014-2020 και μετά από συναντήσεις με στελέχη αρμοδίων φορέων, το ΕΒΕ Χανίων αποφάσισε να
προχωρήσει σε δική του πρόταση και να την προωθήσει στα άλλα Επιμελητήρια. Διαμορφώθηκε έτσι, μια
καινοτόμος πρόταση για τη δημιουργία και λειτουργία μιας ευέλικτης δομής ενίσχυσης των αρχικών
σταδίων Νέας Επιχειρηματικότητας, κάθε τεχνολογικού επιπέδου, με σκοπό την αποτελεσματική και
καταλυτική παρέμβαση του ΕΒΕΧ (και των άλλων Επιμελητηρίων της Κρήτης) στην ανάπτυξη του κάθε
νομού. Η πρόταση για τη Δομή αυτή έγινε αποδεκτή από τα τρία άλλα Επιμελητήρια του νησιού και με
πρωτοβουλία του ΕΒΕ Χανίων πραγματοποιήθηκε σειρά συναντήσεων με τοπικούς φορείς ανάπτυξης όπως
το Πολυτεχνείο Κρήτης, η Περιφέρεια, η Τράπεζα Χανίων κ.α. Οι φορείς αυτοί, όπως προβλέπεται από την
πρόταση, αποτελούν τους θεσμικούς εταίρους στην υλοποίηση και λειτουργία της Δομής. Επιπλέον, έγιναν
συναντήσεις και παρουσιάσεις της πρότασης στον Περιφερειάρχη, σε στελέχη της Περιφέρειας σε Ρέθυμνο
και Ηράκλειο και σε στελέχη της Αρχής Διαχείρισης του ΠΕΠ Κρήτης.
Έτσι, εξ’ αιτίας της πρότασης αυτής τους τελευταίους μήνες του 2014, διαμορφώθηκε μια άτυπη ομάδα
εργασίας από τους συμβούλους των Επιμελητηρίων Κρήτης με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό της
συνεργασίας των Επιμελητηρίων και της καλύτερης τεκμηρίωσης των επιμέρους ενεργειών που απορρέουν
από την συνεργασία τους. Η ομάδα αυτή συνεργάζεται κάθε εβδομάδα μέσω διαδικτυακής σύνδεσης.
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Επίσης, όπως είναι συμβατική υποχρέωση της TTMI, αυτή διαθέτει επεξηγηματικές περιλήψεις των
ανοιχτών προκηρύξεων του ΕΣΠΑ για τις επιχειρήσεις με σκοπό την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του
ΕΒΕΧ.
Η ΤΤΜΙ είναι επίσης έτοιμη, κάθε φορά που υπάρχει προκήρυξη που αφορά ΜμΕ, να κάνει τη σχετική
παρουσίασή της σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, μέλη του ΕΒΕΧ, για να εξηγηθούν οι τρόποι καλύτερης
αξιοποίησης κάθε προκήρυξης από τις επιχειρήσεις του νομού.
Η εταιρεία συμμετείχε επίσης στις συζητήσεις για τις διοικητικές εξελίξεις στην εταιρεία ΒΙΟΠΑ ΑΕ με
επανειλημμένες συναντήσεις με το ΔΣ της εταιρείας καθώς και με ένοικους του ΒΙΟΠΑ Χανίων.
Αναφορικά με τη συμμετοχή του ΕΒΕ Χανίων σε προγράμματα, και παρότι δεν υπήρχαν προκηρύξεις
ΕΣΠΑ στη περίοδο αναφοράς, η εταιρεία συμμετείχε στις εργασίες ομάδων που είτε ζήτησαν ή προσέφεραν
ευκαιρία συνεργασίας του ΕΒΕ Χανίων με υφιστάμενες κοινοπραξίες.
Ειδικότερα και σύμφωνα με συμβατική υποχρέωση της εταιρείας, εξετάστηκε σειρά δυνητικών συνεργασιών
με φορείς του εξωτερικού με σκοπό την υποβολή πρότασης έργου σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Πρόσφατα
διαμορφώθηκε και οριστικοποιήθηκε μια κοινοπραξία με σκοπό την υποβολή ευρωπαϊκού έργου εντός των
πρώτων μηνών του 2015, με συντονισμό του ΕΒΕ Χανίων και αντικείμενο, την δημιουργία πλατφόρμας
εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών του τουριστικού κλάδου σε διάφορες γλώσσες.
Στο πλαίσιο συνεργασίας με τα άλλα Επιμελητήρια της Κρήτης η TTMI συνέδραμε καθοριστικά στην
διαβούλευση του Προγράμματος της Έξυπνης Εξειδίκευσης από την Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ
Κρήτης για την υποβολή κοινού Υπομνήματος τον Ιανουάριο του 2015. Επίσης, συνεργάζεται στο έργο της
προώθησης τοπικών προϊόντων στον τουριστικό κλάδο (ξενοδοχεία και εστίαση) και στην οργάνωση του
Forum (συνέδριο και συναντήσεις Β2Β) που πραγματοποιείται ετησίως προς το σκοπό αυτό.
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Φωτογραφικά στιγμιότυπα

Ημερίδα για τα φορολογικά με ομιλητή τον λογιστή-φοροτεχνικό Αντώνη Μουζάκη |
Φεβρουάριος 2014 - ΕΒΕΧ.
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Ημερίδα για την επιχειρηματικότητα με ομιλητή τον οικονομολόγο Αρίστο Δοξιάδη. |
Μάρτιος 2014 - ΕΒΕΧ.
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Παρουσίαση Παγκρήτιας έρευνας της ΕΣΕΕ για τον τουρισμό | ΕΒΕΧ, Ιούνιος 2014.
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Αδελφοποίηση ΕΒΕΧ με Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά. | Ιούνιος 2014
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Συνάντηση αδελφοποιημένων ελληνικών πόλεων με την πόλη της Πάφου. | Πάφος, Ιούνιος
2014
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Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών | Οκτώβριος 2014 SIAL - Παρίσι.
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Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “GSSKILLS” | Eibar Ισπανίας - Οκτώβριος 2014
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Αδελφοποίηση ΕΒΕΧ με Επιμελητήριο Trnava - Οκτώβριος 2014.
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Διημερίδα για το θεσμό της διαμεσολάβησης | Νοέμβριος 2014 - ΕΒΕΧ
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Συνεδρίαση Insuleur – “Smart Islands” | Δεκέμβριος 2014 - ΚΑΜ
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Γενική Συνέλευση ΕΟΑΕΝ | Δεκέμβριος 2014 - ΕΒΕΧ
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