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                                                                                        Χανιά, 17-9-2014 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   
Αδελφοποίηση ΕΒΕΧ – Επιμελητηρίου TRNAVA 

Εμπορική αποστολή Χανιώτικων Επιχειρήσεων στη Σλοβακία 
 
Έντεκα χανιώτικες επιχειρήσεις από τον χώρο των τροφίμων και ποτών (λάδι, 
αρτοσκευάσματα, χυμοί, κρασί) συμμετείχαν στην εμπορική αποστολή που 
διοργάνωσε το Επιμελητήριο Χανίων στη πόλη Trnava της Σλοβακίας από τις 12-
15 Σεπτεμβρίου με στόχο την σύσφιξη των σχέσεων και την προώθηση των 
Κρητικών προϊόντων στη Σλοβάκικη αγορά.  
Στο πλαίσιο της επίσκεψης έγινε τελετή αδελφοποίησης και υπεγράφη σύμφωνο 
συνεργασίας μεταξύ του ΕΒΕΧ και του Σλοβάκικου Επιμελητηρίου για την 
περεταίρω ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων των δύο περιοχών.  
Στην εκδήλωση παρευρίσκοντο εκ μέρους του Επιμελητηρίου Χανίων, ο 
Πρόεδρος του Γιάννης Μαργαρώνης και ο Αναπληρωτής Διευθυντής Μιχάλης 
Παπαβασιλείου, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Σλοβακίας κ. 

Juraj Petruska, η Διευθύνουσα του Ελληνικού προξενικού γραφείου στη  
Μπρατισλάβα Αννα Παναγιωτακοπούλου,  η οποία να σημειωθεί ότι κατά την 
διάρκεια της ομιλίας της επεσήμανε μεταξύ άλλων την αναγκαιότητα διείσδυσης 
των Κρητικών προϊόντων στην Σλοβακική αγορά η οποία είναι «παρθένα» και 
προσβάσιμη, ο Πρόεδρος του επιμελητηρίου της Trnava, Jan Gabriel, οι 
εκπρόσωποι της Περιφέρειας Σλοβακίας Marian Cipar και Josef Behul και ο 
επίτιμος Πρόξενος της Σλοβακίας στη Κρήτη, Σταύρος Πατεράκης.  
Οι Χανιώτικες επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην αποστολή είναι οι :Vinolio Creta 
LTD (Λάδι - Κρασί) Μοναστήρι Αγίας Τριάδας, ΒΙΟΧΥΜ S.A. (Κρητικοί Χυμοί)  
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ΑΒΕΑ S.A. (Ελαιόλαδο, Ελιές) Cretan Bakery – Περράκης (Αρτοσκευάσματα)  
Οικογένεια Λαμπάκη (προϊόντα ζύμης) ELIVA - Φραγκιαδάκης (λάδι) MOBIAK 
(Βιομηχανικά αέρια – Πυροσβεστήρες) IO TOURS (Πρακτορείο Τουριστικών 
Λεωφορείων), ARTO (Αρτοσκευάσματα) ΣΑΡΑΚΙΝΑ (Λάδι) και Οικογένεια 
Κληματσάκη (Ζαχαροπλαστική) 
 
ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΒΕΧ  
Κατά την διάρκεια της τελετής αδελφοποίησης ο Πρόεδρος του ΕΒΕΧ Γιάννης 
Μαργαρώνης στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Είμαι χαρούμενος 

που βρίσκομαι εδώ, στην Trnava της Σλοβακίας, σήμερα που το Επιμελητήριο 

Χανίων πρόκειται να αδελφοποιηθεί με το τοπικό Επιμελητήριο της Trnava. 

Η Σλοβακία είναι μια χώρα που έχει επιτύχει πολλά τα τελευταία χρόνια, και 

μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση τόσο για την Ελλάδα όσο και για 

τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. 

Πρόκειται για μια χώρα που: 

 είναι μέλος της Ευρωζώνης από την 1/1/2009 

 είναι ανάμεσα στις χώρες με τη μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ της στην 

Ευρωζώνη (0,9% το 2013) 

 από ελεγχόμενη οικονομία έχει μετεξελιχθεί σε οικονομία ανοιχτής αγοράς 

 έχει ένα αρκετά χαμηλό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ (58% το 2013) 

 έχει επιτύχει να κάνει μεγάλες ιδιωτικοποιήσεις, να προσελκύσει και να 

αυξήσει τις ξένες επενδύσεις 

 έχει καταφέρει να γίνει ελκυστική στους ξένους επενδυτές, υιοθετώντας ένα 

μίγμα χαμηλών μισθών, χαμηλής φορολογίας και καλά εκπαιδευμένου 

εργατικού δυναμικού και το μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ της προέρχεται 

από την παροχή υπηρεσιών 
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Σημαντικό όμως ρόλο παίζει η βιομηχανία, και κυρίως η κατασκευή 

αυτοκινήτων και ηλεκτρικών συσκευών 

 υπάρχουν 3 εργοστάσια κατασκευής αυτοκινήτων – Volkswagen (Bratislava), 

Peugeot/Citroen (Trnava) και Kia (Zilina) 

 εργοστάσια έχουν επίσης εταιρείες – κολοσσοί όπως η Sony (για την 

κατασκευή τηλεοράσεων) και η Samsung (για την κατασκευή τηλεοράσεων 

και οθονών υπολογιστή) 

 παράγει 28.393 GWh (γιγαβατοώρες) ηλεκτρισμού, από το οποίο 58,3% με τη 

χρήση πυρηνικής ενέργειας, 18,1% θερμικής, 15,1% υδροηλεκτρικής, 2% 

ηλιακής και 6,5% από άλλες πηγές και οι εξαγωγές της έφτασαν τα 77,82 δις 

$ (2012), ενώ η εκτίμηση του ΑΕΠ της για το 2014 ανέρχεται στα 101,806 δις 

$ 

Όμως, τόσο η Κρήτη, όσο και τα Χανιά, συνέχισε ο κ. Μαργαρώνης έχουν να 

επιδείξουν αρκετά επιτεύγματα, τα οποία καθίστανται ακόμα πιο εντυπωσιακά, 

δεδομένου ότι διανύουμε τον έκτο χρόνο από τότε που ξέσπασε η κρίση στη 

χώρα μας. 

Έτσι: 

 υπάρχει μια εντυπωσιακή αύξηση των εξαγωγών, τόσο σε επίπεδο Κρήτης, 

όσο και σε επίπεδο Χανίων, με το σύνολο της αξίας το 2013 να ανέρχεται σε 

περίπου 556 εκατομμύρια € (αύξηση 36,35% σε σύγκριση με το 2012), ενώ 

σε επίπεδο Χανίων περίπου 87 εκατομμύρια € (αύξηση 27,47% σε σύγκριση 

με το 2012) 

 ειδικότερα δε για τη Σλοβακία, υπάρχει σταθερή αύξηση της αξίας των 

εξαγωγών από την Κρήτη, ξεκινώντας με συνολική αξία 478.000€ το 2010, η 

οποία έφτασε τα 790.000€ το 2012 (αύξηση 65,72%), ενώ αναμένεται το 2013 

να ξεπεράσει το νούμερο του 2012. 
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 τα προϊόντα που διαχρονικά εμφανίζουν τη μεγαλύτερη αξία εξαγωγών προς 

τη Σλοβακία είναι το ελαιόλαδο, το μέλι, οι πιπεριές και τα πορτοκάλια 

 ο νομός Χανίων παράγει πάνω από 65.000 τόνους εσπεριδοειδών, 10.000 

τόνους εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, 90.000 τόνους λαχανικών, 1900 

τόνους ζώων προς σφαγή (αμνοερίφια, πρόβατα, βοοειδή, χοιροειδή, κλπ.), 

2.400 τόνους γιαουρτιού, 2.400 τόνους τυροκομικών 

 ο αριθμός των τουριστών κατά τη θερινή περίοδο έχει αυξηθεί σημαντικά τα 

τελευταία 2 χρόνια, κάτι στο οποίο συνέβαλλε τα μέγιστα το Επιμελητήριο 

Χανίων κλείνοντας συμφωνία με αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους.  

Ενώ όπως καταδεικνύει μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, το 

Πολυτεχνείο Κρήτης που εδρεύει στα Χανιά αναδεικνύεται στην πρώτη θέση 

μεταξύ όλων των Πανεπιστημίων της Ελλάδας στις  ερευνητικές δημοσιεύσεις 

με τη μεγαλύτερη απήχηση και καταγράφει δείκτη που υπερβαίνει πολύ τον 

παγκόσμιο μέσο όρο 

Κλείνοντας – είπε ο κ. Μαργαρώνης - θα ήθελα να αναφερθώ στις 

δραστηριότητες του Επιμελητήριου Χανίων: 

 Τα εγγεγραμμένα μέλη μας ανέρχονται σε 14.403 

 παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τα μέλη μας, όπως 

συμβουλευτική, νομική στήριξη, σεμινάρια επιμόρφωσης, κ.ά. 

 προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα, καθώς από 1/1/2015 παύει η 

υποχρεωτικότητα της συνδρομής 

 τα τελευταία 2 χρόνια συμμετείχαμε σε αρκετές εμπορικές αποστολές, 

εκθέσεις, κλπ. 

 προσπαθούμε να επεκτείνουμε το δίκτυο με τα συνεργαζόμενα επιμελητήρια 

και η αδελφοποίηση με το Επιμελητήριο της Trnava εντάσσεται σε αυτό το 

πλαίσιο 
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Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και ελπίζω ότι η καλή συνεργασία που έχουμε με 

το αδελφό Επιμελητήριο της Trnava θα συνεχίσει στο ίδιο καλό κλίμα και θα 

αποδώσει καρπούς προς όφελος των δύο περιοχών.» 


