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

Συνεχίσθηκε για το έτος 2015 η διαδικασία λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μη.) και
της Υπηρεσίας μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) για την ίδρυση επιχειρήσεων. Μέσω της Υ.Μ.Σ. ιδρύθηκαν 87
επιχειρήσεις (Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.).
Ως γνωστόν από το 2013 δόθηκε η αρμοδιότητα στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ για τις δημοσιεύσεις
τροποποιήσεων ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ, ισολογισμών Α.Ε. και ΕΠΕ καθώς επίσης και των μεταβολών
Δ.Σ., αυξήσεων κεφαλαίου κ.λ.π. Το έτος 2015 εκδόθηκαν και υπεγράφησαν ψηφιακά 2100 δημοσιεύσεις οι
οποίες και αναρτήθηκαν στη Δημοσιότητα του ΓΕΜΗ.
Η υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Χανίων προχώρησε άμεσα στην διεκπεραίωση των αιτήσεων
χορήγησης πιστοποιητικών, αντιγράφων, οι οποίες από 1/3/2015 γίνονται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά
μέσω του portal του Γ.Ε.Μη. Έτσι για το έτος 2015 η υπηρεσία ΓΕΜΗ χορήγησε ψηφιακά υπογεγραμμένα
2000 πιστοποιητικά πάσης φύσεως, αντίγραφα καταστατικών, τροποποιήσεων και στοιχείων που αφορούν τις
νομικές μορφές Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ καθώς και Φυσικών προσώπων.
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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Γραφήματα Εγγραφών – Διαγραφών ανά τμήμα & ανά
νομική μορφή
Εγγραφές ανά τμήμα

Διαγραφές ανά τμήμα

*Το 2014 υπήρξαν πολλές διαγραφές λόγω εκκαθάρισης του μητρώου
Επιμελητήριο Χανίων
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Εγγραφές ανά νομική μορφή

Διαγραφές ανά νομική μορφή

*Το 2014 υπήρξαν πολλές διαγραφές λόγω εκκαθάρισης του μητρώου
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Απολογισμός Δράσεων Προέδρου - Διοικητικής
Επιτροπής (Δ.Ε.)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015


«Δράσεις ενίσχυσης ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικού τουρισμού – Παρουσίαση έργου και
εφαρμογών» το θέμα της ενημερωτικής ημερίδας που συνδιοργάνωσε το Επιμελητήριο Χανίων με
το Επιμελητήριο Κορινθίας στο πλαίσιο του ερευνητικού συγχρηματοδοτούμενου έργου από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή «SME e-compass».



Με συνεργάτη του, το ΕΒΕΧ συμμετέχει σε συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την υλοποίηση
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο Επιμελητήριο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τεχνών στη Λιθουανία.
Τα δύο Επιμελητήρια συμφώνησαν να συνεργαστούν και μελλοντικά να αδελφοποιηθούν.



Ενόψει εθνικών εκλογών επίσκεψη στο ΕΒΕΧ του υποψήφιου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου
Πολάκη, στελεχών του κόμματος «Ποτάμι» και κλιμακίου της ΑΝΕΛ.



Συμμετοχή προέδρου Επιμελητηρίου στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ στην Αθήνα.



Συμμετοχή Γιάννη Μαργαρώνη σε συνέλευση της ΕΣΕΕ στην Αθήνα.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015


«Ο νόμος της έλξης στις πωλήσεις» με εισηγητή τον Άκη Αγγελάκη, το θέμα της εκδήλωσης που
διοργάνωσαν στο ΕΒΕΧ ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων και το
Επιμελητήριο.



Παρουσιάζονται στο Επιμελητήριο τα αποτελέσματα του προγράμματος GSSkills στο πλαίσιο του
2ου Διεθνούς εργαστηρίου. Το πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και υλοποιεί – συντονίζει το ΕΒΕΧ, αφορά τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας και τη χρήση τους.



Με το νεοεκλεγέν συμβούλιο της ΟΕΒΕΝΧ συναντάται ο πρόεδρος Γιάννης Μαργαρώνης. Θέματα
συζήτησης, η συνεργασία και οι νέοι τρόποι επικοινωνίας μεταξύ τους.



Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος “GSSkills”, στα Χανιά υδραυλικοί και ηλεκτρολόγοι
από τη Γαλλία και την Ισπανία. Είναι η 3η κατά σειρά συνάντηση εργασίας στο Ν. Χανίων.
Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος το Πολυτεχνείο Κρήτης που έχει αναλάβει την μελέτη
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προδιαγραφών για τα μελλοντικά ξενοδοχεία μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, σε ενημερωτική
εκδήλωση στο ΕΒΕΧ παρουσίασε και άλλες εφαρμογές που αφορούν τις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας.


Με υπόμνημα του στον Υπουργό Ανάπτυξης Γιώργο Σταθάκη ο πρόεδρος Γιάννης Μαργαρώνης
κατέθεσε τις αναπτυξιακές θέσεις-προτάσεις του Επιμελητηρίου Χανίων.



Συμμετοχή προέδρου ΕΒΕΧ σε ενημέρωση για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα από την Αναπτυξιακή
στο Ηράκλειο.



Συμμετοχή Γιάννη Μαργαρώνη σε σύσκεψη στο Δήμο Χανίων υπό τον αντιδήμαρχο Μανώλη
Κεμεσίδη, για θέματα τουρισμού και Παλιάς Πόλης.



Συνάντηση προέδρου ΕΒΕΧ με διευθυντή υποκαταστήματος Χανίων Τράπεζας Πειραιώς κ. Γιάννη
Βοτζάκη και στελέχη του τραπεζικού καταστημάτος με αντικείμενο την συνεργασία.



Συμμετοχή Γιάννη Μαργαρώνη σε έκτακτη συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
Ελλάδος στην Αθήνα.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015


Τα εξαγωγικά στοιχεία της Κρήτης και ιδιαίτερα του Ν. Χανίων παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια
εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν στο ΕΒΕΧ, ο σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης και το
Επιμελητήριο. Όπως επισημάνθηκε από το 2012 έως το 2014 καταγράφεται αύξηση των εξαγωγών
της τάξης του 240% στα Χανιά.



B2B επαφές με Χανιώτες επιχειρηματίες είχε στο Επιμελητήριο ομάδα Πολωνών επιχειρηματιών
την οποία συνόδευε αντιπροσωπεία της Πολωνικής Περιφέρειας του Λουμπούσκι. Η επίσκεψη έγινε
στο πλαίσιο της προσπάθειας ανοίγματος των Κρητικών επιχειρήσεων στην αγορά της Πολωνίας.



Στην συνεδριακή αίθουσα της Τράπεζας Χανίων υπογράφεται η σύμβαση για το Επιχειρηματικό
Πάρκο (ΕΠΙΧΕΙΠΑ). Στο νέο πάρκο συμμετέχει με ποσοστό 30% το Επιμελητήριο.



Να παραμείνει το αεροδρόμιο Χανίων με δημόσιο χαρακτήρα προς όφελος του τουρισμού της
περιοχής ζητά με υπόμνημα του από τον Υπουργό, Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και
Τουρισμού, Γιώργο Σταθάκη, ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Γιάννης Μαργαρώνης.



Με επιστολή του στην ελληνική πρεσβεία της Ιαπωνίας, ο πρόεδρος Γιάννης Μαργαρώνης ζητά
ενημέρωση - συνεργασία για την προώθηση του Χανιώτικου ελαιολάδου στην Ιαπωνία από το
Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου



Τον απολογισμό δράσης 2014 του Επιμελητηρίου Χανίων παρουσίασε στα Χανιώτικα ΜΜΕ ο
πρόεδρος του ΕΒΕΧ. «Το 2015 είπε ο κ. Μαργαρώνης είναι ένα έτος σταθμός για την οικονομική
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επιβίωση των Επιμελητηρίων γι’ αυτό και μειώνουμε δραστικά την προαιρετική πλέον βάση νόμου
συνδρομή των μελών μας, σε ποσοστό από 50% έως 70%».


Τα Επιμελητήρια της Κρήτης με την στήριξη της Περιφέρειας και των Ενώσεων Ξενοδόχων του
νησιού διοργάνωσαν στο Ηράκλειο το 4ο Παγκρήτιο Φόρουμ Προώθησης Κρητικών Προϊόντων.



Με επιστολή του στον Υπουργό Γιώργο Σταθάκη και κοινοποίηση στον ΓΓ. Εμπορίου Αντώνη
Παπαδεράκη, ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ με την ιδιότητά του ως Α’ Αντιπρόεδρος της Αναπτυξιακής
Κρήτης ζητά αναλυτικό πίνακα αναφορικά με την αποπληρωμή των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. «Η
μεγάλη καθυστέρηση πληρωμής αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Μαργαρώνης δημιουργεί αναστολή
των επενδύσεων και των πληρωμών στα συνεργεία που αποτελούνται από Έλληνες μικρομεσαίους
βιοτέχνες και επαγγελματίες».



Υπόμνημα με τις θέσεις του ΕΒΕ Χανίων για την βιωσιμότητα των Επιμελητηρίων έστειλε ο
Γιάννης Μαργαρώνης στον πρόεδρο του κόμματος «Ποτάμι» και βουλευτή Χανίων, Σταύρο
Θεοδωράκη.



Σε σύσκεψη στον Δήμο Χανίων υπό τον Δήμαρχο για τον τουρισμό, το κυκλοφοριακό και την
καθαριότητα, συμμετείχε ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ.



Ομιλία Γιάννη Μαργαρώνη σε διημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού στο Πνευματικό
Κέντρο Χανίων. Διοργανωτές της εκδήλωσης η Διεύθυνση Β ‘θμιας Εκπαίδευσης και σύλλογοι
γονέων.



Συνάντηση προέδρου Επιμελητηρίου και Οικονομικού Επόπτη κ. Στριλιγκά στο ΕΒΕΧ με
εκπροσώπους συλλόγων φανοποιών για προγράμματα που απασχολούν τον κλάδο.



Συνάντηση Γιάννη Μαργαρώνη με εκπροσώπους της Εταιρείας Ορκωτών Λογιστών «Grand
Thorton» που ανέλαβε μετά από διαγωνισμό τον έλεγχο οικονομικών χρήσεων του ΕΒΕΧ για τα
έτη 2011, 2012, 2013.



Συνεδρίαση ΔΣ Επιμελητηρίου και παρουσίαση πεπραγμένων – απολογισμού 2014. Παρουσία του
προσωπικού το φορέα έγινε και η κοπή της βασιλόπιτας.



Με την ευκαιρία της υπογραφής για το νέο ΕΠΙΧΕΙΠΑ γεύμα εργασίας Γιάννη Μαργαρώνη με
Υπουργό Γιώργο Σταθάκη, πρόεδρο Τράπεζας Χανίων Μιχάλη Μαρακάκη και αντιπρόεδρο
Γιώργο Ανδρουλάκη, Δήμαρχο Χανίων Τάσο Βάμβουκα, Γ.Γ. Εμπορίου Αντώνη Παπαδεράκη και
αντιπρόεδρο της Παγκρήτιας Τράπεζας Νίκο Μυρτάκη.



Συνδιοργάνωση ΕΒΕΧ με Ένωση Ιδιοκτητών φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης, εκδήλωσης για
τις ανατροπές του νέου εκπαιδευτικού συστήματος και την αγορά σήμερα.



Συμμετοχή Γιάννη Μαργαρώνη σε σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης στο Ηράκλειο για το ΠΕΠΚρήτης 2014-2020.
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Συναντήσεις προέδρου με επαγγελματικούς συλλόγους στο ΕΒΕΧ για την σύνταξη
ερωτηματολογίου.



Επαφές προέδρου για οργάνωση Χανιώτικης αποστολής στη Κίνα.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015


Στο πλαίσιο της Διακρατικής Συνεργασίας των έργων ΤΟΠΕΚΟ «Χανιά Κοινωνική Συνοχή» και
«ΚΥΔΩΝ Κοινωνική Συνοχή», 20 άτομα από την Κρήτη επισκέφθηκαν την Βαυαρία.



Συναντήσεις με Υπουργούς στην Αθήνα είχαν εκπρόσωποι των Νησιωτικών Επιμελητηρίων. Στο
κλιμάκιο που πραγματοποίησε τις επισκέψεις συμμετείχε με την ιδιότητά του και ως μέλους του ΔΣ
του ΕΟΑΕΝ και του Οικονομικού επόπτη του Insuleur, ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Γιάννης
Μαργαρώνης.



Σύσκεψη φορέων στο Επιμελητήριο (Περιφέρεια, Δήμος) για την προετοιμασία του Αγροτικού
Αυγούστου 2015.



Συνάντηση Γιάννη Μαργαρώνη στα Δημαρχεία Αποκόρωνα και Πλατανιά με συμβούλους
τουρισμού και πρόεδρους Δημοτικού Συμβουλίου των ανωτέρων Δήμων για συνεργασία.



Συμμετοχή προέδρου στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας στη
Πάτρα.



Νέα συνάντηση προέδρου ΕΒΕΧ με εκπροσώπους τοπικών φορέων για τον «Αγροτικό Αύγουστο
2015».



Συνάντηση προέδρου με Χανιώτες Εξαγωγείς για τη σύσταση – δημιουργία τμημάτων εξαγωγών
στο Επιμελητήριο.



Με επιστολή του στον Υπουργό Οικονομίας Γ. Σταθάκη ο πρόεδρος Γιάννης Μαργαρώνης
επισημαίνει την προκλητική εξαίρεση της σύνδεσης του Αεροδρομίου Χανίων και αεροδρομίων της
Τουρκίας, μετά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΥΠΑ Ελλάδας και της αντίστοιχης
Τουρκικής.



Ημερίδα για την συνταξιοδότηση και την ασφάλιση διοργάνωσε το ΕΒΕΧ, με ομιλήτρια την
Σύμβουλο Ιδιωτικής και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ηλιάνα Φωτάκη.



Με επιστολή – email στα μέλη του ΕΒΕΧ ο πρόεδρος ζητά την συμπλήρωση ερωτηματολογίου
προκειμένου να καταγραφούν δεδομένα αξιοποιήσιμα για τις εξαγωγικές ανάγκες των
επιχειρηματιών του Ν. Χανίων.



Ανακοίνωση του ΕΒΕΧ στα τοπικά ΜΜΕ για μια σειρά δωρεάν εφαρμοσμένων σεμιναρίων
εξαγωγών σε συνεργασία με την διεθνή εταιρεία Συμβούλων Ανάπτυξης «Managers Office».

Επιμελητήριο Χανίων
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Εθιμοτυπική επίσκεψη στον πρόεδρο και στην διοικητική επιτροπή του ΕΒΕΧ, της πρέσβειρας του
Βιετνάμ στην Ελλάδα κ. Tran Thi Ha Phnong για υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ
Επιμελητηρίου και Βιετνάμ με σκοπό την ανάπτυξη εμπορικών, τουριστικών και πολιτιστικών
σχέσεων.

ΜΑΙΟΣ 2015


Δηλώσεις Γιάννη Μαργαρώνη στα τοπικά ΜΜΕ με αφορμή την αποκατάσταση της Δημοτικής
Αγοράς. «Παράλληλα με την αποκατάσταση οφείλει να βελτιωθεί και ο χαρακτήρας της λειτουργίας
κάποιων καταστημάτων της Αγοράς προς την κατεύθυνση της προώθησης των τοπικών προϊόντων».



Στην εκδήλωση παρουσίασης του νέου λογοτύπου του Δήμου Κισσάμου στο Καστέλλι
παρευρέθηκε ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ.



Με ανακοίνωση του στα τοπικά ΜΜΕ το ΕΒΕΧ ανακοινώνει, ότι μετά την συνταξιοδότηση του
Αναπληρωτή Διευθυντή του φορέα Μιχάλη Παπαβασιλείου, την θέση του καταλαμβάνει ο κ.
Δημήτρης Σαββάκης.



Το Επιμελητήριο Χανίων ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους ότι τροποποιήθηκε ο οδηγός του
προγράμματος ενίσχυσης ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού,
εμπορίου, υπηρεσιών και παραπέμπει για περισσότερες πληροφορίες στην Αναπτυξιακή Κρήτης.



Τις δυνατότητες συνεργασίας Δήμου Σφακίων – ΕΒΕΧ συζήτησαν κατά την διάρκεια συνάντησης
τους στο Επιμελητήριο, ο πρόεδρος, με τον Δήμαρχο Σφακίων Γιάννη Ζερβό. Αντίστοιχες
συναντήσεις έκανε ο κ. Μαργαρώνης με τους Δημάρχους Χανίων κ. Βάμβουκα, Αποκορώνου κ.
Κουκιανάκη, Πλατανιά κ. Μαλανδράκη, Κανδάνου – Σελίνου κ. Περράκη και Κισσάμου κ.
Σταθάκη.



Με ανακοίνωση του στα τοπικά ΜΜΕ το ΕΒΕΧ προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις σε
ενημερωτική εκδήλωση τέλη Μαΐου στο Επιμελητήριο. Την εκδήλωση συνδιοργανώνου η
Περιφερειακή Ενότητα, ο Δήμος και το ΕΒΕΧ.



Η προώθηση των Ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στις διεθνείς αγορές το θέμα της 4ης
συνεδρίασης του Δικτύου των Επιμελητηρίων των αδελφοποιημένων πόλεων της Ελλάδας με την
πόλη της Πάφου (Κύπρος).

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015


Ο νέος Επιμελητηριακός και ο Αναπτυξιακός Νόμος, η υψηλή φορολογία των επιχειρήσεων και το
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νέο ΣΕΣ 2014-2020 μεταξύ των θεμάτων που συζήτησαν, ο Γ.Γ. Εμπορίου Αντώνης Παπαδεράκης
με την Διοικητική Επιτροπή του ΕΒΕΧ.


Εφαρμοσμένη ανάπτυξη σε ξένες αγορές – εξαγωγές το θέμα του πρώτου μιας σειράς δωρεάν
σεμιναρίων, που διοργανώνει το ΕΒΕΧ με την εταιρεία Managers Office.



Με επιστολή του στην Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας το Επιμελητήριο, αναφέρει ότι τα ΕΒΕ
μπορούν να εξυπηρετήσουν τα μέλη τους μέσω της διαπίστευσης τους ως φορείς αδειοδότησης,
αρκεί να διαθέτουν το Νομοθέτημα εκείνο που θα τους δώσει την δυνατότητα να λάβουν
διαπίστευση από το ΕΣΧΔ.



Συνέντευξη του Γιάννη Μαργαρώνη στο περιοδικό Chania Magazine. “Το ΕΒΕΧ αναφέρει μεταξύ
άλλων ο πρόεδρος έχει ξεκινήσει μια δυναμική παρέμβαση στα τοπικά δρώμενα στηριζόμενο σε
συνεργασίες με φορείς και ΟΤΑ. Πρέπει τονίζει, να χαράξουμε πολιτικές και δράσεις οι οποίες
στηρίζουν άμεσα το συνολικό προϊόν «Χανιά» ως προορισμό με ότι αυτό περιλαμβάνει”.



Ξεκίνησαν και θα διαρκέσουν μέχρι τέλος Ιουνίου τα σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας Β’ και Γ’
κατηγορίας.



Συνάντηση Γιάννη Μαργαρώνη με ΔΣ Εμπορικού Συλλόγου Χανίων για την διοργάνωση του
Αγροτικού Αυγούστου.



Συνάντηση προέδρου ΕΒΕΧ με φορείς στο ΜΑΙΧ για διακρατικό πρόγραμμα συνεργασίας.



Ομιλία Γιάννη Μαργαρώνη σε διακρατική συνάντηση στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων στο
πλαίσιο της συμφωνίας «CHANIA WAYS OF EMPLOYMENT».



Συνάντηση προέδρου ΕΒΕΧ με Δήμαρχο Χανίων Τάσο Βάμβουκα για διοργάνωση Αγροτικού
Αυγούστου.



Πορεία Επιμελητηρίων, πρόταση Δομής για την περιφέρεια, πορεία κοινοτικών προγραμμάτων
μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την διάρκεια συνεδρίασης της Αναπτυξιακής Κρήτης
στο Ηράκλειο στην οποία συμμετείχε ο Γιάννης Μαργαρώνης.



Με επιστολή του στον Αρμόδιο Υπουργό και τον πρόεδρο της ΔΕΗ ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ ζητά
συνολική ρύθμιση για τις επιχειρήσεις που έχουν εκδηλώσει αδυναμία εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων τους προς την επιχείρηση.



Με ανακοίνωσή του στον τοπικό τύπο το Επιμελητήριο γνωστοποιεί τις ενέργειες και δράσεις που
αποφασίστηκαν κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Δικτύου Αδελφοποιημένων Πόλεων που
έγινε στα Χανιά.



Φορολογικό, ασφαλιστικό, αδειοδότηση επιχειρήσεων μεταξύ των θεμάτων που συζήτησαν ο
πρόεδρος και μέλη της Δ.Ε. του ΕΒΕΧ με τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕ Γιώργο Καββαθά.



Ενημερωτική εκδήλωση για τα επιχειρηματικά προγράμματα διοργανώνει στα Χανιά το
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Επιμελητήριο με την συνεργασία της Περιφέρειας και της Αναπτυξιακής Κρήτης. Στα Χανιά
εντάχθηκαν 377 επιχειρήσεις.


Με το νεοεκλεγέν Δ.Σ. του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Δυτικής Κρήτης συναντήθηκαν ο
πρόεδρος και ο Α’ αντιπρόεδρος του ΕΒΕΧ κ.κ. Μαργαρώνης και Μυλωνάκης αντίστοιχα.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015


Εντείνονται οι δυσκολίες για τον επιχειρηματικό κόσμο από την τραπεζική αργία ενώ τα
μεγαλύτερα προβλήματα παρουσιάζονται στον τομέα των εισαγωγών - εξαγωγών δηλώνει στα
«Χανιώτικα Νέα» ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Γιάννης Μαργαρώνης.



Ημερίδα για τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα, την ηχορύπανση και τους κανόνες
υγιεινής διοργανώνει στο ΕΒΕΧ, το Επιμελητήριο και η ΠΑΣΚΕΔΙ.



Με ανακοίνωσή του στον τύπο το Επιμελητήριο γνωστοποιεί στα μέλη του ότι τα σεμινάρια
τεχνικών ασφαλείας που εκκρεμούν, θα πραγματοποιηθούν Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2015.



Συνάντηση με την πρόεδρο και τον Γ.Γ. του ΠΑΣΚΕΔΙ κκ. Νίκη Κωσταντίνου και Ηλία
Καλλιώρα έχουν στο ΕΒΕΧ ο πρόεδρος του φορέα Γιάννης Μαργαρώνης και οι πρόεδροι των
συλλόγων εστίασης και καταστηματαρχών Παλιάς πόλης.



Συνάντηση προέδρου ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδη, με δήμαρχο Χανίων Τάσο Βάμβουκα και
πρόεδρο Επιμελητηρίου, για την καταγραφή - χωροταξική αποτύπωση των τοπικών
επιχειρήσεων.



Συνάντηση Γιάννη Μαργαρώνη με ΔΣ τουριστικών καταλυμάτων με θέμα τον τουρισμό.



Συνάντηση προέδρου Επιμελητηρίου με ΔΣ ΕΣΕΕ στην Αθήνα.



Συμμετοχή προέδρου ΕΒΕΧ σε συνέδριο για τον τουρισμό στην Χερσόνησο Ηρακλείου.



Συνέντευξη Γιάννη Μαργαρώνη στο δίκτυο Associated Press για τουριστικά θέματα.



Συνάντηση προέδρου Επιμελητηρίου και Α’ αντιπροέδρου Χρήστου Μυλωνάκη με
εκπροσώπους εργατικών συνδικάτων της Β’ Αμερικής για το θέμα της ιδιωτικοποίησης των
αεροδρομίων και την Fraport.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015


Συνάντηση Γιάννη Μαργαρώνη στο Ρέθυμνο με την Υπουργό Τουρισμού Έλενα Κουντουρά για
τουριστικά θέματα.



Σε συνέδριο του International Center of Leading Studies στο ΜΑΙΧ, συμμετείχε ο πρόεδρος του
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ΕΒΕΧ.


Ενημερωτική συνάντηση Γιάννη Μαργαρώνη με τον πρόεδρο της FoodExpo Νίκο Χουδαλάκη.



Επίσκεψη προέδρου ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδη στο Eπιμελητήριο Χανίων.



Συνάντηση προέδρου Forum ΑΕ Νίκου Χουδαλάκη με εξαγωγείς του νομού Χανίων στο ΕΒΕΧ.



Συνάντηση Γιάννη Μαργαρώνη με τον οικονομολόγο Κώστα Πρωτοπαπαδάκη και το μέλος του
ΔΣ του ΕΒΕΧ Γιάννη Φραγκάκη, για το νέο αναπτυξιακό νόμο και την σχετική πρόταση του
Επιμελητηρίου.



Στόχος του φετινού αγροτικού Αυγούστου, όπως επισημάνθηκε σε συνέντευξη τύπου, η προβολή
τυποποιημένων τοπικών προϊόντων. Στην πλατεία 1866 των Χανίων φέτος, με κεντρικό σύνθημα
«Όταν η παράδοση πιστοποιείται».



Έρευνα του ΕΒΕΧ σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο προώθησης εξαγωγών
διαπιστώνει ότι τα περισσότερα προϊόντα που εξάγει ο νομός Χανίων με κυρίαρχο το ελαιόλαδο,
καταλήγει στην γερμανική αγορά.



Συνάντηση εργασίας με θέμα την δυνατότητα σχεδίασης ενός ολοκληρωμένου προγράμματος
προώθησης και προβολής των χανιώτικων αγροτοδιατροφικών προϊόντων σε χώρες της Ευρώπης
και των τρίτων χωρών, πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΧ. Συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Γιάννης
Μαργαρώνης, εξαγωγείς και ο πρόεδρος του ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ Αριστοτέλης Καρβέλας.



Στελέχη από το «Ποτάμι» με επικεφαλής την υπεύθυνη του τομέα εργασίας του κόμματος Αντιγόνη
Λυμπεράκη επισκέπτονται το ΕΒΕΧ.



Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων του αγροτικού Αυγούστου πραγματοποιείται στο ΕΒΕΧ
ημερίδα για την πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015


Επτά Χανιώτικες επιχειρήσεις συμμετέχουν στην 80η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Την Χανιώτικη
αποστολή συνόδευσαν ο πρόεδρος και ο Γ.Γ. του ΕΒΕΧ κκ. Μαργαρώνης και Πατεράκης
αντίστοιχα.



Επίσκεψη του προέδρου της ΝΔ Βαγγέλη Μεϊμαράκη στο ΕΒΕΧ στο πλαίσιο της προεκλογικής
περιοδείας του στην Κρήτη.



Με ανακοίνωσή του στον τοπικό τύπο το Επιμελητήριο ενημερώνει τα μέλη του για το νέο
πρόγραμμα διακανονισμών εξόφλησης οφειλών στη ΔΕΗ.



Στο ΕΒΕΧ ενημερωτική ημερίδα για τις ασφαλείς εξαγωγές στην αγορά της Κίνας.



Με επιστολή στα μέλη του Επιμελητηρίου ο Γιάννης Μαργαρώνης ενημερώνει για τον τρόπο
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συμμετοχής στην υποβολή και υλοποίηση του προγράμματος προώθησης Χανιώτικων αγροτικών
προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Αγορά και στις τρίτες χώρες.


Συμμετοχή προέδρου στο ΔΣ της ΕΠΙΧΕΙΠΑ ΑΕ με σκοπό την παραλαβή από τον τεχνικό
σύμβουλο της ολοκληρωμένης μελέτης για την κατασκευή του νέου πάρκου.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015


Στη μίσθωση μόνιμου εκθεσιακού χώρου για τρία χρόνια στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου της
Κίνας με σκοπό, την προώθηση των Κρητικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα των βιοτεχνιών
αλλά και των υπηρεσιών που αφορούν τον τουρισμό, θα προχωρήσει το ΕΒΕΧ. Την επισήμανση
έκανε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου στην διάρκεια εσπερίδας με θέμα τις ασφαλείς εξαγωγές που
διοργάνωσε η εταιρείας Kaperoni.



Με την συμμετοχή του Επιμελητηρίου Χανίων και του προέδρου του φορέα οι εργασίες της 38ης
Συνέλευσης του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ) στη Ζάκυνθο.



Τουρισμός, εμπόριο, τοπικά προϊόντα στο επίκεντρο της συνάντησης Ελληνογερμανικής
Συνέλευσης – ΕΒΕΧ στα Χανιά.



Ημερίδα για το κάστανο, την καλλιέργεια και την νέα εντομολογική απειλή στην Ελλάδα
διοργανώνει το ΕΒΕΧ με ομιλητές τους Δρ. Γιάννη Μετζιδάκη και Δρ. Δημήτρη Αβτζή.



Τις προτάσεις του Επιμελητηρίου Χανίων εν όψει του νέου αναπτυξιακού νόμου έστειλε στον
Υπουργό Οικονομίας Γιώργο Σταθάκη ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Γιάννης Μαργαρώνης. «Η
βιωσιμότητα, η ανάπτυξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων και η νέα καινοτομική επιχειρηματικότητα
οι κρίσιμες παράμετροι για το αύριο της οικονομίας και της κοινωνίας μας αναφέρει» μεταξύ άλλων
ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ.



Με ανακοίνωσή του στον τοπικό τύπο το ΕΒΕΧ ενημερώνει τα μέλη του για την υποχρέωση
υποβολής αποδεικτικών φορολογικής δήλωσης στο ΓΕΜΗ.



Με ανακοίνωση το Επιμελητήριο ενημερώνει τα μέλη του για τις στοχευμένες ενέργειες B2B
Κρητικών εταιρειών τροφίμων – ποτών με Γερμανούς αγοραστές που πρόκειται να γίνουν τον
Νοέμβριο του 2015.



Την μόνιμη προεδρία του Δικτύου Αδελφοποιημένων Πόλεων της Ελλάδας με την πόλη της Πάφου
θα έχει το ΕΒΕΧ και πρόεδρος του θα είναι ο πρόεδρος του φορέα Γιάννης Μαργαρώνης. Αυτό
ανακοινώθηκε κατά την διάρκεια της 8ης συνεδρίασης του Δικτύου που έγινε στην Κέρκυρα.



Το αίτημα του Επιμελητηρίου για την επέκταση της τουριστικής περιόδου μεταφέρει στον πρόεδρο
της ΚΕΕΕ Κωνσταντίνο Μίχαλο το ΕΒΕΧ. Ο Γιάννης Μαργαρώνης έχει κοινοποιήσει το αίτημα
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και στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015


Στο 15ο ετήσιο φόρουμ του Insuleur στην Κροατία συμμετείχε το ΕΒΕΧ. Στην ομιλία του ο
Γιάννης Μαργαρώνης αναφέρθηκε στον πρωτογενή τομέα και στη γεωργία εστιάζοντας στις
ενότητες «ποιότητα έναντι ποσότητας».



Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν Επιμελητήριο και Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και
Διοίκησης του Πολυτεχνείου με στόχο την αξιοποίηση διαθέσιμων ανθρωπίνων και υλικών πόρων
προς όφελος της Κρήτης.



Σε Πανευρωπαϊκό συνέδριο στη Μάλτα συμμετείχε το ΕΒΕΧ. Στην ομιλία του ο πρόεδρος του
φορέα Γιάννης Μαργαρώνης με την ιδιότητά του και ως Οικονομικός επόπτης του Insuleur έκανε
μια σύντομη παρουσίαση του Δικτύου, τους στόχους του και αναφέρθηκε στα σημαντικότερα
επιτεύγματα των δεκαπέντε χρόνων λειτουργίας του.



Συμμετοχή προέδρου στο ΔΣ της ΕΠΙΧΕΙΠΑ ΑΕ για τελικές αποφάσεις και παρατηρήσεις επί
της τελικής μελέτης του νέου πάρκου.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015


Θέματα αρμοδιότητας του Επιμελητηρίου απέστειλε προς ενημέρωση και συζήτηση στους
βουλευτές του Νομού και τα πολιτικά κόμματα ο πρόεδρος Γιάννης Μαργαρώνης.



“Trade USA – Exploring Opportunities” το θέμα της εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν στο ΕΒΕΧ
το Επιμελητήριο και το ΕλληνοΑμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.



Με επιστολή του στα τοπικά ΜΜΕ ο Γιάννης Μαργαρώνης καλεί τα μέλη του Επιμελητηρίου να
στηρίξουν την Τράπεζα Χανίων στην ανακεφαλαιοποίηση της.



Το ΕΒΕΧ συνδιοργανωτής της εκδήλωσης που έγινε στο ΚΑΜ για τις προοπτικές και τις
δυνατότητες του τουρισμού στο Ν. Χανίων.



Με ανακοίνωση του στο τύπο, το Επιμελητήριο γνωστοποιεί την πρόθεση του να δημιουργήσει
λίστα εισαγωγέων με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας και καλεί τα μέλη του που
δραστηριοποιούνται στις εισαγωγές προϊόντων να το δηλώσουν.



Με μέλη της ΔΕ του ΕΒΕΧ συναντήθηκε στα Χανιά ο π. Υπουργός Γιάννης Μανιάτης.



Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Χανίων, Επιμελητηρίου και Ελληνοκινεζικού
Ινστιτούτου Ανάπτυξης (ΕΚΙΝΑ AMKE). Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα

Επιμελητήριο Χανίων

14

οφέλη και οι προοπτικές από τη συνεργασία.


Στους

χώρους

του

ΕΒΕΧ

πραγματοποιήθηκε

το

1ο

Διεθνές

Χειμερινό

σχολείο

επιχειρηματικότητας. Σ’ αυτό συμμετείχαν 14 φοιτητές από το Πανεπιστήμιο του Nottingham, 12
από το Πολυτεχνείο Κρήτης και 7 επιχειρήσεις από τα Χανιά.


Δόθηκε η πρόσκληση ενδιαφέροντος κατασκευής του νέου Πάρκου (ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ.) με καταληκτική
ημερομηνία 15/01/2016.



Με διαφήμιση στο τοπικό τύπο το Επιμελητήριο γνωστοποιεί τη μείωση συνδρομών προς το φορέα
και ανακοινώνει νέα τμήματα παροχής υπηρεσιών στα μέλη του ΕΒΕΧ.

Παράλληλες δραστηριότητες Προέδρου - Δ.Ε.

Υποβολή προτάσεων ΕΒΕΧ σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα









EasySpeak for Tourism: Η πρόταση υποβλήθηκε έπειτα από πρωτοβουλία της κ.
Εγκλαντίνας Κουμαράκου, με την οποία από την προηγούμενη χρονιά είχε γίνει συζήτηση για
συνεργασία. Επικοινωνία και συνεννοήσεις με όλους τους εταίρους από το εξωτερικό.
Frau & Beruf: Η πρόταση αυτή ήρθε με πρωτοβουλία οργάνωσης από τη Γερμανία.
Διαχείριση και υποστήριξη της υποβολής.
Project IDEA MED: Η πρόταση υποβλήθηκε στο τέλος Οκτωβρίου. Αφορά στην βελτίωση
των υπηρεσιών ενίσχυσης νεοφυών επιχειρήσεων και περιλαμβάνει 11 εταίρους από Σλοβενία,
Κύπρο, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία και Κροατία.
Επαφές
Συναντήσεις με υποψήφιους επενδυτές από τη Βουλγαρία και πληροφόρησή τους για όλες τις
παραμέτρους που επηρεάζουν την προσπάθειά τους. Στο πλαίσιο της ενημέρωσής
πραγματοποιήθηκε και επίσκεψη στους αρμόδιους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας
Χανίων.
Κατάρτιση Ταυτοτήτων για προγράμματα
Κατάρτιση Ταυτοτήτων με τα βασικά στοιχεία για τα ακόλουθα προγράμματα και
προδημοσιεύσεις προγραμμάτων:
o Μέτρο 41: Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης.
o Ενίσχυση τουριστικών ΜμΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών (Προδημοσίευση και Επίσημος Οδηγός).
o Νεοφυής επιχειρηματικότητα (Προδημοσίευση και Επίσημος Οδηγός).
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o Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(Προδημοσίευση και Επίσημος Οδηγός).
o Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές (Προδημοσίευση και Επίσημος Οδηγός).
Αναπτυξιακό Συνέδριο
 Σχεδιασμός για την υλοποίηση Αναπτυξιακού Συνεδρίου στα Χανιά. Στο πλαίσιο της
αρτιότερης δυνατής διοργάνωσης του Συνεδρίου, και με στόχο την ανάδειξη πραγματικών και
ενισχυτικών στην ανάπτυξη επενδυτικών προτάσεων και ευκαιριών, το ΕΒΕΧ, αποφάσισε την
πραγματοποίηση έρευνας που απευθύνεται σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους του Νομού,
σε δημόσιους φορείς (Δήμοι) που παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη, αλλά και σε άτομα που
μπορούν να εκφράσουν άποψη για το παραγωγικό και αναπτυξιακό σχέδιο. Σε επίπεδο Δήμων
η προσέγγιση έχει διττό χαρακτήρα, αφού το ΕΒΕΧ επιχειρεί μέσω αυτών τη διασύνδεσή του
με όλο το Νομό προς εξυπηρέτηση των κατά τόπους μελών του. Έτσι εκτός της έρευνας
συζητείται και η παροχή από τους Δήμους ενός ή δύο ατόμων, τα οποία θα αποτελούν τα
σημεία επαφής του Επιμελητηρίου.
Η έρευνα αυτή είναι σε εξέλιξη και πραγματοποιείται μέσω συνεντεύξεων στη βάση ειδικά
δομημένου ερωτηματολογίου. Μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί οι ακόλουθες συναντήσειςσυνεντεύξεις με σωματεία, συνδέσμους, συλλόγους:
o ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
o ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
o ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
o ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
o ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΟΥΡΕΩΝ – ΚΟΜΜΩΤΩΝ
o ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ
o ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
o ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ:
o ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΧΙ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
o ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
o ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΧΑΝΙΩΝ
o ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
o YOUTH ENTREPRENEURSHIP CLUB
o ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
o ΝΕΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
o ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
o ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ
o ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
o ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
o ΕΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ
o ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
o ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
o Δημητριάδη Γιώργο: Επιχειρηματία στον τομέα του βιολογικού ελαιόλαδου.
o Μαρινάκη Πέτρο: Επιχειρηματία στους τομείς εστίασης και τουρισμού.
Για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων με τους Δήμους απαιτούνται επιπλέον συναντήσεις με
τους ορισμένους από το Δήμαρχο αρμόδιους να συνεργαστούν.

Επιμελητήριο Χανίων
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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.
Στo πλαίσιο αυτό η νομική υπηρεσία κατά το έτος 2015 έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:


Σύνταξη προκηρύξεων και επιμέλεια διαγωνισμών Επιμελητηρίου για την ανάθεση οικονομικού
ελέγχου σε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών, σύνταξη Προγραμματικής σύμβασης για ΚΑΕΛΕ, TUV
Academy, σύνταξη σύμβασης εμπιστευτικότητας με συνεργαζόμενες εταιρείες, σύνταξη σύμβασης
με εταιρεία για τη δημιουργία διαφημιστικού σποτ



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, δοσοποίηση οφειλόμενων συνδρομών,
αιτημάτων διαγραφής μελών κλπ.



Συνεχή ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις

που αφορούν θέματα Ασφάλισης και νέων

υπηρεσιών που αφορούν την υπηρεσία και τα μέλη, θέματα ΓΕΜΗ όπως η λειτουργία του
ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΥΔΗΣ, ανακοίνωση εξόδου εταίρου Ο.Ε., αναγγελία αυτεπάγγελτης λύσης
εταιρείας από το ΓΕΜΗ κλπ.


Πραγματοποίηση ημερίδων σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων



Παρακολούθηση σεμιναρίου για τη λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ, σύνταξη σχεδίου πρωτογενών
αιτημάτων



Παροχή νομικών συμβουλών σε μέλη και πραγματοποίηση περίπου 50 κατ’ ιδίαν συναντήσεων για
θέματα που αφορούν κυρίως :
o επτά (7) περιπτώσεις για Κατοχύρωση επωνυμίας, διακριτικού τίτλου και σήματος, δύο (2)
περιπτώσεις διεκδίκησης ίδιας επωνυμίας από 2 επιχειρηματίες
o δέκα (10) περιπτώσεις για οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές επαγγελματιών και σύνταξη
ενστάσεων
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o τριάντα (30) περιπτώσεις υπόδειξης σύνταξης καταστατικού εταιριών και επιλογής εταιρικής
μορφής επιχείρησης
o μία (1) περίπτωση κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας


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, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το έτος 2015, είκοσι (20) συνολικά σεμινάρια κατάρτισης εργοδοτών σε
καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας. Τα δώδεκα (12) από αυτά αφορούσαν επιχειρήσεις Γ' κατηγορίας, στα
οποία επιμορφώθηκαν 420 άτομα, και οκτώ (8) επιχειρήσεις Β' κατηγορίας, στα οποία επιμορφώθηκαν 300
άτομα.

Ο τεχνικός σύμβουλος

Από τον Ιανουάριο έως και τον Δεκέμβριο του 2015 η ΤΤΜΙ πραγματοποίησε 20 ταξίδια στα Χανιά.
Πέραν της επί τόπου παροχής των υπηρεσιών της, η εταιρεία προσέφερε αντίστοιχες τέτοιες υπηρεσίες
μέσω των στελεχών της και από το γραφείο της στην Αθήνα.
Μεταξύ άλλων οι επί μέρους ενέργειες της ΤΤΜΙ αφορούν:



Ανάλυση του απολογισμού του ΕΒΕΧ για το 2014 (αντίστοιχες αναλύσεις έχουν γίνει και για
τα έτη 2012-13).
Κατάρτιση θεματολογίας για τη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο

Επιμελητήριο Χανίων

18











Αρναουτάκη, η οποία αποτέλεσε τη βάση για όλα τα Επιμελητήρια της Κρήτης.
Κατάρτιση, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο κ. Μαργαρώνη, κάποιων πρώτων προτάσεων του
ΕΒΕΧ προς την Περιφέρεια για ένταξή τους σε προσκλήσεις της νέας προγραμματικής
περιόδου 2014-2020, επιπλέον της κοινής πρότασης των ΕΒΕ Κρήτης για τον Επιταχυντή
Καινοτόμων Επιχειρήσεων (Δομή ενίσχυσης καινοτομίας και ανάπτυξης στη Κρήτη).
Συμμετοχή στην υποβολή προτάσεων του ΕΒΕΧ για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, σε
συνεργασία με τον Πρόεδρο.
Συμμετοχή σε εκδήλωση του Εμπορικού συλλόγου Παλαιόχωρας για το ΕΣΠΑ.
Συμμετοχή στη συνάντηση με την εμπορική ακόλουθο της πρεσβείας της Λ.Δ. Κίνας.
Συμμετοχή στη συνάντηση με το Ελληνοκινεζικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης.
Ενημέρωση Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Χανίων για τις αναπτυξιακές
πρωτοβουλίες του ΕΒΕΧ.
Συμμετοχή στις συναντήσεις ΕΒΕΧ με Δήμο Χανίων για το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής
Ανάπλασης του δήμου.
Προετοιμασία και υποστήριξη του Γραφείου Επιχειρηματικότητας στα θέματα:
o Ενημέρωσης των επιχειρήσεων για χρηματοδοτικά προγράμματα
o Προτάσεις για αναδιοργάνωσή του και ανάληψης επιπλέον αρμοδιοτήτων και έργων

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) –
Διοικητικής Επιτροπής (Δ.Ε.)
Να σημειωθεί ότι το 2015 πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου και
πενήντα τέσσερις (54) της Διοικητικής Επιτροπής του.
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Φωτογραφικά στιγμιότυπα

Ημερίδα για την παρουσίαση προγράμματος Ηλεκτρονικού Εμπορίου | Φεβρουάριος 2015 –
ΕΒΕΧ
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Ημερίδα για την παρουσίαση προγράμματος Ηλεκτρονικού Εμπορίου | Φεβρουάριος 2015 –
ΕΒΕΧ



Κοπή Βασιλόπιτας | Μάρτιος 2015 – ΕΒΕΧ
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Κοπή Βασιλόπιτας | Μάρτιος 2015 – ΕΒΕΧ



Ημερίδα για τις εξαγωγές στο Επιμελητήριο | Μάρτιος 2015 – ΕΒΕΧ

Επιμελητήριο Χανίων
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Συναντήσεις με Υπουργούς στην Αθήνα είχαν εκπρόσωποι των Νησιωτικών Επιμελητηρίων.
Το ΕΒΕΧ εκπροσώπησε ο πρόεδρός του Γιάννης Μαργαρώνης | Απρίλιος 2015 - Αθήνα



Στο πλαίσιο Διακρατικής Συνεργασίας 20 Κρητικοί επισκέφθηκαν τη Βαυαρία | Απρίλιος 2015
– Μόναχο
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Στο ΕΒΕΧ η πρέσβειρα του Βιετνάμ στην Ελλάδα κ. Tran Thi Ha Phuong | Απρίλιος 2015



Εκδήλωση για το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό στο ΕΒΕΧ. | Απρίλιος 2015
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Εκδήλωση για το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό στο ΕΒΕΧ. | Απρίλιος 2015



Συνεδρίαση του Δικτύου Αδελφοποιημένων πόλεων στο ΕΒΕΧ | Μάιος 2015
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Συνεδρίαση του Δικτύου Αδελφοποιημένων πόλεων στο ΕΒΕΧ | Μάιος 2015
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Δωρεάν σεμινάρια για τις εξαγωγές στο ΕΒΕΧ | Ιούνιος 2015



Επτά Χανιώτικες επιχειρήσεις στη ΔΕΘ | Σεπτέμβριος 2015
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Χανιώτικες επιχειρήσεις στη ΔΕΘ | Σεπτέμβριος 2015
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Χανιώτικες επιχειρήσεις στη ΔΕΘ | Σεπτέμβριος 2015



Εκπρόσωποι της Ελληνογερμανικής συνέλευσης στο ΕΒΕΧ | Οκτώβριος 2015
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Συμμετοχή του ΕΒΕΧ στις εργασίες της 38ης Συνέλευσης του ΕΟΑΕΝ στη Ζάκυνθο |
Οκτώβριος 2015



Συμμετοχή του ΕΒΕΧ σε Πανευρωπαΐκό συνέδριο στη Μάλτα | Νοέμβριος 2015 – Σεν
Τζούλιαν
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Συμμετοχή του ΕΒΕΧ στο 15ο ετήσιο φόρουμ του Insuleur στη Κροατία | Νοέμβριος 2015



Συμμετοχή του ΕΒΕΧ στο 15ο ετήσιο φόρουμ του Insuleur στη Κροατία | Νοέμβριος 2015
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Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Δήμου Χανίων και ΕΒΕΧ με ΕλληνοΚινεζικό Ινστιτούτο
Ανάπτυξης (ΕΚΙΝΑ) | Δεκέμβριος 2015 – ΕΒΕΧ

Επιμελητήριο Χανίων

32



«Trade USA – Exploring Opportunities» το θέμα ημερίδας για τις εξαγωγές των κρητικών
προϊόντων στις ΗΠΑ | Δεκέμβριος 2015 – ΕΒΕΧ
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Το 1ο διεθνές χειμερινό σχολείο επιχειρηματικότητας | Δεκέμβριος 2015 – ΕΒΕΧ
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Δημοσιογραφική Επιμέλεια – Κείμενα - Σύνταξη – Διορθώσεις – Φωτογραφικό υλικό
Μαρία Μανταδάκη
Δημοσιογράφος
Μέλος Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Ηπείρου - Πελοποννήσου - Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ)
Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου Επιμελητηρίου Χανίων
Σελιδοποίηση
Χρήστος Ρώσσος
Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης
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