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Στοιχεία Γενικού Εμπορικού Μητρώου  (Γ.Ε.Μη.)  

Υπηρεσία Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)  
 

 

Θετικό παρέμεινε το ισοζύγιο σε ότι αφορά τις συστάσεις και τις διαγραφές επιχειρήσεων για 

το 2016. Σύμφωνα με στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου οι συστάσεις νέων 

επιχειρήσεων είναι περισσότερες από τις διαγραφές. Ειδικότερα στο διάστημα από 1 

Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 συστάθηκαν 607 νέες επιχειρήσεις ενώ στο ίδιο διάστημα 

300 είναι αυτές που έκαναν αίτηση διαγραφής από το ΓΕΜΗ. Υπενθυμίζεται ότι οριακά θετικό 

ήταν το πρόσημο και για το 2015 σε αντίθεση με το οικονομικό έτος 2014. 

Σε ότι αφορά τη νομική μορφή των επιχειρήσεων ο κύριος όγκος τόσο των συστάσεων νέων 

επιχειρήσεων όσο και των διαγραφών αφορά ατομικές επιχειρήσεις. Από τις 607 νέες 

επιχειρήσεις οι 430 είναι ατομικές ενώ από τις 300 που διαγράφηκαν ατομικές ήταν οι 240. Oι 

νεοσύστατες επιχειρήσεις ανήκουν κατά κύριο λόγο στο Τμήμα Υπηρεσιών (402), ακολουθεί το 

Εμπορικό Τμήμα (143) ενώ οι λιγότερες συστάσεις αφορούν το Μεταποιητικό Τμήμα (62). 

Ανάλογη είναι η εικόνα ανά τμήμα και στις επιχειρήσεις που διαγράφηκαν. 

Την τελευταία εξαετία 2011-2016 οι συστάσεις νέων εταιριών είναι οριακά περισσότερες από 

τις διαγραφές (3.897 συστάσεις έναντι 3.803 διαγραφών), γεγονός που δίνει ένα τόνο 

αισιοδοξίας αν αναλογιστεί κανείς την ασφυκτική πίεση  στην αγορά και τις δυσμενείς συνθήκες 

της Οικονομίας γενικότερα, απόρροια της κρίσης που πλήττει τη χώρα τα τελευταία χρόνια.  
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Διαγραφές ανά τμήμα 

 

*Το 2014 υπήρξαν πολλές διαγραφές λόγω εκκαθάρισης του μητρώου 
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Διαγραφές ανά νομική μορφή 

 

 

*Το 2014 υπήρξαν πολλές διαγραφές λόγω εκκαθάρισης του μητρώου 
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Εξαγωγική δραστηριότητα 2010-2016 
 

 

 

Πίνακας Εξαγωγών  - Συνολικά και ανά Είδος για Κρήτη και Νομό Χανίων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Μεταβολή 

2010-2016

ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

Νομός Χανίων 25.499.287 83.347.231 34.056.194 43.024.032 32.393.169 71.565.858 95.045.627 273%

Κρήτη 338.677.802 283.396.421 281.525.608 364.612.091 296.445.734 571.534.341 524.198.947 55%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Νομός Χανίων 4.835.898 61.406.439 6.706.669 4.821.034 2.547.868 13.281.994 26.038.787 438%

Κρήτη 170.059.593 114.103.376 111.485.039 130.845.210 138.237.294 239.530.928 232.985.132 37%

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Νομός Χανίων 92.079 224.415 112.573 442.654 212.373 212.262 235.191 155%

Κρήτη 2.389.542 2.929.771 4.203.034 3.450.279 4.108.816 3.056.721 3.277.115 37%

ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ

Νομός Χανίων 20.571.310 21.716.377 27.236.952 37.760.344 29.632.928 58.071.602 68.771.631 234%

Κρήτη 166.228.667 166.363.274 165.837.535 230.316.602 154.099.624 328.946.692 287.936.700 73%

*στα στοιχεία δε συμπεριλαμβάνονται οι ανεφοδιασμοί πλοίων 

** στο έτος 2011 ή μεγάλη αύξηση οφείλεται στα πετρελαιοειδή (καύσιμα)
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ΑΑ ΧΩΡΑ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010-2016 % ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ

1 ΙΤΑΛΙΑ 2.705.171 14.895.492 8.543.058 12.954.903 5.724.695 21.094.067 24.242.076 90.159.462 23,4% 23,4%

2 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4.461.792 10.412.657 5.480.667 4.527.275 5.128.422 10.194.584 16.801.337 57.006.734 14,8% 38,2%

3 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1.437.736 2.574.469 2.876.411 5.495.062 4.872.913 4.857.070 4.057.848 26.171.509 6,8% 45,0%

4 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 4.993.455 10.314.802 1.822.594 1.069.211 936.211 2.065.616 3.999.576 25.201.465 6,5% 51,6%

5 ΑΥΣΤΡΙΑ 399.154 1.365.424 1.632.404 3.762.242 3.757.740 3.753.352 5.269.763 19.940.079 5,2% 56,8%

6 Η Π Α 2.497.563 2.591.384 2.188.521 2.093.401 2.186.144 3.508.710 4.527.461 19.593.184 5,1% 61,8%

7 ΓΑΛΛΙΑ 445.594 3.510.817 583.213 825.086 1.859.634 3.765.877 5.529.998 16.520.219 4,3% 66,1%

8 ΚΥΠΡΟΣ 836.269 4.887.688 1.569.502 1.768.919 1.082.579 1.581.506 2.419.014 14.145.477 3,7% 69,8%

9 ΙΣΠΑΝΙΑ 1.243.523 911.390 1.031.943 2.595.142 564.991 3.858.713 2.591.967 12.797.669 3,3% 73,1%

10 ΒΕΛΓΙΟ 874.340 2.735.694 2.023.032 1.499.467 1.233.877 1.627.485 2.465.058 12.458.953 3,2% 76,4%

11 ΜΑΛΤΑ 9.435.313 102.003 133.052 15.383 10.767 2.392.144 12.088.662 3,1% 79,5%

12 ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 1.477.707 2.946.943 619.464 466.029 516.542 824.761 2.302.550 9.153.996 2,4% 81,9%

13 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 177.428 2.152.380 8.045 74.504 90.527 2.938.372 3.020.573 8.461.829 2,2% 84,1%

14 ΣΟΥΗΔΙΑ 46.454 2.127.610 369.969 77.521 102.027 1.601.804 2.796.138 7.121.523 1,9% 85,9%

15 ΔΑΝΙΑ 365.390 1.533.026 327.305 398.029 322.331 1.422.748 1.910.524 6.279.353 1,6% 87,6%

Συνολικές Εξαγωγές ανά χώρα (2010-2016)

ΑΑ ΧΩΡΑ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010-2016 % ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ

1 ΙΤΑΛΙΑ 2.558.879 6.152.565 7.612.904 12.764.879 5.404.408 20.431.917 21.972.302 76.897.854 29,2% 29,2%

2 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4.409.136 3.015.864 4.325.296 4.417.844 5.116.347 10.021.196 15.832.254 47.137.937 17,9% 47,0%

3 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1.141.724 2.225.924 2.207.041 3.761.491 4.364.731 4.368.006 3.547.341 21.616.258 8,2% 55,2%

4 ΑΥΣΤΡΙΑ 395.558 806.852 1.622.656 3.745.844 3.744.671 3.734.010 5.164.555 19.214.146 7,3% 62,5%

5 Η Π Α 2.346.477 1.686.244 1.989.658 1.813.746 2.020.576 2.805.111 3.533.335 16.195.147 6,1% 68,6%

6 ΙΣΠΑΝΙΑ 1.243.523 65.841 1.031.943 2.593.404 547.951 3.851.112 2.485.175 11.818.949 4,5% 73,1%

7 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 1.726.993 1.143.676 1.265.903 822.771 811.790 1.397.937 2.148.836 9.317.906 3,5% 76,7%

8 ΓΑΛΛΙΑ 444.358 446.535 529.894 625.103 1.387.004 2.664.147 2.862.058 8.959.099 3,4% 80,1%

9 ΒΕΛΓΙΟ 874.340 891.802 786.329 990.510 1.004.214 1.263.471 1.576.505 7.387.171 2,8% 82,9%

10 ΚΥΠΡΟΣ 528.964 500.359 846.286 1.184.652 682.300 1.120.417 1.415.667 6.278.645 2,4% 85,2%

11 ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 1.477.599 623.558 519.157 460.988 516.542 744.540 1.426.474 5.768.858 2,2% 87,4%

12 ΚΑΝΑΔΑΣ 356.108 610.781 541.253 597.646 314.011 690.435 944.797 4.055.031 1,5% 89,0%

13 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 147.781 440.252 477.966 559.604 453.333 481.160 653.197 3.213.293 1,2% 90,2%

14 ΠΟΛΩΝΙΑ 305.928 33.988 191.838 199.113 500.623 936.398 898.138 3.066.026 1,2% 91,3%

15 ΚΙΝΑ 204.106 553.342 1.112.002 415.028 172.968 430.071 167.507 3.055.024 1,2% 92,5%

Εξαγωγές  Τρόφιμα Ποτά ανά χώρα (2010-2016)
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Απολογισμός Δράσεων Προέδρου - Διοικητικής 

Επιτροπής (Δ.Ε.) 
 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 

 Το Επιμελητήριο Χανίων στο πλαίσιο των προσπαθειών του για ενημέρωση και προβολή 

των τοπικών αγροτοδιατροφικών προϊόντων στις αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών της 

Αμερικής και σε συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, 

ανακοίνωσε την διοργάνωση αποστολής στο Χιούστον, με στοχευόμενες συναντήσεις 

Β2Β Κρητικών Εταιριών Τροφίμων Ποτών με αγοραστές – Χονδρεμπόρους –Διανομείς. 

 Το ΕΒΕΧ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, για την υποστήριξη των Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων του Νομού, δημιούργησε λίστα εισαγωγέων με στόχο την προώθηση της 

επιχειρηματικότητας. 

 Με ανακοίνωση του στον Τύπο το Επιμελητήριο κάνει γνωστό τις προδημοσιεύσεις που 

αφορούν τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020. 

 Το σχέδιο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης αναφορικά με τους ελεύθερους 

επαγγελματίες, το θέμα της κλειστής συνάντησης φορέων που πραγματοποιήθηκε στο 

Επιμελητήριο με πρωτοβουλία του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων. Αυτό που 

υπογραμμίστηκε απ’ όλους είναι ότι, ο αγώνας θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα και να είναι 

ενιαίος από όλες τις συλλογικότητες του Νομού. 

 Δύο τηλεοπτικά διαφημιστικά σποτ του Επιμελητηρίου Χανίων για την στήριξη των 

τοπικών επιχειρήσεων, παρουσίασε στα ΜΜΕ ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Γιάννης 

Μαργαρώνης. Τα σποτ φέρουν τις υπογραφές, του Χανιώτη σκηνοθέτη Θοδωρή 

Παπαδουλάκη και του επίσης Χανιώτη σεναριογράφου, Παναγιώτη Παπουτσάκη. 
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 Το ΕΒΕΧ δίνει στη δημοσιότητα πίνακες με τις εγγραφές-διαγραφές στο Επιμελητήριο 

κατά τα έτη 2011-2015. 

 Ενημέρωση για τα στάδια εξέλιξης του ΠΕΠ Κρήτης, συμμετοχή των Επιμελητηρίων του 

νησιού στο ΠΕΣ, στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Αγροδιατροφική, μερικά από τα 

θέματα που ζητά με υπόμνημα του από τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Αρναουτάκη, ο 

πρόεδρος του ΕΒΕΧ Γιάννης Μαργαρώνης. 

 Το Επιμελητήριο Χανίων, εν όψει της προκήρυξης των νέων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 

2014-2020 και στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρέτησης των μελών του, ανακοινώνει 

ότι προτίθεται να καταρτίσει λίστα με συμβούλους επιχειρήσεων, στην οποία θα 

παραπέμπει και τους ενδιαφερόμενους. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Χανίων με απόφαση του προέβη στην 

αντικατάσταση του Β’ Αντιπροέδρου κ. Μιχάλη Χαιρετάκη από τον κ. Νεκτάριο 

Ψαρουδάκη και του Οικονομικού Επόπτη κ. Ιωάννη Στριλιγκά από τον κ. Βασίλη 

Καλοτεράκη. 

 Παρουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και των εργαζομένων του Επιμελητηρίου Χανίων 

έγινε η κοπή της βασιλόπιτας του φορέα. Οι τυχεροί που κέρδισαν το φλουρί, από το Δ.Σ. 

ο σύμβουλος Ανδρέας Τζεδάκης και από τους εργαζομένους η Αριστέα Ριτζάκη.  

 Συμμετοχή προέδρου ΕΒΕΧ στη Γενική  Συνέλευση της ΕΣΕΕ στην Αθήνα. 

 Διαδοχικές συναντήσεις με το ΔΣ της ΕΠΙΧΕΙΠΑ ΑΕ, για την πορεία του έργου στην 

Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων . 

 Με διαφήμιση στα τοπικά ΜΜΕ το ΕΒΕΧ ενημερώνει για την μείωση συνδρομών με το 

σύνθημα «Τώρα μπορούμε». 

 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 
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 Μετά την εκλογή του Προέδρου του Μεταποιητικού τμήματος κ. Νίκου Πατεράκη στην 

θέση του Γεν. Γραμματέα της Διοικητικής Επιτροπής και του Προέδρου του τμήματος 

υπηρεσιών κ. Νεκτάριου Ψαρουδάκη στη θέση του Β’ Αντιπροέδρου, το Διοικητικό 

Συμβούλιο του ΕΒΕΧ ομόφωνα εξέλεξε στην θέση του Προέδρου του Μεταποιητικού 

τμήματος τον κ. Ιωάννη Στριλιγκά και στην θέση του Προέδρου του τμήματος Υπηρεσιών, 

την κ. Άννα Δρακακάκη. 

 Με ανακοίνωση του το Επιμελητήριο καλεί τα  ενδιαφερόμενα μέλη του να δηλώσουν 

συμμετοχή για την έκθεση SIAL PARIS 2016  

 Με ανακοίνωση του το ΕΒΕΧ  καλεί τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις μέλη του να δηλώσουν 

τα στοιχεία του εταιρικού τους profile προκειμένου αυτές να καταχωρηθούν στον 

ιστότοπο εξαγωγικών επιχειρήσεων. 

 Το site του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών φιλοξενεί  συνέντευξη του προέδρου 

του ΕΒΕΧ Γιάννη Μαργαρώνη για οικονομικά θέματα. 

 Στην κατάμεστη αίθουσα του Επιμελητηρίου Χανίων παρουσιάστηκαν οι δράσεις του 

«ΕΣΠΑ 2014-2020» που φέρουν τον τίτλο «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία». 

 Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν το Επιμελητήριο Χανίων, το 

Οικονομικό και το Τεχνικό Επιμελητήριο, ο Διευθυντής της Αναπτυξιακής Κρήτης, 

Αριστείδης Φραγκάκης. 

 Με τη στήριξη των τοπικών παραγωγικών φορέων όλης της Κρήτης ξεκινά η 

προετοιμασία του 5ου παγκρήτιου φόρουμ προώθησης κρητικών προϊόντων στα 

κρητικά ξενοδοχεία και τα δίκτυα διανομής – super market, το οποίο θα διεξαχθεί στις 2 

Απριλίου στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.  

 Το Επιμελητήριο Χανίων ενημερώνει τα μέλη του ότι ξεκίνησε η λειτουργία της 

πλατφόρμας Ηλεκτρονικής επίλυσης Διαφορών –ΗΕΔ (On line Dispute resolutionODR), 

μέσω της οποίας ο καταναλωτής μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά την καταγγελία του 

και να συμφωνήσει με τον καταγγελλόμενο προμηθευτή, ποιος αναγνωρισμένος φορέας 
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επίλυσης διαφορών επιθυμούν να αναλάβει την εξωδικαστική επίλυση της 

καταναλωτικής τους διαφοράς .  

 Συνάντηση προέδρου ΕΒΕΧ με Δήμαρχο Χανίων Τάσο Βάμβουκα για συμμετοχή σε 

Ερευνητικά προγράμματα. 

 Διαδοχικές συναντήσεις του Γ.Μαργαρώνη στη Τράπεζα Χανίων με ΔΣ της ΕΠΙΧΕΙΠΑ 

 Συνάντηση προέδρου ΕΒΕΧ με ΓΓ Εμπορίου Αντώνη Παπαδεράκη για Επιμελητηριακά 

θέματα. 

 Συμμετοχή προέδρου στη συνέλευση ΕΣΕΕ στην Αθήνα και συνάντηση με τον υφυπουργό 

Τρύφωνα Αλεξιάδη για φορολογικό – ασφαλιστικό. 

 Άρθρο Γ. Μαργαρώνη στο περιοδικό RED για τοι Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων . 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 

 «Η καινοτόμος μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ως μέσο ανάσχεσης της ανεργίας την 

περίοδο της οικονομικής κρίσης», ήταν ο τίτλος της ομιλίας του Προέδρου του 

Επιμελητηρίου Χανίων κ. Γιάννη Μαργαρώνη, στο πλαίσιο της Διημερίδας Σχολικού 

Προσανατολισμού με τίτλο «Επιλογή Επαγγέλματος: Ρωτώ και Μαθαίνω» που έγινε στο 

ΚΑΜ. 

 Το Επιμελητήριο Χανίων, με την Τεχνική Αναπτυξιακή και τον Όμιλο Σαμαράς & 

Συνεργάτες συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Τα Νέα Αναπτυξιακά Εργαλεία του 

ΕΣΠΑ για τον Τουρισμό & η αξιοποίησή τους στη Διαδικασία Κατάταξης των Ξενοδοχείων 

& Τουριστικών Καταλυμάτων σε κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών». 

 Ενημερωτική εκδήλωση παρουσίασης των προϋποθέσεων και των στρατηγικών 

διείσδυσης στην αγορά της Ιαπωνίας πραγματοποίησε το Επιμελητήριο με την 

συνεργασία της εταιρείας «OECON Business & Development Consultants». Όπως δήλωσε 

ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Γιάννης Μαργαρώνης «πέντε εταιρείες από τα Χανιά που 

δραστηριοποιούνται στο λάδι, το κρασί και το μέλι εξάγουν προϊόντα στην ιαπωνική 
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αγορά τονίζοντας παράλληλα, ότι υπάρχουν περιθώρια για την διείσδυση βοτάνων, 

τυροκομικών, αρτοποιημάτων και κάλεσε τους παραγωγούς να συμμετάσχουν στην 

επικείμενη επιχειρηματική αποστολή».  

 Στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας είναι προσαρμοσμένα τα προγράμματα του νέου 

ΕΣΠΑ, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης 

κατά την διάρκεια ενημερωτικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΧ. 

Παρουσιάζοντας τις προοπτικές που ανοίγονται , τόσο ο κ. Σταθάκης όσο και ο 

Υφυπουργός Αλέξης Χαρίτσης ανέφεραν, ότι το νέο ΕΣΠΑ εστιάζει στους τομείς της 

Οικονομίας που χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια, καινοτομία και υψηλή προστιθέμενη 

αξία. 

 Το Επιμελητήριο Χανίων, με στόχο να είναι αρωγός και σύμβουλος στις επιχειρήσεις μέλη 

του, διοργανώνει σε συνεργασία με την Dagleris coaching & training  μία σειρά 

εφαρμοσμένων σεμιναρίων. Το πρώτο από αυτά, διάρκειας 10 ωρών έχει θέμα: «ΒΑΣΙΚΕΣ 

ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ»  

 Συνάντηση με το νέο πρόεδρο Λευτέρη Κοπάση και τα μέλη της νέας Δ.Ε. του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τμήμα Δυτικής Κρήτης) κκ. Κώστα Μπροκαλάκη και Σπύρο 

Σοφιανό, είχαν στο ΕΒΕΧ ο πρόεδρος Γιάννης Μαργαρώνης και τα μέλη της Διοικητικής 

Επιτροπής του φορέα, κκ. Χρήστος Μυλωνάκης, Βασίλης Καλοτεράκης και Νίκος 

Πατεράκης.  

 Εικοσιτρείς (23) Χανιώτικες Επιχειρήσεις συμμετείχαν στη 3η FoodExpo 2016, στη 

μεγαλύτερη περιφερειακή διεθνή έκθεση για Τρόφιμα & Ποτά στη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη, που πραγματοποιήθηκε από 19 έως 21 Μαρτίου στο εκθεσιακό κέντρο 

Metropolitan EXPO στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην Αθήνα. Δεκαεπτά (17) 

από αυτές φιλοξενήθηκαν στο περίπτερο του Επιμελητηρίου Χανίων ενώ τη Χανιώτικη 

αποστολή συνόδευσαν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιάννης Μαργαρώνης και το μέλος 

του ΔΣ του φορέα Άννα Δρακακάκη.  
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 Γραφείο ενημέρωσης για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 λειτουργεί στον Α’ όροφο του 

Επιμελητηρίου Χανίων. Παράλληλα στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΧ (www.chania-cci.gr) 

αναρτήθηκε αναλυτικό ρεπορτάζ για τα τέσσερα (4) προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ. 

 Συνάντηση προέδρου ΕΒΕΧ Γιάννη Μαργαρώνη με Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο 

Αρναουτάκη για θέματα Επιμελητηρίου . 

 Συμμετοχή Γιάννη Μαργαρώνη στο ΔΣ της ΕΠΙΧΕΙΠΑ 

 Συνάντηση προέδρου ΕΒΕΧ με Δήμαρχο Χανίων Τάσο Βάμβουκα και εκπροσώπους 

Δημοτικών παρατάξεων για την προετοιμασία του Αγροτικού Αυγούστου . 

 Συμμετοχή προέδρου Επιμελητηρίου στην παγκρήτια συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 

 «Με τη δικτύωση του το ΕΒΕΧ σε ευρωπαϊκό, πανελλήνιο και περιφερειακό επίπεδο είναι 

πλέον ο επικεφαλής εταίρος ανάπτυξης της Χανιώτικης οικονομίας». Αυτό επεσήμανε 

μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του φορέα Γιάννης Μαργαρώνης κατά τη διάρκεια 

παρουσίασης στα τοπικά ΜΜΕ του απολογισμού δράσης της Διοικητικής Επιτροπής για 

το 2015. «Το Επιμελητήριο είπε ο κ. Μαργαρώνης είναι πλέον ένας σύγχρονος φορέας 

ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. Για να συμβεί αυτό έπρεπε να εξασφαλίσουμε την 

βιωσιμότητα του Επιμελητηρίου σε οικονομικό επίπεδο, το οποίο και επιτύχαμε».  

 Η ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Χανίων του ΟΑΕΔ και το Επιμελητήριο διοργανώνουν ημερίδα με 

θέμα «Ανάγκες της τοπικής οικονομίας και του επιχειρηματικού κόσμου σε εξειδικευμένο 

προσωπικό. Ο ρόλος της ΕΠΑΣ Χανίων στις νέες συνθήκες της αγοράς εργασίας».  

 Ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 διοργάνωσε στο 

Πολιτιστικό Κέντρο Μάλεμε, το Επιμελητήριο. Η εκδήλωση έγινε σε συνεργασία με το 

Δήμο Πλατανιά και το Σύλλογο Καταστηματαρχών και Επιχειρηματιών του Δήμου 

Πλατανιά «Ο Ιάρδανος» 
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 Το Επιμελητήριο Χανίων γνωστοποιεί στα μέλη του ότι η Διοίκηση της ΔΕΗ θα 

ενεργοποιήσει μέσα στις επόμενες ημέρες νέο τρόπο για τον διακανονισμό και την 

εξόφληση των οφειλών των πελατών της προς την εταιρεία.  

 Ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 διοργάνωσε στο 

Φαλδάμειο οίκημα στο Καστέλι, το ΕΒΕΧ. Η εκδήλωση έγινε σε συνεργασία με το νέο 

Εμπορικό Σύλλογο Κισσάμου και τον Δήμο της περιοχής. 

 Επιχειρηματικά θέματα όπως κατάσταση αγοράς, προβλήματα ΜμΕ, εξαγωγές 

συζήτησαν μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια συνάντησης τους στο ΕΒΕΧ, ο πρόεδρος του 

φορέα Γιάννης Μαργαρώνης με τον πρόεδρο του κοινωνικού κινήματος «Νέα πορεία» και 

επίτιμο πρόεδρο του ΕλληνοΑμερικανικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γιάννο Γραμματίδη. 

Η επίσκεψη του κ. Γραμματίδη έγινε στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Κρήτη. 

 Ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 διοργάνωσε στο 

Δημαρχείο Βρυσσών, το Επιμελητήριο. Η εκδήλωση έγινε σε συνεργασία με το Δήμο 

Αποκορώνου και τον Εμπορικό Σύλλογο Καλυβών. 

 Το Grow Greek Tourism Online αποτελεί μια πρωτοβουλία της Google, το οποίο σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, τον ΕΟΤ και το ΣΕΤΕ (Σύνδεσμο Ελληνικών 

Τουριστικών Επιχειρήσεων), στοχεύει στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των 

επαγγελματιών τουρισμού σε όλη την Ελλάδα και τους εκπαιδεύει σε διαδικτυακά 

εργαλεία. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, πραγματοποιούνται δωρεάν σεμινάρια 

σε 30 περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Στα Χανιά  θα πραγματοποιηθούν 2 σεμινάρια στην 

αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Χανίων.  

 Το Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης (Σχολή Μηχανικών 

Παραγωγής & Διοίκησης)  διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «Η κοστολόγηση ως εργαλείο: 

οργάνωσης της παραγωγής, καθοδήγησης του τμήματος πωλήσεων και λήψης 

επιχειρησιακών αποφάσεων»  

 «Κόκκινα δάνεια – Δάνεια – Τράπεζες: τρόποι προστασίας ρύθμισης και εναλλακτικές 

λύσεις» το θέμα της ημερίδας που διοργανώνει το Επιμελητήριο στην αίθουσα διαλέξεων 
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του φορέα (4ος όροφος). Ομιλητές – εισηγητές οι κ.κ. Χρήστος Γαλλιάκης και Αντώνιος 

Καψούρης, οικονομικός διευθυντής και χρηματοοικονομικός σύμβουλος αντίστοιχα, της 

εταιρείας τραπεζικών διαμεσολαβητών, διαπιστευμένων από την Τράπεζα της Ελλάδος, 

V.P Negotiations. 

 «Τα Ελληνικά προϊόντα είναι περιζήτητα και τα καλύτερα στον κόσμο» δήλωσε από τα 

Χανιά ο Τούρκος Μουσά Τουράν, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ελληνικών 

αγροτοδιατροφικών προϊόντων στις ΗΠΑ. Ο κ. Τουράν βρέθηκε στα Χανιά επικεφαλής 

τουρκικής αντιπροσωπείας μεγάλων εταιρειών τροφίμων, ποτών και ειδών υγιεινής και 

στο πλαίσιο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο ΚΑΜ, με Χανιώτες και Ρεθυμνιώτες 

επιχειρηματίες μετά από πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Χανίων.  

 Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διεθνής έκθεση Wine and Gourmet Japan 2016 που 

πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο Tokyo Big Sight. Η ελληνική συμμετοχή 

οργανώθηκε στο πλαίσιο της αποστολής στην Ιαπωνία του Εθνικού Επιμελητηριακού 

Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ) υπό την αιγίδα και υποστήριξη 

των Υπουργείων Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, για την ενίσχυση της 

εξωστρέφειας των γυναικών και την προώθηση ελληνικών προϊόντων στις ξένες αγορές. 

Την αποστολή υποστήριξαν τα Ελληνικά Επιμελητήρια , και ιδιαίτερα τα Επιμελητήρια 

Χανίων , Ρεθύμνης , Λακωνίας , καθώς και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Στην 

έκθεση συμμετείχαν πέντε εταιρείες από τα Χανιά. 

 Έτοιμος είναι ο νέος αναπτυξιακός νόμος ο οποίος δίνει έμφαση στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις και το επόμενο διάστημα θα βγει σε διαβούλευση. Αυτό επισημάνθηκε 

μεταξύ άλλων κατά την διάρκεια ενημερωτικής εκδήλωσης που έγινε στο με θέμα το νέο 

αναπτυξιακό νόμο και ομιλητή τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών 

Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Παναγιώτη Λαμπρινό.  

 Συνάντηση Γιάννη Μαργαρώνη με σύλλογο εστίασης για τα  προβλήματα της Παλιάς 

Πόλης . 

 Συμμετοχή προέδρου ΕΒΕΧ με ΔΣ της ΕΠΙΧΕΙΠΑ στην Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων . 
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 Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ ΔΣ της ΕΠΙΧΕΙΠΑ και αναδόχου εταιρείας για την έναρξη 

εργασιών του πάρκου. 

 Συμμετοχή Γιάννη Μαργαρώνη σε συμβούλιο και συνέλευση της ΕΣΕΕ στην Αθήνα . 

 Συμμετοχή προέδρου ΕΒΕΧ σε σύσκεψη στο Δήμο Χανίων για την προετοιμασία του 

Αγροτικού Αυγούστου  

 Για την πορεία του ΕΠΙΧΕΙΠΑ συνάντηση Γιάννη Μαργαρώνη με διευθυντή ΣΔΙΤ 

κ.Ματζούφα. 

 Συνέντευξη Γιάννη Μαργαρώνη στο  site Hania news « Η χώρα μας θα ξεπεράσει την 

κρίση  μόνο όταν θα στηριχθούν πραγματικά οι Μμε”. 

 Με νέα διαφημιστική καμπάνια στα τοπικά μέσα το ΕΒΕΧ δηλώνει ότι «Για να πάρει 

μπροστά η Ελληνική Οικονομία χρειάζεται την βοήθεια όλων μας». 

 ΜΑΙΟΣ 2016 

 «Τελωνειακές διαδικασίες και οι αλλαγές του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα» το θέμα 

ημερίδας που διοργανώνει το Επιμελητήριο Χανίων στην αίθουσα διαλέξεων του φορέα 

.Ομιλητές οι κκ. Ελίνα Σταματάκη και Νίκος Μαλεφάκης εκτελωνιστές της εταιρείας 

«Malco-Ν. Μαλεφάκης και Σια ΟΕ».  

 Συνάντηση με τον Α΄ Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Χανίων Χ. Μυλωνάκη είχε στο ΕΒΕΧ 

η Ευρωβουλευτής της ΝΔ Μαρία Σπυράκη στο πλαίσιο επίσκεψης της στα Χανιά.  

 Είκοσι δύο εθελοντικά σωματεία των Χανίων βραβεύτηκαν για το έργο τους κατά την 

διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Χανίων σε συνεργασία με την 

Πολιτιστική Ένωση Εργαζομένων ΟΤΕ στην αίθουσα διαλέξεων του ΕΒΕΧ.  

 Αυξητική πορεία παρουσίασαν οι Κρητικές εξαγωγές το α’ δίμηνο του 2016, έναντι του 

αντίστοιχου διμήνου του 2015. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής και μετά από επεξεργασία του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, την 
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περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου η αύξηση άγγιξε το 32% σε αξία, ενώ η αύξηση σε 

ποσότητα έφτασε το 59%. Ειδικότερα, οι Κρητικές εξαγωγές έφτασαν σε αξία τα 159 

εκατ. ευρώ, έναντι 120 εκατ. ευρώ το περυσινό αντίστοιχο διάστημα και 61 εκ. ευρώ το 

α’ δίμηνο του 2014, ενώ σε όγκο ξεπέρασαν τους 137.500 τόνους, έναντι των 86.600 

τόνων το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2015 και 104.850 τόνων το ίδιο διάστημα 

του 2014.  

 Οι Πρόεδροι , του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας και του Επιμελητηρίου Χανίων, 

κ.κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και Γιάννης Μαργαρώνης, συναντήθηκαν στα Χανιά, και 

συζήτησαν, θέματα σχέσεων των δύο Επιμελητηρίων καθώς και θέματα κοινού 

ενδιαφέροντος, όπως η εξέλιξη του Επιμελητηριακού θεσμού, τα προβλήματα των 

επιχειρήσεων, και της εξόδου από την κρίση. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η 

συνεργασία των δυο Επιμελητηρίων σε κοινές δράσεις για τις επιχειρήσεις, με την 

αξιοποίηση και υλοποίηση προγραμμάτων. 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 

 Στην γιορτή του ψωμιού «La fête du pain» που έγινε στην Πλατεία Schuman στις 

Βρυξέλλες συμμετείχε το Επιμελητήριο Χανίων, στο πλαίσιο εξωστρέφειας της 

επιχειρηματικότητας. Τα Χανιά παρουσίασαν τα εξαιρετικά προϊόντα τους μέσω 

χορηγιών από δεκαοκτώ (18) επιχειρηματίες μέλη του ΕΒΕΧ, ενώ οι επισκέπτες 

ανακάλυψαν, γεύτηκαν και παρακολούθησαν την προετοιμασία ξεχωριστών Χανιώτικων 

μεζέδων και εδεσμάτων από την Chef Ιωάννα Παντελάκη.  

 Ενημέρωση για το ρόλο της πιστοποίησης και την λειτουργία του Διεπιμελητηριακού 

φορέα πιστοποίησης διοργάνωσε το Επιμελητήριο με ομιλητή τον κ. Άγγελο Τόλκα 

διευθυντή του προαναφερόμενου φορέα που έχει συσταθεί από την Κεντρική Ένωση 

Επιμελητηρίων Ελλάδας.  

 Εκπαιδευτικό σεμινάριο για επαγγελματίες του τουρισμού πραγματοποιήθηκε στην 

αίθουσα διαλέξεων του ΕΒΕΧ με διοργανωτές την Περιφέρεια Κρήτης, το Επιμελητήριο, 

την Ένωση Ξενοδόχων και το ΙΙΕΚ ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ. Μεταξύ των θεμάτων που ανέπτυξαν οι 
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ομιλητές ο στρατηγικός σχεδιασμός - egovernment, online και mobile Marketing, Yield 

Management και E-commerce κ.α. Την παρουσίαση «έκλεψαν» στο διάλειμμα οι 

πρωτοετείς σπουδαστές της σχολής «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας» του 

ΙΙΕΚ ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ με τον μπουφέ που δημιούργησαν με μεράκι, φαντασία και πολύ τέχνη 

ικανοποιώντας και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο... 

  «Ξενοδοχεία μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης βήματα-πρακτικές οδηγίες- 

παραδείγματα» το θέμα του εκπαιδευτικού σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στο 

ΕΒΕΧ με διοργανωτές την Ένωση Ξενοδόχων Ν. Χανίων, το Επιμελητήριο και το 

Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων της Σχολής 

Μηχανικών Περιβάλλοντος.  

 Το Επιμελητήριο Χανίων στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την ενημέρωση και 

προβολή των τοπικών παραγωγικών βιοτεχνικών προϊόντων στις αγορές της Ευρώπης 

και τρίτων χωρών, προσκαλεί τα μέλη του να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη δημιουργία 

ομάδας εργασίας για το σκοπό αυτό. Οι εργασίες της ομάδας θα επικεντρωθούν στην 

σχεδίαση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Προώθησης & Προβολής των 

βιοτεχνικών προϊόντων του νομού Χανίων, αρχής γενομένης από τη διερεύνηση 

εξαγωγικών δυνατοτήτων, αδυναμιών ευκαιριών και απειλών των τοπικών βιοτεχνικών 

μας προϊόντων. 

 Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε στον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Γιάννη 

Μαργαρώνη, ο πρέσβης της Γεωργίας στην Ελλάδα κ. Joseb Nanobashrili. Μεταξύ των 

θεμάτων που συζητήθηκαν οι ιστορικοί δεσμοί που συνδέουν την Ελλάδα με την Γεωργία 

από την αρχαιότητα -αφού από τότε χρονολογείται η Ελληνική παρουσία εκεί-το 

αμοιβαίο ενδιαφέρον για σύσφιξη των στενών διμερών πολιτισμικών σχέσεων και το 

μεγάλο ενδιαφέρον των Γεωργιανών για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, και τον 

πολιτισμό. 

 Πραγματοποιήθηκαν οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου στην «Αναπτυξιακή Κρήτης» .Ακολούθησε η συγκρότηση σε σώμα του νέου 
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Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εξελέγη ομόφωνα και διαμορφώθηκε 

ως εξής: 

 Πρόεδρος: Γιάννης Μαργαρώνης, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων. 

 Αντιπρόεδρος Α': Θωμάς Χαριτάκης, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου   Λασιθίου. 

 Αντιπρόεδρος Β': Εμμανουήλ Αλιφιεράκης, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου     Ηρακλείου. 

 Αντιπρόεδρος Β': Γεώργιος Γιακουμάκης, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης. 

Μέλη : 

 Γεώργιος Κουρλετάκης, Β' Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας. 

 Γεώργιος Επανωμεριτάκης, Διευθυντής Δικτύου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων. 

 Γεώργιος Νικολακάκης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων 

Σύμβουλος της «Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 Στις εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ του Insuleur (Δίκτυο Ευρωπαϊκών 

Νησιωτικών Επιμελητηρίων) που έγινε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του 

Δικτύου στις 13 Ιουνίου στις Βρυξέλλες, εκλέγονται οι κάτωθι: Πρόεδρος: Γιώργος 

Μπενέτος, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς, (Ελλάδα) Γενικός Γραμματέας: 

Antonio Grimalt Chamber of Commerce, Industry and Navigation of Mallorca, (Ισπανία) 

Οικονομικός Επόπτης: Γιάννης Μαργαρώνης, Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Χανίων (Ελλάδα) Αντιπρόεδροι: Colette Koury, Chamber of Commerce 

and Industry of Guadeloupe, (Γαλλία) Paola Piras, Chamber of Commerce, Industry, Crafts 

and Agriculture of Cagliari (Ιταλία) Joe Grech, The Gozo Business Chamber (Μάλτα) 

Vidoje Vujic, Chamber of Economy of Rijeka (Κροατία) 

 Στις Βρυξέλλες, στην έδρα της Ευρωπαϊκής, Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 

πραγματοποιήθηκε δημόσια ακρόαση που διοργάνωσε το Δίκτυο Νησιωτικών 

Επιμελητηρίων της Ε.Ε. (INSULEUR), με θέμα «Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για τον ΦΠΑ και πόσο επηρεάζει τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις». Τα Επιμελητήρια 
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Ηρακλείου και Χανίων έπαιξαν για ακόμα μία φορά πρωταγωνιστικό ρόλο στις 

διεργασίες που αφορούν τα νησιωτικά Επιμελητήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ μέρους 

των οποίων συμμετείχαν, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Μανώλης 

Αλιφιεράκης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων κ. Γιάννης Μαργαρώνης και ο Β’ 

Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Θωμάς Φορτετσανάκης. 

 Την παραχώρηση χρήσης των κοινόχρηστων κτιριακών εγκαταστάσεων του ΒΙΟΠΑ 

Χανίων στο Επιμελητήριο μετά την διάλυση της ΒΙΟΠΑ ΑΕ ζητά με επιστολή του από τον 

Υπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη, ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ 

Γιάννης Μαργαρώνης.  

 Ευχαριστήρια επιστολή στο Επιμελητήριο Χανίων και τους επιχειρηματίες μέλη του 

απέστειλε η εκπρόσωπος της καμπάνιας Solidarite Medicale avec la Grece κ. Μαρία 

Γκουρνή. Το ευχαριστήριο αφορά τις δωρεές που συγκεντρώθηκαν στο ελληνικό 

περίπτερο κατά την διάρκεια της γιορτής ψωμιού στις Βρυξέλλες για την ενίσχυση 

αναγκών στον τομέα υγείας στην Ελλάδα.  

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 

 «Τα Επιμελητήρια έχουν τεράστιο πεδίο δράσης στα τοπικά ζητήματα με πολλές δράσεις 

στήριξης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων μελών τους και  ως εκ τούτου έχουν τις 

δυνατότητες να παρέμβουν καθοριστικά στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου 

μας»υπογραμμίζει σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ στην εφημερίδα «Kρητικά 

Νέα». 

 Το Επιμελητήριο Χανίων στο πλαίσιο της ενίσχυσης των απομακρυσμένων επαρχιακών 

επιχειρήσεων χρηματοδότησε στην περιοχή της Χρυσοσκαλίτισσας μια πινακίδα 

καλωσορίσματος των επισκεπτών.Στις πληροφορίες της ταμπέλας αναγράφονται 

μεταξύ άλλων οι επιχειρήσεις της περιοχής όπως τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, οι ταβέρνες, 

τα μίνι market και τα θερμοκήπια.Ο χάρτης-πινακίδα κατασκευάστηκε με πρωτοβουλία 

του συλλόγου Πλοκαμιανών Κισσάμου και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΒΕΧ. 
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 Στη διεθνή ημερίδα με θέμα «Innovation & Entrepreneurship at TUC 2016» που 

διοργάνωσε το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετείχε το Επιμελητήριο δια του προέδρου του 

κ. Γιάννη Μαργαρώνη με την ιδιότητα του μέλους της επιτροπής αξιολόγησης 

καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών που παρουσιάστηκαν και κατατέθηκαν στο πλαίσιο 

του διαγωνισμού «Seeding Ideas Harvesting the Future».  

 Η Νομική Υπηρεσία του Επιμελητηρίου Χανίων ενημερώνει τα μέλη του φορέα, 

ιδιοκτήτες Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ότι, το Υπουργείο Εσωτερικών 

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με εγκύκλιο του γνωστοποιεί ότι ο έλεγχος της νόμιμης 

λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ασκείται μόνο από το κράτος 

(και τα ΝΠΔΔ που και αυτά είναι αποκεντρωμένες καθ’ ύλην κρατικές υπηρεσίες) και όχι 

από ιδιώτες ή Ν.Π.Ι.Δ., όπως η ΑΕΠΙ και άλλοι νομίμως αναγνωρισμένοι Οργανισμοί 

Συλλογικής Διαχείρισης (Ο.Σ.Δ.). 

 Η αυξητική πορεία των κρητικών εξαγωγών συνεχίζεται, όπως προκύπτει από τα 

προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και μετά από επεξεργασία του 

Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, για το α' τετράμηνο του 2016, σε σύγκριση με το 

αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Σύμφωνα με το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης, με βάση 

τα στοιχεία αυτά, την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου υπήρξαν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις ανά μήνα, η αύξηση άγγιξε το 11,5 % σε αξία, με τις κρητικές εξαγωγές 

να ανέρχονται στα 252 εκ. ευρώ, έναντι των 226 εκ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 

2015. 

 Συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη είχε στο 

Υπουργείο ο Πρόεδρος, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά και του Δικτύου 

Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (INSULEUR), Γιώργος Μπενέτος. 

Στην συνάντηση συμμετείχε και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων και Οικονομικός 

Επόπτης του INSULEUR κ. Γιάννης Μαργαρώνης.  

 Να αποσύρει την επίμαχη διάταξη στο σχέδιο Νόμου για τις ζώνες υψηλής 

παραγωγικότητας ζητά με επιστολή του από τον αρμόδιο Υπουργό, ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ 

http://www.chania-cci.gr/website/el/85-latest-news/840-na-aposyrei-tin-epimaxi-diataksi-sto-sxedio-nomou-gia-tis-zones-ypsilis-paragogikotitas-zita-apo-ton-armodio-ypourgo-o-proedros-tou-evex
http://www.chania-cci.gr/website/el/85-latest-news/840-na-aposyrei-tin-epimaxi-diataksi-sto-sxedio-nomou-gia-tis-zones-ypsilis-paragogikotitas-zita-apo-ton-armodio-ypourgo-o-proedros-tou-evex
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 «Πλούσιο» το τετραήμερο «Φεστιβάλ Βερέκυνθος» | Συνδιοργανωτές Επιμελητήριο  και 

Αντιπεριφέρεια | 7-10 Αυγούστου στο Καλλιτεχνικό Χωριό. 

 Συνέντευξη προέδρου ΕΒΕΧ στην εφημερίδα Χανιώτικα νέα .”Οικονομική ασφυξία για τις 

περισσότερες επιχειρήσεις στα Χανιά . Συσσωρεύουν χρέη και αναζητούν ρυθμίσεις”. 

 Συνάντηση διαβούλευσης με την συμμετοχή του ΕΒΕΧ στα γραφεία του ΟΑΚ. Το 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα LEADER «Εργαλείο για την Τοπική Επιχειρηματικότητα» 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 

 Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και μετά από διαβούλευση του 

Περιφερειάρχη με ΑΕΙ και Ερευνητικά Ιδρύματα της Περιφέρειας, ορίστηκε η επιτροπή 

διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Καινοτομίας (ΠΣΕΚ). Στην πενταμελή επιτροπή συμμετέχει ως εκπρόσωπος των 

παραγωγικών φορέων της Περιφέρειας , ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων Γιάννης 

Μαργαρώνης.  

 «Ο επιχειρηματικός κόσμος των Χανίων ανέκαθεν στηρίζει τις πολλές κοινωνικές δομές 

που έχουμε και προσφέρει τεράστια βοήθεια και αλληλεγγύη σ’ αυτά τα τελευταία χρόνια 

που αυξήθηκαν οι ανάγκες τις κοινωνίας μας. Τα νησιά μας που αποτελούν την τελευταία 

μας βιομηχανία στον τουρισμό οφείλουν να προσεχθούν και τάχιστα να ενισχυθούν με 

ανταποδοτικά οφέλη για να επιβιώσουν και να συνεισφέρουν τους υπέρογκους φόρους 

τους στο κράτος. Θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και θα 

συνταχθούμε σε κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης και της διεθνούς κοινότητας για 

τερματισμό του πολέμου στην Ν.Α. Μεσόγειο» τονίζει σε επιστολή του για το προσφυγικό 

ο Πρόεδρος του ΕΒΕΧ Γιάννης Μαργαρώνης 

 Από τις 26 έως τις 31 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία 1866 η έκθεση 

«Αγροτικός Αύγουστος 2016» που θα περιλαμβάνει τριανταπέντε περίπτερα με 

πιστοποιημένα και τυποποιημένα προϊόντα του αγροτοδιατροφικού κλάδου. Η έκθεση 

http://www.chania-cci.gr/website/el/85-latest-news/841-ploysio-to-tetraimero-festival-verekynthos-syndiorganotes-evex-kai-antiperifereia-7-10-avgoystou-sto-kallitexniko-xorio
http://www.chania-cci.gr/website/el/85-latest-news/841-ploysio-to-tetraimero-festival-verekynthos-syndiorganotes-evex-kai-antiperifereia-7-10-avgoystou-sto-kallitexniko-xorio
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διοργανώνεται από τον Δήμο Χανίων, την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα 

Χανίων και το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων . 

 Συνέντευξη Γιάννη Μαργαρώνη στο site parakritika.gr “Πρόταση του ΕΒΕΧ για 

δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας ΜμΕ». 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 

 Η σύναψη συμφωνιών με Χανιώτες παραγωγούς – εμπόρους είναι ο στόχος του 

Επιμελητηρίου Χανίων, ο πρόεδρος του οποίου προσκάλεσε Έλληνες χονδρέμπορους από 

το εξωτερικό προκειμένου να παραβρεθούν στα εγκαίνια της έκθεσης «Αγροτικός 

Αύγουστος» και να γνωρίσουν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, εξαιρετικής ποιότητας. 

 Μετά την επιτυχία της 3ης Food Expo, η Forum AE προχωρά δυναμικά στην διοργάνωση 

της 4ης Foodexpo η οποία θα πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο το 2017 στο εκθεσιακό 

κέντρο Metropolitan Expo στην Αθήνα. Το Επιμελητήριο Χανίων θα συμμετάσχει στην 

έκθεση με κεντρικό περίπτερο και παρακαλεί τα μέλη του να δηλώσουν την πρόθεση 

συμμετοχής τους . 

 Στην κατάργηση των 41 από τα 59 υφιστάμενα Εμποροβιομηχανικά, Βιοτεχνικά και 

Επαγγελματικά Επιμελητήρια προχωρά το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του Επιμελητηριακού χάρτη της χώρας. O εν 

λόγω σχεδιασμός βρίσκει αντίθετα τα Επιμελητήρια της Κρήτης και μάλιστα, όπως 

σημειώνει, μιλώντας σε συνέντευξη σε χανιώτικη εφημερίδα ,ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε. 

Χανίων Γιάννης Μαργαρώνης «θεωρούμε ότι ο Επιμελητηριακός φορέας πρέπει να είναι 

το δυνατόν εγγύτερα στις επιχειρήσεις για να τις εξυπηρετεί ταχύτερα και στον πιο 

ικανοποιητικό βαθμό. Η δημιουργία περιφερειακών Ε.Β.Ε. διαλύει τον σημαντικό αυτό 

θεσμό, ο οποίος, εάν ενισχυθεί, θα αποτελέσει το όχημα προγραμματισμού και ανάπτυξης 

σε τοπικό περιφερειακό και πανελλαδικό επίπεδο». 

 Με δικό του περίπτερο που «στεγάζει» επτά Χανιώτικες επιχειρήσεις συμμετέχει το 

Επιμελητήριο Χανίων στην 81η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τον μεγαλύτερο και 
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παλαιότερο εμπορικό εκθεσιακό θεσμό της χώρας.Τους Χανιώτες επιχειρηματίες 

συνόδευσαν στην συμπρωτεύουσα ο Πρόεδρος του ΕΒΕΧ Γιάννης Μαργαρώνης και ο 

Γενικός Γραμματέας του φορέα, Νίκος Πατεράκης οι οποίοι και  παρευρέθηκαν στην 

τελετή των εγκαινίων. 

 Με επιστολή του στον πρόεδρο του ΕΒΕΧ ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΚ ΑΕ Φώτης 

Καζάσης ευχαριστεί τον Γιάννη Μαργαρώνη για τις εμπεριστατωμένες προτάσεις του 

φορέα στο πλαίσιο της υποβολής του νέου προγράμματος LEADER. 

 Η συνεργασία του Επιμελητηρίου Χανίων με το Δήμο Πλατανιά στους τομείς, 

εξυπηρέτησης των αναγκών των επιχειρήσεων και της ανάπτυξης του Νομού τη νέα 

προγραμματική περίοδο, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου του 

ΕΒΕΧ Γιάννη Μαργαρώνη με το Δήμαρχο Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη 

  «Η ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας μπορεί να προέλθει μόνο από τις τοπικές 

οικονομίες οι οποίες οφείλουν να καταρτίσουν ένα πραγματικό και υλοποιήσιμο σχέδιο 

ανάπτυξης » ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Γιάννης Μαργαρώνης 

χαιρετίζοντας το συνέδριο για την τοπική ανάπτυξη και το επάγγελμα του μηχανικού που 

διοργανωσε  το ΤΕΕ/ΤΔΚ στις εγκαταστάσεις του ,στην οδό Νεάρχου στα Χανιά. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 

 Έντεκα Έλληνες χονδρέμποροι τροφίμων – ποτών που δραστηριοποιούνται στην 

Ευρώπη, μέλη του Σ.ΕΛ.Ε.ΤΡΟ.Π.Ε. (Σύνδεσμος Ελλήνων Εισαγωγέων Τροφίμων και 

Ποτών Εξωτερικού )συναντήθηκαν στο Πνευματικό Κέντρο με εικοσιένα Χανιώτικες 

επιχειρήσεις στο πλαίσιο Β2Β συναντήσεων που διοργάνωσε το Επιμελητήριο σε 

συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα.Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων 

συζητήθηκε η δυνατότητα των Χανιωτών Επιχειρηματιών να κάνουν ουσιαστικά βήματα 

για την ανάπτυξη συνεργασιών , με στόχο την εξαγωγή των προϊόντων τους στις αγορές 

της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης . 
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 Στο πλαίσιο των Β2Β συναντήσεων για τη στήριξη του εξαγωγικού εμπορίου που 

διοργάνωσε στα Χανιά το Επιμελητήριο ,πραγματοποιήθηκε έρευνα για την αξιολόγηση 

της διοργάνωσης, με τη μορφή προσωπικών συνεντεύξεων στους συμμετέχοντες 

επιχειρηματίες .Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτυπώνουν μια σημαντική επιτυχία 

των συναντήσεων Β2Β αφού αναφορικά με τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που 

ανοίχθηκαν, οι επιχειρήσεις σε ποσοστό 84,1% έκλεισαν πιθανότατα κάποιου είδους 

συμφωνία με τους εξαγωγείς ενώ  ένα ποσοστό 79% δηλώνει ότι, οι στόχοι που είχαν 

θέσει στα προγραμματισμένα Β2Β ραντεβού τους επιτεύχθηκαν.Πάνω από το 80% των 

τοπικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν, δηλώνει πολύ έως και αρκετά ευχαριστημένο 

από το κόστος συμμετοχής, το επίπεδο της οργάνωσης, τον συντονισμό της εκδήλωσης 

καθώς και από το χώρο που διεξήχθη.  

 Την ένταξη των επενδυτικών δραστηριοτήτων για τουριστικές κατοικίες – επαύλεις που 

απευθύνονται προς ενοικίαση σε υψηλής καταναλωτικής στάθμης επισκέπτες της 

Κρήτης , ζητά με υπόμνημα του από τον Υπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού 

Γιώργο Σταθάκη, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιάννης Μαργαρώνης  

 Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού 

Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών, στην οποία συμμετείχαν Πρόεδροι και 

εκπρόσωποι Επιμελητηρίων μελών του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. από όλη τη χώρα και η οποία 

φιλοξενήθηκε από το Επιμελητήριο Χανίων. Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης 

ανέδειξαν τη σημασία των μεταφορών για την εθνική οικονομία και την 

ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο 

. Παράλληλα, η Γ.Σ. προσέφερε την ευκαιρία να συζητηθούν προβλήματα μεταφορών της 

περιοχής των Χανίων ,της Κρήτης καθώς και άλλων περιφερειών της χώρας. 

 Φαινόλες ελαιολάδου και οι θεραπευτικές τους ιδιότητες το θέμα της εκδήλωσης που 

διοργάνωσε το Επιμελητήριο Χανίων στην αίθουσα διαλέξεων του φορέα. Όπως 

επεσήμαναν οι ομιλητές , ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών στον 

τομέα Φαρμακευτικής ,Προκόπης Μαγιάτης και η καθηγήτρια του ίδιου τμήματος Ελένη 

Μελλίου, η τιμή του ελαιολάδου όταν φέρει την πιστοποίηση των υγειοπροστατευτικών 
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συστατικών είναι πολλαπλάσια στις διεθνείς αγορές ,της Αμερικής ,της Μέσης Ανατολής 

και της Ευρώπης. 

 Με επιστολή του στα τοπικά ΜΜΕ ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων εκφράζει την 

ικανοποίηση του για την πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων να αιτηθεί από το 

αρμόδιο Υπουργείο ,μείωση ή και μηδενισμό των τελών προσγείωσης στο αεροδρόμιο 

«Γ.Δασκαλογιάννης» .Παράλληλα υπενθυμίζει ότι το ΕΒΕΧ από το 2014 σε συνεργασία με 

Περιφέρεια και Δημάρχους της Δυτικής Κρήτης είχε δύο φορές αιτηθεί από τον αρμόδιο 

Υπουργό για το ίδιο θέμα.  

 Επτά Χανιώτικες επιχειρήσεις συμμετείχαν με τη στήριξη του Επιμελητηρίου στην Διεθνή 

εμπορική έκθεση τροφίμων και ποτών SIAL 2016 στο Παρίσι . Η «SIAL» που 

πραγματοποιείται κάθε δυο χρόνια είναι από τις σπουδαιότερες εκθέσεις τροφίμων – 

ποτών παγκοσμίως καθώς προσελκύει το ενδιαφέρον χιλιάδων εμπορικών επισκεπτών 

και εκθετών από όλον τον κόσμο. 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 

 Στο σήμα πιστοποίησης «Κρητικά Χέρια», μια νέα διαδικασία ταυτοποίησης προϊόντων 

με το ειδικό σήμα που το συνοδεύει να υποδεικνύει ότι το προϊόν έχει κατασκευαστεί στη 

Κρήτη ,αναφέρθηκε κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου ο πρόεδρος του 

Επιμελητηρίου Γιάννης Μαργαρώνης .  

 Συνάντηση με τις παραγωγικές τάξεις των Νομών Χανίων και Ρεθύμνου, είχε στο ΕΒΕΧ ο 

πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης .Οι προέδροι των 

Επιμελητηρίων Χανίων Γιάννης Μαργαρώνης και Ρεθύμνου Γιώργος Γιακουμάκης, 

ενημέρωσαν τον κ. Μητσοτάκη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις 

 Αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου με επικεφαλής τον Πρόεδρο Γιάννη Μαργαρώνη 

συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Αποκορώνου Χαράλαμπο Κουκιανάκη και συνεργάτες του 

στο Δημαρχείο στις Βρύσες. Αντικείμενο της συνεργασίας, η διευκόλυνση των 
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επιχειρήσεων με έδρα τον Αποκόρωνα αναφορικά με τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες στο 

πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου και τις προοπτικές της τοπικής ανάπτυξης 

στο περιθώριο του σχετικού προγραμματισμού του Δήμου Αποκόρωνα.  

 Το Επιμελητήριο μετά από την εκδήλωση ενδιαφέροντος Χανιώτικων Επιχειρήσεων για 

συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών «TUTTO FOOD» διοργανώνει 

συμμετοχή σε συλλογικό ελληνικό περίπτερο υπό την αιγίδα του ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ. 

 Mε επιτυχία διεξήχθη στην Ερέτρια το 16ο ετήσιο forum του Δικτύου Νησιωτικών 

Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (INSULEUR) που είχε κεντρικό θέμα τον 

Αειφόρο Τουριστικό Σχεδιασμό στα Νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Tourism Planning 

and Management of EU Insuleur Regions».)Tο Επιμελητήριο Χανίων εκπροσώπησε ο 

πρόεδρος του και οικονομικός επόπτης του INSULEUR Γιάννης Μαργαρώνης . 

 Με επιστολή του στην Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης Έφη Αχτσιόγλου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου ζητά την τροποποίηση της 

νομοθεσίας αναφορικά με την ασφάλιση και την καταβολή εργοδοτικών εισφορών των 

επιχειρήσεων που ασχολούνται με τον τομέα μετάλλου.  

 Με στόχο την ενθάρρυνση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο 

το Επιμελητήριο Χανίων και το Πολυτεχνείο Κρήτης, προκηρύσσουν Διαγωνισμό 

Καινοτομίας και Επιχειρηματικών Ιδεών και καλούν τους προπτυχιακούς 

,μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές όλων των σχολών του Πολυτεχνείου 

Κρήτης να υποβάλλουν τις ιδέες τους.  

 Συνάντηση με τον εμπορικό ακόλουθο της πρεσβείας της Αυστρίας στην Ελλάδα, 

κ.Dukerman είχε στο Επιμελητήριο Χανίων, ο πρόεδρος του φορέα Γιάννης Μαργαρώνης. 

Τα θέματα που κυριάρχησαν στη συζήτηση ήταν οι τρόποι συνεργασίας ανάμεσα στο 

Επιμελητήριο και τους φορείς της Αυστρίας καθώς επίσης η ανάπτυξη και προώθηση 

επιχειρηματικών σχέσεων και συνεργασιών ανάμεσα σε επιχειρήσεις των δύο περιοχών, 

σε μία προσπάθεια ενδυνάμωσης της εξωστρέφειας των τοπικών χανιώτικων 

επιχειρήσεων.  
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 Δήλωση προέδρου ΕΒΕΧ στον τοπικό τύπο : «Καθυστερούν οι εκλογές στα 

Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια εν αναμονή νομοθετικών ρυθμίσεων» . 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 

 Για πρώτη φορά το Επιμελητήριο Χανίων συμμετείχε στην Έκθεση Τροφίμων και Ποτών 

ETHNO Food Fair στο εκθεσιακό κέντρο Βελιγραδίου, εκπροσωπώντας εννέα χανιώτικες 

επιχειρήσεις. Η συμμετοχή του ΕΒΕΧ και των άλλων 4 Ελληνικών Επιμελητηρίων που 

συμμετείχαν στην έκθεση διοργανώθηκε με την συνδρομή του Ελληνο-σερβικού 

Επιμελητηρίου το οποίο και φρόντισε την φιλοξενία των ελληνικών αντιπροσωπιών στο 

περίπτερο του Επιμελητηρίου του Leskovac. 

 Ολοκληρώθηκε στο Επιμελητήριο η 2η Διεθνής συνάντηση Επιχειρηματικότητας την 

οποία διοργάνωσαν το BusinessSchool του Nottingham Trent University, το Γραφείο 

Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης και το ΕΒΕΧ. Έντεκα φοιτητές 

από το Nottingham Trent University και άλλοι 16 από το Πολυτεχνείο Κρήτης 

συνεργάστηκαν σε θέματα Επιχειρηματικότητας, Στρατηγικής και Καινοτομίας . 

 «Επιμελώς Επιχειρείν 2016. Γυναίκα η ανεκμετάλλευτη δύναμη της αναπτυξιακής 

πολιτικής» το θέμα του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου του Εθνικού Επιμελητηριακού δικτύου 

Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών που έγινε προ ημερών στην Αθήνα.Το 

Επιμελητήριο Χανίων που συμμετείχε στις εργασίες του συνεδρίου εκπροσώπησε το 

μέλος του ΔΣ του φορέα κ. Κούλα Λουφαρδάκη . 

 «Τα τοπικά κρέατα είναι υγιεινά, μεγαλύτερης διατροφικής αξίας και καταναλώνοντας 

τα στηρίζουμε την οικονομία και τους παραγωγούς του τόπου μας». Αυτό επισημάνθηκε 

μεταξύ άλλων στην εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν στο Πνευματικό Κέντρο η 

Αντιπεριφέρεια Χανίων το Επιμελητήριο και ο Σύλλογος Κρεοπωλών Ν. Χανίων με θέμα 

“Yγιεινή και διατροφική αξία κρέατος» 

 Mε νέα παρέμβαση του ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Γιάννης Μαργαρώνης κατά τη διάρκεια 

συνεδρίασης της Δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης για τον κανονισμό κοινόχρηστων 
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χώρων, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις τεράστιες συνέπειες εφαρμογής του 

προτεινόμενου κανονισμού που θα επιφέρει ανεπανόρθωτη ζημιά στις επιχειρήσεις της 

πόλης . 

 Συνεργασία με όρους σεβασμού και αξιοπρέπειας απέναντι στις Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις που παλεύουν καθημερινά για την επιβίωση τους ζήτησε μεταξύ άλλων με 

παρέμβαση του κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων 

με θέμα την αύξηση των δημοτικών τελών, ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Γιάννης Μαργαρώνης. 

 Ο νέος Αναπτυξιακός νόμος παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο 

Επιμελητήριο με την συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών 

Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας Λόη Λαμπρινίδη. Την εκδήλωση διοργάνωσαν 

το ΕΒΕΧ, το Τμήμα Δυτικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου και το Τεχνικό 

Επιμελητήριο (Τμήμα Δυτ. Κρήτης).Στόχος του Υπουργείου Οικονομίας όπως είπε ο 

ομιλητής είναι οι επενδύσεις και η ανάπτυξη να συνοδεύονται με αύξηση της 

απασχόλησης. 

 Στο πλαίσιο της στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας και εν όψει των εορτών των 

Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς το Επιμελητήριο διοργανώνει δέκα μικρές δράσεις 

στο κέντρο της πόλης για μικρούς και μεγάλους. Οι εκδηλώσεις έχουν κεντρικό σύνθημα 

«ΖΩ στα Χανιά-ΣτηρίΖΩ τοπικές επιχειρήσεις» και περιλαμβάνουν μουσική, κεράσματα, 

μπαλόνια για τα παιδιά και διανομή έντυπου υλικού για τα οφέλη που θα έχει ο 

καταναλωτής στηρίζοντας τα τοπικά καταστήματα.  
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Ο Tεχνικός Σύμβουλος 
 

 

Από τον Ιανουάριο έως και το Δεκέμβριο του 2016, η ΤΤΜΙ πραγματοποίησε τις 

ακόλουθες ενέργειες: 

 Δημιουργία περιεκτικών περιλήψεων (ταυτοτήτων) των προγραμμάτων που έχουν 

προκηρυχτεί ή προδημοσιευθεί μέσα στο 2016 για την ιστοσελίδα του ΕΒΕΧ: Ενίσχυση 

τουριστικών επιχειρήσεων, Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης, Νεοφυής επιχειρηματικότητα, 

Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, Αναπτυξιακός Νόμος, Καθεστώτα 

Αναπτυξιακού νόμου (Γενική επιχειρηματικότητα, Νέες Επιχειρήσεις, Μείζονος μεγέθους, 

Μηχανολογικού εξοπλισμού), Υπομέτρο 6.1 «Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ2014-2020, 

«ΔΙΜΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ – 

ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ», Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020. 

 Υποστήριξη του Γραφείου Εξυπηρέτησης επιχειρήσεων (Γ.Ε.Υ.Μ.Ε) στην ενημέρωση των 

ενδιαφερομένων και συναφή θέματα.   

 Παρουσίαση 4 προγραμμάτων για τις ΜμΕ στον Δήμο Πλατανιά και στον Δήμο Κισσάμου.  

 Προωθητικό Φυλλάδιο τμήματος Εξαγωγών του Επιμελητηρίου (Chania Values) 

 Συνέχεια διενέργειας της Έρευνας Αναγκών των ΜμΕ των Χανίων.  

 Το ΕΒΕΧ, μετά από πρόταση της ΤΤΜΙ, είχε αποφασίσει (2015) την πραγματοποίηση 

έρευνας που απευθύνεται σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους του Νομού, σε 

δημόσιους φορείς (Δήμοι) που παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη, αλλά και σε σημαίνοντα 

άτομα που μπορούν να εκφράσουν άποψη για το παραγωγικό και αναπτυξιακό σχέδιο. 

Στο πλαίσιο αυτό η έρευνα πραγματοποιείται μέσω συνεντεύξεων στη βάση ειδικά 

δομημένου ερωτηματολογίου, το οποίο καταρτίστηκε από την ΤΤΜΙ, η οποία 

διαχειρίζεται όλες αυτές τις συνεντεύξεις με ένα ή δύο άτομα. Το 2016 έγιναν οι 

ακόλουθες συνεντεύξεις με 1-3 άτομα των αντίστοιχων ΔΣ παρόντα: 

4 
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o ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Χανίων ΑΕ 

o Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τμήμα Δ. Κρήτης  

o Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Ν. Χανίων 

o Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανιών 

o Κυλινδρόμυλοι Κρήτης ΑΕ 

o Σωματείο Τουριστικών Λεωφορείων 

o TERRA CRETA 

o Σύνδεσμος Διανομέων Τροφίμων  Χανιά – Ρέθυμνο 

o Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων 

o Δικηγορικός Σύλλογος 

o Ένωση Καταστηματαρχών Δ. Αγοράς 

o Ατομική Γιώργος Επανωμεριτάκης 

o Ένωση ξενοδοχείων Ν. Χανίων 

o Ομοσπονδία Τουριστικών καταλυμάτων 
 

Τα αποτελέσματα της Έρευνας σχεδιάζεται αφενός να παρουσιαστούν στο Αναπτυξιακό 

Συνέδριο που διοργανώνει το ΕΒΕΧ εντός του 2017 και αφετέρου να αποτελέσουν βάση 

για την εκπόνηση προτάσεων πολιτικής και σχεδιασμό αναπτυξιακών δράσεων. 

 Έρευνα εσωτερικού περιβάλλοντος ΕΒΕΧ και ανάλυση αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο της 

Έρευνας για τις Ανάγκες των ΜμΕ των Χανίων.  

 Υποβολή προτάσεων για τα ακόλουθα προγράμματα:  

o (Φεβ. - Απρίλιος 2016) Interreg Greece-Cyprus: Επαναχρησιμοποίηση εκροής και 

λυμάτων Βιολογικού σταθμού Ακρωτηρίου. Συγγραφή πρότασης 

o (Φεβ. – Απρίλιος 2016) Interreg Greece-Cyprus: Αυθεντικότητα αγροδιατροφικών 

προϊόντων. Παρουσίαση ιδέας, δημιουργία εταιρικού σχήματος,  Συγγραφή 

πρότασης 

 
 Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης ΕΒΕΧ/ΕΤΑΝ (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2016) 

o Το Σχέδιο βασίζεται στα αποτελέσματα της έρευνας του ΕΒΕΧ για τους 

επιχειρηματικούς κλάδους της οικονομίας στα Χανιά  

o Αξιοποιεί τα αποτελέσματα Μεταπτυχιακής Διατριβής (ΜΒΑ) με θέμα την αύξηση 

της παραγωγικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΕΒΕΧ 

o Περιλαμβάνει γενικές κατευθύνσεις πολιτικής και ειδικές προτάσεις για επιμέρους 

τομείς όπως οργανωτικούς, αναπτυξιακούς κ.λπ.  

o Λαμβάνει υπόψην του τις καλές πρακτικές στη λειτουργία των Επιμελητηρίων 
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o Οδηγεί σε συγκεκριμένες ενέργειες της διοίκησης, χρήσιμες για την αύξηση της 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΕΒΕΧ 
 

 Εκπόνηση αρχικών προτάσεων στο πλαίσιο του Σχεδιασμού των Προγραμμάτων 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης-ΒΑΑ (Δ. Χανίων). Οι προτάσεις πολιτικής και έργων του 

ΕΒΕΧ αφορούν: 

o Την εμπέδωση της πολιτικής συνεργασιών και συνεργειών μεταξύ των φορέων που 

εμπλέκονται στην οικονομία της πόλης 

o Τη μόχλευση ιδιωτικού επενδυτικού ενδιαφέροντος, προϋπόθεση για την 

υλοποίηση δημόσιων έργων  

o Την επιλογή και προώθηση έργων αναπτυξιακής πνοής με πρωτοβουλία του ΕΒΕΧ 

και συμμετοχή του είτε ως εταίρος είτε ως καταλύτης για τις παρεμβάσεις αυτές 

o Τη συνεργασία με το Δήμο και άλλους αρμόδιους και επιλέξιμους φορείς και 

επιχειρήσεις για την διασφάλιση προώθησης αξιόλογων και αναπτυξιακά 

χρήσιμων έργων και πολιτικών.  
 

Συμμετοχή στις συναντήσεις του ΕΒΕΧ με τις υπηρεσίες του Δήμου και συνεχής επαφή με 

την αρμόδια υπηρεσία.   

 Εκπόνηση αρχικών προτάσεων στο πλαίσιο του Σχεδιασμού των Προγραμμάτων και 

LEADER. Οι προτάσεις πολιτικής και έργων του ΕΒΕΧ αφορούν τους ίδιους στόχους της 

προηγούμενης παραγράφου 

 Συμμετοχή στις συναντήσεις και επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες.  

Σημειωτέον ότι βάσει των προτάσεων του ΕΒΕΧ στο εν λόγω πρόγραμμα, η διαχειριστική 

αρχή (ΟΑΚ ΑΕ) εξέδωσε ανακοίνωση συγχαρητηρίων για τη συμβολή του ΕΒΕΧ στη 

διαβούλευση του προγράμματος.  

 Συναντήσεις με τους Δήμους Πλατανιά και Αποκόρωνα για την προετοιμασία των 

προτάσεων στο LEADER και για μόχλευση ιδιωτικού ενδιαφέροντος για συμμετοχή.  

 Συμμετοχή στην Έκθεση ETHNO FOOD στο Βελιγράδι και παρουσίαση των δράσεων του 

ΕΒΕΧ σε ειδική εκδήλωση με τα συμμετέχοντα Eπιμελητήρια. 

 Υποστήριξη στην προκήρυξη και υλοποίηση του Διαγωνισμού Καινοτομίας 

Επιχειρηματικών ιδεών Χανίων 
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 Αρθρογραφία για τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις του ΕΒΕΧ και τις αναπτυξιακές 

προτεραιότητες που επιλέγει.  

 Διενέργεια προκαταρτικής διερεύνησης σχετικά με το θεσμικό περιβάλλον της 

οικοτεχνίας και σχετικές επαφές με τις αρμόδιες υπηρεσίες.  

Για την υλοποίηση των παραπάνω, στο διάστημα Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2016 η ΤΤΜΙ 

πραγματοποίησε 21 ταξίδια στα Χανιά, εκ των οποίων ένα των 3 ατόμων και δύο των 

δύο ατόμων καθώς και ένα ταξίδι στο Βελιγράδι. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΤΤΜΙ, πέραν της φυσικής παρουσίας ενός στελέχους της στα 

Χανιά, παρέχει έργο στο ΕΒΕΧ και μέσω  των εξειδικευμένων στελεχών της στην έδρα 

της εταιρείας. 
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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 2016 έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:  

 Σύνταξη προκηρύξεων και επιμέλεια διαγωνισμών Επιμελητηρίου για την ανάθεση 

δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-επιμελητήριο, την έκδοση περιοδικού του 

Επιμελητηρίου, τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων και σύνταξη συμβάσεων με 

συνεργαζόμενες εταιρείες, φορείς και επαγγελματίες 

 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, ζητήματα ΓΕΜΗ κλπ.   

 Συνεχής ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις  που αφορούν θέματα Ασφάλισης και 

νέων υπηρεσιών που αφορούν την υπηρεσία και τα μέλη, θέματα ΓΕΜΗ  κλπ. 

 Παροχή νομικών συμβουλών σε περίπου 60 μέλη και πραγματοποίηση κατ’ ιδίαν 

συναντήσεων για θέματα που αφορούν κυρίως : 

α) περιπτώσεις για Κατοχύρωση επωνυμίας, διακριτικού τίτλου και σήματος, 
περιπτώσεις διεκδίκησης ίδιας επωνυμίας  

β) οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές επαγγελματιών  

γ) περιπτώσεις υπόδειξης σύνταξης καταστατικού εταιριών και επιλογής εταιρικής 
μορφής επιχείρησης 

5 



Yiannis Troulis 
  

 

 
 

34 

     δ) περίπτωση κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας 

 Γνωμοδοτήσεις και εισηγήσεις 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 2016, πέντε (5) συνολικά σεμινάρια 

κατάρτισης εργοδοτών σε καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας. Τα τέσσερα (4) από αυτά 

αφορούσαν επιχειρήσεις Γ' κατηγορίας, στα οποία επιμορφώθηκαν 140 άτομα, και ένα (1) 

επιχειρήσεις Β' κατηγορίας, στο οποίο επιμορφώθηκαν 25 άτομα. 

 

 

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) – 

Διοικητικής Επιτροπής (Δ.Ε.) 
 

 

Να σημειωθεί ότι το 2016 πραγματοποιήθηκαν πέντε (5) συνεδριάσεις του Δ.Σ. του 

Επιμελητηρίου και πενήντα τρεις (53) της Διοικητικής Επιτροπής του και της ΕΤ.ΑΝ.ΧΑΝΙΩΝ. 
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Φωτογραφικά Στιγμιότυπα 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοπή βασιλόπιτας  

ΕΒΕΧ 

 | Ιανουάριος 2016 

Με μεγάλη συμμετοχή η 

εκδήλωση παρουσίασης 

του νέου ΕΣΠΑ  

| Φεβρουάριος 2016 

8
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Διήμερο σεμινάριο για 

την επικοινωνία και 

την διαπραγμάτευση 

| Απρίλιος 2016 

23 Χανιώτικες 

επιχειρήσεις 

συμμετείχαν στην 

3η FoodExpo 

στην Αθήνα  

Με δικό του 

περίπτερο το 

Επιμελητήριο  

| Μάρτιος 2016 
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Επισημάνσεις σε 

εκδήλωση του 

Επιμελητηρίου στο 

ΚΑΜ  

Μεγάλο το ενδιαφέρον 

ΗΠΑ και Τουρκίας 

για τα ελληνικά 

αγροτοδιατροφικά 

προϊόντα 

| Απρίλιος 2016  
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Το ΕΒΕΧ σε επιχειρηματική 

αποστολή στην Ιαπωνία  

| Απρίλιος 2016 Σε μια σεμνή τελετή στο Επιμελητήριο 

βραβεύτηκαν εθελοντικά σωματεία και 

οργανώσεις του Ν. Χανίων | Μάιος 2016 

 

Σε μια σεμνή τελετή στο 

Επιμελητήριο βραβεύτηκαν 

εθελοντικά σωματεία και 

οργανώσεις του Ν. Χανίων  

 

| Μάιος 2016 
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Στο Επιμελητήριο 

σεμινάριο για τους 

επαγγελματίες του 

τουρισμού  

| Ιούνιος 2016 

 

Τα Χανιά παρουσίασαν τα 

προϊόντα τους στις 

Βρυξέλλες  

Στην επιτυχημένη γιορτή 

ψωμιού συμμετείχε το 

Επιμελητήριο  

| Ιούνιος 2016 
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Σε συνέλευση 

νησιωτικών 

Επιμελητηρίων της Ε.Ε.  

Πρόταση για μειωμένο 

Φ.Π.Α. στην Κρήτη  

| Ιούνιος 2016 

 

Συνάντηση 

Υπουργού Γ. 

Σταθάκη με Πρόεδρο 

και Οικονομικό 

Επόπτη του Insuleur 

 | Ιούλιος 2016 
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Έλληνες 

χονδρέμποροι από το 

εξωτερικό στον 

Αγροτικό Αύγουστο 

| Σεπτέμβριος 2016 

 

Οι εξαγωγές τροφίμων 

στην Ευρώπη  

Στόχος των Β2Β 

συναντήσεων που 

διοργάνωσε το 

Επιμελητήριο στα 

Χανιά  

| Οκτώβριος 2016 
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Επτά Χανιώτικες 

Επιχειρήσεις με τη 

στήριξη του 

Επιμελητηρίου στη 

Διεθνή Έκθεση 

"SIAL PARIS" 2016  

| Οκτώβριος 2016 

 

Στο ΕΒΕΧ ο 

πρόεδρος της Ν.Δ. 

Κυριάκος 

Μητσοτάκης 

| Νοέμβριος 2016 



Yiannis Troulis 
  

 

 
 

44 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Επιμελώς Επιχειρείν 2016» 

 Γυναίκα η ανεκμετάλλευτη 

δύναμη της αναπτυξιακής 

πολιτικής 

| Δεκέμβριος 2016-Αθήνα 

 

2η Διεθνής 

συνάντηση 

Επιχειρηματικότητας 

στο ΕΒΕΧ  

| Δεκέμβριος 2016 
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