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

 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου στο Επιμελητήριο Χανίων για το 2018 οι συστάσεις 
νέων επιχειρήσεων είναι περισσότερες από τις διαγραφές, αφού συστάθηκαν 523 επιχειρήσεις ενώ έκαναν 
αίτηση διαγραφής 161. 
Σε ότι αφορά τη νομική μορφή των επιχειρήσεων ο κύριος όγκος τόσο των συστάσεων νέων επιχειρήσεων 
όσο και των διαγραφών αφορά ατομικές επιχειρήσεις. Εγγραφές 264, διαγραφές 108. 
Το 2017, είχαμε 551 νέες εγγραφές εκ των οποίων οι 348 ήταν ατομικές επιχειρήσεις και 247 διαγραφές εκ 
των οποίων οι 158 αφορούσαν επίσης ατομικές επιχειρήσεις. 
Αναλυτικά:  

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 2018 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2018 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

          
ΑΕ 6 ΑΕ 8 -2 
Αστική Εταιρεία 784 
Α.Κ. 2 

Αστική Εταιρεία 784 
Α.Κ. 0 2 

ΑΤΟΜΙΚΗ 264 ΑΤΟΜΙΚΗ 108 156 
ΕΕ 29 ΕΕ 5 24 
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 0 ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 0 0 
ΕΠΕ 4 ΕΠΕ 6 -2 
ΙΚΕ 130 ΙΚΕ 9 121 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 2 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 0 2 
ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. 0 ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. 0 0 
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ 1 ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ 2 -1 
ΟΕ 85 ΟΕ 23 62 
Συνεταιρισμός 0 Συνεταιρισμός 0 0 
ΣυνΠΕ 0 ΣυνΠΕ 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ 523   161 362 

 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 2017 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2017 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

          
ΑΕ 6 ΑΕ 7 -1 
Αστική Εταιρεία 784 
Α.Κ. 0 

Αστική Εταιρεία 784 
Α.Κ. 0 0 

ΑΤΟΜΙΚΗ 348 ΑΤΟΜΙΚΗ 158 190 
ΕΕ 23 ΕΕ 11 12 
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 0 ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 0 0 
ΕΠΕ 4 ΕΠΕ 11 -7 
ΙΚΕ 99 ΙΚΕ 3 96 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 1 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 0 1 
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ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. 0 ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. 0 0 
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ 0 ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ 1 -1 
ΟΕ 70 ΟΕ 56 -14 
Συνεταιρισμός 0 Συνεταιρισμός 0 0 
ΣυνΠΕ 0 ΣυνΠΕ 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ 551   247 276 

 

Απολογισμός Δράσεων Προέδρου - Διοικητικής Επιτροπής 
(Δ.Ε.) 

 
 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 
 

 Το νέο ΔΣ του ΕΒΕΧ. 
Μετά την ανακήρυξη Προέδρου του Επιμελητηρίου Χανίων του κ. Αντώνη Ροκάκη με την υπ’ αριθμ’ 8/19-12-
2017 απόφαση της Εκλογικής Επιτροπής του ΕΒΕΧ τα 31 μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι: 
 
Εμπορικό τμήμα 
1) Θεοδώρα Κυριακάκη (Ενωμένοι Επιχειρηματίες) 
2) Μιχαήλ Μαυριδάκης (Ενωμένοι Επιχειρηματίες) 
3) Χρήστος Τσοντάκης (Ενωμένοι Επιχειρηματίες) 
4) Σταύρος Χατζηδημητρίου (Ενωμένοι Επιχειρηματίες) 
5) Γεώργιος Τοπολιανάκης (Νέα Πορεία) 
6) Ιωσήφ Χιωτάκης (Νέα Πορεία) 
7) Κωνσταντίνος Φαντριδάκης (Νέα Πορεία) 
8) Γαλάτεια Περάκη (Αγωνιστική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση) 
 
Μεταποιητικό τμήμα 
1) Ανδρέας Φυντικάκης (Ενωμένοι Επιχειρηματίες) 
2) Ευστράτιος Μπαλαντίνος (Ενωμένοι Επιχειρηματίες) 
3) Ασπασία Λουπάκη (Ενωμένοι Επιχειρηματίες) 
4) Γεώργιος Πατεράκης (Ενωμένοι Επιχειρηματίες) 
5) Ευάγγελος Λαμπάκης (Νέα Πορεία) 
6) Ιωάννης Στριλιγκάς (Νέα Πορεία) 
7) Εμμανουήλ Κοτσάκης (Νέα Πορεία) 
8) Νικόλαος Γιαννούλης (Νέα Πορεία) 
9) Νικόλαος Βουρλάκης (Αγωνιστική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση) 
 
Τουριστικό τμήμα 
1) Αντώνιος Ροκάκης (Ενωμένοι Επιχειρηματίες) 
2) Νικόλαος Σεληνιωτάκης (Ενωμένοι Επιχειρηματίες) 
3) Ιωάννης Μαργαρώνης (Νέα Πορεία) 
4) Αντώνιος Ψαρομήλιγκος (Νέα Πορεία) 
 
Τμήμα Υπηρεσιών 
1) Σπύρος Παπακαστρίτσιος (Ενωμένοι Επιχειρηματίες) 
2) Μιχαήλ Χαιρετάκης (Ενωμένοι Επιχειρηματίες) 
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3) Γεώργιος Ζυμβραγάκης (Ενωμένοι Επιχειρηματίες) 
4) Νικόλαος Ηλιάκης (Ενωμένοι Επιχειρηματίες) 
5) Δημήτριος Μουντάκης (Ενωμένοι Επιχειρηματίες) 
6) Βασίλης Καλοτεράκης (Νέα Πορεία) 
7) Νεκτάριος Ψαρουδάκης (Νέα Πορεία) 
8) Ιωάννης Φραγκάκης (Νέα Πορεία) 
9) Ιωάννης Παυλάκης (Νέα Πορεία) 
10) Ευστράτιος Κουρουπάκης (Νέα Πορεία) 

 Τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου αναλαμβάνει την προεδρία του ΕΒΕΧ ο Αντώνης Ροκάκης  
Εξελέγη η νέα ΔΕ του φορέα 
Τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντα του ο νέος πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Χανίων, Αντώνης Ροκάκης και η νέα διοικητική επιτροπή του φορέα εξελέγη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
Νομοθεσία. 
 Κατά την ομιλία του στην πρώτη συνεδρίαση του νέου ΔΣ, κ. Ροκάκης, επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Σας ζητώ 
να σεβαστείτε το αποτέλεσμα των εκλογών, τις επιλογές μου και να με αφήσετε να ασκήσω διοίκηση. Σας 
ζητώ να υπερψηφίσετε τις επιλογές μου. Θέλω τη συνεργασία όλων, και των 31 μελών του νέου Δ Σ» 
Η νέα Διοικητική Επιτροπή του ΕΒΕΧ 
Πρόεδρος: Αντώνης Ροκάκης 
Α’ αντιπρόεδρος: Σταύρος Χατζηδημητρίου 
Β’ αντιπρόεδρος: Γιάννης Μαργαρώνης 
Γενικός Γραμματέας: Μιχάλης Χαιρετάκης 
Οικονομικός επόπτης: Μιχάλης Μαυριδάκης 
Υπεύθυνος ΓΕΜΗ: Γιώργος Πατεράκης 
Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων: Δημήτρης Μουντάκης 

 Παράδοση – παραλαβή στο ΕΒΕΧ  
Αντώνης Ροκάκης: «Ξεκινάμε με πολύ δουλειά, πίστη και όραμα» 
Τα «ηνία» του Επιμελητηρίου Χανίων ανέλαβε και επισήμως ο νέος πρόεδρος Αντώνης Ροκάκης, 
υπογράφοντας και το σχετικό πρωτόκολλο κατά τη διάρκεια παράδοσης – παραλαβής στο Γραφείο προέδρου 
του ΕΒΕΧ. 
Ακολούθησε η πρώτη για το 2018 συνεδρίαση του ΔΣ του φορέα και  η κοπή της βασιλόπιτας του 
Επιμελητηρίου την οποία ευλόγησε ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου, 
Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης, Δαμασκηνός Λιονάκης . 

 Ανακοίνωση ΕΒΕΧ  
Ανανέωση αδειών Ασφαλιστικών Συμβούλων – Πρακτόρων Ασφαλειών – Συντονιστών Ασφαλιστικών 
Συμβούλων και Μεσιτών ασφαλίσεων που έληξαν 31/12/2017. 
Από το τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου Χανίων ανακοινώνεται ότι οι άδειες Ασφαλιστικών συμβούλων – 
Πρακτόρων Ασφαλειών – Συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων και Μεσιτών Ασφαλίσεων, που έληξαν 
31/12/2017 πρέπει να ανανεωθούν από 2/01/2018 έως 31/3/2018. 

 Την εκλογική διαδικασία της ΟΕΒΕΝΧ 
Χαιρέτησε ο Αντώνης Ροκάκης. 
«Ως νέα Διοίκηση του Επιμελητηρίου Χανίων πιστεύουμε ακράδαντα ότι έχουμε να παλέψουμε με δύο 
βασικούς αντιπάλους: την ελλειπή συμμετοχή και τον αποκλεισμό. Η ΟΕΒΕΝΧ οφείλει να πρωτοστατήσει σε 
αυτόν τον αγώνα, να δώσει πρώτη το παράδειγμα, να ανοίξει τους ορίζοντές της προς όλα τα σωματεία του 
νομού, να εντάξει υπό τη σκέπη της όλους τους επαγγελματίες. Κάθε άλλη περίπτωση είναι μη αποδεκτή, 
επιβεβαίωση αποτυχίας, αντίθετη με το ρόλο που καλούμαστε να έχουμε στην κοινωνία». 
Αυτό υπογράμμισε μεταξύ άλλων χαιρετίζοντας την εκλογική διαδικασία της ΟΕΒΕΝΧ που διεξήχθη, ο 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων κ. Αντώνης Ροκάκης.  
 

 Το νέο ΔΣ της ΕΤΑΝ και οι εκπρόσωποι επιτροπών του ΕΒΕΧ. 
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Τους νέους εκπροσώπους επιτροπών για το ΕΒΕΧ και το νέο ΔΣ της Εταιρείας Ανάπτυξης Χανίων (ΕΤΑΝ) 
αποφάσισε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του, την Δευτέρα 29 Ιανουαρίου το ΔΣ του Επιμελητηρίου 
Χανίων. 

• ΕΤΑΝ: 
Πρόεδρος: Αντώνης Ροκάκης 
Α’ Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Φυντικάκης 
Β’ Αντιπρόεδρος: Χρήστος Τσοντάκης 
Γενικός Γραμματέας: Ευστράτιος Μπαλαντίνος 
Ταμίας: Μιχάλης Μαυριδάκης 
Εκπρόσωπος του ΔΣ της ΕΤΑΝ στη Γενική Συνέλευση: Γιώργος Ζυμβραγάκης 

• Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων (ΕΠΙΧΕΙΠΑ): τακτικός: Αντώνης Ροκάκης, αναπληρωματικός: Σταύρος 
Χατζηδημητρίου.  

• Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ): τακτικός: Αντώνης Ροκάκης, 
αναπληρωματικός: Σπύρος Παπακαστρίσιος. 

• Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών (ΕΕΣΥΜ): τακτικός: Γιώργος Ζυμβραγάκης, 
αναπληρωματικός: Μανόλης Κοτσάκης 

• Ευρωπαϊκό δίκτυο νησιωτικών επιμελητηρίων (INSULEUR): τακτικός: Αντώνης Ροκάκης, αναπληρωματικός: 
Σπύρος Παπακαστρίσιος 

• Σύνδεσμος Μεσογειακών Επιμελητηρίων (ASCAME): τακτικός: Αντώνης Ροκάκης, αναπληρωματικός: 
Γιώργος Ζυμβραγάκης. 

• Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ): τακτική: Ασπασία Λουπάκη, 
αναπληρωματική: Δώρα Κυριακάκη 

• Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC): τακτικός: Αντώνης Ροκάκης, αναπληρωματικός: Νίκος Ηλιάκης  
• Επιτροπή Τουριστικής Προβολής Δήμου Χανίων: τακτικός: Νίκος Σεληνιωτάκης, αναπληρωματικός: Αντώνης 

Ψαρομήλιγκος 
• Λιμενικό Ταμείο Χανίων: τακτικός: Νίκος Ηλιάκης, αναπληρωματικός: Νίκος Σεληνιωτάκης 
• Ελληνοκυπριακό Δίκτυο Επιμελητηρίων: Αντώνης Ροκάκης  
• Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Κρήτης: τακτική: Δώρα 

Κυριακάκη, αναπληρωματικός: Νίκος Σεληνιωτάκης 
Επιτροπή Εργασίας της Περιφέρειας: Τακτικός: Νίκος Ηλιάκης, αναπληρωματική: Δώρα Κυριακάκη. 
 

 Στο Ρέθυμνο 
Η πρώτη συνάντηση των νεοεκλεγέντων προέδρων των ΕΒΕ Κρήτης. 
Η χάραξη κοινής πολιτικής σε θέματα και προβλήματα αρμοδιότητας των Επιμελητηρίων στο πλαίσιο του 
ρόλου τους, ως συμβουλευτικών και γνωμοδοτικών οργάνων της Πολιτείας και των μελών τους, ήταν το θέμα 
της κοινής συνάντησης των τεσσάρων προέδρων των ΕΒΕ Κρήτης στο Ρέθυμνο. 
Η συνάντηση η πρώτη που πραγματοποιήθηκε μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου έγινε με πρωτοβουλία του 
Επιμελητηρίου Ρεθύμνης και συμμετείχαν, οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων, Χανίων κ. Αντώνης Ροκάκης, 
Ηρακλείου κ. Μανώλης. Αλιφιεράκης, , Λασιθίου κ. Θωμάς Χαριτάκης και Ρεθύμνης κ. Γιώργος Γιακουμάκης.  
 
 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 
    

 Το Επιμελητήριο Χανίων ζητά συμμετοχές για την Food Expo 2018. 
Το Τμήμα Εξαγωγών και Εξωστρέφειας του Επιμελητηρίου Χανίων έχοντας ως βασική του προτεραιότητα την 
προβολή των Χανιώτικων Προϊόντων και την στήριξη των Χανιωτών Επιχειρηματιών, καλεί τα μέλη του να 
δηλώσουν εφόσον ενδιαφέρονται, συμμετοχή στην έκθεση  FOODEXPO GREECE 2018 που διοργανώνεται στο 
Metropolitan Expo στην Αθήνα 10-12 Μαρτίου 2018, ώστε να συμπεριληφθούν στην προβλεπόμενη 
επιχορήγηση. 
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 Συγχαρητήριο προέδρου ΕΒΕΧ στον Νίκο Αναστασιάδη. 

Συγχαρητήριο τηλεγράφημα στο Νίκο Αναστασιάδη για την επανεκλογή στο αξίωμα του προέδρου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας απέστειλε ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Αντώνης Ροκάκης.  
 

 Δηλώσεις προέδρου ΕΒΕΧ στο περιθώριο των εκλογών στην ΚΕΕ. 
«Σε μια εποχή που τα πάντα επαναπροσδιορίζονται, δε δύναται να αφήσουμε τα πράγματα στη μοίρα 
τους.  
Τα επιμελητήρια της χώρας ως θεσμοί, μπορούν να αποτελέσουν το κατάλληλο βήμα ανάπτυξης της 
επιχειρηματικότητας και των τοπικών οικονομιών. Από την πλευρά μας, οφείλουμε να δώσουμε τις 
κατάλληλες κατευθύνσεις στο θεσμό, ώστε να μας αποφέρει σίγουρα και ελπιδοφόρα αποτελέσματα, που 
θα συμβάλλουν στην αύξηση του εθνικού πλούτου». Αυτό δήλωσε στο περιθώριο της εκλογικής διαδικασίας 
για την ανάδειξη νέου προέδρου και νέας Διοικητικής στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, ο 
πρόεδρος του ΕΒΕΧ Αντώνης Ροκάκης. 
 

 Το ΕΒΕΧ εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Διεθνή Έκθεση του Μπαχρέιν. 
Το Επιμελητήριο Χανίων θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα ως μοναδική εθνική συμμετοχή, στην 5η διεθνή έκθεση 
“BAHRAIN INTERNATIONAL GARDEN SHOW” από τις 21 έως τις 25 Φεβρουαρίου 2018. 
Για πρώτη φορά σε συνεργασία με τους διοργανωτές της έκθεσης θα γίνει  εκδήλωση παρουσίασης των 
ελληνικών προϊόντων σε παράγοντες του επιχειρηματικού κόσμου, δημοσιογράφους και  το κοινό.  
    

 Σημαντικές επαφές προέδρου ΕΒΕΧ στην έκθεση  «HORECA 2018» 
Την 13η HORECA, την μεγαλύτερη έκθεση στην Ελλάδα για την τροφοδοσία και τον εξοπλισμό ξενοδοχείων 
και μονάδων μαζικής εστίασης που πραγματοποιήθηκε από 9 έως 12 Φεβρουαρίου στο Metropolitan Expo, 
επισκέφτηκε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων Αντώνης Ροκάκης, ο οποίος είχε την ευκαιρία να έρθει 
σε επαφή με αρκετούς παράγοντες της αγοράς. 
Μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΧ συναντήθηκε, με τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
Ελλάδας κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο, με τον οποίο συζήτησαν για την προώθηση των επιχειρηματικών ζητημάτων 
των Χανίων και με τον κ. Γιώργο Μπίκα, Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ημαθίας, με τον οποίο ο κ. Ροκάκης 
διατηρεί φιλικές σχέσεις.  

 7o Παγκρήτιο φόρουμ προώθησης κρητικών προϊόντων στο Διεθνές εκθεσιακό κέντρο Κρήτης  
 24 Μαρτίου 2018. 
Με την στήριξη των τοπικών παραγωγικών φορέων όλης της Κρήτης ξεκινά η προετοιμασία του 
7ουΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ – SUPER MARKET, το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο 24 Μαρτίου στο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΡΗΤΗΣ (ΔΕΚΚ). 
Ο Α’ αντιπρόεδρος του ΕΒΕΧ Σταύρος Χατζηδημητρίου εκπροσώπησε το φορέα στη κοινή κοπή πίτας του, 
Ελληνοτουρκικού Εμπορικού Επιμελητηρίου του Ελληνοβουλγάρικου Επιμελητηρίου και του Ελληνικού 
Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας, που έγινε στην Αθήνα. 
 

 Το Ι.ΙΕΚ-ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ ευχαριστεί το ΕΒΕΧ. 
Με ευχαριστήρια επιστολή το Ι.ΙΕΚ ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ ευχαριστεί το ΕΒΕΧ για την συμμετοχή του μέλους της ΔΕ του 
φορέα Δημήτρη Μουντάκη στην τελετή απονομής πτυχίων του. 
 

 Εσπερίδα για το Τσουνατόλαδο στην Παλαιόχωρα. 
Εσπερίδα για το τσουνατόλαδο διοργανώνει ο Δήμος Καντάνου - Σελίνου και η Ένωση Σελίνου την Παρασκευή 
23 Φεβρουαρίου στη Παλαιόχωρα υπό την αιγίδα της Αντιπεριφέρειας Χανίων και της Περιφέρειας Κρήτης. 
Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων ο Δήμος Κισσάμου, ο Δήμος Πλατανιά, η Ένωση Ελαιουργών 
Νομού Χανίων, το Ελληνικό Παρατηρητήριο Οξειδωτικού στρες, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Εννιά Χωριά Α.Ε και 
το  Επιμελητήριο Χανίων. 
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 Στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος INTERREG - ADRION. 

Σεμινάριο στη Μπολόνια με την συμμετοχή του ΕΒΕΧ. 
Στην Μπολόνια της Ιταλίας πραγματοποιήθηκε  το σεμινάριο υλοποίησης των προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας Αδριατικής – Ιονίου (INTERREG - ADRION), ενός έργου που στοχεύει στην  ανάπτυξη ενός 
καινοτόμου δικτύου για την προώθηση της εξωστρέφειας των αγροδιατροφικών εταιρειών και στην εξεύρεση 
τρόπων προώθησης και δικτύωσης της επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό κλάδο, μέσα από την 
ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων , των ερευνητικών ιδρυμάτων 
και των πανεπιστημίων. 
Το σεμινάριο έγινε από την Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος που έχει έδρα την Περιφέρεια της Emilia-
Romagna στην Ιταλία ενώ μεταξύ των συμμετεχόντων και το Επιμελητήριο Χανίων, ως επικεφαλής εταίρος 
του έργου. Το Επιμελητήριο εκπροσώπησε στο σεμινάριο το μέλος της Διοικητικής Επιτροπής και Υπεύθυνος 
Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων, Δημήτρης Μουντάκης. 
 

 Το ΕΒΕΧ εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Διεθνή Έκθεση του Μπαχρέιν. 
Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτές τις μέρες στο βασίλειο του Μπαχρέιν της Μέσης Ανατολής, η 5η διεθνής έκθεση 
“Bahrain International Show” στην οποία συμμετέχει το Επιμελητήριο Χανίων εκπροσωπώντας την Ελλάδα ως 
μοναδική εθνική συμμετοχή στην έκθεση. 
Τον φορέα εκπροσωπεί ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής επιχειρήσεων και μέλος της Δ.Ε. Δημήτρης Μουντάκης. 
Το Επιμελητήριο συμμετέχει με δικό του περίπτερο, το οποίο στεγάζει το «Chania Values” με σκοπό την 
τουριστική προβολή του Νομού Χανίων καθώς και την προβολή ειδών, που παράγονται στα Χανιά πέραν των 
διατροφικών προϊόντων, όπως δερμάτινα, κοσμήματα, χειροποίητα μεταλλικά διακοσμητικά και κεραμικά. 
 

 “Αρμονική η σχέση μεταξύ τουρισμού και αγροτικών προϊόντων στην Κρήτη”. 
Χαιρετισμός προέδρου ΕΒΕΧ σε εσπερίδα στο ΚΑΜ. 
«Πολλά μέρη της Ελλάδας ενισχύουν τον έναν από τους δύο τομείς της οικονομίας τους. Την αγροτική 
παραγωγή ή τον τουρισμό. Σπανίως και τα δύο. Στα Χανιά και σ’ όλη την Κρήτη κατ’ επέκταση, ισχύει το 
αντίθετο και μπορούμε να ισχυριστούμε ότι μεταξύ τουρισμού και ντόπιου αγροτικού προϊόντος υπάρχει μια 
αρμονική σχέση».   
Αυτό υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ, Αντώνης Ροκάκης, χαιρετίζοντας την εκδήλωση της 
Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών για την «Διασύνδεση των Αγροτικών Προϊόντων της Κρήτης με τον Τουρισμό» 
που έγινε το απόγευμα της Τετάρτης 21 Φεβρουαρίου στο ΚΑΜ. 
 

 «Να αναδειχθεί το Σεληνιώτικο τσουνατόλαδο» 
Χαιρετισμός προέδρου ΕΒΕΧ σε εκδήλωση στην Παλαιόχωρα. 
Οι ευεργετικές ιδιότητες του Σεληνιώτικου τσουνατόλαδου για τον ανθρώπινο οργανισμό ήταν το θέμα 
εκδήλωσης που διοργάνωσε το απόγευμα της Παρασκευής 23 Φεβρουαρίου στην Παλαιόχωρα, ο Δήμος 
Κανδάνου – Σελίνου και η Ένωση Σελίνου υπό την αιγίδα της Αντιπεριφέρειας Χανίων και της Περιφέρειας 
Κρήτης. 
Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Αντώνης Ροκάκης αφού χαρακτήρισε το τσουνατόλαδο 
«χρυσοπράσινο δώρο» του Θεού είπε: 
«Αυτό το «δώρο» που συναντάται σε λίγα μέρη της Ελλάδας, μας κάνει να νιώθουμε τυχεροί που το έχουμε 
στην περιοχή μας και φυσικά μας δημιουργεί υψηλό αίσθημα ευθύνης, προστασίας, αλλά και ανάδειξής του 
σε όλο τον κόσμο. 
 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 
 

 Στα ιδρύματα των Χανίων ο μισθός του προέδρου του ΕΒΕΧ. 
«Πράξη οι προεκλογικές μας δεσμεύσεις» δήλωσε ο Αντώνης Ροκάκης. 
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Ο μισθός του προέδρου του ΕΒΕΧ όπως αυτός ορίζεται από την νομοθεσία θα δίνεται στο εξής σε ιδρύματα 
του Νομού Χανίων, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αντώνης Ροκάκης, κατά την διάρκεια 
συνεδρίασης του ΔΣ του φορέα, το βράδυ της Τετάρτης 28 Φεβρουαρίου. 
«Με συνέπεια στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, είπε ο κ. Ροκάκης, γνωστοποιώ την απόφαση μου αυτή στα 
μέλη του ΔΣ, ενώ για τα υπόλοιπα μέλη της Διοίκησης ζήτησα -όπως και έγινε- να δηλώσουν εγγράφως ότι 
αρνούνται την πληρωμή τους, με σκοπό τα χρήματα που τους αναλογούν να μένουν στο ταμείο του 
Επιμελητηρίου στο πλαίσιο της περικοπής εξόδων. 
 

 Από την Αναπτυξιακή Κρήτης και το ΕΒΕΧ. 
Ενημερωτική εκδήλωση για το «Επιχειρούμε Έξω». 
Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση για την δράση «Επιχειρούμε Έξω» διοργανώνει το Επιμελητήριο Χανίων σε 
συνεργασία με την Αναπτυξιακή Κρήτης την Τρίτη 6 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων 
της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων. 
Η εκδήλωση θα γίνει στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική 
Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ εταίρος του οποίου είναι 
η Αναπτυξιακή Κρήτης. 
 

 Εθνική συμμετοχή του ΕΒΕΧ σε διεθνή έκθεση στο Μπαχρέιν. 
Μεγάλο ενδιαφέρον για τα Χανιώτικα προϊόντα και συνεργασία σε θέματα τουρισμού. 
Με δικό του περίπτερο το οποίο στέγασε το “Chania Values” συμμετείχε για δεύτερη φορά στην 5η Διεθνή 
Έκθεση του Μπαχρέιν  το Επιμελητήριο Χανίων, εκπροσωπώντας την Ελλάδα ως μοναδική εθνική συμμετοχή 
με σκοπό, την τουριστική προβολή του Νομού Χανίων καθώς και την προβολή προϊόντων, που παράγονται 
στον τόπο μας και πέραν των διατροφικών. 

 Στην έκθεση που ήταν αφιερωμένη στην ασφάλεια τροφίμων συμμετείχαν πέντε (5) Χανιώτικες Επιχειρήσεις 
οι: TERRA CRETA SA (ελαιόλαδο), STATHAKISFAMILY (μέλι), SGOUROMALLIS & CO (καλλυντικά), TOFILLO 
(αρωματικά φυτά, τσάι) και AVOEL (τυποποιημένο αβοκάντο) ενώ στο περίπτερο του ΕΒΕΧ  συμμετείχαν οι : 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΟΛΙΟΣ  ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε   - ELVITA (μπάρες δημητριακών), ΤΕΜΕΝΙΑ ΙΚΕ (αναψυκτικά), ΓΕΡΑΝΙ 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ Α.Ε. (αναψυκτικά), ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ – CRETAN HANDS (κοσμήματα, δέρμα). 
 

 Νέοι προέδροι και αντιπροέδροι στα τμήματα του ΕΒΕΧ. 
Την πρόταση συνεργασίας του προέδρου του Επιμελητηρίου απέρριψε ο συνδυασμός του απερχόμενου 
προέδρου. 
Με μοναδικό θέμα την εκλογή προέδρων και αντιπροέδρων των τμημάτων του Επιμελητηρίου Χανίων 
συνεδρίασε το βράδυ της Τετάρτης 7 Μαρτίου το ΔΣ του φορέα. 
Ο κ. Ροκάκης λίγο πριν την έναρξη της ψηφοφορίας πρότεινε συνεργασία στο σώμα λέγοντας χαρακτηριστικά 
«Από την αρχή ως συνδυασμός και ως νέα διοίκηση του Επιμελητηρίου δώσαμε δείγματα γραφής σε ότι 
αφορά τη συνεργασία που επιδιώκουμε να έχουμε. Για το λόγο αυτό προτείνω στα μέλη του ΔΣ και κυρίως 
στους συναδέλφους του συνδυασμού του απερχόμενου προέδρου, να αναλάβουν αναπληρωτές πρόεδροι σε 
όλα τα τμήματα του Eπιμελητηρίου ή ακόμα αν επιθυμούν ένα μέλος τους να αναλάβει την προεδρία του 
τμήματος υπηρεσιών». 
Την πρόταση συνεργασίας του κ. Ροκάκη απέρριψε ο συνδυασμός του κ. Μαργαρώνη με αποτέλεσμα να 
διεξαχθεί κανονικά η εκλογική διαδικασία από την οποία στο Τμήμα μεταποίησης πρόεδρος αναδείχθηκε ο 
κ. Ανδρέας Φυντικάκης με αναπληρωτή πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Πατεράκη, ενώ για τα τμήματα υπηρεσιών 
και τουρισμού έγινε κλήρωση έπειτα από ισοψηφία. Τα αποτελέσματα στα δύο τμήματα έχουν ως εξής:  
Τμήμα Υπηρεσιών 
Πρόεδρος: Ευστράτιος Κουρουπάκης  
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Γεώργιος Ζυμβραγάκης  
Τμήμα Τουρισμού 
Πρόεδρος: Νίκος Σεληνιωτάκης  
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Αντώνιος Ροκάκης  
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Σε ότι αφορά το Εμπορικό τμήμα τα αποτελέσματα είχαν βγει μετά την σχετική διαδικασία από την 
προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την οποία αναδείχθηκαν, πρόεδρος η κ. Θεοδώρα Κυριακάκη με 
αναπληρωτή πρόεδρο τον κ. Χρήστο Τσοντάκη. 
 

 Τριάντα τρεις χανιώτικες επιχειρήσεις στην Food Expo 
Με δικό του περίπτερο το ΕΒΕΧ και πρώτη παρουσίαση του brand «Χανίων Γεύσεις». 
Στην “Foodexpo 2018” την μεγαλύτερη έκθεση Τροφίμων και Ποτών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη συμμετείχε 
με δικό του περίπτερο το Επιμελητήριο Χανίων, με στόχο την στήριξη των τοπικών προϊόντων και 
επιχειρήσεων.  
Τριαντατρείς (33) χανιώτικες επιχειρήσεις συμμετείχαν συνολικά (εντός και εκτός περιπτέρου ΕΒΕΧ) στην 
έκθεση που πραγματοποιήθηκε από 10-12 Μαρτίου στο Metropolitan Expo στην Αθήνα. 
 

 Ευχαριστούν το ΕΒΕΧ 
Οι διοργανωτές της διεθνούς έκθεσης του Μπαχρέιν. 
«Με ενεργό και αποτελεσματικό τρόπο συμμετείχατε στην 5η διεθνή έκθεση του Μπαχρέιν   γι’ αυτό 
δεχτείτε την ευγνωμοσύνη και τις  ευχές μας για επιτυχία και ευημερία στις δράσεις του Επιμελητηρίου 
Χανίων». 
Αυτό επισημαίνει μεταξύ άλλων η ομάδα BIGS (διοργανώτρια του Bahrain International Garden Show) σε 
ευχαριστήρια επιστολή που έστειλε στο Επιμελητήριο υπογραμμίζοντας ότι με χαρά θα αναμένει την 
συμμετοχή του ΕΒΕΧ και το 2019. 
 

 Σημαντική συνάντηση Γάλλου πρέσβη - προέδρου Επιμελητηρίου. 
Προοπτικές συνεργασίας σε θέματα τουρισμού και εξωστρέφειας επιχειρήσεων. 
Μια ουσιαστική με πολλές προοπτικές συνεργασίας συζήτηση είχαν ο Γάλλος Πρέσβης κ. Christophe 
Chantepy με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χανίων κ. Αντώνη Ροκάκη.  
Ο Γάλλος Πρέσβης επισκέφτηκε τον πρόεδρο στο γραφείο του στο Επιμελητήριο συνοδεία της Ελληνίδας 
Προξένου κ. Κατερίνας Καστρινάκη και του Επικεφαλής της Οικονομικής Υπηρεσίας της Πρεσβείας κ. Olinier 
Dovergne, με τον οποίο συμφώνησαν σε μια καταρχήν συνεργασία σε θέματα Τουρισμού, αλλά και επαφών 
μεταξύ, εισαγωγέων της Γαλλίας και των Χανίων αντίστοιχα.  
 

 Επαφές συμβούλων του Επιμελητηρίου με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Το Επιμελητήριο Χανίων εκπροσώπησε στις εργασίες του Παγκρήτιου διαγωνισμού ελαιολάδου που έλαβε 
χώρα προ ημερών στο Ρέθυμνο ο υπεύθυνος ΓΕΜΗ κ. Γιώργος Πατεράκης ο οποίος παρακολούθησε τις 
εργασίες του διαγωνισμού καθώς και τις ομιλίες που έγιναν στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της ανάδειξης των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών του Κρητικού ελαιολάδου. 
 

 Με επιτυχία οι εργασίες της ΕΕΔΕΓΕ στην Αθήνα 
Το ΕΒΕΧ εκπροσώπησε το μέλος του ΔΣ του φορέα Ασπασία Λουπάκη 
Σε κλίμα ενθουσιασμού πραγματοποιήθηκε η πρώτη Γενική Συνέλευση του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου 
Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών και Στελεχών Επιχειρηματιών φορέων στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Αθηνών. Εκπρόσωποι από όλα σχεδόν τα Επιμελητήρια της Ελλάδας συμμετείχαν στις εργασίες της 
Συνέλευσης, ενώ το Επιμελητήριο Χανίων εκπροσώπησε στις εργασίες το μέλος του ΔΣ  του φορέα Ασπασία 
Λουπάκη. 
 

 Απάτη η Εταιρεία η  «EU Business Register». 
Την εξαπάτηση εταιρειών από την «EU Business Register»  επισημαίνει με επείγον έγγραφο της προς τα 
Επιμελητήρια της χώρας το γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας.  

 
 Συλλυπητήρια Προέδρου Επιμελητηρίου Χανίων για το θάνατο του Παναγιώτη Παπαδόπουλου. 
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Τα θερμά του συλλυπητήρια εξέφρασε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων Αντώνης Ροκάκης για τον 
αιφνίδιο θάνατο του Προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και Αντιπροέδρου της 
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, Παναγιώτη Παπαδόπουλου  
 

 Εκδήλωση για την Ενεργειακή Πολιτική στο ΕΒΕΧ. 
Ομιλητής ο Υπουργός Γ. Σταθάκης 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων και το Τεχνικό Επιμελητήριο | Τμήμα Δυτικής Κρήτης 
διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα: «Ενεργειακές Κοινότητες και Ενεργειακή Πολιτική» την Παρασκευή 30 
Μαρτίου και ώρα 19.00, στην αίθουσα διαλέξεων «Δημοσθένης Γαγάνης» του ΕΒΕΧ (4Ος όροφος). Κεντρικός 
ομιλητής θα είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργος Σταθάκης. 
Την εκδήλωση θα προλογίσουν o Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Αντώνης Ροκάκης και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, 
κ. Σπύρος Σοφιανός. 

 Συνάντηση Μελών της διοίκησης του ΕΒΕΧ με τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ 
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, το Σάββατο 24 Μαρτίου,  το 7ο Παγκρήτιο Φόρουμ Προώθησης των Κρητικών 
προϊόντων σε Κρητικά Ξενοδοχεία και δίκτυα διανομής που διοργανώθηκε από τα τέσσερα Επιμελητήρια του 
νησιού.  
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούρνες Ηρακλείου με την 
συμμετοχή περίπου 50 ξενοδοχείων, περισσότερων από 10 εταιριών με δίκτυα διανομής και 150 παραγωγών 
και τυποποιητών. 
Το ΕΒΕΧ εκπροσώπησαν οι σύμβουλοι  του ΔΣ κ.κ. Γιώργος Πατεράκης (υπεύθυνος ΓΕΜΗ), Δημήτρης 
Μουντάκης (Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων ) και Νικόλαος Σεληνιωτάκης (πρόεδρος Τουριστικού 
Τμήματος). 
 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 
 

 Συνάντηση Περιφερειάρχη-Προέδρου Επιμελητηρίου. 
«Για να αναπτυχθεί η κρητική οικονομία οφείλουμε να στηρίζουμε τις επιχειρήσεις του νησιού μας». 
Επιχειρηματικά ζητήματα, προγράμματα υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το μέλλον του 
τουρισμού της Κρήτης ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζήτησαν στο ΕΒΕΧ ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος 
Αρναουτάκης και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αντώνης Ροκάκης. 
 

 Δήλωση προέδρου ΕΒΕΧ Αντώνη Ροκάκη για την απόφαση της Ryanair να σταματήσει τα 
δρομολόγια της από και προς Χανιά. 
"Η αδικαιολόγητη και δίχως πρότερη ενημέρωση, απόφαση της αεροπορικής εταιρίας Ryanair να σταματήσει 
τα δρομολόγια της από και προς το αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης», αποτελεί πλήγμα για τον 
τουρισμό σε όλο το νομό Χανίων”. 
 

 Με επιτυχία το 1ο φορολογικό σεμινάριο του Επιμελητηρίου Χανίων. 
Με μεγάλη επιτυχία και ευρεία συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το ενημερωτικό σεμινάριο φορολογικών 
θεμάτων, εξωχώριων εταιριών και φορολόγησης νομικών προσώπων το Σάββατο 14 Απριλίου στο 
Επιμελητήριο Χανίων. 
Ο κ. Ιωάννης Μανουσάκης, στέλεχος του Υπoυργείου Οικονομικών ανέλυσε τα θέματα φορολογίας νομικών 
προσώπων, το ζήτημα του φορολογικού ελέγχου, ενώ ταυτόχρονα ενημέρωσε το κοινό για τις πρόσφατες 
αλλαγές. 
    

 Ημερίδα με τίτλο “Days of Innovation 2018” στο Επιμελητήριο 
Στo πλαίσιo συνεργασίας του Πολυτεχνείου Κρήτης με το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο University of Agder, 
διοργανώνεται ημερίδα με τίτλο “Days of Innovation 2018”, την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 και ώρα 
17:00, στο Επιμελητήριο Χανίων. 
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 Κατά την διάρκεια ευρείας σύσκεψης στην Αντιπεριφέρεια 

Κοινό υπόμνημα προτάσεων παρέδωσαν οι Αυτοδιοικητικοί των Χανίων και ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου στη Fraport. 
Ευρεία σύσκεψη μεταξύ Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, της Διοικητικής ομάδας της Fraport, των Δημάρχων των 
Χανίων και του προέδρου του ΕΒΕΧ  πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 20 Απριλίου στην 
Αντιπεριφέρεια. 
Κεντρικό θέμα της συνάντησης η αποχώρηση της Ryanair, και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την 
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με στόχο την ανάπτυξη του Ν.Χανίων. Οι συμμετέχοντες επέδωσαν 
κοινό υπόμνημα  προτάσεων στην ομάδα της Fraport για την αύξηση των αφίξεων και την προσέλκυση 
εταιρειών χαμηλού κόστους στο Αεροδρόμιο Χανίων. 
 

 Μέσα από την συνεργασία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
Νέοι δρόμοι ανοίγονται για την τοπική οικονομία. 
Επισημάνσεις σε επιστημονική ημερίδα στο ΕΒΕΧ. 
«Η συνεργασία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Κρήτης θα ανοίξει νέους δρόμους στην προσέλκυση 
επενδύσεων και στην τοπική Οικονομία γενικότερα». Αυτό τονίστηκε κατά την διάρκεια της ημερίδας που 
διοργάνωσαν το απόγευμα της Παρασκευής 20 Απριλίου στην αίθουσα διαλέξεων 4ου ορόφου του ΕΒΕΧ, το 
Πολυτεχνείο Κρήτης, το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Agder και το Επιμελητήριο. 
 

 Ραγδαίες οι εξελίξεις στη φορολογία τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. 
Επισημάνσεις σε φορολογικό σεμινάριο στο ΕΒΕΧ. 
Οι ραγδαίες αλλαγές των τελευταίων χρόνων στη φορολογία και ο «αγώνας» λογιστών και επιχειρηματιών να 
ενημερωθούν και να προσαρμοστούν στη νέα νομοθεσία επισημάνθηκαν κατά τη διάρκεια του δεύτερου 
φορολογικού σεμιναρίου που διοργάνωσαν το απόγευμα του Σαββάτου 21 Απριλίου στο Επιμελητήριο, ο 
φορέας και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων ελεύθερων επαγγελματιών. 
Όπως δήλωσε ο υπεύθυνος συμβουλευτικής επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου  Δημήτρης Μουντάκης «οι 
αλλαγές που συντελούνται στη νομοθεσία είναι γρήγορες και πολλές. 
Δεν είναι εύκολο οι επιχειρηματίες να τις παρακολουθήσουν οπότε πρέπει να τους δώσουμε τις πληροφορίες 
συγκεντρωμένες για να αποφύγουν παγίδες και λάθη». 
 

 Συνάντηση του ΣΕΤΕ στην Ελούντα για τον τουρισμό της Κρήτης 
Το ΕΒΕΧ εκπροσώπησε το μέλος του ΔΣ, Ν. Σεληνιωτάκης. 
Θέματα που αφορούν την στρατηγική του ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων)  για την 
βιώσιμη ανάπτυξη και την ουσιαστική διασύνδεση τομέων, όπως της αγροδιατροφής και του πολιτισμού, που 
μπορούν να ενισχύσουν ποιοτικά την εμπειρία που προσφέρει η χώρα, μέσω των προϊόντων και των 
υπηρεσιών του τουρισμού, συζητήθηκαν στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην Ελούντα 
Λασιθίου. 
Στη συνάντηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο γενικός 
διευθυντής του Συνδέσμου, κ. Γιώργος Αμβράζης, ο γενικός διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ, κ. Ηλίας Κικίλιας και η 
διευθύνουσα σύμβουλος της Marketing Greece, κα. Ιωάννα Δρέττα. 
Το Επιμελητήριο Χανίων εκπροσώπησε το μέλος του ΔΣ του φορέα και πρόεδρος του τουριστικού τμήματος, 
Νίκος Σεληνιωτάκης. 
 

 Συνέντευξη Προέδρου Επιμελητηρίου Αντώνη Ροκάκη στην εφημερίδα “Χανιώτικα Νέα”. 
ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΒΕΧ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑ ΧΑΝΙΑ 
Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΚΑΚΗΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΑ “ΧΑΡΤΙΑ” ΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ. 
Για “ευκαιρίες” που δεν αξιοποιήθηκαν για το Νομό Χανίων και τους επιχειρηματίες του τα προηγούμενα 
χρόνια μιλάει ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Αντώνης Ροκάκης στα “Χ.ν.” 
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Εχοντας συμπληρώσει δύο μήνες στη συγκεκριμένη θέση απαντάει για τη σχέση του με τον Βαγγέλη 
Μαρινάκη, το πως μπορεί να συνδυάσει τις πολλές του δραστηριότητες και για το αν η προεκλογική του 
εξαγγελία για “Χανιά Κέντρο Επιχειρηματικότητας” έχει βάση ή ήταν μια μεγαλεπίβολη αναγγελία αλλά και 
το τι προτίθεται να κάνει το Επιμελητήριο με το βασικό εξαγωγικό προϊόν των Χανίων, το ελαιόλαδο. 
 

ΜΑΙΟΣ 2018 
 

 Αυστηρά πρόστιμα προβλέπει ο κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα 
Με επιτυχία η εκδήλωση που διοργάνωσε το ΕΒΕΧ. 
Στις 25 Μαΐου ξεκινά και στην Ελλάδα η εφαρμογή του νέου κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα GDPR 
που προβλέπει αυστηρά πρόστιμα σε περίπτωση διαρροής τους όπως επισημάνθηκε κατά την διάρκεια της 
ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Χανίων το απόγευμα της Δευτέρας 14 Μαΐου 
στην αίθουσα διαλέξεων «Δ. Γαγάνης» του φορέα. 
 

 Η ομάδα του Envolve Entrepreneurship συνεχίζει το ταξίδι της ανά την Ελλάδα 
Ο οργανισμός θα επισκεφθεί την Αθήνα και την Κρήτη για να γνωρίσει τις τοπικές κοινότητες νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας 
 

 ΤΟ ΕΒΕΧ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ. 
Α. Ροκάκης: «Θα δουλέψουμε σκληρά για να φέρουμε τα αποτελέσματα 
που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη των Χανιώτικων Επιχειρήσεων». 
Στην επιχειρηματική αποστολή που διοργάνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Ισραήλ 
από 7-10 Μαΐου συμμετείχαν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αντώνης Ροκάκης, μέλη της Διοίκησης του ΕΒΕΧ 
και εκπρόσωποι Χανιώτικων εταιρειών. 
Η αποστολή πραγματοποιήθηκε με αφορμή την 20η έκθεση Αγροτικής Τεχνολογίας “Agritech Israel 2018” που 
πραγματοποιήθηκε στο Τέλ Αβίβ και αποτελεί ίσως την σημαντικότερη έκθεση στο είδος της, παγκοσμίως.  
 

 Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος επιτρέπει την ενίσχυση ρευστότητας των επιχειρήσεων. 
Επισημάνσεις σε εκδήλωση στο ΕΒΕΧ. 
Ένας από τους κλάδους με σημαντικές προοπτικές για την αναζήτηση, την εξωστρέφεια και την καινοτομία 
είναι ο τουρισμός στην Κρήτη και η EUROBANK θα τον ενισχύσει και θα στηρίξει την τοπική και την Εθνική 
Οικονομία στην προσπάθεια εξόδου από την κρίση. 
Με στόχο να δοθεί η ευκαιρία στους επιχειρηματίες των Χανίων να αναπτύξουν όλα τα θέματα που τους 
απασχολούν στο πλαίσιο  της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, η Τράπεζα σε συνεργασία με το 
Επιμελητήριο διοργάνωσε ειδική εκδήλωση κατά την διάρκεια της οποίας οι πελάτες είχαν τη δυνατότητα να 
απευθύνουν ερωτήσεις απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα ανώτατα στελέχη της Τράπεζας. 
 

 ΣΥΛΛΗΠΗΤΗΡΙΑ 
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων Αντώνης Ροκάκης και το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζουν τα θερμά 
τους  συλλυπητήρια για την αναπάντεχη απώλεια του Θεόδωρου Βασιλάκη, ιδρυτή και προέδρου της Aegean 
Airlines, στην οικογένεια και τους οικείους του. 
Ο Θεόδωρος Βασιλάκης υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους Κρητικούς επιχειρηματίες με πανευρωπαϊκή 
εμβέλεια, το παράδειγμα του οποίου αποτελεί πηγή έμπνευσης για την επιχειρηματική κοινότητα. 
 

 Παρουσιάστηκε στο ΕΒΕΧ 
Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα GSS-VET. 
Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα GSS-VET που αφορά γνώσεις και δεξιότητες επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης σε θέματα εφαρμογής γεωθερμίας και φωτοβολταϊκής τεχνολογίας παρουσιάστηκε το απόγευμα 
της Παρασκευής 18 Μαΐου στην αίθουσα διαλέξεων «Δ. Γαγάνης» του Επιμελητηρίου. 
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Την εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν το ΤΕΙ Κρήτης και το ΕΒΕΧ παρακολούθησαν τεχνικοί εγκατάστασης 
γεωθερμικών, ηλιοθερμικών και φωτοβολταϊκών προκειμένου να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και να 
βελτιώσουν τις δεξιότητες τους . 
 

 Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον νέο κανονισμό που αφορά τα προσωπικά δεδομένα GDPR. 
Ξεκινά την Παρασκευή 25 Μαΐου και στην Ελλάδα η  εφαρμογή του νέου κανονισμού για τα προσωπικά 
δεδομένα GDPR που προβλέπει αυστηρά πρόστιμα σε περίπτωση διαρροής τους όπως επισημάνθηκε κατά 
την διάρκεια της ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Χανίων στην αίθουσα διαλέξεων 
«Δ. Γαγάνης» του φορέα. 
Σκοπός της ημερίδας ήταν η «επαγρύπνηση» των μελών του Επιμελητηρίου σχετικά με τις υποχρεώσεις που 
έχουν έναντι του κανονισμού και παράλληλα, μία σφαιρική ενημέρωση τους γύρω από το θέμα.  
 

 Επισημάνσεις σε εκδήλωση στο ΕΒΕΧ. 
“Μειωμένες κατά 1,5 εκ. ευρώ οι εξαγωγές της Κρήτης το Ά τρίμηνο του 2018”. 
Το βασικό εξαγώγιμο προϊόν της Κρήτης ο «μπροστάρης» των κρητικών προϊόντων, το λάδι φεύγει χύμα 
κατά 30% με αποτέλεσμα η υπεραξία του προϊόντος να μην μένει στο νησί. 

 Σε 127,8 εκ. ευρώ ανήλθαν οι εξαγωγές της Κρήτης το α τρίμηνο του 2018 έναντι 129,3 εκ. ευρώ το 
αντίστοιχο διάστημα του 2017. Ο Νομός Ηρακλείου είναι ο πρώτος νομός της Κρήτης με εξαγωγές 
που αγγίζουν τα 81,9 εκ. ευρώ και ο Νομός Χανίων δεύτερος με 24,6 εκ ευρώ. Ακολουθούν ο Νομός 
Λασιθίου με 13,1 εκ. ευρώ και το Ρέθυμνο με 8,2 εκ. ευρώ. 
Αυτά επισημάνθηκαν μεταξύ άλλων κατά την διάρκεια της ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα: «Η προσπάθεια 
των Κρητών επιχειρηματιών στο δυσχερές οικονομικό περιβάλλον επιβραβεύεται: Προκλήσεις – Στόχοι – 
Αγορές» που διοργάνωσε το Επιμελητήριο σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης στην αίθουσα 
«Δ. Γαγάνης» του φορέα. 
 

 Τα νέα δεδομένα για την πνευματική ιδιοκτησία | Θέμα σύσκεψης στο Επιμελητήριο. 
Σύσκεψη με μοναδικό θέμα τα νέα δεδομένα που υφίστανται στο χώρο της πνευματικής ιδιοκτησίας 
πραγματοποιήθηκε προ ημερών στο Επιμελητήριο παρουσία εκπροσώπων φορέων και συλλόγων. 
Στη σύσκεψη παρενέβη μέσω τηλεδιάσκεψης ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ξάνθης και συντονιστής της 
αρμόδιας επιτροπής της ΚΕΕ κ. Στυλιανός Μωραΐτης, ο οποίος αφού ενημέρωσε τους Χανιώτες επιχειρηματίες 
για την συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Οργανισμού Συλλογικής 
Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων «Αυτοδιαχείριση», απάντησε σε όλα τα ερωτήματα που του τέθηκαν. 
 

 Σε ενημερωτική εκδήλωση στο ΕΒΕΧ 
Οι ριζικές αλλαγές στην ΚΥΑ για την αδειοδότηση των ελαιουργείων 
Α. Ροκάκης : «Οφείλουμε να στηρίξουμε το λάδι, το εθνικό μας προϊόν». 
«Τα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων μπορούν πλέον να ρυπαίνουν τα ελαιόδεντρα και έτσι τα ελαιουργεία 
θα μπορούν να παίρνουν αδειοδότηση και συνεπώς κανονική άδεια λειτουργίας. Όταν μια επιχείρηση είναι 
νόμιμη μπορεί να μπει σε ευρωπαϊκά προγράμματα να πάρει δάνεια και να διακινεί νόμιμα το προϊόν της». 
Αυτό επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας Στράτος Ζαφείρης κεντρικός ομιλητής στην 
εκδήλωση που διοργάνωσε το Επιμελητήριο σε συνεργασία με τον Σύλλογο ιδιοκτητών Ελαιουργείων Ν. 
Χανίων. 
 

 Στο Επιμελητήριο Χανίων 
Σύσκεψη για την Διασύνδεση Αγροδιατροφής-Τουρισμού-Βιομηχανίας. 
Σε θετικό κλίμα εξελίχθηκε η σύσκεψη με θέμα «Διασύνδεση Αγροδιατροφής-Τουρισμού-Βιομηχανίας» που 
πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο παρουσία του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Ευστράτιου Ζαφείρη. 
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι φορέων -  συλλόγων και μεταξύ άλλων οι κ.κ. Αντώνης 
Παπαδεράκης π. Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Αλέξανδρος Στεφανάκης Αντιπρόεδρος της 
Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Κρήτης. 
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ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 
 

 Αίτημα προέδρου Επιμελητηρίου στον Αντιπεριφερειάρχη και τους Δημάρχους του Νομού. 
«Να μαζευτούν απορρίμματα και να κλαδευτούν δένδρα στο Ν. Χανίων». 
Το κλάδεμα δένδρων όπου αυτά προεξέχουν εμποδίζοντας την ορατότητα των οδηγών στο οδικό δίκτυο του 
Ν. Χανίων και την περισυλλογή απορριμμάτων και ξερών χόρτων όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο για την 
αποφυγή πυρκαγιάς, ζητά με επιστολή του από τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Απόστολο Βουλγαράκη και  
τους Δημάρχους, Χανίων Τάσο Βάμβουκα, Σφακίων, Γιάννη Ζερβό, Πλατανιά, Γιάννη Μαλανδράκη, 
Αποκορώνου, Χαράλαμπο Κουκιανάκη, Καντάνου-Σελίνου Αντώνη Περράκη και Κισσάμου, Θεόδωρο 
Σταθάκη, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αντώνης Ροκάκης. 
 

 Αλκιβιάδης  Καλαμπόκης: «Έρχονται σεμινάρια για τις εξαγωγές σε συνεργασία με τη νέα 
Διοίκηση του ΕΒΕΧ» 
 

 Με πρωτοβουλία της Διοίκησης του ΕΒΕΧ 
Και οι τέσσερις Χανιώτικες ομάδες που συμμετείχαν στο City Lab θα διαγωνιστούν στον τελικό της Αθήνας. 
 

 Το ΕΒΕΧ ενημερώνει τα μέλη του 
Για την αίτηση απόκτησης άδειας χρήσης μουσικών δικαιωμάτων 
Το Επιμελητήριο Χανίων ενημερώνει τα μέλη του ότι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, ως φορέας 
που αντιπροσωπεύει το σύνολο των Eλληνικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων και σε 
συνεργασία με τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΑΥΤΟΔΙΑΧΕIΡIΣΗ (AUTODIA) στοχεύει μέσω μιας ολοκληρωμένης διαδικτυακής πλατφόρμας, να 
προσφέρει την δυνατότητα στα ταμιακώς ενήμερα μέλη των Επιμελητηρίων, που χρησιμοποιούν στο 
εργασιακό τους περιβάλλον μουσική, να αποκτούν γρήγορα και εύκολα την άδεια χρήσης για τη μουσική 
αυτή. Το πιστοποιητικό χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων μουσικής ισχύει για ένα έτος. 
 

 Παρουσία του Προέδρου του ΕΒΕΧ 
Η 1η συνάντηση του τμήματος μεταποίησης 
«Η μεταποίηση δίνει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας. Θέλουμε να την ενισχύσουμε γιατί ξέρουμε ότι 
αξίζει στο χανιώτικο προϊόν. Σκοπός μας είναι να δουλέψει το τμήμα μεταποίησης, να αναδείξουμε τα 
προβλήματα των μεταποιητών, κυρίως όμως να δώσουμε τις απαραίτητες και αναγκαίες λύσεις». 
Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων Αντώνης Ροκάκης στην πρώτη του συνάντηση 
με τους εκπροσώπους του Τμήματος Μεταποίησης του ΕΒΕΧ. 
 
 

 Στο δρομολόγιο Χανιά-Αθήνα η Sky Express από 1η Νοεμβρίου. 
Α.Ροκάκης: «Συνεχίζουμε την προσπάθεια μας για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου». 
 

 Με την συμμετοχή του ΕΒΕΧ 
Η Γενική Συνέλευση του Insuleur στις Βρυξέλλες 
Δύο Έλληνες στο νέο ΔΣ του δικτύου 
Δύο Έλληνες Επιμελητηριακοί εκπροσωπούν τη χώρα μας στο νέο ΔΣ του Insuleur (Δίκτυο Νησιωτικών 
Επιμελητηρίων της ΕΕ) που πραγματοποίησε προ ημερών την Γενική Συνέλευση του στην έδρα της 
Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Επιτροπής, στις Βρυξέλλες. 
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Την προεδρία του Δικτύου αναλαμβάνει για τον επόμενο χρόνο η Μάλτα, ενώ ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Λέσβου κ. Ε. Μυρσινιάς και το μέλος της ΔΕ του Επιμελητηρίου Ζακύνθου Ν. Τσίπηρας, θα εκπροσωπούν στο 
νέο ΔΣ την Ελλάδα που τον τελευταίο χρόνο είχε τη προεδρία του δικτύου. 
Στην Γενική Συνέλευση το μέλος του ΔΣ του Επιμελητηρίου Χανίων κ. Σπύρος Παπακαστρίτσιος εκπροσώπησε 
τον φορέα ενώ παρευρέθηκε και ο β’ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΧ Γιάννης Μαργαρώνης με την ιδιότητα του ως π. 
Οικονομικού Επόπτη του Insuleur. 
 

 Με την συμμετοχή του ΕΒΕΧ 
Η Πανελλήνια Επιμελητηριακή Συνδιάσκεψη Μεταφορών στη Λειβαδιά. 
«Ελληνικές μεταφορές: Εξελίξεις – Προβληματισμοί – Προκλήσεις» το θέμα της 17ης Πανελλήνιας 
Επιμελητηριακής Συνδιάσκεψης Μεταφορών που έγινε προ ημερών στο Επιμελητήριο Βοιωτίας στην 
Λειβαδιά. 
Η συνδιάσκεψη που έγινε στο πλαίσιο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΕΕΣΥΜ, ανέδειξε τις μεταφορές 
και την εφοδιαστική ως σημαντικούς τομείς ανάπτυξης της χώρας και επιβεβαίωσε τις δυνατότητές της 
Ελλάδος να έλξει διαμετακομιστικές ροές, προσφέροντας προστιθέμενη αξία και διαδραματίζοντας ρόλο 
διαμετακομιστικού κέντρου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  
 

 Συνάντηση Περιφερειάρχη με εκπροσώπους Επιμελητηρίων της Κρήτης για θέματα υποδομών και 
ανάπτυξης του νησιού 
Η καλή συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με τα Επιμελητήρια του νησιού επιβεβαιώθηκε κατά την 
συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη με τους εκπροσώπους των Εμπορικών και 
Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων της Κρήτης.  
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Ηρακλείου Μανόλης Αλιφιεράκης, ο Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Λασιθίου Θωμάς Χαριτάκης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου Γεώργιος Γιακουμάκης 
και ο Υπεύθυνος ΓΕΜΗ και εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων του ΕΒΕ Χανίων Γιώργος Πατεράκης.  
 

 Ο Α. Ροκάκης ανακοίνωσε την δημιουργία Επιτροπής Πολιτισμού και 
τη «Χάρτα» τοπικών προϊόντων ενόψει του 10ου forum «Πολιτιστικές Διαδρομές» του Συμβουλίου της 
Ευρώπης στα Χανιά. 
Εθιμοτυπική Επίσκεψη της υπ. Τουρισμού Ελ. Κουντουρά στο Επιμελητήριο Χανίων 
 

 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΧ 
Στο νέο ΔΣ του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. 
Συγκροτήθηκε σε σώμα σε αίθουσα της ΚΕΕΕ στην Αθήνα το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού 
Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ). 
Στην πρώτη του συνεδρίαση, το νέο ΔΣ, αντάλλαξε απόψεις σχετικά, με τον κομβικό πλέον ρόλο του 
Συνδέσμου στις συνολικές Εθνικές προσπάθειες ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των ελληνικών μεταφορών 
τους βασικούς άξονες προτεραιοτήτων και τον προγραμματισμό δράσεων του στα επόμενα χρόνια. 
Το Επιμελητήριο Χανίων στο νέο ΔΣ του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. εκπροσωπεί ως μέλος, ο κ. Μανόλης Κοτσάκης μέλος του 
ΔΣ του φορέα. 
 

 Σε ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο 
Παρουσιάστηκαν τα μέτρα του προγράμματος CLLD LEADER που αφορούν την  χρηματοδότηση δημοσίων 
έργων, Δήμων και πολιτιστικών συλλόγων. 
Το ΕΒΕΧ εκπροσώπησε το μέλος του ΔΣ Χρήστος Τσοντάκης. 
 

 Δήλωση προέδρου ΕΒΕΧ Αντώνη Ροκάκη για την Ellinair. 
 «Καλωσορίζουμε την αεροπορική εταιρία Ελληνικών Συμφερόντων Ellinair, πιστεύοντας ότι μια νέα εποχή 
στη διασύνδεση των Χανίων με άλλες περιοχές του κόσμου ξεκινά. 
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 Επιστολή προέδρου ΕΒΕΧ στον Υπουργό Οικονομίας: 
«Να επισπευθούν οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες επιχειρηματιών 
του Πλατανιά». 
Με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Γ. Δραγασάκη, ο Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Χανίων κ. Αντώνης Ροκάκης, ζητά την επίσπευση των διαδικασιών για την εκταμίευση των 
ποσών που έχουν εγκριθεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις πλημμυρόπληκτες επιχειρήσεις του Δήμου 
Πλατανιά την περίοδο 31-12-2014 και 1-1-2015. 
Όπως τονίζει σχετικά στην επιστολή του ο κ. Ροκάκης αναφερόμενος στον Υπουργό «Είναι κατανοητό ότι 
επιχειρηματίες μέλη μας, είναι αντιμέτωποι με μια τεράστια οικονομική καταστροφή, καθώς  η μεγάλη 
χρονική καθυστέρηση σε ότι αφορά την πραγμάτωση του δίκαιου αιτήματός τους, δεν τους αφήνει πολλά 
περιθώρια για επαγγελματική επιβίωση. Παρακαλούμε θερμά  όπως μεριμνήσετε!».  
 

 Με την Υφυπουργό Οικονομικών συναντήθηκαν στην Αθήνα μέλη του ΣΑΔΧ . 
Κ. Παπανάτσιου: «Τα επαγγελματικά έξοδα των ασφαλιστών θα αντιμετωπίζονται πλέον ως έξοδα» 
Το ΕΒΕΧ εκπροσώπησε στην συνάντηση το μέλος της ΔΕ του φορέα και Γ.Γ. του ΣΑΔΧ, Δ. Μουντάκης. 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 
 

 Παρών το ΕΒΕΧ στον 2ο Μαραθώνιο Καινοτομίας της ΚΕΔΕ στην Αθήνα. 
Την ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης στήριξε το Επιμελητήριο. 
Με την ανακοίνωση των νικητών ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής 1η Ιουλίου σε μια πανηγυρική 
εκδήλωση στο Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος “Σταύρος Νιάρχος» στην Αθήνα ο 
2ος Μαραθώνιος Καινοτομίας που οργάνωσε η ΚΕΔΕ.  
Στον Μαραθώνιο τερμάτισαν  77 από τις 128 ομάδες που ξεκίνησαν και παρουσίασαν τις εφαρμογές τους από 
τη 1 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ σε 4λεπτα pitches. 
Το Επιμελητήριο Χανίων έδωσε το παρόν στην τελική φάση του Hackathlon υποστηρίζοντας την ομάδα του 
Πολυτεχνείου Κρήτης με επικεφαλής τον επίκουρο καθηγητή κ. Παναγιώτη Παρτσινέβελο. Η ομάδα 
παρουσίασε μια εφαρμογή με την οποία οι δήμοι μέσω ενός τεχνολογικά προηγμένου κολάρου που μπορεί 
να τοποθετηθεί στα αδέσποτα σκυλιά μπορούν να συλλέξουν ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες τόσο για τα 
ίδια τα ζώα όσο και για τα επίπεδα μόλυνσης σε συγκεκριμένες περιοχές ενδιαφέροντος.  
Το Επιμελητήριο Χανίων εκπροσώπησε στην εκδήλωση το μέλος της ΔΕ του φορέα και Υπεύθυνος 
Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων κ. Δημήτρης Μουντάκης. 
 

 Για να αναβαθμιστεί ποιοτικά το ελαιόλαδο 
Παραγωγοί και ελαιουργεία πρέπει να προχωρήσουν σε ριζικές αλλαγές 
Επισημάνσεις σε εκδήλωση στο ΕΒΕΧ 
«Όταν ένας υγιής ελαιόκαρπος φθάσει στο ελαιουργείο, απ’ αυτό εξαρτάται η μετέπειτα  ποιότητα του 
παραγόμενου ελαιολάδου αφού κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι τεχνικές που θα χρησιμοποιήσει, οι 
θερμοκρασίες οι χρόνοι και η καθαριότητα του». 
Αυτό υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Msc Μανώλης Σαλιβαράς υπεύθυνος διευθυντής της Εταιρείας Ελέγχου 
και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών ελαιολάδου Multichromlab μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσαν στο 
ΕΒΕΧ, ο Σύλλογος ιδιοκτητών ελαιουργείων Ν. Χανίων και το Επιμελητήριο, το απόγευμα της Τετάρτης 11 
Ιουλίου στην αίθουσα διαλέξεων «Δ. Γαγάνης» του φορέα. 
 

 Συνάντηση εταίρων προγράμματος GSS-VET στο Βερολίνο  
Το έργο GSS CVET στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
(ΕΕΚ), αντιμετωπίζοντας την ανάπτυξη δεξιοτήτων ως βασική κινητήρια δύναμη για την ανταγωνιστικότητα 
του τομέα. Το Επιμελητήριο Χανίων (ΕΤΑΝ) συμμετέχει ως βασικός εταίρος στην υλοποίηση του 
προγράμματος μαζί με τα ΤΕΙ Κρήτης και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση. 

16 
 



 

Το έργο GSSVET υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών - τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων για το σχεδιασμό και την παροχή της ΕΕΚ. Έχει τριετή διάρκεια 
και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Το Επιμελητήριο Χανίων εκπροσώπησε το μέλος του ΔΣ και Αντιπρόεδρος της Εταιρίας Ανάπτυξης (ΕΤΑΝ) κ. 
Χρήστος Τσοντάκης, ο οποίος μίλησε για το πρόγραμμα GSS-VET και τα οφέλη του, ενώ ιδιαίτερη μνεία με 
παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού έκανε για το νομό Χανίων, προσκαλώντας ταυτόχρονα τους εταίρους 
του προγράμματος στην περιοχή μας.  
 

 Παρουσιάστηκαν τα τρία νέα προγράμματα: «Ψηφιακό βήμα», «Ψηφιακό Άλμα» και «Ποιοτικός 
Εκσυγχρονισμός»  
 Αντώνης Ροκάκης: «Η εποχή είναι πλέον “digital” και οι επιχειρήσεις πρέπει να πρωτοστατήσουν» 
Για τους στόχους των προγραμμάτων «Ψηφιακό βήμα», «Ψηφιακό Άλμα» και «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» 
ενημέρωσαν τους ενδιαφερόμενους, στελέχη της Αναπτυξιακής Κρήτης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της 
Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων. 
Στην εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από την Αναπτυξιακή Κρήτης και το ΕΒΕΧ, ο υπεύθυνος των 
προγραμμάτων από την “Αναπτυξιακή Κρήτης”, Ε. Νικολακάκης παρουσίασε τα προγράμματα αναλύοντας 
στους παρευρισκόμενους όλες τις πτυχές τους. 
Στην παρουσίαση παρευρέθηκε ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ, Αντώνης Ροκάκης και μέλη της διοίκησης του 
Επιμελητηρίου όπως και ενδιαφερόμενοι για τα νέα προγράμματα. 
 

 Παρουσία του Προέδρου του Επιμελητηρίου Χανίων η έναρξη του 7ου Θερινού Σχολείου 
Περιβαλλοντικής Δημοσιογραφίας 
Α. Ροκάκης: «Στηρίζουμε κάθε επιχειρηματική προσπάθεια φιλικά προσκείμενη στο περιβάλλον» 
Την έναρξη του 7ου Θερινού Σχολείου στην Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία παρακολούθησε ο Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Χανίων κ. Αντώνης Ροκάκης, ο οποίος στο χαιρετισμό του δήλωσε: 
«Δεν κληρονομούμε τη γη από τους προγόνους μας, την δανειζόμαστε από τα παιδιά μας» όπως τονίζεται σε 
μια σοφή παροιμία που έχει τις ρίζες της στους αυτόχθονες της Αμερικής. 
Το περιβάλλον είναι το σπίτι μας, το οξυγόνο μας, η ζωή μας. Είναι κάτι που δίχως αυτό δεν υπάρχουμε. 
Η δημοσιογραφία από την άλλη πλευρά, ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, αποτελεί ένα ισχυρό 
μέσο ενημέρωσης του πολίτη, αλλά και αφύπνισης, κάτι που προσδοκούμε όλοι να γίνει μέσω και της 
εξειδικευμένης πλέον περιβαλλοντικής δημοσιογραφίας. Εδώ έγκειται και η σημαντικότητα του εν λόγω 
θερινού σχολείου. 
Οι εποχές αλλάζουν, τα πράγματα εξελίσσονται, η τεχνολογία προχωρά, το περιβάλλον όμως φαίνεται να 
βρίσκεται σε κρίση λόγω των δικών μας επιβαρύνσεων. 
 

 Σχόλιο του Προέδρου του Επιμελητηρίου Χανίων κ. Αντώνη Ροκάκη για τις πυρκαγιές που βύθισαν τη χώρα 
στο πένθος 
Τη θλίψη του εξέφρασε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων κ. Αντώνης Ροκάκης για την εθνική τραγωδία 
που βύθισε στο πένθος όλη τη χώρα. O κ. Ροκάκης ανέφερε: 
«Θλίψη έχει σκεπάσει τις ψυχές όλων των Ελλήνων. Πόνος, οργή και ένα απέραντο «γιατί;», είναι τα 
συναισθήματα που επικρατούν σε όλους μας. Οικογένειες, παιδιά, ηλικιωμένοι, ανήμποροι συμπολίτες να 
υπερασπιστούν τις ζωές και το βιός τους,  χάθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά. Δεν υπάρχουν λόγια ικανά να 
χαρακτηρίσουν το εθνικό μας δράμα. Μόνο ένα «ευχαριστώ» στους ήρωες πυροσβέστες μας για τις 
υπεράνθρωπες προσπάθειές τους και ένα «κουράγιο» στις οικογένειες των θυμάτων». 
    

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 
 

 Στο πλαίσιο του «Ανοικτού κέντρου εμπορίου» 
Δράσεις για την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και των καταστημάτων στην περιοχή της πλατείας 1866  
Τις επόμενες μέρες επιτόπια επίσκεψη κλιμακίου του ΕΒΕΧ. 
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 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την  

83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ζητά το ΕΒΕΧ. 
Το μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός της χώρας και ένα από τα σημαντικότερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 
η ΔΕΘ, έρχεται στην 83η διοργάνωσή της, από τις 8 έως τις 16 Σεπτεμβρίου του 2018, να γράψει ένα ακόμα 
λαμπρό κεφάλαιο στην ιστορία της.  Το Επιμελητήριο Χανίων θα συμμετάσχει  με δικό του περίπτερο 70τμ 
στον ειδικό χώρο των Επιμελητηρίων που έχει οριστεί από την ΚΕΕΕ. 
 

 «Εργαλεία για να ενδυναμωθεί χρειάζεται η γυναικεία επιχειρηματικότητα» 
Επισημάνσεις σε εκδήλωση στο ΕΒΕΧ. 
Οι γυναίκες εάν ενδυναμωθούν επαγγελματικά θα ενισχύσουν και την επιχειρηματικότητα τους αρκεί οι 
ίδιες να πιστέψουν ότι μπορούν να επιχειρήσουν και να αποκτήσουν τα εργαλεία γι’ αυτό. Χρειάζονται 
όμως και μία θεσμική αλλαγή όπως αλλαγή στο φορολογικό –ασφαλιστικό, χρηματοδοτικά εργαλεία, 
επιδοτήσεις και προγράμματα εκπαίδευσης. 
Αυτό επισημάνθηκε μεταξύ άλλων στην εκδήλωση με θέμα «Women in business” που πραγματοποιήθηκε στο 
ΕΒΕΧ με διοργανωτές τα Επιμελητήρια Ηρακλείου και Χανίων την συνεργασία του Bizrupt και στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Cross EUWBA. 
 

 Κλιμάκιο του Επιμελητηρίου 
Καταγράφει το ενδιαφέρον των καταστηματαρχών της πλατείας 1866 για την δημιουργία «Ανοικτού 
Κέντρου Εμπορίου» 
Το κατ’ αρχήν ενδιαφέρον των καταστηματαρχών, της πλατείας 1866 και των οδών Κόρακα, Κριάρη και 
Κορκίδη για την δημιουργία «Ανοικτού κέντρου εμπορίου» καταγράφει κλιμάκιο του Επιμελητηρίου που 
επισκέπτεται τους επιχειρηματίες της περιοχής. 
Το κλιμάκιο αποτελούμενο από το μέλος του ΔΣ του ΕΒΕΧ και Υπεύθυνο Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων κ. 
Δημήτρη Μουντάκη, το επίσης μέλος του ΔΣ και πρόεδρο του Εμπορικού Τμήματος του φορέα, Δώρα 
Κυριακάκη και Διοικητική Υπάλληλο του Επιμελητηρίου, ενημερώνει τους επιχειρηματίες για την πρόθεση του 
Δήμου Χανίων και του ΕΒΕΧ, να ενταχθεί η περιοχή που δραστηριοποιούνται, στο πρόγραμμα του υπουργείου 
Ανάπτυξης, «Open Mall», και κάνει αναλυτική καταγραφή των επιχειρήσεων, με χρήσιμα για το πρόγραμμα, 
στοιχεία. 
 

 “Οι Κρήτες του εξωτερικού μπορούν να γίνουν οι καλύτεροι “πρεσβευτές” στην προώθηση των 
προϊόντων μας” 
Επιτυχής η εκδήλωση για την επιστροφή στις ρίζες στην Αγιά | Α.Ροκάκης: “Να ενισχύσουμε το brand name 
Κρήτη”. 
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων Αντώνης 
Ροκάκης είπε μεταξύ άλλων:  
«Αντέχουμε να βλέπουμε το brain drain να διογκώνεται; Αντέχει ο τόπος μας να αποχαιρετά τα παιδιά του; 
Από την πλευρά μας ως αρμόδιοι οφείλουμε να πράξουμε άμεσα και αυτό το ξέρουμε όλοι μας πολύ καλά: ο 
καθένας από τη θέση του και με τις δικές του δυνάμεις, ώστε να αντιστρέψουμε την εικόνα. 
Τι πρέπει να κάνουμε; Την Ελλάδα δυνατή και πάλι. 
Στο πλαίσιο αυτό, ως Επιμελητήριο Χανίων έχουμε αναλάβει ήδη κάποιες πρωτοβουλίες, ώστε να 
δημιουργηθεί το κατάλληλο οικονομικό υπόβαθρο που θα σηκώσει ψηλά τον πήχη της ανάπτυξης, του 
αξιοπρεπούς βίου, της σταθερότητας της τοπικής οικονομίας. 
Στοχεύουμε, Σχεδιάζουμε, Εκτελούμε και δεν σταματάμε μέχρι να τα καταφέρουμε!» 
 

 Πόλος έλξης το φεστιβάλ στην Κίσσαμο 
Πρόεδρος ΕΒΕΧ: «Η Κισσαμίτικη κουλτούρα είναι πάρα πολύ δυνατή και ιδιαίτερη και  ‘μεις την 
κρατάμε ζωντανή». 
Έως τις 19 Αυγούστου οι εκδηλώσεις. 
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«Το να κρατήσει κανείς τον πολιτισμό του και την κουλτούρα του ζωντανή, είναι μια διαχρονική πρόκληση 
και μπορούμε να πούμε ότι ελάχιστοι λαοί το έχουν καταφέρει αυτό. Και είμαστε τυχεροί που η Κίσσαμος 
κρατάει γερά και ψηλά τον πήχη της μακραίωνης κουλτούρας της!»  
Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό του στα εγκαίνια του 11ου φεστιβάλ Κισσαμίτικης Κουλτούρας, ο 
πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων Αντώνης Ροκάκης. «Ο Κισσαμίτικος πολιτισμός, υπογράμμισε ο κ. 
Ροκάκης, έχει δώσει το δικό του πολύτιμο στίγμα στα πράγματα του τόπου, έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή 
ιστορία, μέσω αυτού έχουν αναδειχθεί κορυφαίες προσωπικότητες και καλλιτέχνες που μας έχουν κάνει 
περήφανους!» 
 

 Ανοίγει τις «πύλες» του την Παρασκευή ο «Αγροτικός Αύγουστος 2018». 
Συνέντευξη τύπου των διοργανωτών. 
Ανοίγει τις «πύλες» του στα Χανιά ο “Αγροτικός Αύγουστος 2018”, την Παρασκευή 24/8 με κεντρικό θέμα: 
“Όταν η παράδοση πιστοποιείται”. Η διοργάνωση - θεσμός για τον Δήμο Χανίων πραγματοποιείται στην 
Πλατεία 1866 σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και το 
Επιμελητήριο Χανίων. 
 

 Ο Πρόεδρος και το ΔΣ του Επιμελητηρίου συγχαίρουν τους επιτυχόντες των πανελληνίων 
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων Αντώνης Ροκάκης και τα μέλη του ΔΣ με αφορμή την ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων των πανελλήνιων εξετάσεων, εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια σε όλους τους 
μαθητές και παιδιά των επιχειρηματιών- μελών του Επιμελητηρίου, τόσο για την προσπάθεια τους, όσο και 
για τις επιτυχίες που σημείωσαν. 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 
 

 Από το ΕΒΕΧ 
Πρόσκληση Συμμετοχής στην Διεθνή Έκθεση  
«LONDON FOOD MATTERS LIVE 2018»  
20 έως 22 Νοεμβρίου 2018 
Το Επιμελητήριο Χανίων προτίθεται να διοργανώσει συμμετοχή στην έκθεση LONDON FOOD MATTERS LIVE 
2018 από 20 έως 22 Νοεμβρίου 2018, σε συλλογικό περίπτερο και σε συνεργασία με την  GREAT GREEK 
EXPORTS AND TRADE.  
Στόχος της διοργάνωσης είναι η ενίσχυση και η ανάπτυξη της εξωστρέφειας των χανιώτικων προϊόντων στην 
αγορά  της Μεγάλης Βρετανίας. 
  

 Επισημάνσεις σε εκδήλωση στο ΕΒΕΧ 
• Η Κρήτη, τρίτη επιλογή των Σλοβάκων για διακοπές 
• Α. Ροκάκης: “Να συνεργαστούμε στενά με την Σλοβακία για να αυξήσουμε τα αμφότερα οφέλη μας”. 

“Η ενδυνάμωση των σχέσεων Ελλάδας – Σλοβακίας με επίκεντρο την Κρήτη αποτελούν κοινό στόχο και τα 
βήματα που γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση θα οδηγήσουν σε μια επιτυχημένη συνεργασία”. 
Αυτό επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Γενικός Διευθυντής Τουρισμού του Υπουργείου Μεταφορών της Σλοβακίας 
Ζλόταν Κόβατς μιλώντας στην εκδήλωση με θέμα τις δυνατότητες συνεργασίας Κρήτης – Σλοβακίας που 
συνδιοργάνωσαν το Επιμελητήριο, και το προξενείο της Σλοβακίας στην Κρήτη, το απόγευμα της Πέμπτης 13 
Σεπτεμβρίου στην αίθουσα διαλέξεων «Δημοσθένης Γαγάνης» του φορέα. 
 

 Στη μεγαλύτερη ΔΕΘ της τελευταίας εικοσαετίας συμμετείχε το ΕΒΕΧ 
Με δικό του περίπτερο το «Chania Values” που στέγασε και τέσσερις Χανιώτικες επιχειρήσεις συμμετείχε το 
Επιμελητήριο Χανίων στην 83η ΔΕΘ τον μεγαλύτερο και παλαιότερο εκθεσιακό θεσμό της χώρας. 
Το ΕΒΕΧ εκπροσώπησαν στη ΔΕΘ, ο πρόεδρος του φορέα Αντώνης Ροκάκης και το μέλος του ΔΣ και Υπεύθυνος 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων του φορέα, Δημήτρης Μουντάκης. 
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 Με την συμμετοχή του ΕΒΕΧ 
Στα Τίρανα η πρώτη Διοικητική συνάντηση του έργου Interreg - Adrion 
Με την συμμετοχή του Επιμελητηρίου Χανίων πραγματοποιήθηκε προ ημερών στα Τίρανα της Αλβανίας η 
πρώτη Διοικητική συνάντηση των εταίρων του έργου διασυνοριακής συνεργασίας Αδριατικής-Ιονίου (Interreg 
Adrion). 
Το έργο στοχεύει στην  ανάπτυξη ενός καινοτόμου δικτύου για την προώθηση της εξωστρέφειας των 
αγροδιατροφικών εταιρειών και στην εξεύρεση τρόπων προώθησης και δικτύωσης της επιχειρηματικότητας 
στον αγροδιατροφικό κλάδο, μέσα από την ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ των αγροδιατροφικών 
επιχειρήσεων , των ερευνητικών ιδρυμάτων και των πανεπιστημίων. 
Στη συνάντηση που φιλοξενήθηκε από την Ένωση Επιμελητηρίων Αλβανίας, το Επιμελητήριο Χανίων 
εκπροσώπησε το μέλος του ΔΣ και Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων, Δημήτρης 
Μουντάκης. 
 

 Υποχρεωτική η δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού 
Το Επιμελητήριο Χανίων ενημερώνει τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο, ότι καθίσταται πλέον υποχρεωτική 
η δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού. 
Oι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση να πραγματοποιούν λιανικές 
συναλλαγές μέσω μηχανισμών POS ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα, πρέπει να δηλώσουν τον ή τους 
επαγγελματικούς λογαριασμούς τους στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ, εντός  μηνός από την έναρξη άσκησης 
της δραστηριότητας και οι επερχόμενες μεταβολές  θα πρέπει να δηλώνονται εντός μηνός από την 
ημερομηνία συντέλεσής τους. 
 

 «Προστατεύουμε το σπίτι μας, ζούμε καλύτερα» 
Δήλωση προέδρου ΕΒΕΧ σε διεθνές συνέδριο στο ΜΑΙΧ. 
Ο εντοπισμός ορθών πρακτικών, η τόνωση της διασυνοριακής συνεργασίας, η ενίσχυση των οικονομικών και 
επιχειρηματικών ευκαιριών και η προώθηση της πράσινης και μπλε αειφόρου ανάπτυξης είναι μεταξύ άλλων 
οι στόχοι του διεθνούς συνεδρίου «CirCIE 2018» με θέμα τις προκλήσεις για τα νησιά στην εποχή της Κυκλικής 
Οικονομίας, που διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ολοκληρώνεται αύριο στις 
εγκαταστάσεις του ΜΑΙΧ στα Χανιά. 
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων κ. Αντώνης Ροκάκης αφού έδωσε τα θερμά του συγχαρητήρια στους 
διοργανωτές δήλωσε μεταξύ άλλων στο περιθώριο των εργασιών του συνεδρίου: 
«Στοχεύουμε σε μια επιχειρηματικότητα φιλική προς το περιβάλλον, κάτι που είναι αδιαπραγμάτευτο για 
εμάς. Το εν λόγω συνέδριο έχει να μας δώσει την αναγκαία γνώση και ερεθίσματα, ώστε να αφυπνίσουμε τις 
δυνάμεις μας, τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και την ενεργοποίηση νέων βιώσιμων 
πολιτικών, που θα στοχεύουν στην πράσινη ανάπτυξη. Προστατεύουμε το σπίτι μας, ζούμε καλύτερα». 
    

 Τα Χανιά σε διεθνές φεστιβάλ στην Ιταλία. 
Α. Ροκάκης: «Μονοπάτι συνεργασίας μέσα από το πολιτιστικό επιχειρείν» 
«Στόχος του Επιμελητηρίου μέσα από τη συμμετοχή στο διεθνές φεστιβάλ κρητικών προϊόντων και 
γαστρονομίας «Tipicita” στο Φέρμο της Ιταλίας, είναι η επιχειρηματική διασύνδεση. Η οδός αυτή ανάμεσα 
στις δύο χώρες είναι η στόχευσή μας. Θεωρούμε πως μπορεί να χτιστεί ένα μονοπάτι συνεργασίας μέσα 
από το πολιτιστικό επιχειρείν. Η ιταλική αγορά έχει πολλά κοινά με την δική μας και επιζητούμε μία 
συνεργασία, με πολλαπλά οφέλη και για τις δύο πλευρές». 
Αυτό είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Αντώνης Ροκάκης κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου που 
δόθηκε από την ΑΝΕΚ που είχε και την πρωτοβουλία για την συμμετοχή των Χανίων στην έκθεση “Tipicita”. 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 
 

 Με επιτυχία το 1ο Φεστιβάλ Χανιώτη Επαγγελματία της ΟΕΒΕΝΧ. 
Το φεστιβάλ υποστήριξαν ΕΒΕΧ, Περιφέρεια -  Περιφερειακή Ενότητα και οι Δήμοι Χανίων. 
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Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το πρώτο «Φεστιβάλ Χανιώτη επαγγελματία» που διοργάνωσε η 
ΟΕΒΕΝΧ το απόγευμα της Κυριακής 30 Σεπτεμβρίου στο 1ο Γυμνάσιο Χανίων. Το φεστιβάλ που έγινε με την 
υποστήριξη του Επιμελητηρίου Χανίων και συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα 
Χανίων και τους Δήμους Χανίων, Πλατανιά, Κισσάμου, Αποκορώνου, Σφακίων και Καντάνου- Σελίνου, 
περιελάβανε έκθεση ιστορικών φωτογραφιών από παλαιές επιχειρήσεις στα Χανιά και επαγγέλματα που 
έχουν πλέον χαθεί, ενώ βραβεύτηκαν και οκτώ παλαίμαχοι επαγγελματίες. 
Το φεστιβάλ πλαισιώθηκε με μουσικοχορευτική εκδήλωση στον προαύλιο χώρο του σχολείου. 
 

 “Γέμισε” ...Χανιά το Διεθνές Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Εκδήλωση τουριστικής προβολής του 
τόπου μας από τον Δήμο Χανίων και το ΕΒΕΧ 
Mία πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα εκδήλωση, για την τουριστική προβολή των Χανίων διοργάνωσε ο Δήμος 
Χανίων, σε συνεργασία με το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων (Ε.Β.Ε.Χ.) την Παρασκευή 28 
Σεπτεμβρίου. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε στον διεθνή αερολιμένα Αθηνών  “Ελ. Βενιζέλος” 
(Αίθουσα αναχωρήσεων Hall 3).  
Ο Δήμος Χανίων και το ΕΒΕΧ επιδίωξαν και πέτυχαν να αναδείξουν, μέσω αυτής της εκδήλωσης, την προβολή 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αλλά και των παραδόσεων του τόπου μας, διοργανώνοντας εκδήλωση που 
περιελάμβανε γευσιγνωσία  και πλαισιώθηκε με μουσική και κρητικούς παραδοσιακούς χορούς, που 
ενθουσίασαν τον κόσμο που παρακολούθησε την εκδήλωση, αλλά και τους επιβάτες που επρόκειτο να 
ταξιδέψουν με διάφορες πτήσεις. Παράλληλα κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, σε δύο μεγάλες οθόνες  
προβαλλόταν οπτικοακουστικό υλικό (μέσω βίντεο και φωτογραφιών) που αναδείκνυαν τον τουριστικό 
προορισμό “Χανιά”, ενώ δόθηκαν συμβολικά αναμνηστικά δώρα στους επισκέπτες. 
Το Επιμελητήριο Χανίων εκπροσώπησαν το μέλος του ΔΣ και Υπεύθυνος συμβουλευτικής υποστήριξης 
επιχειρήσεων, Δημήτρης Μουντάκης και το επίσης μέλος του Δ.Σ. και πρόεδρος του Τουριστικού τμήματος 
του φορέα, Νίκος Σεληνιώτακης. 
 

 Το Επιμελητήριο ευχαριστεί τους επιχειρηματίες που προσέφεραν προϊόντα και βοήθησαν για την 
εκδήλωση γευσιγνωσίας στο «Ελ. Βενιζέλος» 
Το Επιμελητήριο Χανίων μετά την επιτυχημένη εκδήλωση τουριστικής προβολής  του Νομού που 
συνδιοργάνωσε με τον Δήμο στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” ευχαριστεί τους επιχειρηματίες μέλη 
του που προσέφεραν τα προϊόντα τους για την παρασκευή των εδεσμάτων στην εκδήλωση γευσιγνωσίας. 
 

 Παρουσίαση του βίντεο για την φιλοξενία του 10ου Συμβουλευτικού Φόρουμ στα Χανιά 
Α. Ροκάκης: "Να περπατήσουμε μαζί στις Πολιτιστικές Διαδρομές 
 του Συμβουλίου της Ευρώπης”. 
Το 2020, το 10ο ετήσιο συμβουλευτικό forum «Πολιτιστικές Διαδρομές» του Συμβουλίου της Ευρώπης, θα 
φιλοξενηθεί στα Χανιά, στην Κρήτη. Σε αυτό θα συμμετάσχουν –εκτός των μελών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης- εκπρόσωποι από περισσότερες από 50 χώρες, φορείς και ειδικοί στους τομείς του πολιτισμού, του 
τουρισμού, της βιώσιμης ανάπτυξης, κλπ. 
Το Επιμελητήριο Χανίων παρουσίασε μέσα από το newsletter –  site και  facebook του φορέα, το επίσημο 
βίντεο της ελληνικής υποψηφιότητας για την φιλοξενία των Πολιτιστικών Διαδρομών στα Χανιά, ένα βίντεο 
που περιλαμβάνει και δηλώσεις των διοργανωτών, Περιφέρειας, Δήμου Χανίων, ΕΒΕΧ και του συνδέσμου 
ιστορικών καφέ ευρώπης. 
 

 Η υψηλή ποιότητα είναι το ζητούμενο για το κρητικό λάδι 
Επισημάνσεις σε ημερίδα ελαιουργών στο ΕΒΕΧ 
«Στόχος όλων των ελαιοπαραγωγών να διαφυλάξουν την ποιότητα του λαδιού από το χωράφι μέχρι την 
αποθήκευση και ευθύνη όλων να διατηρήσουν την ποιότητα.» Αυτό επισημάνθηκε μεταξύ άλλων στην 
ημερίδα με θέμα «Σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις για το ελαιόλαδο» που διοργάνωσε ο Σύλλογος 
Ελαιουργών Ν. Χανίων στην αίθουσα διαλέξεων του ΕΒΕΧ. 
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 Με επικεφαλής εταίρο του έργου INTERREG – ADRION    
το Επιμελητήριο Χανίων  
Διήμερο Workshop και εκδήλωση ενδυνάμωσης της εξωστρέφειας στα Τίρανα. 
Με την συμμετοχή του Επιμελητηρίου Χανίων ως επικεφαλής εταίρου του διασυνοριακού προγράμματος 
INNOVAGRO (INTERREG ADRION) πραγματοποιήθηκε 12 και 13 Οκτωβρίου στα Τίρανα της Αλβανίας 
εκδήλωση ενδυνάμωσης της εξωστρέφειας και workshop σε θέματα δικτύωσης  επιχειρήσεων.  
Το ΕΒΕΧ εκπροσώπησαν στη συνάντηση που φιλοξενήθηκε από την Ένωση Επιμελητηρίων Αλβανίας,  το μέλος 
του Δ.Σ. και υπεύθυνος συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων Δημήτρης Μουντάκης και ο Διευθυντής 
της Εταιρείας Ανάπτυξης Χανίων (ΕΤΑΝ) Θοδωρής Τσιμρικίδης. 
Την εκδήλωση εξωστρέφειας στα Τίρανα, τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Αλβανίας κ. Νίκο Πελέσι.  
 

 Το Επιμελητήριο Χανίων ενημερώνει τα μέλη του  
Για νέα κρούσματα εξαπάτησης επιχειρήσεων από τον “European Business Number” 
Με νεότερη ανακοίνωση της προς το Υπουργείο Εξωτερικών, τα Επιμελητήρια και τους φορείς της χώρας, η 
πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο (Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων) προειδοποιεί για νέα 
κρούσματα παραπλάνησης ελληνικών επιχειρήσεων από την γερμανική εταιρεία DAD με έδρα το Αμβούργο.  
Η εταιρεία διαφημίζει την προσφορά υποτιθέμενης υπηρεσίας στον παραπλανητικό αριθμό, «European 
Business Number» και χρεώνει ανυποψίαστες εταιρείες με ένα δεσμευτικό τριετές συμβόλαιο της τάξεις των 
771,00 € ετησίως.  
 

 Πρωταγωνιστής το ελαιόλαδο στην ενίσχυση του γαστρονομικού τουρισμού. 
Επισημάνσεις σε ημερίδα στο ΜΑΙΧ. 
Η ορθή χρήση ελαιολάδου στην εστίαση το θέμα της ημερίδας που διοργάνωσαν, με αφορμή την παγκόσμια 
ημέρα ελιάς, ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, η Περιφέρεια Κρήτης, το Μεσογειακό Αγρονομικό 
Ινστιτούτο Χανίων, ο Δήμος Χανίων και το Ινστιτούτο Ελιάς, υπό την αιγίδα του Διεθνούς Συμβουλίου 
Ελαιολάδου. 
 

 Πρόεδρος Επιμελητηρίου: «Εάν συναινέσουν οι επιχειρηματίες για το open mall το πρόγραμμα θα 
προχωρήσει» 
Επισημάνσεις σε ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο 
Έως τις 5 Νοεμβρίου 2018 ο Δήμος Χανίων και το Επιμελητήριο πρέπει να έχουν καταθέσει τον πλήρη φάκελο 
για την δημιουργία του «Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου» στην περιοχή της πλατείας 1866 και των περιμετρικά 
αυτής, οδών. 
Σε εκδήλωση που διοργάνωσαν το απόγευμα της Τετάρτης 24 Οκτωβρίου στο ΕΒΕΧ, ο Δήμος και το 
Επιμελητήριο με ομιλητή τον καθηγητή του ΕΜΠ και συνεργάτη του Δήμου, Ευθύμιο Μπακογιάννη οι 
ωφελούμενοι επιχειρηματίες ενημερώθηκαν μεταξύ άλλων για την χρηματοδότηση, τις παρεμβάσεις, τις 
αισθητικές αλλαγές που προβλέπονται για το open mall εφόσον βέβαια περάσει η πρόταση των 
προαναφερόμενων φορέων στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, αφού χρειάζεται η συναίνεση του 70% των 
εμπορικών επιχειρήσεων, ποσοστό που αφορά σε 50 καταστήματα (πλην υγειονομικού ενδιαφέροντος). 
 

 Το ΕΒΕΧ στηρίζει το σχέδιο «Κρήνες». 
Το Επιμελητήριο Χανίων χαιρετίζει και υποστηρίζει την ενημερωτική εκδήλωση για το εθελοντικό Κοινοτικό 
σχέδιο «Κρήνες» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Οκτωβρίου στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης. 
Παράλληλα καλεί όσα μέλη του επιθυμούν να παραστούν προκειμένου  να ενημερωθούν για τις εθελοντικές 
ομάδες εργασίας του σχεδίου. Το σχέδιο υλοποιούν το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης 
και ο Δήμος Πλατανιά σε συνεργασία με  την Περιφέρεια Κρήτης-Π.Ε Χανίων, την Παγκρήτια Ένωση 
Πολιτιστικών Συλλόγων, την ΟΑΚ, το ΜΑΙΧ, το Ίδρυμα ‘Καψωμένου’, το Λύκειο Ελληνίδων Χανίων, τo Σύλλογο 
Φίλων Ιταλίας και τον Ελληνογαλλικό Σύλλογο. 

 Στην Sial Paris 2018 το Επιμελητήριο Χανιών 
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Στην μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών της Ευρώπης «Sial Paris 2018» συμμετείχε το Επιμελητήριο 
Χανίων σε περίπτερο που συνδιοργάνωσε από κοινού με την Περιφέρεια Κρήτης και τα υπόλοιπα 
Επιμελητήρια του νησιού. 
Στο κοινό περίπτερο φιλοξενήθηκαν τρεις (3) επιχειρήσεις των Χανίων («Cretan Nektar», Παπασταματάκης, 
«Κρητών Γη») ενώ αρκετές ακόμα βρεθήκαν στην έκθεση με δικά τους ανεξάρτητα περίπτερα. 
Το Επιμελητήριο Χανίων εκπροσώπησαν, ο Γεν. Γραμματέας της Δ.Ε. του φορέα, κ. Μιχάλης Χαιρετάκης και 
το μέλος του Δ.Σ. και Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων, κ. Δημήτρης Μουντάκης. 

 Συνεδρίασε στα Χανιά το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Κρήτης. 
Πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2018, στα Χανιά, στα γραφεία του Επιμελητηρίου Χανίων, συνεδρίαση 
του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Κρήτης (ΠΕΣΚ). 
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 
 

 Σε ημερίδα στο ΕΒΕΧ 
Παρουσιάστηκαν οι τρεις προσκλήσεις για προτάσεις σε χρηματοδοτικά προγράμματα. 
Οι δυνατότητες χρηματοδότησης αναπτυξιακών δράσεων από το ΕΠ Κρήτης 2014-2020 παρουσιάστηκαν στην 
αίθουσα διαλέξεων του ΕΒΕΧ από την Ενδιάμεση Διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Κρήτης. Οι δράσεις 
στοχεύουν στην ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης. 
 

 Σε σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης 
Συζητήθηκαν οι επόμενες ενέργειες για το έργο INNOVAGRO 
Με την συμμετοχή του Επιμελητηρίου Χανίων ως επικεφαλής εταίρου του διασυνοριακού προγράμματος 
INNOVAGRO (INTERREG ADRION) πραγματοποιήθηκε προ ημερών στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης στο 
Ηράκλειο σύσκεψη για την πορεία υλοποίησης του έργου υπό την προεδρία της Ελένης Χατζηγιάννη, 
προϊσταμένης της διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης. 
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Δημήτρης Βενιανάκης ειδικός σύμβουλος του αντιπειφερειαρχη Χανίων, 
Αποστολου Βουλγαράκη, η Χρύσα Χαριτάκη-Μακρακη τμηματάρχης Φυτικής και Ζωικής παραγωγής  της 
ΔΑΟΚ Χανίων, ο Μανώλης Βολικακης αν. τμ. Τουρισμού της ΠΕ Χανίων ως Οικονομικός Διαχειριστής του 
προγράμματος  και  ο Θοδωρής Τσιμρικίδης διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας (ΕΤΑΝ) του 
Επιμελητηρίου Χανίων και γενικός συντονιστής του προγράμματος. 
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν οι δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα ενώ έγινε 
προγραμματισμός των απαραίτητων ενεργειών για το επόμενο εξάμηνο.  
 

 Το Επιμελητήριο Χανίων ανακοινώνει στα μέλη του την  διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε 
θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) διάρκειας 10 ωρών. 
Η συμμετοχή στα σεμινάρια και στην  εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό των 
επιχειρήσεων, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία (Κανονισμός 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 19ης Απριλίου 2004 για την Υγιεινή των Τροφίμων. 

 Με την συμμετοχή του ΕΒΕΧ ως επικεφαλής εταίρου 
Σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια για την πορεία του ευρωπαϊκού προγράμματος INNOVAGRO (Interreg - 
ADRION). 
Η πρόοδος των δραστηριοτητων ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή υλοποίηση του Ευρωπαικού προγράμματος 
INNOVAGRO (Interreg - ADRION) με την μέριμνα όλων των εταίρων, το θέμα της συνάντησης στην 
Αντιπεριφέρεια Χανίων το μεσημέρι της Δευτέρας 13 Νοεμβρίου υπό την προεδρία του Απόστολου 
Βουλγαράκη και παρουσία της προισταμένης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού 
της Περιφέρειας Κρήτης, Ελένης Χατζηγιάννη.  
Στην συνάντηση στην οποία συμμετείχαν επίσης οι Δημήτρης Βενιανάκης, Ειδικός Σύμβουλος του 
Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, Δημήτρης Μουντάκης Μέλος του Δ.Σ του ΕΒΕΧ, Θοδωρής Τσιμρικίδης, Δ/ντης της 
Εταιρείας Ανάπτυξης Χανίων του ΕΒΕΧ, Χρύσα - Χαριτάκη Μακράκη, Συντονίστρια του Προγράμματος για την 

23 
 



 

Π.Ε. Χανίων, καθώς και η ομάδα εργασίας του Προγράμματος, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων, η τήρηση των 
συμβατικών όρων και η επιλεξιμότητα έργων και ενεργειών ενώ προτάθηκαν και οι επιπλέον ενέργειες που 
είναι απαραίτητες για την επιτάχυνση του ρυθμού εφαρμογής του προγράμματος. 

 Στο Επιμελητήριο  
Ενημερωτική εκδήλωση για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών 
Το Επιμελητήριο Χανίων σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος , Τμήμα Δυτικής Κρήτης, 
διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση, με θέμα: «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών 
Επιχειρήσεων, Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αγροτών προς ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ και Τράπεζες – Κόκκινα Δάνεια», 
το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018, & ώρα 18:00, στην αίθουσα εκδηλώσεών «Δημοσθένης Γαγάνης», του 4Ου 
ορόφου του Επιμελητηρίου, οδός Ελ. Βενιζέλου 4. 
Κεντρικός ομιλητής  ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης κ. Φώτης Κουρμούσης. 

 Συλλυπητήρια  
Ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό του Επιμελητηρίου Χανίων εκφράζουν τα θερμά τους 
συλλυπητήρια στην οικογένεια του Στέλιου Γιακουμογιαννάκη.    
Ο Στέλιος Γιακουμογιαννάκης διετέλεσε επί σειρά ετών Αντιπρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Επιμελητηρίου Χανίων, ενώ η συνεισφορά του στην επιχειρηματικότητα του νομού Χανίων υπήρξε 
καθοριστική.  
Το Επιμελητήριο Χανίων θα καταθέσει χρήματα στο Αννουσάκειο Ίδρυμα αντί στεφάνου.                           

 Με μεγάλη συμμετοχή στον πολυχώρο «Μ. Θεοδωράκης» το 1ο Επιχειρηματικό φόρουμ του 
Επιμελητηρίου  
Πρόεδρος ΕΒΕΧ: «Τα Επιμελητήρια πρέπει να παραμείνουν αξιόπιστοι θεσμοί στήριξης της 
επιχειρηματικότητας. 
Στόχος μας το φόρουμ να γίνει θεσμός» 
Η υπέρμετρη φορολόγηση που φθάνει και το 52% του κύκλου εργασιών και αποτελεί το μεγάλο εμπόδιο για 
την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, τα «κόκκινα δάνεια» ένα υπαρκτό πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί 
γρήγορα και η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων που χρειάζεται άμεσα η Ελλάδα μερικές από τις επισημάνσεις 
που έγιναν από τους ομιλητές κατά την διάρκεια του πρώτου φόρουμ επιχειρηματικότητας που διοργάνωσε 
την Κυριακή 25 Νοεμβρίου στα Χανιά, το Επιμελητήριο Χανίων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και 
το Δήμο Χανίων. 
Στην γεμάτη συνεδριακή αίθουσα του πολυχώρου «Μίκης Θεοδωράκης» στο Παλιό Λιμάνι, οι διακεκριμένοι 
εισηγητές αναφερόμενοι στην επόμενη ημέρα της επιχειρηματικότητας στάθηκαν ιδιαίτερα στα «αγκάθια» 
που αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη του «επιχειρείν» σήμερα στην Ελλάδα.  Η υψηλή φορολόγηση 
το «μεγαλύτερο αγκάθι» και γι αυτό επεσήμαναν, πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα από την 
κυβέρνηση προς την κατεύθυνση της μείωσής της.  
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου  
Για τους βασικούς στόχους της διοργάνωσης του 1ου επιχειρηματικού φόρουμ Χανίων μίλησε ο Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Χανίων Αντώνης Ροκάκης, τονίζοντας πως η συγκεκριμένη εκδήλωση πρέπει να γίνει θεσμός 
όχι μόνο για τα Χανιά αλλά και ολόκληρη την χώρα, ενώ και αυτός επεσήμανε την αναγκαιότητα μείωσης της 
φορολογίας.  
Ο κ. Ροκάκης είπε, ακόμη πως «αν υποθέσουμε ότι είμαστε σε μία μεταμνημονιακή περίοδο, που 
προσπαθούμε όλοι οι Έλληνες και οι επιχειρηματίες, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Εμείς κατά καιρούς 
έχουμε δηλώσει ότι πρέπει οπωσδήποτε η κυβέρνηση να δει το θέμα της φορολογίας των επιχειρήσεων. Δεν 
μπορούν ν’ αντέξουν τόσο υψηλά ποσοστά φορολογίας και σε πρώτο και σε δεύτερο επίπεδο. Θέλω να 
πιστεύω ότι μέσα από το συγκεκριμένο φόρουμ θα μπορέσουμε κι εμείς να δείξουμε και να περάσουμε τα 
μηνύματα που πρέπει, ούτως ώστε να είναι καλύτερη η επόμενη μέρα».  
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 
 

 Η σημασία της καινοτομίας στο «επιχειρείν», θέμα εκδήλωσης στο ΤΕΕ. 
Το μέλος του ΔΣ του ΕΒΕΧ Στράτος Μπαλαντίνος μεταξύ των ομιλητών. 
Τις δράσεις του παρουσίασε ο Σύλλογος νεανικής επιχειρηματικότητας Youth Entrepreneurship Club στην 
αίθουσα διαλέξεων του ΤΕΕ (Τμ. Δυτ. Κρήτης). Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, Χανιώτες καταξιωμένοι 
επιχειρηματίες έδωσαν συμβουλές στους νεότερους «εν δυνάμει» επιχειρηματίες προκειμένου να 
υλοποιήσουν τα σχέδια τους και να έχουν μια κερδοφόρα επιχείρηση εν καιρώ κρίσης. 
Μεταξύ των ομιλητών ο Στράτος Μπαλαντίνος Υπεύθυνος Πωλήσεων της Πολυβραβευμένης Βιομηχανίας 
Τυροκομικών Μπαλαντίνος και μέλος του ΔΣ του ΕΒΕΧ, που έδωσε συμβουλές στους νέους επιχειρηματίες για 
το πώς θα κερδίσουν την εμπιστοσύνη και πως θα επιβιώσουν σε δύσκολες συνθήκες όπως η κρίση. 
 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΕΧ 
Το Επιμελητήριο Χανίων σχετικά με δημοσίευμα ηλεκτρονικού μηνύματος που απεστάλη από την υπηρεσία 
του, κοινοποιώντας πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου για εκδήλωση 
του αυτοαποκαλούμενου πολιτικού φορέα «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΧΑΝΙΩΝ» ανακοινώνει τα εξής: 

• Οι προσκλήσεις προς τα μέλη του Δ.Σ. παραδόθηκαν στο Πρωτόκολλο του Επιμελητηρίου με την αρ. πρωτ. 
625/12-11-2018 επιστολή του φορέα «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΧΑΝΙΩΝ», την οποία και κοινοποιούμε . 

• Κατά πάγια τακτική η υπηρεσία ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. αυτή τη φορά εκ παραδρομής όμως δεν 
ενημέρωσε ως όφειλε την Διοίκηση, η οποία και θα αξιολογούσε την ενέργεια αυτή. 
Ως εκ τούτου δεν υπήρχε ούτε υπάρχει καμία πρόθεση για εμπλοκή του Επιμελητηρίου σε θέματα που 
άπτονται πολιτικών φορέων ή κομμάτων. 

 Μέλος του ΔΣ του ΕΒΕΧ 
Συμμετείχε στο συνέδριο για τις γεωγραφικές ενδείξεις στα προϊόντα στο Ηράκλειο. 
“Η Κρήτη είναι ο ιδανικός τόπος για τη δημιουργία ενός παραγωγικού προτύπου που θα στηρίζεται στην 
ποιότητα και στην ταυτότητα των προϊόντων της και ταυτόχρονα θα έχει τις αναγκαίες διακλαδικές 
διασυνδέσεις με τον τουρισμό ώστε να απορροφήσει την υψηλότερη δυνατή προστιθέμενη αξία”. Αυτό 
τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Χαράλαμπος Κασίμης μιλώντας προ 
ημερών στο διεθνές συνέδριο με θέμα «Οι γεωγραφικές ενδείξεις ως πνευματική ιδιοκτησία της Ε.Ε. και η 
συμβολή τους στην ανάπτυξη των Περιφερειών» που οργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης στο Επιμελητήριο 
Ηρακλείου. 
Το Επιμελητήριο Χανίων στο συνέδριο εκπροσώπησε το μέλος του ΔΣ Στράτος Μπαλαντίνος. 

 Το ΕΒΕΧ ζητά συμμετοχές για την Έκθεση Foodexpo Greece. 
Το Επιμελητήριο Χανίων έχοντας ως βασική του προτεραιότητα την προβολή των Χανιώτικων Προϊόντων και 
την στήριξη των Χανιωτών Επιχειρηματιών καλεί τα μέλη του  να δηλώσουν τη συμμετοχή τους με περίπτερο 
(εκτός περιπτέρου Επιμελητηρίου) στην έκθεση  FOODEXPO GREECE 2019 που διοργανώνεται στο 
Metropolitan Expo στην Αθήνα 16-18 Μαρτίου 2019 και προκειμένου να συμπεριληφθούν στην 
προβλεπόμενη επιχορήγηση. 
Προϋπόθεση επιχορήγησης κάθε μέλους  είναι η ταμειακή του ενημερότητα.   
Κάθε μέλος του Επιμελητηρίου δύναται να επιχορηγηθεί για συμμετοχή σε έκθεση μία φορά το χρόνο. 

 255.000 επισκέπτες κρουαζιέρας το 2019 στα Χανιά. 
Παρουσιάστηκε η σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης σε συνεργασία με τον 

Δήμο, το Λιμενικό Ταμείο και το ΕΒΕΧ. 
Χρειάζεται συντονισμένη προσπάθεια για την βελτίωση υποδομών και παροχή υπηρεσιών. 

Εντυπωσιακή άνοδο αναμένεται να έχει την επόμενη χρονιά η κρουαζιέρα στα Χανιά αφού σύμφωνα με 
τις πρώτες εκτιμήσεις στο Λιμάνι της Σούδας  και στο Ενετικό Λιμάνι θα δέσουν 1250 κρουαζιερόπλοια που 
μεταφράζεται, σε 255.000 επισκέπτες, έναντι 80 πλοίων και 145.000 επισκεπτών το 2018. Αυτή η αύξηση 
πρέπει να κεφαλοποιηθεί και να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και τα επόμενα χρόνια με την προϋπόθεση, 
να υπάρξει συντονισμένη προσπάθεια για την βελτίωση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
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Αυτά επισημάνθηκαν μεταξύ άλλων κατά την διάρκεια της εκδήλωσης για την παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας που εκπονήθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης, σε συνεργασία με το Δήμο Χανίων, 
το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων και το Επιμελητήριο Χανίων, για τη μέτρηση της ικανοποίησης των 
επιβατών Κρουαζιέρας που επισκέφθηκαν την πόλη μας μέσω του λιμένα της Σούδας το 2018.  
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ 
Στο σύντομο χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων Αντώνης Ροκάκης είπε: «Η κρουαζιέρα 
αφήνει λεφτά στα Χανιά, στο Χανιώτη επαγγελματία, στο Χανιώτη εργαζόμενο. Ενισχύει την τοπική οικονομία, 
μας δίνει οικονομικές «ανάσες» σε δύσκολες περιόδους και ο τουρίστας της κρουαζιέρας γίνεται ο καλύτερος 
«πρεσβευτής» του τόπου μας, μια κινητή διαφήμιση για την οποία δεν δαπανούμε ούτε ένα ευρώ. 
Έχω την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει ούτε ένας σ’ αυτήν την αίθουσα, αλλά και στην τοπική ευρύτερη αγορά 
που να διαφωνεί ότι το «προϊόν» κρουαζιέρα είναι κάτι που μας συμφέρει, είναι κάτι που μας δίνει υπεραξία. 
Το ζητούμενο ωστόσο είναι πως θα εξελίξουμε αυτό το προϊόν, πως θα το εκμεταλλευτούμε ακόμα 
περισσότερο και τέλος, πως θα αυξήσουμε τους αριθμούς.  
Η επιστημονική έρευνα πάνω σε αυτά τα ζητήματα μας εξασφαλίζει τη δυνατότητα να διορθώσουμε τα κακώς 
κείμενα, να γίνουμε καλύτεροι και φυσικά να κρατήσουμε τα οφέλη του τουριστικού προϊόντος στα ύψη. 
Όπως συνηθίζω να λέω, οι άνθρωποι κάνουν λάθη, οι αριθμοί όμως είναι αριθμοί και αποτυπώνουν την 
αλήθεια. 
Από την πλευρά μας, ως Επιμελητήριο Χανίων στηρίζουμε και θα στηρίζουμε τόσο την κρουαζιέρα αυτή καθ’ 
αυτή, όσο και την προοπτική της δυναμικής εξέλιξής της. 
Και σ’ αυτήν την κατεύθυνση ξέρω ότι θα είμαστε όλοι μαζί…» κατέληξε στον χαιρετισμό του ο κ. Ροκάκης. 

 Γενική Συνέλευση Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών. 
Το ΕΒΕΧ εκπροσώπησε το μέλος του ΔΣ Ασπασία Λουπάκη. 
Σε ευχάριστο συναδελφικό κλίμα πραγματοποιήθηκε προ ημερών στην Αθήνα η Β’ Γενική Συνέλευση του 
Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών. Οι εκπρόσωποι των Ελληνικών 
Επιμελητηρίων από όλη τη χώρα συμμετείχαν στη Γενική τους Συνέλευση και πήραν αποφάσεις για τις 
δράσεις της νέας χρονιάς. Ο ενθουσιασμός τους, τα μηνύματα που  έφεραν από τα Επιμελητήριά τους, οι 
δράσεις που προγραμματίζουν και οι εισηγήσεις τους απέδειξαν ότι ανοίγει ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο για το 
Δίκτυο και την πορεία που θα διαγράψει στο χώρο της επιχειρηματικότητας των γυναικών. 
Το Επιμελητήριο Χανίων εκπροσώπησε στη συνέλευση το μέλος του ΔΣ κ. Ασπασία Λουπάκη. 

 Ένα “μπασκετικό” γεγονός για την πόλη, η εκδήλωση τιμής στον Χανιώτη Ανδρέα Γλυνιαδάκη 
Το Επιμελητήριο Χανίων εκπροσώπησε το μέλος του ΔΣ και Αντιπρόεδρος της ΕΤΑΝ κ. Χρήστος Τσοντάκης. 
Μια ήμερα γεμάτη μπάσκετ, παιδικά χαμόγελα και χριστουγεννιάτικη διάθεση ήταν η Δευτέρα 17 
Δεκεμβρίου. 
Ο Δήμος Χανίων τίμησε στο γεμάτο από κόσμο και “παιδικές” φωνές κλειστό γυμναστήριο Κλαδισού, τον 
σπουδαίο Χανιώτη διεθνή καλαθοσφαιριστή Ανδρέα Γλυνιαδάκη σε μια εκδήλωση τιμής αλλά ταυτόχρονα, 
φιλανθρωπικού χαρακτήρα. 
Ο Δήμος Χανίων όφειλε να βραβεύσει τον σπουδαίο Χανιώτη αθλητή Ανδρέα Γλυνιαδάκη και το έκανε πράξη 
σε μια εκδήλωση που μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, πέραν των σχετικών 
βραβεύσεων και πλούσιο μπασκετικό θέαμα αφού ο αγώνας της “ομάδας φίλων Γλυνιαδάκη” με τη μεικτή 
ομάδα Χανίων προσέφερε πολλές συγκινήσεις. 

 Στην συνάντηση με τα Επιμελητήρια της Κρήτης για τη νέα επιχειρηματικότητα συμμετείχε ο 
Αντώνης Ροκάκης. 
Μετά τη συνάντηση με τους Πρυτάνεις και τους Επικεφαλής των Ερευνητικών Ιδρυμάτων του νησιού, για την 
δημιουργία περιφερειακής δομής στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, ακολούθησε στην Περιφέρεια 
Κρήτης συνάντηση με τους πρόεδρους και εκπροσώπους των Επιμελητηρίων της Κρήτης, με στόχο τη σύνδεση 
των ιδρυμάτων με τους φορείς που εκπροσωπούν την επιχειρηματικότητα.  
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης 
Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης (RIS3Crete), κάλεσε στη συγκεκριμένη συνάντηση σημειώνοντας πως 
στόχος της Περιφέρειας είναι να αξιοποιήσει «την τεχνογνωσία των Ιδρυμάτων του νησιού και να φέρει κοντά 
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τον ιδιωτικό τομέα και τους επιχειρηματίες με τα εκπαιδευτικά και τα ερευνητικά ιδρύματα του νησιού, 
αναζητώντας τους τρόπους που θα συνδεθεί η γνώση με την επιχειρηματικότητα».  
Στη συνάντηση συμμετείχαν η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικοτητας, Εμπορίου και Καινοτομίας, 
Έφη Κουτεντάκη, ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Ηρακλείου Μανόλης Αλιφιεράκης, ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Χανίων Αντώνης 
Ροκάκης, ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Ρεθύμνου Γεώργιος Γιακουμάκης και η Αντιπρόεδρος του ΕΒΕ Λασιθίου 
Αναστασία Πλακάκη.  
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Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας 
 

 
Το Επιμελητήριο Χανίων πραγματοποίησε με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το έτος 2018, πέντε (5) συνολικά σεμινάρια κατάρτισης εργοδοτών σε καθήκοντα 
τεχνικού ασφαλείας. Τα τέσσερα (4) από αυτά αφορούσαν επιχειρήσεις Γ' κατηγορίας  και ένα (1) επιχειρήσεις 
Β' κατηγορίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) – Διοικητικής 
Επιτροπής (Δ.Ε.) 

 
 
Να σημειωθεί ότι το 2018 πραγματοποιήθηκαν έντεκα (11) συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου και 
σαράντα μία (41) της Διοικητικής Επιτροπής του. 
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Φωτογραφικά Στιγμιότυπα 
 

Παράδοση – παραλαβή στο Επιμελητηρίου | Αντώνης Ροκάκης: «Ξεκινάμε με πολύ δουλειά, πίστη και 
όραμα» 
 

 
 

Σημαντικές επαφές προέδρου ΕΒΕΧ στην έκθεση  «HORECA 2018» 
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Στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος INTERREG - ADRION. 

Σεμινάριο στη Μπολόνια με την συμμετοχή του Επιμελητηρίου. 
 

 
 

Εθνική συμμετοχή του ΕΒΕΧ σε διεθνή έκθεση στο Μπαχρέιν.  
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Σε εκδήλωση για το Σεληνιώτικο τσουνατόλαδο συμμετείχε ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ 
 

 
 
 

 
Τριάντα τρεις χανιώτικες επιχειρήσεις στην Food Expo 

Με δικό του περίπτερο το ΕΒΕΧ και πρώτη παρουσίαση του brand «Χανίων Γεύσεις». 
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Συνάντηση Γάλλου πρέσβη - προέδρου Επιμελητηρίου. 
Προοπτικές συνεργασίας σε θέματα τουρισμού και εξωστρέφειας επιχειρήσεων. 
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Επαφές συμβούλων του Επιμελητηρίου με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. 
 

 
 

Με την συμμετοχή του ΕΒΕΧ οι εργασίες της ΕΕΔΕΓΕ στην Αθήνα 
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Συνάντηση Μελών της διοίκησης του ΕΒΕΧ με τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ 

 

 
 

Συνάντηση Περιφερειάρχη-Προέδρου Επιμελητηρίου. 
«Για να αναπτυχθεί η κρητική οικονομία οφείλουμε να στηρίζουμε τις επιχειρήσεις του νησιού μας». 
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Κατά την διάρκεια ευρείας σύσκεψης στην Αντιπεριφέρεια 

Κοινό υπόμνημα προτάσεων παρέδωσαν οι Αυτοδιοικητικοί των Χανίων και ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου στη Fraport. 

 

 
 

Ραγδαίες οι εξελίξεις στη φορολογία τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. 
Επισημάνσεις σε φορολογικό σεμινάριο στο Επιμελητηρίου. 
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Αυστηρά πρόστιμα προβλέπει ο κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα  

Με επιτυχία η εκδήλωση που διοργάνωσε το ΕΒΕΧ. 
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ΤΟ ΕΒΕΧ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ. 

Α. Ροκάκης: «Θα δουλέψουμε σκληρά για να φέρουμε τα αποτελέσματα  
που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη των Χανιώτικων Επιχειρήσεων». 
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Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος επιτρέπει την ενίσχυση ρευστότητας των επιχειρήσεων. 

Επισημάνσεις σε εκδήλωση στο ΕΒΕΧ. 
 

 
 

Παρουσιάστηκε στο Επιμελητήριο 
Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα GSS-VET. 
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Επισημάνσεις σε εκδήλωση στο ΕΒΕΧ. 
“Μειωμένες κατά 1,5 εκ. ευρώ οι εξαγωγές της Κρήτης το Ά τρίμηνο του 2018”. 
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Σε ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο 
Οι ριζικές αλλαγές στην ΚΥΑ για την αδειοδότηση των ελαιουργείων 

Α. Ροκάκης : «Οφείλουμε να στηρίξουμε το λάδι, το εθνικό μας προϊόν». 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

41 
 



 

Στο Επιμελητήριο Χανίων 
Σύσκεψη για την Διασύνδεση Αγροδιατροφής-Τουρισμού-Βιομηχανίας. 
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Με πρωτοβουλία της Διοίκησης του ΕΒΕΧ 
Και οι τέσσερις Χανιώτικες ομάδες που συμμετείχαν στο City Lab θα διαγωνιστούν στον τελικό της 

Αθήνας. 
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Στο δρομολόγιο Χανιά-Αθήνα η Sky Express από 1η Νοεμβρίου. 
Α.Ροκάκης: «Συνεχίζουμε την προσπάθεια μας για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου». 

 

 
 

 
 

Με την συμμετοχή του ΕΒΕΧ 
Η Γενική Συνέλευση του Insuleur στις Βρυξέλλες  
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Συνάντηση Περιφερειάρχη με εκπροσώπους Επιμελητηρίων της Κρήτης για θέματα υποδομών και 
ανάπτυξης του νησιού 

 
 
 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου 
Στο νέο ΔΣ του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. 
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Σε ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο 
Παρουσιάστηκαν τα μέτρα του προγράμματος CLLD LEADER που αφορούν την  χρηματοδότηση δημοσίων 

έργων, Δήμων και πολιτιστικών συλλόγων. 
 

 
 

 
Παρών το ΕΒΕΧ στον 2ο Μαραθώνιο Καινοτομίας της ΚΕΔΕ στην Αθήνα. 

Την ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης στήριξε το Επιμελητήριο. 
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Με την συμμετοχή του ΕΒΕΧ 
Συνάντηση εταίρων προγράμματος GSS-VET στο Βερολίνο  

 

  
 

Παρουσία του Προέδρου του Επιμελητηρίου Χανίων η έναρξη του 7ου Θερινού Σχολείου Περιβαλλοντικής 
Δημοσιογραφίας 
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“Οι Κρήτες του εξωτερικού μπορούν να γίνουν οι καλύτεροι “πρεσβευτές” στην προώθηση των 
προϊόντων μας” | Επιτυχής η εκδήλωση για την επιστροφή στις ρίζες στην Αγιά | Α.Ροκάκης: “Να 

ενισχύσουμε το brand name Κρήτη”. 
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Πόλος έλξης το φεστιβάλ στην Κίσσαμο 

Πρόεδρος ΕΒΕΧ: «Η Κισσαμίτικη κουλτούρα είναι πάρα πολύ δυνατή και ιδιαίτερη και ‘μεις την κρατάμε 
ζωντανή». 
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 Με την συμμετοχή του Επιμελητηρίου ο «Αγροτικός Αύγουστος 2018». 

Συνέντευξη τύπου των διοργανωτών. 
 

 
 

 
 

Επισημάνσεις σε εκδήλωση στο ΕΒΕΧ 
• Η Κρήτη τρίτη επιλογή των Σλοβάκων για διακοπές 
• Α. Ροκάκης: “Να συνεργαστούμε στενά με την Σλοβακία για να αυξήσουμε τα αμφότερα οφέλη 

μας”. 
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Το ΕΒΕΧ στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 
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Με την συμμετοχή του ΕΒΕΧ 
Στα Τίρανα η πρώτη Διοικητική συνάντηση του έργου Interreg – Adrion 
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Τα Χανιά σε διεθνές φεστιβάλ στην Ιταλία. 

Α. Ροκάκης: «Μονοπάτι συνεργασίας μέσα από το πολιτιστικό επιχειρείν» 
Συνέντευξη τύπου των διοργανωτών 

 

 
 

Με επιτυχία το 1ο Φεστιβάλ Χανιώτη Επαγγελματία της ΟΕΒΕΝΧ. 
Το φεστιβάλ υποστήριξαν ΕΒΕΧ, Περιφέρεια -  Περιφερειακή Ενότητα και οι Δήμοι Χανίων. 
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“Γέμισε” ...Χανιά το Διεθνές Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Εκδήλωση τουριστικής προβολής του τόπου μας 

από τον Δήμο Χανίων και το ΕΒΕΧ 
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Με επικεφαλής εταίρο του έργου INTERREG – ADRION    
το Επιμελητήριο Χανίων  

Διήμερο Workshop και εκδήλωση ενδυνάμωσης της εξωστρέφειας στα Τίρανα. 
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Πρόεδρος Επιμελητηρίου: «Εάν συναινέσουν οι επιχειρηματίες για το open mall το πρόγραμμα θα 
προχωρήσει» 

Επισημάνσεις σε ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο 
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Στην Sial Paris 2018 το Επιμελητήριο  
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Συνεδρίασε στα Χανιά το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Κρήτης. 
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Συνεχίζεται το πρόγραμμα ΙNTERREG ADRION για την προώθηση των αγροδιατροφικών εταιρειών 
Σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης 

 

 
 

Μέλος του ΔΣ του ΕΒΕΧ 
Συμμετείχε στο συνέδριο για τις γεωγραφικές ενδείξεις στα προϊόντα στο Ηράκλειο. 
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• 255.000 επισκέπτες κρουαζιέρας το 2019 στα Χανιά. 
• Παρουσιάστηκε η σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης σε 

συνεργασία με τον Δήμο, το Λιμενικό Ταμείο και το ΕΒΕΧ. 
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Με την συμμετοχή του Επιμελητηρίου 
Η Γενική Συνέλευση Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών. 

 

 
 

Στην συνάντηση με τα Επιμελητήρια της Κρήτης για τη νέα επιχειρηματικότητα συμμετείχε ο Αντώνης 
Ροκάκης. 
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Με μεγάλη συμμετοχή στον πολυχώρο «Μ. Θεοδωράκης» το 1ο Επιχειρηματικό φόρουμ του 
Επιμελητηρίου  

Πρόεδρος ΕΒΕΧ: «Τα Επιμελητήρια πρέπει να παραμείνουν αξιόπιστοι θεσμοί στήριξης της 
επιχειρηματικότητας. 

Στόχος μας το φόρουμ να γίνει θεσμός» 
 

 
 

 

63 
 



 

 
 

 
 
 

64 
 



 

 
 

 
 

65 
 



 

 
 
 

 
 

66 
 



 

  
 

 
 
 
 

67 
 



 

 
 
 

 
 

68 
 



 

 
 

 
 

69 
 



 

 
 

 
 

70 
 



 

 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 
 

 

 

 

Δημοσιογραφική Επιμέλεια 
Μαρία Μανταδάκη 
Δημοσιογράφος 

Μέλος Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Ηπείρου - Πελοποννήσου - Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ) 
Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου Επιμελητηρίου Χανίων 

  
Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση 

Ναταλία Κοτσάκη 
Aπόφοιτος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

ΣΔΟ - ΤΕΙ Κρήτης 
 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4  73132 – ΧΑΝΙΑ                                                                                                                            
ΤΗΛ: 28210-52329 - 45349 FAX: 28210-28307                                                                                  

http://www.chania-cci.gr,  e-mail: epimel@chania-cci.gr 
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