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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 2019 οι συστάσεις
νέων επιχειρήσεων είναι περισσότερες από τις διαγραφές, αφού συστάθηκαν 694 επιχειρήσεις ενώ έκαναν
αίτηση διαγραφής 142.
Σε ότι αφορά τη νομική μορφή των επιχειρήσεων ο κύριος όγκος τόσο των συστάσεων νέων επιχειρήσεων
όσο και των διαγραφών αφορά ατομικές επιχειρήσεις. Εγγραφές 408, διαγραφές 98.
Το 2018, είχαμε 523 νέες εγγραφές εκ των οποίων οι 264 ήταν ατομικές επιχειρήσεις και 161 διαγραφές εκ
των οποίων οι 108 αφορούσαν επίσης ατομικές επιχειρήσεις.
Αναλυτικά:
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
2019 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
2019
ΑΕ
Αστική Εταιρεία 784
Α.Κ.
ΑΤΟΜΙΚΗ
ΕΕ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΠΕ
ΙΚΕ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ
ΟΕ
Συνεταιρισμός
ΣυνΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ

13 ΑΕ
Αστική Εταιρεία 784
0 Α.Κ.
408 ΑΤΟΜΙΚΗ
41 ΕΕ
0 ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
5 ΕΠΕ
149 ΙΚΕ
1 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
1 ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.
0 ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ
76 ΟΕ
0 Συνεταιρισμός
0 ΣυνΠΕ
694

2
0
98
4
0
3
7
0
0
0
28
0
0
142
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Απολογισμός Δράσεων Προέδρου - Διοικητικής Επιτροπής
(Δ.Ε.)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
 Ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ στην εκδήλωση υποδοχής του νέου έτους στο Ναυτικό Επιμελητήριο.
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων Αντώνης Ροκάκης εκπροσώπησε το ΕΒΕΧ στην εκδήλωση
υποδοχής του νέου έτους και στην κοπή της βασιλόπιτας του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που έγινε
το μεσημέρι της Πέμπτης 10 Ιανουαρίου στο πλωτό μουσείο «HELLAS LIBERTY” στον Πειραιά.
Στην ομιλία του κατά την διάρκεια της εκδήλωσης ο πρόεδρος του Ν.Ε.Ε. Γ. Πατέρας είπε μεταξύ άλλων:
«Συνηθίζεται σε αυτές τις εκδηλώσεις να παρουσιάζεται επιγραμματικά το έργο του ΝΕΕ στην χρονιά που
πέρασε . Είναι γνωστό σε όλους ότι ο θεσμικός ρόλος του ΝΕΕ, να είναι ο επίσημος σύμβουλος της
Πολιτείας σε θέματα ναυτιλίας, ενισχύθηκε το 2018. Συνεργαστήκαμε στενά και παραγωγικά, και
καλλιεργήσαμε σχέσεις εμπιστοσύνης, όχι μόνο με το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα αλλά
και με το Υπουργείο Οικονομικών, Τουρισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης, Παιδείας, Πολιτισμού και βεβαίως
με το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης.
Συνεργαστήκαμε επίσης με πληθώρα φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με ναυτιλιακές ενώσεις,
εκπαιδευτικούς φορείς και με την τοπική αυτοδιοίκηση.
 Α. Ροκάκης: «Αρωγός το ΕΒΕΧ στα σωματεία που παλεύουν για την προστασία των μελών τους»
Τη γενική συνέλευση της ΟΕΒΕΝΧ χαιρέτησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου.
Λύσεις για φορολογικό και ασφαλιστικό τα «αγκάθια» για την λειτουργία των μελών της διεκδικεί η
Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Εμπόρων Ν. Χανίων όπως επισημάνθηκε κατά την διάρκεια
της Γενικής συνέλευσης της που έγινε το βράδυ της Δευτέρας 15 Ιανουαρίου σε αίθουσα του
Επιμελητηρίου Χανίων.
Την Γ.Σ. χαιρέτησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων Αντώνης Ροκάκης ο οποίος είπε μεταξύ άλλων
τα εξής:
«Καταρχήν, να ευχηθώ σε όλες και όλους Καλή Χρονιά!
Θυμάμαι ότι και πέρσι από αυτό το βήμα, κατά την διάρκεια της εκλογικής σας διαδικασίας, έκανα έναν
από τους πρώτους μου χαιρετισμούς ως νέος πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων και όπως
καταλαβαίνετε, είναι κάτι που μένει στην καρδιά μου ως κάτι ιδιαίτερο.
Σήμερα, σχεδόν ένα χρόνο μετά, ενθυμούμενος ότι τότε είχα τονίσει την ανάγκη της συμμετοχής,
συνεχίζω να θεωρώ πως αυτός είναι ένας εκ των βασικότερων στόχων που οφείλουμε να έχουμε πάντα
στο επίκεντρο και να παλεύουμε για την επίτευξή του. Να μην σταματάμε και να μην επαναπαυόμαστε
στα πρόσκαιρα αποτελέσματα ή αριθμούς…
 Ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Αντώνης Ροκάκης με μέλη του ΔΣ στο κόψιμο της πίτας του νέου Εμπορικού
Συλλόγου Κισσάμου.
Στο κόψιμο της πίτας του Νέου Εμπορικού Συλλόγου Κισσάμου παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Χανίων κ. Αντώνης Ροκάκης, καθώς επίσης και τα μέλη του ΔΣ του Επιμελητηρίου κ.κ.
Δημήτρης Μουντάκης, Μιχάλης Χαιρετάκης, Σταύρος Χατζηδημητρίου και Γιωργος Ζυμβραγακης,
ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του προέδρου του Ν.Ε.Σ.Κ. κ. Πατεράκη
Η συνάντηση εγινε σε ιδιαιτερα θερμο κλιμα και ο κ. Ροκάκης συζήτησε μεταξύ άλλων με τον πρόεδρο
του Εμπορικού Συλλόγου Βαγγέλη Πατεράκη και τα μέλη του συμβουλίου του, το θέμα του Open Mall
στο Καστέλι, καθώς και το χρόνιο θέμα του ΒΟΑΚ για τον οποίο ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ τόνισε εκ νέου την
ανάγκη και την επιθυμία όλων να ενταχθεί και το κομμάτι Χανίων-Κισσάμου.
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 Το ΕΒΕΧ ζητά συμμετοχές για την "TIPICITA Festival 2019"
ΦΕΡΜΟ ΙΤΑΛΙΑΣ 9-11 Μαρτίου.
Από τις 9 ως τις 11 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί στο Φέρμο της Ιταλίας το Φεστιβάλ γαστρονομίας και
τουρισμού της Tipicita. Κάθε χρόνο οι διοργανωτές του φεστιβάλ, επιλέγουν και προσκαλούν έναν δήμο
από άλλη χώρα και την διοργάνωση του 2019, η πρόσκληση αφορούσε τον Δήμο του Πλατανιά.
 Η ένταξη της Κρήτης στην εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου
Θέμα συνάντησης των προέδρων ΕΒΕ Κρήτης με Αν. Υπουργό Αιγαίου.
Προγραμματισμένη συνάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής κ.
Νεκτάριου Σαντορινιού με τους Προέδρους των τεσσάρων Επιμελητηρίων της Κρήτης πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη, στον Πειραιά, στο Γραφείο του Υπουργού.
Στη συνάντηση συμμετείχαν οι: Γεώργιος Γιακουμάκης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, Εμμανουήλ
Αλιφιεράκης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Θωμάς Χαριτάκης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου
Λασιθίου και Σταύρος Χατζηδημητρίου, Α’ Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Χανίων.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός δεσμεύτηκε ότι είναι πρόθυμος να εξετάσει το ενδεχόμενο ένταξης του
κόστους μεταφοράς προϊόντων από και προς την Κρήτη στο μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου, με την
προϋπόθεση ότι το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Κρήτης θα εκπονήσει μελέτη, από την
οποία να προκύπτει το αναγκαίο κόστος του μέτρου.
 Με μεγάλη συμμετοχή
Η κοπή της βασιλόπιτας της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου
Ο πρόεδρος και μέλη του ΔΣ του ΕΒΕΧ τίμησαν την εκδήλωση.
Την αγιοβασιλόπιτά τους έκοψαν το βράδυ της Δευτέρας 21 Ιανουαρίου, η Μητρόπολη Κυδωνίας και
Αποκορώνου, ο Σύνδεσμος Εφημέριων «Ο Ποιμήν», το Ίδρυμα Εκκλησιαστικής Διακονίας, το Γραφείο
Τύπου και ο ραδιοφωνικός σταθμός «Μαρτυρία», το Γραφείο Νεότητος, ο Ξενώνας Συνοδών Ασθενών
«Θαλπωρή», το Κεντρικό Συσσίτιο, η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής και το Θεοχαρίδειο Ίδρυμα, σε
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, παρουσία πλήθους κόσμου, στο «Πορτοκάλι Hall», στο Γεράνι
Χανίων.
Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του κοινωνικού-φιλανθρωπικού έργου της Μητρόπολης και του
Κεντρικού Συσσιτίου.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Αντώνης Ροκάκης και τα μέλη της
Διοίκησης του φορέα, κκ. Δώρα Κυριακάκη, Χρήστος Τσοντάκης, Σπύρος Παπακαστρίστιος, Γιώργος
Πατεράκης, Στράτος Μπαλαντίνος, Γιώργος Ζυμβραγάκης, Δημήτρης Μουντάκης.
 «Με επιτυχία η εκδήλωση του Ε.Ε.Α. για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα»
Το ΕΒΕΧ εκπροσώπησε το μέλος του ΔΣ Ασπασία Λουπάκη.
Επιτυχία πέρα από κάθε προσδοκία σημείωσε η εκδήλωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών
για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Ιανουαρίου, σε κεντρικό
ξενοδοχείο της Αθήνας, στο πλαίσιο του Money Show.
Η πολύ μεγάλη συμμετοχή στην εκδήλωση αποδεικνύει τόσο τη δυναμική του γυναικείου επιχειρείν όσο
και την απήχηση της δράσης του ΕΕΑ.
Το Επιμελητήριο Χανίων εκπροσώπησε στην εκδήλωση το μέλος, του ΔΣ και της ΕΕΔΕΓΕ Ασπασία
Λουπάκη.
 Ανακοίνωση του ΕΒΕΧ
Για τα μέλη του που έχουν εμπορευματικές συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο.
Σε συνέχεια των πρόσφατων εξελίξεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, η απόρριψη από το βρετανικό
Κοινοβούλιο της Συμφωνίας Αποχώρησης, οδηγεί σε αύξηση της πιθανότητας το ΗΒ να αποχωρήσει από
την Ένωση χωρίς Συμφωνία (no-deal scenario). Σε αυτή την περίπτωση, το ΗΒ θα αποτελεί, από 30
Μαρτίου 2019, την 3η χώρα όπου θα εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου για τις εμπορευματικές συναλλαγές.
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Το Επιμελητήριο Χανίων ζητά από τα μέλη του που έχουν εμπορευματικές συναλλαγές με το Ηνωμένο
Βασίλειο να αποστείλουν στο ΕΒΕΧ συγκεκριμένα ερωτήματα για θέματα που τα αφορούν και αυτό θα
τα προωθήσει στην Διεύθυνση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών.
 Νέες δράσεις από το ΕΣΠΑ 2014-2020
Δύο νέες δράσεις που αφορούν στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 ανακοινώθηκαν από
την Αναπτυξιακή Κρήτης. Πρόκειται για την «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας-Εμπόριο-ΕστίασηΕκπαίδευση» και την «Εργαλειοθήκη, ανταγωνιστικότητας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις».
 Εθιμοτυπική επίσκεψη του νέου διοικητή της Αμερικανικής Βάσης στον πρόεδρο του Επιμελητηρίου.
Τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χανίων, κ. Αντώνη Ροκάκη, επισκέφθηκε την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου
2019, ο νέος Διοικητής της Αμερικανικής Βάσης Σούδας, Captain Ryan T. Tewell (Πλοίαρχος Ράιαν Τ.
Τούελ), ο οποίος παρέλαβε την σκυτάλη από τον προηγούμενο Διοικητή, Captain Brad J. Collins (Πλοίαρχο
Μπραντ Τζ. Κόλινς), στις 3 Αυγούστου 2018.
Κατά τη διάρκεια της εθιμοτυπικής συνάντησης συζητήθηκε, τόσο η καλή σχέση που υπάρχει μεταξύ του
τοπικού επιχειρείν με την Αμερικάνικη Βάση, όσο και οι θετικές προεκτάσεις που μπορεί να λάβει αυτή
η αναπτυσσόμενη σχέση.
 Ενημερωτική συνάντηση στο ΕΒΕΧ
Για τις δραστηριότητες του ΟΒΙ.
Ενημερωτική συνάντηση με τον εκπρόσωπο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Μανώλη
Τρίχα είχαν προ ημερών στο Επιμελητήριο ο Διευθυντής του φορέα Γιώργος Γναφάκης και το μέλος της
Δ.Ε. του ΕΒΕΧ κ. Γιώργος Πατεράκης.
Κατά την διάρκεια της συνάντησης ο κ. Τρίχας παρουσίασε τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του
Οργανισμού ενώ συμφωνήθηκε η διοργάνωση μιας ενημερωτικής ημερίδας στο άμεσο μέλλον για την
ενημέρωση των μελών του ΕΒΕΧ.
 Συμμετοχή του Επιμελητηρίου
Στην καινοτόμο πρόταση για την αξιολόγηση αποβλήτων των ελαιουργείων.
Μια ιδέα – πρόταση που ξεκίνησε και συντονίστηκε από Ιταλούς ερευνητές, συνεχίστηκε με την
συνεργασία του Χανιώτη γεωπόνου – ερευνητή Κώστα Χαρτζουλάκη και αφορά μια καινοτόμο και
βιώσιμη λύση για τα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων υποβλήθηκε με επιτυχία στο πλαίσιο της
πρόσκλησης Horizon 2018-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην πρόταση από την Ελλάδα συμμετέχει και το Επιμελητήριο Χανίων.
 Πρώτη συνεδρίαση για το 2019 του ΔΣ του Επιμελητηρίου και κοπή βασιλόπιτας.
Σε ευχάριστο κλίμα έγινε το βράδυ της Τετάρτης 30 Ιανουαρίου το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του
Επιμελητηρίου Χανίων για το 2019.
Μετά την παραίτηση του κ. Μιχάλη Μαυριδάκη από τη θέση του Οικονομικού Επόπτη, νέος οικονομικός
επόπτης εκλέχθηκε ο κ. Νίκος Ηλιάκης. Ο κ. Μαυριδάκης ευχαρίστησε άπαντες για την αγαστή
συνεργασία που είχαν καθ' όλο το έτος, ενώ ευχήθηκε στο νέο επόπτη "επιτυχία στα νέα του καθήκοντα".
Κατά την καθιερωμένη κοπή της πίτας ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων κ. Αντώνης Ροκάκης
ευχήθηκε στα μέλη του ΔΣ και στους εργαζομένους "Καλή και εποικοδομητική χρονιά με υγεία!".
Για την ιστορία, το φλουρί το κέρδισε εργαζόμενος της ΕΤΑΝ, ενώ το δώρο ήταν ένα ρολόι - προσφορά
του καταστήματος "Κυριακάκη".
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
 Ανασυγκρότηση Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Χανίων.
Μετά την παραίτηση του Οικονομικού Επόπτη της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου, και τις
εκλογές που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 30/1/2019 για την ανάδειξη νέου Οικονομικού
Επόπτη, η σύνθεση της Διοικητικής Επιτροπής έχει ως εξής:
Πρόεδρος :
Α’ Αντιπρόεδρος :
Β’ Αντιπρόεδρος :
Οικονομικός Επόπτης :
Γεν. Γραμματέας :
Υπεύθυνος ΓΕΜΗ & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων :
Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων :

Αντώνιος Ροκάκης
Σταύρος Χατζηδημητρίου
Ιωάννης Μαργαρώνης
Νικόλαος Ηλιάκης
Μιχαήλ Χαιρετάκης
Γεώργιος Πατεράκης
Δημήτριος Μουντάκης

 Πρώτη συνεδρίαση ΔΣ – Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Ε.Ε.ΣΥ.Μ
Το ΕΒΕΧ εκπροσώπησε το μέλος του ΔΣ Μανόλης Κοτσάκης.
Την πρώτη συνεδρίαση των Μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου και την καθιερωμένη Κοπή
Πρωτοχρονιάτικης Πίτας πραγματοποίησε ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ, την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019, στα γραφεία της
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ).
Το Επιμελητήριο Χανίων εκπροσώπησε στη συνεδρίαση το μέλος του ΔΣ Μανόλης Κοτσάκης.
 Με διοργανωτή το Επιμελητήριο και παρουσία της πρέσβειρας της Κίνας
Εκδήλωση για την υποδοχή Κινέζων τουριστών στην Κρήτη.
«Ο δρόμος της προσέγγισης του τουριστικού κύματος από την Κίνα» θα παρουσιαστεί την ερχόμενη
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου στο ΕΒΕΧ από τον «Welcome Chinese» το φορέα που πιστοποιεί επιχειρήσεις
και οργανισμούς, για την υποδοχή Κινέζων τουριστών.
Η εκδήλωση στην οποία θα παρευρεθεί και η πρέσβειρα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα
κ. Zhang Qiyue θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα διαλέξεων «Δ. Γαγάνης» του Επιμελητηρίου (4ος
όροφος) ενώ κατά την διάρκεια της ο εκπρόσωπος του «welcome Chinese» στην Ελλάδα Ηλίας
Παπαγεωργίου θα μιλήσει για το πρόγραμμα και την σημασία του στην προσέλευση Κινέζων Τουριστών.
 ΜΕΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ.
Μερική, μόνο, ικανοποίηση προκαλεί στα Επιμελητήρια της Κρήτης η πρόσφατη απόφαση της
Κυβέρνησης να ενταχθεί στο μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου ΜΟΝΟ το κόστος μεταφοράς
παραγομένων προϊόντων της έως τα χερσαία λιμάνια.
Με την απόφαση αυτή δεν ικανοποιείται το δίκαιο αίτημα των επιχειρήσεων και των κατοίκων της
Κρήτης για ίση μεταχείριση όλων των νησιωτικών περιοχών της χώρας.
 Από 1η Ιουλίου 2019
Στο μεταφορικό ισοδύναμο τα προϊόντα της Κρήτης
Από 1η Ιουλίου 2019 οι επιχειρήσεις της Κρήτης θα ενταχθούν στο μεταφορικό ισοδύναμο για τις
θαλάσσιες μεταφορές προϊόντων.
Το μέτρο θα αφορά σε πρώτο χρόνο, προϊόντα παραγόμενα στην Κρήτη και τη μεταφορά τους έως τα
χερσαία λιμάνια γεωργικά, κτηνοτροφικά προϊόντα και λοιπά που θα διακινούνται με ετήσιο τζίρο έως
40 εκατομμύρια, ενώ η εκτιμώμενη ετήσια δαπάνη θα ανέλθει στα 70 εκατομμύρια ευρώ.
Αυτό ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 6 Φεβρουαρίου από τον αναπληρωτή υπουργό Ναυτιλίας
Νεκτάριο Σαντορινιό μετά την συνάντηση που είχε με τους βουλευτές της Κρήτης.
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 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ
Συνέντευξη τύπου για την εκδήλωση που διοργανώνει το Επιμελητήριο σε συνεργασία με τον φορέα
“Welcome Chinese” θα δώσουν την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Αντώνης Ροκάκης και ο
εκπρόσωπος του φορέα Ηλίας Παπαγεωργίου.
 Οι δύο νέες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ
Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης ΕΒΕΧ και Αναπτυξιακή Κρήτης.
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ &
ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, η Αναπτυξιακή Κρήτης, (Εταίρος του
Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.) και αρμόδια για την Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Χανίων,
διοργανώνουν ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση των δράσεων του ΕΠΑνΕΚ
«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις»,και «Εργαλειοθήκη
Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 19/02/2019 και ώρα 18.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων
της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων επί της οδού Ελ.Βενιζέλου 28-32 στα Χανιά.
 Το 8ο Παγκρήτιο Φόρουμ
Με τη στήριξη των τοπικών παραγωγικών φορέων όλης της Κρήτης ξεκινά η προετοιμασία του 8ου
ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ - SUPER MARKET, το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο 30 Μαρτίου 2019 στο ΔΙΕΘΝΕΣ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΔΕΚΚ).
Το 8ο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΦΟΡΟΥΜ διοργανώνουν και φέτος τα τέσσερα Επιμελητήρια της Κρήτης, οι Ενώσεις
Ξενοδόχων Κρήτης και ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας
Κρήτης.
 Παρουσία της πρέσβειρας της Κίνας και πλήθους κόσμου στο ΕΒΕΧ
Η εκδήλωση για την προσέγγιση Κινέζων Τουριστών.
Α. Ροκάκης: «Ο ευλογημένος τόπος μας πρέπει να πάρει την υπεραξία που του αναλογεί».
«Ο ελληνικός πολιτισμός έχει πολύ μεγάλη ιστορία όπως ο κινέζικος και πολλοί είναι οι Κινέζοι που θα
ήθελαν να ταξιδέψουν στη Κρήτη. Η Κίνα επιθυμεί μία συνεργασία σε όλα τα επίπεδα που μπορεί να
επεκταθεί και σε επενδύσεις στον τουριστικό τομέα».
Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων η πρέσβειρα της Κίνας στην Ελλάδα Τσανγκ Τσιγιουέ μιλώντας στην
εκδήλωση που διοργάνωσε το ΕΒΕΧ το απόγευμα της Τετάρτης 13 Φεβρουαρίου στην αίθουσα «Δ.
Γαγάνης» του φορέα με θέμα «τον δρόμο της προσέγγισης του τουριστικού κύματος από την Κίνα».
Η κ. Τσιγιουέ κατά την διάρκεια της ομιλίας της ανέλυσε μεταξύ άλλων το ενδιαφέρον της Κίνας για
συνεργασίες στην Κρήτη σε θέματα τουρισμού εκπαίδευσης και επενδύσεων.
Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση ο υπεύθυνος του Welcome Chinese Ηλίας Παπαγεωργίου, του φορέα,
που πιστοποιεί επιχειρήσεις και οργανισμούς για την υποδοχή Κινέζων Τουριστών.
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ
Στην ομιλία του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων είπε μεταξύ άλλων:
«Η Κίνα όπως είναι γνωστό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις παγκοσμίως σε πολλά επίπεδα.
Η πλούσια ιστορία και ο πολιτισμός της, η τερατώδης ανάπτυξη της στη βιομηχανία ιδίως τις τελευταίες
δεκαετίες, η γιγαντιαία οικονομία της, αλλά και ο υπερπληθυσμός, την έχουν καταστήσει σε «μήλον της
έριδος» για όλες τις χώρες που επιθυμούν την επιχειρηματική συνεργασία και συμπόρευση μαζί της.
Απ’ την άλλη πλευρά, τα Χανιά και γενικότερα η Κρήτη, αποτελούν ένα ξεχωριστό μέρος του πλανήτη
που διακρίνεται για την απαράμιλλη ομορφιά του, τα μνημεία του, τα αξιοθέατα και τον πολιτισμό του,
τη φύση και τις μαγευτικές παραλίες του.
Σκοπός επομένως μετά το πέρας των εργασιών της εκδήλωσης, είναι να είμαστε όλοι σοφότεροι, ώστε
να προγραμματίσουμε ακόμα καλύτερα κάποια βασικά πράγματα σε ότι αφορά τις προτεραιότητες μας
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και την ευρύτερη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε ως νομός και ως νησί στο θέμα του κινέζικου
τουρισμού στον τόπο μας».
 Από μέλη του ΔΣ του ΕΒΕΧ
Σε ομορφιές και αξιοθέατα των Χανίων ξεναγήθηκε η πρέσβειρα της Κίνας.
Σε αξιοθέατα των Χανίων ξενάγησαν την πρέσβειρα της Κίνας, Τσανγκ Τσιγιουέ και τα στελέχη του φορέα
«Welcome Chinese» μέλη του ΔΣ του ΕΒΕΧ, την περασμένη εβδομάδα και στο πλαίσιο της διήμερης
επίσκεψης τους στα Χανιά.
 Παρουσιάστηκαν στα Χανιά
Οι δύο νέες δράσεις του ΕΣΠΑ.
Οι δύο νέες δράσεις του ΕΣΠΑ που αφορούν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων στους τομείς, εμπόριο, εστίαση, εκπαίδευση, βιομηχανία τροφίμων,
περιβάλλον, τεχνολογίες, παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που διοργάνωσαν το Επιμελητήριο Χανίων και
η Αναπτυξιακή Κρήτης το απόγευμα της Τρίτης 19 Φεβρουαρίου στην αίθουσα διαλέξεων της Τράπεζας
Χανίων.
Τους παρευρισκόμενους ενημέρωσαν, ο διευθυντής και το στέλεχος της Αναπτυξιακής Κρήτης κ.
Αριστείδης Φραγκάκης και Μαρία Γρυπάρη αντίστοιχα.
Για τις δράσεις και τις εντάξεις επιχειρήσεων τα προηγούμενα χρόνια μίλησε ο πρόεδρος της
Αναπτυξιακής Γιάννης Μαργαρώνης.
 Σε φόρουμ στη Νέα Υόρκη
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων Αντώνης Ροκάκης.
Στην ατζέντα: Εξαγωγές, Τουρισμός και Επενδύσεις.
Στη Νέα Υόρκη βρέθηκε προ ημερών
ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων κ. Αντώνης
Ροκάκης συνοδευόμενος από τον Α’ Αντιπρόεδρο του φορέα Σταύρο Χατζηδημητρίου και τον Γενικό
Γραμματέα και Πρόεδρο των Ελαιουργών ν. Χανίων Μιχάλη Χαιρετάκη οι οποίοι συμμετείχαν στο
ελληνοαμερικανικό αγροτοδιατροφικό φόρουμ που διοργάνωσαν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και το Κογκρέσο των ΗΠΑ.
Η εκδήλωση είχε ως σκοπό, την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων επαφών με αμερικανικές εταιρίες
ούτως ώστε να αναβαθμιστεί η εξωστρέφεια των ελληνικών προϊόντων και επαφές με επενδυτικούς
ομίλους που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ελλάδα.
Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε και το υψηλόβαθμο στέλεχος και σύμβουλος επιχειρήσεων του Λευκού
Οίκου Έλμο Ρινάλντι.
Ο κ. Ροκάκης στην ομιλία του αναφέρθηκε, τόσο στην αναβάθμιση των εμπορικών σχέσεων των Χανίων
και της Κρήτης με τις ΗΠΑ - κάτι που αποτελεί και έναν βασικό στόχο του Επιμελητηρίου Χανίων - όσο
και στην ανάγκη για την αύξηση των εξαγωγών και της εξωστρέφειας του χανιώτικου προϊόντος.
 Αλλαγή στο Δ.Σ. της ΕΤ.ΑΝ.
Αντικατάσταση του κ. Τσοντάκη από τον κ. Ζυμβραγάκη.
Μετά από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας Ανάπτυξης Χανίων (ΕΤΑΝ) του Επιμελητηρίου, που έγινε
στις 14 Φεβρουαρίου 2019 και στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του Δ.Σ. της εταιρίας, αντικαταστάθηκε
ο Β’ Αντιπρόεδρος
κ. Χρήστος Τσοντάκης από τον κ. Γεώργιο Ζυμβραγάκη.
Έτσι, το νέο Δ.Σ. της εταιρίας έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Αντώνιος Ροκάκης
Α' Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Φυντικάκης
Β' Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Ζυμβραγάκης
Γενικός Γραμματέας: Ευστράτιος Μπαλαντίνος
Ταμίας: Νικόλαος Ηλιάκης
 Τιμητική πλακέτα στο ΕΒΕΧ.
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Τιμητική πλακέτα στους υποστηρικτές του απένειμε ο Αθλητικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «Άνεμος»
Χανίων, κατά την διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου στην Δημοτική
Πινακοθήκη Χανίων.
Τιμητική πλακέτα απονεμήθηκε και στο Επιμελητήριο Χανίων την οποία παρέλαβε εκ μέρους του ΕΒΕΧ
το μέλος του ΔΣ και Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΤΑΝ, Ανδρέας Φυντικάκης.
 Επιμελητήριο Χανίων: Ικανοποίηση για τις πρώτες ενέργειες. Υπολείπονται ακόμα πολλά προκειμένου
τα Χανιά να επουλώσουν τις πληγές τους.
Την ικανοποίηση τους εκφράζουν ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου του
Επιμελητηρίου Χανίων για την άμεση ανταπόκριση της υφυπουργού Οικονομικών, κ. Κ. Παπανάτσιου στο
αίτημα σύσσωμων των φορέων, των πολιτών αλλά και των Βουλευτών της Περιφερειακής ενότητας
Χανίων που αφορά το πάγωμα των φορολογικών βαρών, για 6 μήνες λόγω των εκτεταμένων ζημιών που
συνέβησαν στα Χανιά από τις πρόσφατες θεομηνίες.
Παράλληλα εκφράζουν την βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του
συντοπίτη μας κτηνοτρόφου, που χάθηκε στην προσπάθεια του να προστατέψει το κοπάδι του από την
θεομηνία.
 Εκδήλωση για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία στο Επιμελητήριο.
«Βιομηχανική Ιδιοκτησία (Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας Σχέδια - Εμπορικά Σήματα) & Πνευματική
Ιδιοκτησία» είναι το θέμα της ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργανώνει το Επιμελητήριο Χανίων την
Τετάρτη 27 Μαρτίου στην αίθουσα διαλέξεων «Δ. Γαγάνης» του φορέα.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
 Το ΕΒΕΧ ενημερώνει τα μέλη του που επλήγησαν από τις πλημμύρες
Για τις φορολογικές διευκολύνσεις και την αναστολή εισφορών που αποφάσισε η Κυβέρνηση.
Για τις πρώτες δράσεις ανακούφισης των κατοίκων και επιχειρήσεων των Χανίων που επλήγησαν από
την θεομηνία ενημέρωσε τα μέλη του το Επιμελητήριο Χανίων. Tις αποφάσεις για τα δέσμη μέτρων που
αφορούν φορολογικές διευκολύνσεις και αναστολή εισφορών για τους πλημμυροπαθείς υπέγραψε η
υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου.
 Επιμελητήριο Χανίων: “Να αρθούν έως τον Αύγουστο και οι κατασχέσεις λογαριασμών για τον νομό
Χανίων”.
Να αναστείλουν έως τον Αύγουστο και τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών ζητούν από το
Υπουργείο Οικονομικών, ο πρόεδρος και το ΔΣ του Επιμελητηρίου Χανίων.
Μεταξύ άλλων ο κ. Ροκάκης αναφέρει στην επιστολή:
«Αίτημα του Επιμελητηρίου Χανίων αποτελεί να ισχύσει αναστολή και στις κατασχέσεις μέχρι τον
Αύγουστο, όπως ακριβώς ισχύει και με τις φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές, ακόμα κι αν οι
εντολές κατασχέσεων έχουν δοθεί σε εισπρακτικές εταιρίες, ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους
ενδιαφερόμενους να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους».
 Με τη συμμετοχή του ΕΒΕΧ ως επικεφαλής εταίρου του έργου Interreg – Andrion
Συνάντηση στη Σλοβενία για διοικητικό έλεγχο προόδου και Workshop.
Με την συμμετοχή του Επιμελητηρίου Χανίων ως επικεφαλής εταίρου, πραγματοποιήθηκε στις 7-8
Μαρτίου, στο Πτούι της Σλοβενίας η δεύτερη διοικητική συνάντηση του προγράμματος Innovagro
(Interreg - Andrion).
Σκοπός της συνάντησης ήταν η διενέργεια διοικητικού ελέγχου προόδου του έργου καθώς και η
διεξαγωγή προγραμματισμένου workshop στο οποίο, παράγοντες του διατροφικού κλάδου της
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Σλοβενίας και εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Παραγωγής και Τροφίμων της χώρας, κατέθεσαν
τις εμπειρίες τους και τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν το αντικείμενο του έργου.
 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Παρουσιάζουν το πρόγραμμα Roots για τη στήριξη των ΜμΕ.
Tο Επιµελητήριο Χανίων και το Χρηµατιστήριο Αθηνών διοργανώνουν ενηµερωτική εκδήλωση µε θέµα:
“Πρόγραµµα Roots και λύσεις χρηµατοδότησης µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών” την Τετάρτη 20
Μαρτίου και ώρα 17:30 στην Αίθουσα “Δηµοσθένης Γαγάνης” στον 4ο όροφο του ΕΒΕΧ.
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στην
Ελληνική κεφαλαιαγορά, ως μία εναλλακτική πρόταση για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών τους
σχεδίων.
 Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ, ΤΑ ΧΑΝΙΑ, Η ΚΡΗΤΗ ΑΦΗΣΑΝ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ
«TIPICITA FESTIVAL 2019», ΣΤΟ ΦΕΡΜΟ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ.
Μ’ ένα εντυπωσιακό περίπτερο και με ξεχωριστές δράσεις, o Δήμος Πλατανιά σε συνεργασία με την
Περιφέρεια Κρήτης το Επιμελητήριο Χανίων – και με την υποστήριξη της ANEK Lines και ANEK Lines
Italia - συμμετείχε στο 27ο Φεστιβάλ «Tipicita», που διεξήχθη στο Φέρμο της Ιταλίας, από το Σάββατο 9
Μαρτίου έως και τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019, κερδίζοντας τις εντυπώσεις αλλά και το ενδιαφέρον των
γειτόνων Ιταλών. Το Φεστιβάλ, με αντικείμενο τον Τουρισμό, την Γαστρονομία και τον
Πολιτισμό, φιλοξένησε φέτος, ως τιμώμενη περιοχή, το Δήμο Πλατανιά, με στόχο την ανάπτυξη
της συνεργασίας μεταξύ των δύο Δήμων και με επίκεντρο τις δύο εκθέσεις που διοργανώνονται ετήσια,
το Φεστιβάλ «Tipicita», στο Φέρμο και το «Γη –Πολιτισμός – Τουρισμός», στο Δ. Πλατανιά.
 Δραματική έκκληση Επιμελητηρίων Κρήτης για ανάγκη άμεσης αποκατάστασης ζημιών φυσικών
καταστροφών.
Δραματική έκκληση προς τα αρμόδια, τα συναρμόδια Υπουργεία, τους Έλληνες Ευρωβουλευτές και τον
Περιφερειάρχη Κρήτης, απηύθυνε, με έγγραφό (15/3/2019) του το Περιφερειακό Επιμελητηριακό
Συμβούλιο Κρήτης, για την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων και πρωτοβουλιών προκειμένου να
αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατόν οι ζημιές από τις φυσικές καταστροφές που έπληξαν
πρόσφατα την Κρήτη.
 Το ΕΒΕΧ ζητά συμμετοχές για την έκθεση «TUTTO FOOD».
Tο Επιμελητήριο Χανίων διοργανώνει συμμετοχή σε συλλογικό περίπτερο στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων
& Ποτών TUTTO FOOD που θα γίνει από 6 έως 9 Μαΐου στο Μιλάνο εφόσον συμπληρωθεί
ικανοποιητικός αριθμός συμμετοχών.
 Από το Χ.Α. και το ΕΒΕΧ
Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα Roots για τις Μμε.
«Το πρόγραμμα Roots αρχίζει να αποτελεί ένα καθοδηγητή μικρομεσσαίων επιχειρήσεων περικειμένου
αυτές να “στήσουν” ολοκληρωμένες επενδυτικές προτάσεις και να αποκτήσουν πρόσβαση σε επενδυτικά
κεφάλαια». Αυτό επισημάνθηκε μεταξύ άλλων κατά την διάρκεια της ενημερωτικής εκδήλωσης που
διοργάνωσαν το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαρτίου στην αίθουσα διαλέξεων «Δ. Γαγάνης» του
Επιμελητηρίου, το Χρηματιστήριο Αθηνών και το ΕΒΕΧ. Για το Χρηματιστήριο ως μοχλό ανάπτυξης και το
Roots μίλησαν, η Διευθύντρια Εισηγμένων Τίτλων του Χ.Α. Γεωργία Μούρλα και ο εκπρόσωπος της
GRANT THORNTON Κωνσταντίνος Αντωνακάκης.
Επίσης μίλησε εκπρόσωπος Εισηγμένης Εταιρείας στο Χ.Α. με έδρα την Κρήτη, ο κ. Στέλιος Στάμος
Οικονομικός Διευθυντής της ΑΝΕΚ LINES.
 Παρουσιάστηκε η έρευνα για τον τουρισμό και το προφίλ των επισκεπτών στο Ν. Χανίων.
«Οι υποδομές, η καθαριότητα και το έλλειμμα πρασίνου αποτελούν τις σπουδαιότερες ανοιχτές
«πληγές» για το τουριστικό προϊόν του Νομού Χανίων. Πολύ καλά είναι τα σχόλια για τη συμπεριφορά
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και τη φιλοξενία, τα ξενοδοχεία τα καταλύματα και τα εστιατόρια, ενώ παράλληλα η Κρήτη θεωρείται
ένας πολύ ασφαλής προορισμός, καθώς η ασφάλεια είναι μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους για
την επιλογή ενός τουριστικού προορισμού».
Αυτά επισημαίνονται μεταξύ άλλων στην ετήσια έρευνα για την τουριστική περίοδο του 2018, που
παρουσιάστηκε το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαρτίου στο Φιλολογικό Σύλλογο «Ο Χρυσόστομος». Την
εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η Ένωση Ξενοδόχων Ν. Χανίων, η Περιφέρεια Κρήτης, το Μεσογειακό
Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), το Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του
Πολυτεχνείου Κρήτης, το Επιμελητήριο Χανίων και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Τμήμα Δυτικής
Κρήτης.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίων (μεταφρασμένων σε επτά γλώσσες) και
προσωπικών συνεντεύξεων στο αεροδρόμιο Χανίων, από τον Μάιο έως και τον Οκτώβριο του 2018.
«Στόχος» ήταν οι επιβάτες τακτικών charter flights και Low Cost.
 Είκοσι επτά (27) Χανιώτικες Επιχειρήσεις στη Food Expo
Στήριξη των τοπικών προϊόντων και επιχειρήσεων από το ΕΒΕΧ.
Μία ακόμα FOOD EXPO έφτασε στο τέλος της καταγράφοντας εντυπωσιακές σε ποσότητα αλλά και
ποιότητα εμπορικές συμφωνίες, εκατοντάδες ικανοποιημένους εκθέτες και χιλιάδες ενθουσιασμένους
επισκέπτες. Η μεγαλύτερη έκθεση Τροφίμων και Ποτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με το πέρας αυτής
της διοργάνωσης διατηρεί το σκήπτρο της και βάζει ως μελλοντικό στόχο ακόμα μεγαλύτερες
κατακτήσεις.
Το Επιμελητήριο Χανίων συμμετείχε και φέτος από 16-18 Μαρτίου στη διοργάνωση με δικό του
περίπτερο με στόχο την στήριξη των τοπικών προϊόντων και επιχειρήσεων.
Είκοσι επτά (27) χανιώτικες επιχειρήσεις συμμετείχαν συνολικά (εντός και εκτός περιπτέρου ΕΒΕΧ) στη
Food Expo ενώ τη χανιώτικη αποστολή συνόδευσαν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αντώνης Ροκάκης και
το μέλος ΔΕ-ΔΣ και Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων Δημήτρης Μουντάκης.
Οι κκ. Ροκακης και Μουντακης επισκέφθηκαν ολα τα περίπτερα των Χανιώτικων επιχειρήσεων και σε
συζητήσεις που είχαν με τους επιχειρηματίες που συμμετείχαν, διαπίστωσαν ότι και από πλευράς
εμπορικού ενδιαφεροντος, η φετινή έκθεση κρατήθηκε σε πολύ υψηλό επίπεδο και στην πλειονότητα
των περιπτώσεων, κινήθηκε ανοδικά.
 Ενδιαφέρουσα ημερίδα για τα Εμπορικά σήματα και την Πνευματική ιδιοκτησία στο ΕΒΕΧ.
Σε ζητήματα προστασίας της βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας αναφέρθηκαν οι ομιλητές κατά
την διάρκεια της ενημερωτικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 27 Μαρτίου
στο Επιμελητήριο στην αίθουσα διαλέξεων «Δ. Γαγάνης» του φορέα. Όπως επισημάνθηκε θεσμικοί και
νομικοί φορείς καταβάλλουν διεθνώς μια άνιση μάχη για να προστατεύσουν τα πνευματικά δικαιώματα
ενώ η Ελλάδα διαθέτει τυπικά το κατάλληλο νομικό πλαίσιο για να ανταπεξέλθει σε όλου του είδους τις
προσβολές πνευματικών δικαιωμάτων που αφορούν φωτογραφίες, κείμενα, ιστοσελίδες κλπ καθώς
έχουν ενσωματωθεί όλες οι σχετικές οδηγίες και διεθνείς συνθήκες.
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
 Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές της ΕΕΔΕΓΕ
Στη νέα Δ.Ε. του δικτύου το μέλος του Δ.Σ. του ΕΒΕΧ Ασπασία Λουπάκη
 Στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του Εθνικού Επιμελητηριακού
Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών.
 Η Πρόεδρος του Δικτύου, κ. Σοφία Οικονομάκου, παραδίδει τη σκυτάλη μετά μια σχεδόν εικοσαετία στο
τιμόνι του Δικτύου.
Η Δ.Ε. του ΕΒΕΧ
Το ΔΣ και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια στο μέλος του
ΔΣ του Επιμελητηρίου κ. Ασπασία Λουπάκη για την εκλογή της στο ΔΣ του Εθνικού Επιμελητηριακού
Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ).
Ταυτόχρονα εύχονται καλή και εποικοδομητική θητεία στη νέα διοίκηση.
 Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 8ο Παγκρήτιο Φόρουμ προώθησης κρητικών προϊόντων στο Ηράκλειο.
Αντώνης Ροκάκης: «Το ΕΒΕΧ στοχεύει στη θωράκιση του τοπικού μας προϊόντος».
23 χανιώτικες επιχειρήσεις συμμετείχαν στο Φόρουμ.
Γερές βάσεις για εποικοδομητική συνεργασία με πολλαπλά οφέλη για την τοπική οικονομία έθεσε για
μια ακόμη χρονιά το 8ο Παγκρήτιο Φόρουμ προώθησης κρητικών προϊόντων στα κρητικά ξενοδοχεία και
τα δίκτυα διανομής, το οποίο πραγματοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο
Κρήτης (ΔΕΚΚ), την Κυριακή 31 Μαρτίου.
Την έκθεση επισκέφτηκαν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων και ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής (κλπ)
Δημήτρης Μουντάκης.
 Ελκυστικά τα Κρητικά προϊόντα για τις αγορές Ασίας και Σαουδικής Αραβίας.
Επισημάνσεις σε εκδήλωση στο ΕΒΕΧ.
Στις μεγάλες δυνατότητες εξαγωγών ποιοτικών προϊόντων από την Κρήτη προς τις αγορές της Ασίας και
του Αραβικού κόσμου, αναφέρθηκαν οι διακεκριμένοι ομιλητές κατά την διάρκεια της εκδήλωσης με
θέμα «Εισαγωγή στις Εξαγωγές» που διοργάνωσε το απόγευμα της Τετάρτης 3 Απριλίου το Επιμελητήριο
,στην αίθουσα διαλέξεων «Δ. Γαγάνης» του φορέα.
Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν οι: Θεόδωρος Ξυπολιάς (Υπουργείο Εξωτερικών- Αραβικές αγορές),
Κωνσταντίνος Δασκαλόπουλος (Υπουργείο Εξωτερικών – Ασιατικές Αγορές), Αντώνης Γραβάνης (Γ.
Διευθυντής διεθνών εκθέσεων - Enterprice Greece), Ιουλία Δροσινού (Διεθνείς Σχέσεις Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) και Ιωάννης Γκιώνης (Εμπορικός Διευθυντής- Euler Hermes).
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αντώνης Ροκάκης είπε μεταξύ άλλων στην ομιλία του: «Τα τελευταία
χρόνια στη χώρα μας η εξωστρέφεια και η εξαγωγική διαδικασία προϊόντων και υπηρεσιών έχει
καταλάβει σημαντικό μέρος της εθνικής μας οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα θεωρείται και ως ένας βασικός
πυλώνας ανάπτυξης και εξόδου από την κρίση.
Η αλήθεια είναι πως τα κρητικά προϊόντα και δη τα χανιώτικα, είναι αρκετά ποιοτικά, έχουν
χαρακτηριστικά που ζητάνε οι αγορές και μπορούν να πάρουν την υπεραξία που τους αξίζει στο
εξωτερικό. Παρόλα αυτά, ακόμα και αυτό δεν φτάνει. Labels, branding, τυποποίηση, marketing
αποτελούν κυρίαρχα και μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία ενός εξαγώγιμου προϊόντος που θέλουμε να
βρίσκεται στο ράφι των αγορών, να έχει ζήτηση και να πωλείται επιτυχώς.
 Εκδήλωση στο ΕΒΕΧ για την χρηματοδότηση των εξαγωγικών επιχειρήσεων μέσω ΟΑΕΠ.
Ενημερωτική εκδήλωση, για την χρηματοδότηση των εξαγωγικών επιχειρήσεων μέσω των εργαλείων που
παρέχει ο ΟΑΕΠ, την ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων και το Πρόγραμμα “ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ”, θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Απριλίου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα «Δ. Γαγάνης» στον 4ο όροφο
του Επιμελητηρίου.
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Την εκδήλωση διοργανώνουν ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ), ο Οργανισμός Ασφάλισης
Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).
 Επιχειρηματική αποστολή στην Ντόχα του ΚΑΤΑΡ με συμμετοχή σε επιχειρηματικό Φόρουμ και B2B
συναντήσεις 1-3 Μαΐου 2019.
Το Επιμελητήριο Χανίων στο πλαίσιο των προσπαθειών του για ενημέρωση, προβολή και προώθηση των
τοπικών επιχειρήσεων σε νέες αγορές και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Κατάρ ( QCCI ), και στο πλαίσιο της Επίσκεψης του Υπουργού
Εξωτερικών, διοργανώνει επιχειρηματική αποστολή στη Ντόχα - Κατάρ την Τετάρτη 1η έως Παρασκευή
3η Μαΐου 2019.
Το επιχειρηματικό φόρουμ και οι επιχειρηματικές συναντήσεις (Β2Β) προγραμματίζονται να λάβουν
χώρα την Πέμπτη 2 Μαΐου 2019, σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Ντόχα.
 5η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ πΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GSS CVET, ΣΤΗΝ ΣΟΦΙΑ.
Από τις 7 έως τις 8 Μαρτίου 2019, πραγματοποιήθηκε στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Σόφιας
η πέμπτη συνάντηση εταίρων του έργου GSS CVET. Σημαντικά αποτελέσματα της συνάντησης ήταν οι
παρουσιάσεις του εκπαιδευτικού περιεχομένου που έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα, όπως έχει αναρτηθεί
στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης.
Το Επιμελητήριο Χανίων (ΕΤΑΝ), το οποίο εκπροσώπησε το μέλος του ΔΣ κ. Χρήστος Τσοντάκης,
συμμετέχει ως βασικός εταίρος στην υλοποίηση του προγράμματος μαζί με τα ΤΕΙ Κρήτης και το
Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση, από την Περιφέρεια Κρήτης. Συμμετέχουν επίσης
12 εξειδικευμένοι οργανισμοί που εκπροσωπούν ευρωπαϊκές οργανώσεις ιδρύματα επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και επιχειρήσεις στους τομείς της γεωθερμίας και των ηλιακών
εγκαταστάσεων.
 Το Επιμελητήριο Χανίων στο 1ο Διαβαλκανικό Φόρουμ στην Θεσσαλονίκη.
Στις εργασίες του 1ου Διαβαλκανικού Φόρουμ με τίτλο "Διαβαλκανικές Υποδομές & Δίκτυα
Συνανάπτυξης, Μοχλοί Προωθησης της Επιχειρηματικοτητας & Καινοτομίας", που πραγματοποιήθηκε
στην Θεσσαλονίκη στις 5 και 6 Απριλιου 2019, συμμετείχε το Επιμελητήριο Χανίων, μετα απο πρόκληση
της Υφυπουργού Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας - Θράκης), κ. Ελευθερίας Χατζηγεωργίου.
Κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας και
Ανάπτυξης κ. Ιωάννης Δραγασάκης.
Το Επιμελητήριο εκπροσώπησαν στο φόρουμ, ο Οικονομικός Επόπτης κ. Νίκος Ηλιάκης και ο Υπεύθυνος
Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων, κ. Δημήτρης Μουντάκης.
 «Startups. Από την ιδέα στην Παγκόσμια Αγορά» ο τίτλος βιβλίου του Λευτέρη Παπαγεωργίου που θα
παρουσιαστεί στα Χανιά.
Oι Εκδόσεις Φερενίκη και το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Κρήτης συνδιοργανώνουν με την
υποστήριξη του Επιμελητηρίου Χανίων, την παρουσίαση του πρώτου βιβλίου του Λευτέρη
Παπαγεωργίου:
«Startups. Από την ιδέα στην Παγκόσμια Αγορά», που θα πραγματοποιηθεί στo Καφέ “Κήπος” το
Σάββατο 13 Απριλίου 2019, στις 18:30.
Την εκδήλωση θα συντονίσει ο εκδότης Χρήστος Ζαμπούνης.
 Καταργείται η υποχρεωτική χρήση της εταιρικής σφραγίδας.
Καταργείται η ύπαρξη και χρήση εταιρικής σφραγίδας όπως έκανε γνωστό με εγκύκλιο της η Γενική
Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και
παρακαλεί την Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ της ΚΕΕΕ να προχωρήσει σε μια νέα ανακοίνωση για τις εταιρικές
σφραγίδες.
 Σε ισχύ ο νόμος για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.
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Από την Δευτέρα 15 Απριλίου τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 4601/2019(Α’44) με τίτλο «Εταιρικοί μετασχηματισμοί
και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου και λοιπές διατάξεις»
Το Πρώτο Τμήμα του νόμου (άρθρα 1-147) αφορά στους εταιρικούς μετασχηματισμούς και αποτελεί
μια προσπάθεια αφενός αναμόρφωσης του δικαίου των εταιρικών μετασχηματισμών και
αφετέρου συστηματοποίησης τους για πρώτη φορά σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο
 Ενημερωτική εκδήλωση για το GDPR στο ΕΒΕΧ.
«Ο Κανονισμός 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR) στην πράξη».
Ζητήματα εφαρμογής και σημερινές υποχρεώσεις συμμόρφωσης επιχειρήσεων και επαγγελματιών είναι
το θέμα της εκδήλωσης που συνδιοργανώνουν το Επιμελητήριο Χανίων, το Οικονομικό Επιμελητήριο
Ελλάδος - Τμήμα Δυτικής Κρήτης και η Ένωση Ξενοδόχων Νομού Χανίων την Μ. Πέμπτη, 25 Απριλίου
2019, ώρα 17:30, στην αίθουσα διαλέξεων «Δ. Γαγάνης» στον 4ο όροφο του ΕΒΕΧ.

ΜΑΙΟΣ 2019
 Σημαντικές επαφές της διοίκησης του Επιμελητηρίου Χανίων στο Κατάρ
Επιτυχημένη χαρακτήρισαν την αποστολή οι Χανιώτες επιχειρηματίες.
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Eλληνική επιχειρηματική αποστολή που πραγματοποιήθηκε από
1-3 Μαΐου στη Ντόχα του Κατάρ. Το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας – Κατάρ σε συνεργασία με το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Κατάρ και την υποστήριξη των Υπουργείων Εξωτερικών
Ελλάδας και Κατάρ διοργάνωσε το “Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Φόρουμ Ελλάδας – Κατάρ”, καθώς
και επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ Eλληνικών και Καταρινών εταιρειών στο Four Seasons Hotel
Doha.
Στους συνέδρους απευθύνθηκε με ομιλία του ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γιώργος Κατρούγκαλος, καθώς
και ο Υπουργός Εξωτερικών και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης του Κατάρ, Sheikh Mohammed bin
Abdulrahman Al Thani.
Το Επιμελητήριο Χανίων στο πλαίσιο των προσπαθειών του για ενημέρωση, προβολή και προώθηση των
τοπικών επιχειρήσεων σε νέες αγορές συμμετείχε στην επιχειρηματική αποστολή και στις B2B
συναντήσεις που έγιναν, ενώ ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Αντώνης Ροκάκης και ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής
Επιχειρήσεων Δημήτρης Μουντάκης εκπροσώπησαν το φορέα στο Κατάρ.
 Το μέλος του ΔΣ του ΕΒΕΧ Στράτος Μπαλαντίνος
Εκπροσώπησε το φορέα στον εορτασμό της εργατικής Πρωτομαγιάς.
Στο μνημείο Ειρήνης Εργαζομένων στο Πασακάκι πραγματοποιήθηκε και φέτος παρουσία πλήθους
κόσμου η καθιερωμένη εκδήλωση του εορτασμού της εργατικής Πρωτομαγιάς που διοργάνωσαν η
Δημοτική κοινότητα Μουρνιών και το Εργατικό Κέντρο.
 Σε 2,5 χρόνια θα είναι έτοιμο το ανοικτό κέντρο εμπορίου στα Χανιά.
Κοινή συνέντευξη Δήμου – ΕΒΕΧ.
Η ριζική λειτουργική και αισθητική ανάπλαση μιας μεγάλης περιοχής στο κέντρο της πόλης των Χανίων
θα γίνει πραγματικότητα μετά την έγκριση από το Υπ. Οικονομίας της πρότασης του Δήμου Χανίων και
του Επιμελητηρίου για την δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου (open mall).
Σε κοινή συνέντευξη τύπου που έδωσαν το μεσημέρι της Δευτέρας 20 Μαίου στο Επιμελητήριο ο
πρόεδρος του φορέα Αντώνης Ροκάκης, η αντιδήμαρχος Ελπίδα Τσιτσιρίδη και ο υπεύθυνος
συμβουλευτικής υποστήριξης και μέλος του ΔΣ και της ΔΕ του φορέα, Δημήτρης Μουντάκης,
αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στο χρονοδιάγραμμα του έργου, στον προϋπολογισμό και στις τεχνικές
λεπτομέρειες του.
Σε περίπου 2,5 χρόνια θα έχει δημιουργηθεί ένα νέο κέντρο επιχειρηματικότητας στο εμπορικό κέντρο
της πόλης των Χανίων
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Η πρόταση αναδείχτηκε δεύτερη στην βαθμολογία στον πανελλαδικό πίνακα, με τις 56 από το σύνολο
των 63 προτάσεων να εγκρίνονται από το ΕΠΑΝΕΚ, και αφορά όλη την περιοχή από την πλατεία 1866
μέχρι και την πλατεία Κοτζάμπαση που περιλαμβάνει τους δρόμους: Κορωναίου, Κορκίδη, Κριάρη,
Κόρακα, Μυλωνογιάννη και Καραισκάκη.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.660.000 ευρώ από τα οποία οι 270.000 ευρώ αφορούν
στο Επιμελητήριο, που αναλαμβάνει το έργο των αναπλάσεων των προσόψεων των 117 επιχειρήσεων οι
οποίες εντάχθηκαν και τα υπόλοιπα σε παρεμβάσεις σε υποδομές που θα γίνουν από τον Δήμο Χανίων.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
 Στο ΕΒΕΧ το Σάββατο 8 Ιουνίου
Εκδήλωση, για το νέο δίκαιο της ΑΕ και την νομοθεσία για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.
«Το νέο δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας μετά τον πρόσφατο Ν4548/2018 και η νέα νομοθεσία για τους
εταιρικούς μετασχηματισμούς (ν 4601/2019)» το θέμα της ενημερωτικής εκδήλωσης που θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Ιουνίου από τις 09:30 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι στην αίθουσα
διαλέξεων «Δ. Γαγάνης» του Επιμελητηρίου Χανίων. Αντίστοιχη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο
Επιμελητήριο Ρεθύμνου την Παρασκευή 7 Ιουνίου (17:00-21:00).
Τις εκδηλώσεις διοργανώνουν από κοινού το Τμήμα Δυτ. Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου, ο
Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Κρήτης, ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων, ο Δικηγορικός Σύλλογος
Ρεθύμνου, το Επιμελητήριο Χανίων- Υπηρεσία ΓΕΜΗ και το Επιμελητήριο Ρεθύμνου – Υπηρεσία ΓΕΜΗ.
 Αντώνης Ροκάκης: “Η επιμονή και η προσπάθεια έφερε την επιτυχία και τη δικαίωση”
Πάνω από 50 εκ. ευρώ για τους επιχειρηματίες της Κρήτης από το Μεταφορικό Ισοδύναμο!
Τεράστια επιτυχία για την Κρήτη και δικαίωση μιας πολύμηνης διεκδίκησης των Επιμελητηρίων και των
φορέων για την ένταξη του νησιού στο μέτρο του Μεταφορικού Ισοδυνάμου. Στα οφέλη
συγκαταλέγονται το αφορολόγητο και ακατάσχετο της οικονομικής ενίσχυσης, η εφαρμογή του μέτρου
για όλα τα προϊόντα και όχι για μερικά όπως ήταν αρχικά το σχέδιο του υπουργείου και το «άνοιγμα» για
εφαρμογή του μέτρου και σε άλλους τομείς.
Κατά τη συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας των τριών προέδρων των Επιμελητηρίων της Κρήτης και
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας κ. Σαντορινιό, έγινε η
παράδοση της μελέτης, καθώς και συζήτηση επί του μέτρου.
 Ανακοίνωση Επιμελητηρίου Χανίων: «Να υπάρξει πολιτική παρέμβαση για τους εργαζόμενους μαθητές
στους οποίους εργοδότες δεν επέτρεψαν την συμμετοχή τους στις πανελλήνιες».
 Με τη συμμετοχή του ΕΒΕΧ ως επικεφαλής εταίρου του έργου Interreg – Adrion
Συνάντηση στη Χίο της ομάδας διαχείρισης του έργου και του Διακρατικού Εργαστηρίου Δικτύωσης.
Με την συμμετοχή του Επιμελητηρίου Χανίων ως επικεφαλής εταίρου, πραγματοποιήθηκαν στις 6 και
7 Ιουνίου στην έδρα του INSULEUR (ΔΙΚΤΥΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ) στην
Χίο, η 3η Συνάντηση της Ομάδας Διαχείρισης Έργου (Steering committee meeting) καθώς και το 3ο
Διακρατικό Εργαστήριο Δικτύωσης (Τransnational Νetworking Workshop) του προγράμματος Innovagro
(Interreg - Adrion).
Κατά την διάρκεια των εργασιών, παρουσιάσθηκε από το Επιμελητήριο η πρόοδος του έργου,
συζητήθηκαν διάφορα διοικητικά θέματα όπως η έγκριση της 6άμηνης επέκτασης του έργου και οι
απαιτούμενες σχετικές ενέργειες, καθώς και ο σχεδιασμός των προσεχών δράσεων μέχρι την νέα
ημερομηνία λήξης του έργου τον Απρίλιο του 2020. Επίσης αναλύθηκαν λεπτομερώς τα επιμέρους
πακέτα εργασιών και οι υποχρεώσεις του κάθε εταίρου για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.
Το Επιμελητήριο Χανίων εκπροσώπησαν στην συνάντηση που φιλοξενήθηκε από το INSULEUR, το μέλος
του ΔΣ και Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων, κ. Δημήτρης Μουντάκης και
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ο διευθυντής της Εταιρίας Ανάπτυξης του Επιμελητηρίου και Υπεύθυνος του Εργου κ. Θοδωρής
Τσιμρικίδης.
 Με μέλη της Ένωσης Φροντιστών Μέσης Εκπαίδευσης συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ.
Με αντιπροσωπεία του ΔΣ της Ένωσης Φροντιστών Μέσης Εκπαίδευσης συναντήθηκε το απόγευμα της
Τετάρτης 12 Ιουνίου στο γραφείο του, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων Αντώνης Ροκάκης. Κατά τη
διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα προβλήματα του κλάδου, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο
φαινόμενο της «παραοικονομίας στη φροντιστηριακή εκπαίδευση», στους ασκούντες το επάγγελμα του
καθηγητή δίχως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και στη μεγάλη προβολή αυτών από τα τοπικά
ΜΜΕ. Το Επιμελητήριο θα μελετήσει σε συνεργασία με άλλους φορείς και υπηρεσίες τρόπους
αντιμετώπισης του προβλήματος.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
 Προτάσεις και νέους στόχους συζήτησε το νέο Δ.Σ. του ΕΕΔΕΓΕ στην Αθήνα
Προτάσεις κατέθεσε η εκπρόσωπος του ΕΒΕΧ κ. Λουπάκη
Πραγματοποιήθηκε προ ημερών η πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού
Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών. Η Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, ξεκινώντας δυναμικά τη θητεία τους, συζήτησαν τις προτάσεις τους και έθεσαν στόχους για
το έργο του Δικτύου.
Βασική προτεραιότητα, η εκπαίδευση των γυναικών επιχειρηματιών σε ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και
των γυναικών που θέλουν να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας. Η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων
αποτελεί μονόδρομο την εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, ενώ στο επίκεντρο αυτής της δράσης
θα βρίσκεται η περιφέρεια, καθώς στόχος του Δικτύου είναι να καλύψει τις ανάγκες σε όσο το δυνατόν
περισσότερες περιοχές.
Η εκπρόσωπος του ΕΒΕΧ
Η κ. Ασπασία Λουπάκη, μέλος του Δ.Σ. του ΕΕΔΕΓΕ ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Χανίων κατέθεσε
τις προτάσεις της στο Δίκτυο που αφορούν σε :
• Διοργάνωση διημερίδας "Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στον Ψηφιακό Κόσμο", με ομιλίες και βιωματικά
εργαστήρια
• Δημιουργία τηλεφωνικής Γραμμής Στήριξης της γυναίκας επιχειρηματία και δημιουργία ψηφιακής
πλατφόρμας
• Καθιέρωση βραβείων Γυναικείας Επιχειρηματικότητας (8-10 κατηγορίες)
• Δημιουργία χωρικών δικτύων (επαρχιακών, περιφερειακών κλπ) με σκοπό την εκπροσώπηση,
παρουσίαση, προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών των τοπικών συλλόγων και συνεταιρισμών.
 Επίσκεψη Διγαλάκη στο Επιμελητήριο Χανίων
Τον υποψήφιο βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία και πρώην πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, Βασίλη
Διγαλάκη υποδέχτηκε στο γραφείο του μαζί με μέλη του ΔΣ, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων
Αντώνης Ροκάκης.
Στη συζήτηση κυριάρχησαν τα ζητήματα της υποστελέχωσης του Επιμελητηρίου, της δημιουργίας
Επιτροπής Τουρισμού στην οποία θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι αναπτυξιακοί φορείς του νομού,
αλλά και η διασύνδεση του Πολυτεχνείου με την επιχειρηματική κοινότητα.
 Επίσκεψη Δ. Φραγκάκη στο Επιμελητήριο Χανίων
Τον υποψήφιο βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία και πρώην Γενικό Γραμματέα του Δήμου Χανίων Δημήτρη
Φραγκάκη υποδέχτηκε στο γραφείο του μαζί με μέλη του ΔΣ, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων
Αντώνης Ροκάκης.
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Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κ. Φραγκάκη στο Επιμελητήριο συζητήθηκαν αρκετά ζητήματα που
αφορούν την επιχειρηματική ανάπτυξη τόσο του Δήμου Χανίων, όσο και του νομού ευρύτερα, με
ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.
 Επίσκεψη Λ.Κουρουπάκη στο Επιμελητήριο Χανίων
Την υποψήφια βουλευτή με το Κίνημα Αλλαγής Λίτσα Κουρουπάκη υποδέχτηκε στο γραφείο του μαζί με
μέλη του ΔΣ, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων Αντώνης Ροκάκης.
«Η ανταλλαγή απόψεων για το επιχειρείν και την ανάπτυξη των Χανίων με την κα Κουρουπάκη ήταν
άκρως ενδιαφέρουσα και αρκετά ικανοποιητική», δήλωσε ο κ. Ροκάκης.
 Το Επιμελητήριο Χανίων επισκεφτηκε η Ντόρα Μπακογιάννη
Α.Ροκάκης: «Από Δευτέρα ψηλά στην ατζέντα της Ντόρας η ανάπτυξη της Κρήτης»
Την υποψήφια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη υποδέχτηκε στο γραφείο του μαζί
με μέλη του ΔΣ, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων Αντώνης Ροκάκης.
Τη φιλοεπενδυτική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ανέδειξε κατά τη διάρκεια της συζήτησης η Ντόρα
Μπακογιάννη, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός της ανάπτυξης, η οποία από ζητούμενο για τον
τόπο οφείλει να γίνει δεδομένο.
Μεταξύ άλλων, αμφότεροι αναφέρθηκαν σε ζητήματα που αφορούν το Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων
(ΕΠΙΧΕΙΠΑ), την ίδρυση Επιτροπής Τουρισμού με τη συμβολή και συμμετοχή όλων των αναπτυξιακών
φορέων του νομού, αλλά και την εξωστρέφεια του επιχειρείν κυρίως σε αγορές της Ευρώπης και του
Δυτικού κόσμου μέσα από ένα κεντρικό στρατηγικό πλάνο.
 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την
84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ζητά το ΕΒΕΧ.
Το μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός της χώρας και ένα από τα σημαντικότερα στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη, η ΔΕΘ, έρχεται στην 84η διοργάνωσή της, από τις 7 έως τις 15 Σεπτεμβρίου του 2019, να γράψει
ένα ακόμα λαμπρό κεφάλαιο στην ιστορία της. Το Επιμελητήριο Χανίων θα συμμετάσχει με δικό του
περίπτερο στον ειδικό χώρο των Επιμελητηρίων που έχει οριστεί από την ΚΕΕΕ.
Τα επιμέρους περίπτερα θα είναι από 4 έως 7 τμ.. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν με ανεξάρτητο
περίπτερο, δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στο περίπτερο του ΕΒΕΧ.
Το Επιμελητήριο θα επιχορηγήσει την συμμετοχή των επιχειρήσεων στο κεντρικό περίπτερο του ενώ να
σημειωθεί ότι η συμμετοχή στο περίπτερο του ΕΒΕΧ, δεν είναι μεταβιβάσιμη.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 01/8 2019 και θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.
 Α. Ροκάκης: «Πολιτιστικό επίκεντρο της Ευρώπης τα Χανιά»
• Στην τελική ευθεία για το 10ο Διεθνές Ετήσιο Συμβουλευτικό Forum "Πολιτιστικές Διαδρομές" του
Συμβουλίου της Ευρώπης,
• Συνέντευξη τύπου παρουσία της Γενικής Διευθύντριας του Συμβουλίου της Ευρώπης Snezana Markovic
και των συνδιοργανωτών.
Mε αφορμή την προετοιμασία για τη διεξαγωγή του 10ου Διεθνούς Ετήσιου Συμβουλευτικού Forum
"Πολιτιστικές Διαδρομές" του Συμβουλίου της Ευρώπης, το μεσημέρι της Τρίτης 23 Ιουλίου δόθηκε
συνέντευξη στο καφέ του Δημοτικού Κήπου Χανίων.
Παρούσα στη συνέντευξη τύπου ήταν η Γενική Διευθύντρια του Συμβουλίου της Ευρώπης κα. Snezana
Markovic που βρέθηκε στα Χανιά, εν όψει του 10ου Διεθνούς Συμβουλευτικού Forum «Πολιτιστικές
Διαδρομές» του Συμβουλίου της Ευρώπης, που θα διεξαχθεί μεταξύ 7-9 Οκτωβρίου 2020 στη πόλη μας.
Ο Δήμος Χανίων είναι συνδιοργανωτής του Forum μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης, το Επιμελητήριο
Χανίων και το EHICA.
 “Αγροτικός Αύγουστος 2019” «Μαθαίνω τα τοπικά προϊόντα, καταναλώνω τα τοπικά προϊόντα».
30 Ιουλίου - 6 Αυγούστου στη πλατεία 1866
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Η διοργάνωση – θεσμός για τον Δήμο Χανίων που πραγματοποιείται και φέτος στην Πλατεία 1866 ο
“Αγροτικός Αύγουστος 2019” ανοίγει τις «πύλες» του στα Χανιά , την Τρίτη 30 Ιουλίου και έως τις 6
Αυγούστου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και το
Επιμελητήριο Χανίων. Κεντρικό σύνθημά του «Μαθαίνω τα τοπικά προϊόντα, καταναλώνω τα τοπικά
προϊόντα».
Τα εγκαίνια του “Αγροτικού Αυγούστου” που θα διαρκέσει έως τις 6 Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν
την Τρίτη 30/7/2019, στις 20.00, στην Πλατεία 1866.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019
 Κάλεσμα συμμετοχής στην έκθεση «Ελληνική Μόδα – 100 χρόνια έμπνευσης και δημιουργίας» .
Το Επιμελητήριο Χανίων έχοντας πάντα ως βασική του προτεραιότητα την προβολή και την στήριξη των
Χανιωτών Επιχειρηματιών, καλεί τα μέλη του να δηλώσουν συμμετοχή στην έκθεση «Ελληνική Μόδα –
100 χρόνια έμπνευσης και δημιουργίας», στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», που
διοργανώνουν από τον Οκτώβριο 2019 το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και το Πελοποννησιακό
Λαογραφικό Ίδρυμα «Β. Παπαντωνίου».
 Αέρας αισιοδοξίας για τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας-Άρθρο του προέδρου ΕΒΕΧ
Α.Ροκάκη.
«Ο πρώτος μήνας της νέας Κυβέρνησης χαρακτηρίζεται δικαίως ελπιδοφόρος, ενώ ο αέρας της
αισιοδοξίας ήδη πλανάται τόσο στον επιχειρηματικό κόσμο, όσο και στην υπόλοιπη κοινωνία που βλέπει
να ενισχύεται σημαντικά στο μέτρο της λογικής και δίκαιης πραγμάτωσης των αιτημάτων της.
Η αισιοδοξία βέβαια έγκειται τόσο στον ίδιο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει
σηκώσει τα «μανίκια» από την πρώτη στιγμή, όσο και στην «ομάδα» του, που φαίνεται να συμπορεύεται
πιστά στην κατεύθυνση της άμεσης και αποτελεσματικής ανάπτυξης της χώρας.
Ο Πρωθυπουργός φάνηκε από την πρώτη στιγμή έτοιμος και με πλήρες σχέδιο να αναλάβει τα ηνία της
χώρας και να την οδηγήσει με σιγουριά και ασφάλεια ένα βήμα εμπρός. Οι προκλήσεις πολλές, τα
εμπόδια τεράστια, αλλά η αποφασιστικότητα και τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας Κυβέρνησης
δείχνουν ότι ως χώρα μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για την αποτελεσματικότητα των κινήσεων μας.
Η λαϊκή εντολή που έλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ισχυρή, αδιαμφισβήτητη και άξια σεβασμού απ’
όλα τα κοινοβουλευτικά και μη κόμματα. Είμαστε ακόμα στην αρχή μιας δύσκολης πορείας για η χώρα,
αλλά είναι στο χέρι μας να χρωματίσουμε αυτή την πορεία με τα χρώματα της ελπίδας, της επιτυχίας και
της δικαίωσης των πολυετών θυσιών μας.
Σε αυτή την προσπάθεια οφείλουμε όλοι να σταθούμε αρωγοί και στο ύψος των περιστάσεων
ενδυναμώνοντας σημαντικά τις πρωτοβουλίες για την πολιτική, οικονομική και κοινωνική ενίσχυση της
χώρας μας στο ευρωπαϊκό αφενός και παγκόσμιο αφετέρου γίγνεσθαι.
 Στο Επιμελητήριο Χανίων η πρέσβειρα του Μαυροβουνίου
Με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χανίων Αντώνη Ροκάκη συναντήθηκε η πρέσβειρα του
Μαυροβουνίου κ. Άνα Βουκαντίνοβιτς στο ΕΒΕΧ την Πέμπτη 8 Αυγούστου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που άπτονται της επιχειρηματικής
διασύνδεσης των δύο χωρών, αλλά και το πώς μέσα από συντονισμένες και στρατηγικές κινήσεις μπορεί
να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο το φιλοεπενδυτικό κλίμα που επικρατεί μεταξύ Ελλήνων και
Μαυροβούνιων επιχειρηματιών.
 Επιστολή Προέδρου ΕΒΕΧ σε Υπουργό Υγείας για την απομάκρυνση της μοτοσυκλέτας άμεσης
επέμβασης του ΕΚΑΒ.
Αναφέρει ο κ. Ροκάκης: «Τις τελευταίες ημέρες υπάρχει έντονη ανησυχία στα Χανιά λόγω της απόφασης
της Διοίκησης του ΕΚΑΒ να απομακρύνει την μοτοσυκλέτα από την περιοχή μας , η οποία ως γνωστόν
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αποτέλεσε ένα πάγιο αίτημα των Χανιωτών και μια μεγάλη βοήθεια για τον τόπο μας (απομακρύνθηκε
από τα Χανιά στις 20 Αυγούστου 2019).
Η ανάγκη για την ύπαρξη της μοτοσυκλέτας του ΕΚΑΒ στα Χανιά είναι αρκετά μεγάλη.
Η απόφαση της διοίκησης του ΕΚΑΒ να αφήσει τα Χανιά δίχως μοτοσυκλέτα άμεσης επέμβασης μας
βρίσκει αντίθετους, ενώ θεωρούμε πως είναι αδικαιολόγητη και με αρνητικές συνέπειες για τον τόπο
μας.
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας».
Ο πρόεδρος και το ΔΣ του ΕΒΕΧ συγχαίρουν τους επιτυχόντες μαθητές.
Ο Πρόεδρος και το ΔΣ του Επιμελητηρίου Χανίων εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια στους
επιτυχόντες μαθητές των πανελλήνιων εξετάσεων. “Ευχόμαστε να έχετε πρόοδο στις σχολές που θα
μαθητεύσετε και να εκπληρώσετε τους στόχους σας. Στους μαθητές δε, που δεν κατάφεραν να εισαχθούν
σε κάποια σχολή, ευχόμαστε να μην σταματήσουν τον αγώνα τους και να προσπαθήσουν πάλι μέχρι να
καταφέρουν αυτό που επιθυμούν».

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
 «Τώρα είναι η ευκαιρία μας»- Ανακοίνωση προέδρου ΕΒΕΧ
Η πλήρης άρση των capital controls αποτελεί ένα αδιαμφισβήτητα σημαντικό και αισιόδοξο γεγονός για
την οικονομία της χώρας μας. Τα τελευταία χρόνια, της ύφεσης, των μνημονίων και φυσικά της επιβολής
των capital controls αποτέλεσαν ισχυρό εμπόδιο, τόσο για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, όσο και
την ώθηση της επιχειρηματικότητας στην ελληνική επικράτεια. Τη θέση της ελπίδας και της
σταθερότητας, επί χρόνια είχε πάρει η αβεβαιότητα, η καχυποψία και η αμφισβήτηση της αξιοπιστίας
μας. Πλέον, μετά από 9 χρόνια θυσιών, είμαστε στην ευχάριστη θέση να βλέπουμε πως το κλίμα αλλάζει
και γίνεται ευνοϊκότερο για εμάς, οι Ευρωπαίοι εταίροι μας μας αντιμετωπίζουν με θετικό πρόσημο, ενώ
ταυτόχρονα η πολυπόθητη αξιοπιστία της χώρας αρχίζει να αποκαθίσταται».
 Πρώτο βήμα για συνεργασία Επιμελητηρίου Χανίων και ΕΟΤ.
Τα γραφεία του ΕΟΤ επισκέφτηκε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων Αντώνης Ροκάκης, προκειμένου
να συζητήσει τόσο με την Πρόεδρο κ. Άντζελα Γκερέκου, όσο και με τον Γενικό Γραμματέα κ. Δημήτρη
Φραγκάκη, τις προοπτικές του τουριστικού προϊόντος στα Χανιά.
Στη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού συζητήθηκε η πορεία
των τουριστικών αφίξεων και εισπράξεων την φετινή περίοδο, η ανάγκη εμπλουτισμού του τουριστικού
προϊόντος των Χανίων με νέες εμπειρίες για τον ταξιδιώτη και φυσικά η ανάγκη υλοποίησης
συγκεκριμένων υποδομών που θα υποστηρίξουν αυτήν την στρατηγική.
 Κοινή επιστολή ΕΒΕΧ, Ξενοδόχων, ΟΕΕ Δυτ. Κρήτης στον Πρωθυπουργό για τον ΒΟΑΚ
Να προχωρήσει επιτέλους η κατασκευή του νέου Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης καθώς και να βελτιωθεί
γενικότερα η κατάσταση του οδικού δικτύου στο νησί ζητούν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
το Επιμελητήριο Χανίων, η Ένωση Ξενοδόχων Ν. Χανίων και το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Κρήτης.
 Μήνυμα προέδρου ΕΒΕΧ για την έναρξη της σχολικής χρονιάς
«Η παιδεία δικαίως χαρακτηρίζεται ως το Α και το Ω στη ζωή ενός Ανθρώπου και γι’ αυτό οφείλουμε ως
κοινωνία να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά, ώστε να την διαφυλάξουμε και να τη μεταλαμπαδεύσουμε
στους νέους μας.
Η νέα σχολική χρονιά που τώρα αρχίζει κουβαλά νέες ελπίδες και όνειρα για τον κάθε μαθητή, αλλά και
την ίδια την πολιτεία που αύριο θα στελεχωθεί από τους νέους μας.
Εκ μέρους του ΔΣ του Επιμελητηρίου Χανίων εκφράζω τις θερμότερες ευχές μας για μια καλή σχολική
χρονιά!».
 Στα Χανιά η επόμενη Γ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.
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Δηλώσεις Α. Ροκάκη – Κ. Μίχαλου.
Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε προ ημερών η
καθιερωμένη, λόγω της ΔΕΘ, Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν μεταξύ άλλων η Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕ ο υπουργός Οικονομικών, κ.
Χρήστος Σταϊκούρας, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Γιάννης Βρούτσης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
κ. Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Δημήτρης Οικονόμου,
ο γενικός γραμματέας Εμπορίου του υπ. Ανάπτυξης, κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης κ.α.
Στο πλαίσιο της συνέλευσης της ΚΕΕΕ ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων Αντώνης Ροκάκης εξέφρασε
την ικανοποίηση του για τις πρώτες ημέρες της Κυβέρνησης σε σχέση με το επιχειρείν, ενώ ανέφερε
μεταξύ άλλων ότι: «το σχέδιο για ανάπτυξη που είναι ένα εκ των βασικότερων ζητούμενων της
ελληνικής οικονομίας, βλέπουμε πως αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Δεν μπορούμε παρά να
είμαστε ως εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου αρωγοί σε αυτή την εθνική προσπάθεια, ώστε
να πετύχουμε άμεσα και σταθερά αποτελέσματα».
Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, όσο και ο Πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Χανίων, ανακοίνωσαν στο σώμα πως η επόμενη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων θα γίνει στα Χανιά εντός του 2019.
 Συνάντηση στην Αντιπεριφέρεια και το Δήμο Χανίων ενόψει του “1st Chania Cadet European Judo Cup
2019”.
• Μεταξύ των διοργανωτών το ΕΒΕΧ, με παρέμβαση του οποίου ήρθε το Τουρνουά στα Χανιά.
Το Μέγαρο της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων επισκέφτηκαν προ ημερών στελέχη της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Τζούντο με αφορμή τη διεξαγωγή του διεθνούς Τουρνουά “1st Chania Cadet European Judo
Cup 2019” για αθλητές και αθλήτριες κάτω των 18 ετών, καθώς επίσης και του διεθνούς προπονητικού
camp. Οι δυο αυτές αθλητικές διοργανώσεις θα πραγματοποιηθούν στην πόλη των Χανίων από τις 5 έως
τις 10 Οκτωβρίου 2019.
 Στην 84η ΔΕΘ συμμετείχε το Επιμελητήριο Χανίων
Α. Ροκάκης «Συνεργάτης του κάθε επιχειρηματία το ΕΒΕΧ»
Με δικό του περίπτερο το «Chania Values» που φιλοξένησε έξι χανιώτικες επιχειρήσεις συμμετείχε το
Επιμελητήριο Χανίων στην 84η ΔΕΘ τον μεγαλύτερο και παλαιότερο εκθεσιακό θεσμό της χώρας.
Το ΕΒΕΧ εκπροσώπησαν στη ΔΕΘ, ο Πρόεδρος του Αντώνης Ροκάκης και το μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου και Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων του φορέα Δημήτρης
Μουντάκης.
Στο περίπτερο του Επιμελητηρίου Chania Values στο οποίο προβλήθηκε η Χανιώτικη επιχειρηματικότητα
συμμετείχαν οι ακόλουθες επιχειρήσεις:
• Ανώνυμος Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. «ΑΝΕΚ LINES»
• Ένωση Ξενοδόχων Νομού Χανίων
• Εταιρεία Αναπτύξεως Επαρχίας Αποκορώνου Α.Ε. «ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ. Α.Ε.»
• Κοινοπραξία Ναυτικών Εταιριών Κρητικές Ημερήσιες Κρουαζιέρες «Cretan Daily Cruises»
• Μονάδα Βιομηχανικών Ιατρικών Αερίων Κρήτης «ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε.»
• Ροκάκης Α.Ε. «Crete Fish S.A.»
• Terra Creta Ανώνυμος Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρεία
 Εθιμοτυπική επίσκεψη προέδρου ΕΒΕΧ στο νέο Αντιπεριφερειάρχη.
Το νέο Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκο Καλογερή επισκέφτηκε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων
Αντώνης Ροκάκης συνοδευόμενος από το μέλος του ΔΣ Σπύρο Παπακαστρίσιο. Κατά την εθιμοτυπική
επίσκεψη τόσο ο κ. Ροκάκης όσο και ο κ. Παπακαστρίτσιος ευχήθηκαν στον κ. Καλογερή να έχει μια καλή
και εποικοδομητική θητεία για το καλό της Περιφερειακής Ενότητας. Επίσης συζήτησαν και το
επερχόμενο συνέδριο των «Πολιτιστικών διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης» που θα γίνει στα
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Χανιά το 2020, ενώ ταυτόχρονα ο κ. Ροκάκης εξέφρασε τη σιγουριά του για μια καλή συνεργασία των
δύο πλευρών!
Το Επιμελητήριο Χανίων ενημερώνει τα μέλη του για το επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και
πιστοποίησης 7.000 εργαζομένων της ΕΣΕΕ.
 Συγχαρητήριο μήνυμα προέδρου ΕΒΕΧ στον επίτιμο πρόξενο της Μολδαβίας στη Κρήτη.
Συγχαρητήριο μήνυμα απέστειλε ο Πρόεδρος και εκ μέρους του ΔΣ του Επιμελητηρίου Χανίων Αντώνης
Ροκάκης με αφορμή την ανακοίνωση της αναγνώρισης του Ιωάννη Θεοδωρογλάκη ως Επίτιμου Πρόξενου
της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στην Περιφέρεια Κρήτης με έδρα τα Χανιά.
 Το Επιμελητήριο Χανίων ενημερώνει τα μέλη του για το επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και
πιστοποίησης 1250 εργαζομένων της ΕΣΕΕ.
 Από το Επιμελητήριο
Για δεύτερη χρονιά το επιχειρηματικό φόρουμ.
Το Επιμελητήριο Χανίων έρχεται για δεύτερη χρονιά φέτος και διοργανώνει στις 2-3 Νοεμβρίου 2019, το
δεύτερο “Chania Business Forum” με τη συμμετοχή διακεκριμένων εισηγητών. Υπενθυμίζεται ότι μια
ημέρα πριν θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στα Χανιά και η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.
Οι εργασίες του επιχειρηματικού φόρουμ θα έχουν ελεύθερη είσοδο για να μπορεί να τις
παρακολουθήσει ελεύθερα όποιος επιθυμεί. Περισσότερες πληροφορίες τις επόμενες ημέρες.
 Από το ΕΒΕΧ και την ΕΤΑΝ νέο σχέδιο κατάρτισης εκπαιδευτών στον Αγροδιατροφικό τομέα.
Αν. Ροκάκης: «Βαρύτητα στην εκπαίδευση για τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας».
Το Επιμελητήριο Χανίων και η Εταιρία Ανάπτυξης του ΕΒΕΧ ενημερώνουν για το νέο Χρηματοδοτούμενο
Σχέδιο Κατάρτισης Εκπαιδευτών στον Αγροδιατροφικό Τομέα με τίτλο «INeA: INnovative pathways for
Agroalimentary products of Chania», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1.
Σκοπός του σχεδίου είναι οι εκπαιδευτές που σχετίζονται με τον Αγροδιατροφικό Κλάδο να καταρτιστούν
σε συναφή γνωστικά αντικείμενα σε φορείς του εξωτερικού.
Η υλοποίηση του προγράμματος θα ξεκινήσει τους πρώτους μήνες του 2020 και θα ολοκληρωθεί στις 30
Νοεμβρίου 2020, ενώ το ύψος της επιχορήγησης θα ανέρχεται κατ’ ανώτατο στο ποσό των 33.830 ΕΥΡΩ.
 Με πλούσια επιχειρηματική ατζέντα συνεδρίασε το Π.Ε.Σ. Κρήτης στον Άγιο Νικόλαο
Με πλούσια ατζέντα και με βασικούς στόχους τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της
καινοτομίας, την αύξηση της απασχόλησης και την αναζωογόνηση των τοπικών αγορών συνεδρίασε το
Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο (Π.Ε.Σ.) Κρήτης στις 23 Σεπτεμβρίου, στο Επιμελητήριο
Λασιθίου, στον Άγιο Νικόλαο.
Στο πλαίσιο του συμβουλίου ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων Αντώνης Ροκάκης δήλωσε:
“Η σημαντικότητα του σημερινού συμβουλίου έγκειται τόσο στα θέματα που συζητήθηκαν, όσο και
στις αποφάσεις που πάρθηκαν ομόφωνα, οι οποίες στοχεύουν αφενός στη λύση ή πίεση για λύση των
προβλημάτων (πχ μεταφορικό ισοδύναμο), και αφετέρου στην ώθηση της συνεργασίας των
Επιμελητηρίων με άλλους φορείς, όπως τα ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης. Θέλουμε και πιστεύουμε
ότι σύντομα οι προσπάθειες μας θα πιάσουν τόπο και θα έχουμε αποτελέσματα αντάξια των
προσδοκιών μας”.
 Διαπιστώσεις σε σύσκεψη στο Δικηγορικό Σύλλογο.
Μια ανάσα από την λειτουργία του το Κ.Ε.Ε.Δ.
Α. Ροκάκης: «Κέρδος για την κοινωνία το κέντρο».
Η πορεία υλοποίησης του Κ.Ε.Ε.Δ. (Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών Κρήτης) το θέμα της
σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου στα Χανιά με τη συμμετοχή
των φορέων που συμμετέχουν στη δημιουργία του.
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Στο πλαίσιο της σύσκεψης ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων Αντώνης Ροκάκης τόνισε μεταξύ
άλλων: «Το ΚΕΕΔ αποτελεί ένα σημαντικό και αναγκαίο βήμα για την επίλυση διαφορών πριν τη
δικαστική οδό. Έτσι, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα χωρίς να μπουν στη διαδικασία της δικαστικής
διαμάχης και με την βοήθεια του Διαμεσολαβητή, να λύνουν τις διαφορές τους, να συμφωνούν και τα
συμφωνηθέντα να έχουν πραγματική ισχύ. Τόσο μακροπρόθεσμα, όσο και βραχυπρόθεσμα τα
αποτελέσματα του ΚΕΕΔ θα φανούν, κάτι που θα αποτελεί κέρδος για την κοινωνία».
 «Πάμε Λιμάνι» το θέμα του 1ου Πανελλήνιου νησιωτικού σχολικού διαγωνισμού.
Με τη συνεργασία του ΕΒΕΧ και την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας.
Το Επιμελητήριο Χανίων, ο Οργανισμός Ηλεκτρικών Σκαφών Ελλάδος και ο Επιμελητηριακός Όμιλος
Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ) με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και
υπό την αιγίδα των Υπουργείων, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Τουρισμού και
Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας συνδιοργανώνουν τον 1ο Πανελλήνιο Νησιωτικό Σχολικό
Διαγωνισμό με τίτλο «Πάμε Λιμάνι» και θέμα τα ηλεκτρικά σκάφη και πλοία. Οι αγωνιστικές φάσεις του
διαγωνισμού διεξάγονται σε λιμάνια ανά την Ελλάδα και ο ακριβής χρόνος διεξαγωγής του, υπολογίζεται
σε εννέα μήνες και ειδικότερα από τις 23 Σεπτεμβρίου 2019 έως και τις 13 Ιουνίου 2020.
 Από τον Enterprise Greece
Επιχειρηματικές αποστολές σε Σιγκαπούρη και Σεούλ.
Το ΕΒΕΧ ζητά από τα μέλη του εκδήλωση ενδιαφέροντος.
O Οργανισμός Enterprise Greece σε συνέχεια της δράσης του για την ενίσχυση της παρουσίας ελληνικών
επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων και ποτών στις αγορές της Ν. Κορέας και Σιγκαπούρης
προγραμματίζει επιχειρηματική αποστολή στη Σεούλ και τη Σιγκαπούρη για τις 16 με 22 Νοεμβρίου
του 2019.
Το Επιμελητήριο Χανίων έχοντας πάντα ως βασική του προτεραιότητα την προβολή και την στήριξη των
Χανιωτών Επιχειρηματιών, καλεί τα μέλη του να δηλώσουν συμμετοχή στην διοργάνωση.
Οι επιχειρηματικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τα γραφεία Οικονομικών &
Εμπορικών Υποθέσεων Σεούλ & Σιγκαπούρης, με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Νοτίου
Κορέας (KCCI) και το Singapore Business Federation (SBF) στη Σιγκαπούρη.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
 Στα Χανιά το 1ο Διεθνές Τουρνουά Τζούντο
Αρωγός το Επιμελητήριο Χανίων
Το Επιμελητήριο Χανίων στέκεται αρωγός και συμπαραστάτης στο διεθνές τουρνουά τζούντο με την
επωνυμία «1st Chania Cadet European Judo Cup 2019».
Εκπρόσωποι από 25 χώρες θα βρεθούν στην πόλη μας το αμέσως προσεχές διάστημα, για το τουρνουά
που διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο, με τη συμβολή και του ΕΒΕΧ.
Με αφορμή το τουρνουά, στα Χανιά θα βρεθούν μεταξύ άλλων, ο Πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα κ.
Yasuhiro Shimizu αλλά και ο Ρώσος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τζούντο (EJU), κ. Sergey
Soloveychik.
 Στα Χανιά το 1ο Διεθνές Τουρνουά Τζούντο.
Αρωγός το Επιμελητήριο Χανίων.
Α. Ροκάκης: «Καλώ τους Χανιώτες να δουν από κοντά αυτό το αθλητικό γεγονός»
Συνέντευξη Τύπου με αφορμή το Cadet European Judo Cup 2019 που θα γίνει για πρώτη φορά στα Χανιά
(5-6 Οκτωβρίου), δόθηκε στο κτήριο της Αντιπεριφέρειας Χανιών. Παραβρέθηκαν ο αντιπεριφερειάρχης
Χανίων, Νίκος Καλογερής, ο αντιδήμαρχος Χανίων, Στυλιανός Μιχαηλάκης, ο πρόεδρος της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Τζούντο, Γιάννης Καφενταράκης, ο αντιπρόεδρος της ΕΟΤ, Δημήτρης Θεοδωρογλάκης, ο

22

πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου, Αντώνης Ροκάκης αλλά και ο αντιπρόεδρος στο εμπορικό
τμήμα του ΕΒΕΧ, Χρήστος Τσοντάκης.
Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στα πολύπλευρα ωφέλη της φιλοξενίας μιας τόσο σημαντικής διοργάνωσης
στα Χανιά, αλλά και στην πιθανότητα συνέχισης της συνεργασίας για την πραγματοποίηση στην πόλη και
ακόμη μεγαλύτερων events του τζούντο.
 Με τη συμμετοχή του ΕΒΕΧ ως επικεφαλής εταίρου του έργου Interreg - Andrion
Συνάντηση στην Ιταλία της ομάδας διαχείρισης και του Διακρατικού Εργαστηρίου Δικτύωσης.
Με την συμμετοχή και υπό την γενική εποπτεία του Επιμελητηρίου Χανίων ως επικεφαλής εταίρου,
πραγματοποιήθηκαν στις 26, 27 και 28 Σεπτεμβρίου στην έδρα της Ομοσπονδίας Αγροτών Ιταλίας (CIA)
στην Φότζια, η 4η Συνάντηση της Ομάδας Διαχείρισης Έργου (Steering committee meeting) το 4ο
Διακρατικό Εργαστήριο Δικτύωσης (Τransnational Νetworking Workshop) και η 2η Εκδήλωση
Εξωστρέφειας (Extroversion Event) του προγράμματος Innovagro (Interreg - Andrion).
Κατά την διάρκεια των εργασιών πραγματοποιήθηκαν γόνιμες συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων
καθώς και παρουσιάσεις Εμπειρογνωμόνων στον Αγροδιατροφικό Κλάδο σχετικά με το θέμα του
Βιωματικού Τουρισμού (Experiential Tourism) ενώ, πραγματοποιήθηκαν και επιτόπιες επισκέψεις σε
ενδεικτικές μονάδες.
Το Επιμελητήριο Χανίων εκπροσώπησε στην συνάντηση ο Διευθυντής της Εταιρίας Ανάπτυξης του
Επιμελητηρίου και Υπεύθυνος του Εργου κ. Θοδωρής Τσιμρικίδης.
 Με μεγάλη επιτυχία το 1ο διεθνές τουρνουά τζούντο.
Α. Ροκάκης: «Τα Χανιά έχουν ταυτότητα αθλητισμού και φιλόξενο πνεύμα».
Παρουσία του Υφυπουργού Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, του υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Βασίλη Διγαλάκη, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μανούσου Βολουδάκη, του
Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, Νικόλαου Καλογερή, του Δημάρχου Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, του
πρέσβη επί τιμή, Κυριάκου Ροδουσάκη, του Πρέσβη της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, Γιασουχίρο Σιμίζου και
εκπροσώπων τοπικών φορέων, πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο του Κλαδισού, η τελετή
έναρξης του Cadet European Judo Open 2019. Η διοργάνωση άνοιξε το Σάββατο 5 Οκτωβρίου τις πύλες
της στα Χανιά και παρά το πλήγμα που δέχθηκε από την κατάρρευση του ταξιδιωτικού κολοσσού Thomas
Cook, συγκέντρωσε αθλητές και αθλήτριες από 18 χώρες.
 Ενημερωτική εκδήλωση και B2B για τις προοπτικές της αγοράς της Μολδαβίας.
Στο ΕΒΕΑ τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου.
Το Επιμελητήριο Χανίων ενημερώνει τα μέλη του ότι την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 9:30 στο
ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7, 5ος όροφος, Αθήνα) θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση για την οικονομία
της Μολδαβίας από την Μολδαβική Αντιπροσωπεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της
χώρας.
Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των Ελλήνων επιχειρηματιών για τις προοπτικές και τις
δυνατότητες που παρουσιάζει η εν λόγω αγορά, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν
επιχειρηματικές επαφές (B2B meetings) μεταξύ Ελλήνων και Μολδαβών επιχειρηματιών, με σκοπό την
ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας.
 Παρουσία της ΓΓ Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων
Συνεδρίασε το ΔΣ της ΕΕΔΕΓΕ στην Αθήνα
Το ΕΒΕΧ εκπροσώπησε το μέλος του ΔΣ του φορέα Ασπασία Λουπάκη
Πραγματοποιήθηκε προ ημερών στην Αθήνα συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΕΔΕΓΕ στην Κεντρική Ένωση
Επιμελητηρίων Ελλάδος, με προσκεκλημένη την Γενική Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας
Φύλων, κ. Μαρία Συρεγγέλα. To EEΔΕΓΕ αποτελεί το μόνο θεσμοθετημένο φορέα στήριξης της γυναικείας
επιχειρηματικότητας μιας και το διοικητικό του συμβούλιο αποτελείται από εκλεγμένες επιχειρηματίες
από τα 52 Επιμελητήρια της χώρας.
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 INNOVAGRO ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
Το Επιμελητήριο Χανίων, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου INNOVAGRO, στόχος του οποίου είναι η
προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό κλάδο, με απώτερο σκοπό
την εξωστρέφεια και διεθνοποίηση των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων, διοργανώνει το Σάββατο
02/11/2019 και ώρα 10.00 μ.μ. - 18.00μ.μ. στην Πύλη Σαμπιονάρα, Μίνωος & Επιμενίδου.
3η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
« Ενίσχυση των Δεσμών μεταξύ
του Τουριστικού και του Αγροδιατροφικού Κλάδου»
Στην Εκδήλωση θα παρευρεθούν φορείς του Αγροδιατροφικού & Τουριστικού Κλάδου (Επιχειρήσεις,
Επιμελητήρια, Ενώσεις Τουριστικών Καταλυμάτων), Ερευνητικά & Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και
Περιφερειακές Αρχές από τις ακόλουθες χώρες : Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Σερβία, Αλβανία.
 Ενημερωτικό Φόρουμ για το INNOVAGRO
Το Επιμελητήριο Χανίων, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου INNOVAGRO διοργανώνει την Παρασκευή,
01/11/2019, και ώρα 18.00 στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων
Ενημερωτικό Φόρουμ: «INNOVAGRO INFODAY»
με αντικείμενο την παρουσίαση των στόχων, των δράσεων, και των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων του
έργου.
 Συνάντηση προέδρου ΕΒΕΧ – Π. Δήμα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων και Νεανίδων στα
Χανιά
Με τον Πύρρο Δήμα συναντήθηκε προ ημερών ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων Αντώνης Ροκάκης,
με τον οποίο είχε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για την δυνατότητα συνδιοργάνωσης του Πανελλήνιου
Πρωταθλήματος Εφήβων και Νεανίδων της Άρσης Βαρών στα Χανιά, την άνοιξη του 2020.
Αμέσως μετά τη συνάντηση ο κ. Ροκάκης δήλωσε:
«Η Άρση Βαρών είναι ένα άθλημα που έχει χαρίσει μεγάλες συγκινήσεις και χαρές σε όλο τον απανταχού
της Γης Ελληνισμό! Το να διοργανωθεί στα Χανιά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων και Νεανίδων,
είναι κάτι που μας τιμά και για το λόγο αυτό ως Επιμελητήριο Χανίων θα είμαστε αρωγοί αυτής της
προσπάθειας! Όπως έχω τονίσει επανειλημμένως, πολιτισμός – αθλητισμός και επιχειρείν είναι έννοιες
που μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά και φέρουν όμορφα και σημαντικά αποτελέσματα».
 Υποχρέωση εγγραφής στο κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων.
Το Επιμελητήριο Χανίων ενημερώνει τα μέλη του ότι το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων είναι
ένα ηλεκτρονικό μητρώο το οποίο έχει δημιουργηθεί, μέσω διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής και
τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Σε αυτό, όλα τα νομικά πρόσωπα και όλες
οι νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που
φορολογείται στην Ελλάδα υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα εκ του νόμου απαιτούμενα στοιχεία των
πραγματικών δικαιούχων τους.
Σκοπός του Κεντρικού Μητρώου είναι η άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό
δικαιούχο, στο πλαίσιο της διαφάνειας των εταιρικών οντοτήτων και των παρεμφερών νομικών
μορφωμάτων, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της χρησιμοποίησής τους για ξέπλυμα
χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Στόχος της Ε.Ε. είναι η διασύνδεση των εθνικών
Μητρώων Πραγματικών Δικαιούχων μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας έως τις 10 Μαρτίου
2021.
 Στη Κίσσαμο για τον εορτασμό του «ΟΧΙ» ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έγιναν οι εκδηλώσεις της εθνικής επετείου της
28ης Οκτωβρίου στο Καστέλι Κισσάμου.
“Η Κίσαμος δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης είναι ένας τόπος με τον οποίο προσωπικά με συνδέουν πολλά, τον
αγαπώ ιδιαίτερα και είναι πάντα μεγάλη η ικανοποίηση που παίρνω όταν μπορώ να συμμετέχω σε αυτές
τις γιορτές, έξω από την πρωτεύουσα, στην ελληνική περιφέρεια. Και χαίρομαι γιατί και η συμμετοχή του
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κόσμου ήταν μαζικότατη και νομίζω ότι και εδώ πέρα από την Κίσαμο, εκπέμπεται αυτό το νέο μήνυμα
εθνικής ενότητας και αισιοδοξίας που τόσο έχουμε ανάγκη».
Το Επιμελητήριο Χανίων εκπροσώπησε στη γενέτειρά του, ο Πρόεδρος του φορέα Αντώνης Ροκάκης.
 Στο πλαίσιο του διακρατικού έργου INNOVAGRO
Διήμερο εκδηλώσεων στα Χανιά
Το Επιμελητήριο Χανίων (ΕΒΕΧ), ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου INNOVAGRO, το οποίο στοχεύει στην
Ανάπτυξη ενός καινοτόμου δικτύου προώθησης της εξωστρέφειας των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων
στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου, θα διοργανώσει μια σειρά εκδηλώσεων στα Χανιά, το διήμερο 1
και 2 Νοεμβρίου 2019.
Κύριος σκοπός των INNOVAGRO εκδηλώσεων είναι η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ του τουριστικού
(γαστρονομικός τουρισμός) και του αγροδιατροφικού κλάδου, με την συμμετοχή συναφών επιχειρήσεων
και ενδιαφερομένων φορέων από την Ελλάδα, Ιταλία (Πούλια & Βασιλικάτα), Σλοβενία, Σερβία, και
Αλβανία.
H Γ.Σ. της Κ.Ε.Ε.Ε.
Για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά η Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Ε.Ε. 1-2 Νοεμβρίου στο
Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης». Στις διήμερες εργασίες της Γ.Σ. θα συμμετάσχουν 59 Επιμελητήρια και θα
συζητήσουν διάφορα οικονομικά θέματα ημερήσιας διάταξης.
Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας των εκδηλώσεων περιλαμβάνει έναρξη της Γ.Σ. της Κ.Ε.Ε.Ε. και με
τη λήξη της, έναρξη του infoday του διακρατικού προγράμματος innovagro.
Η δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων ξεκινά με το 2ο μέρος της Γ.Σ. της Κ.Ε.Ε.Ε. και αμέσως μετά τη λήξη
των εργασιών της αρχίζουν οι εργασίες του 2ου Chania Business Forum.
 Στο πλαίσιο του INNOVAGRO
5o Διακρατικό Εργαστήριο Δικτύωσης
Το Επιμελητήριο Χανίων (ΕΒΕΧ), ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου INNOVAGRO θα οργανώσει το 5ο
Διακρατικό Εργαστήριο Δικτύωσης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων INNOVAGRO, οι οποίες θα
πραγματοποιηθούν στα Χανιά το διήμερο 1 και 2 Νοεμβρίου 2019.
Το 5ο Διακρατικό Εργαστήριο Δικτύωσης θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Χανίων την Παρασκευή
1 Νοεμβρίου 2019 (10:00 – 14:00), με την συμμετοχή σχετικών εμπειρογνωμόνων από την Ελλάδα,
Ιταλία, Σλοβενία, Σερβία και Αλβανία.
 Στο πλαίσιο του INNOVAGRO
3η Διακρατική εκδήλωση εξωστρέφειας
Το Επιμελητήριο Χανίων (ΕΒΕΧ) θα διοργανώσει το Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2019, 10:00 – 18:00, την 3η
Διακρατική Εκδήλωση Εξωστρέφειας, στις εγκαταστάσεις του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου
Χανίων.
Η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου INNOVAGRO, στο οποίο ηγείται το ΕΒΕΧ, και
στόχος του οποίου είναι η προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό
κλάδο, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της εξωστρέφειας και διεθνοποίησης των αγροδιατροφικών
ΜΜΕ.
Ο κύριος σκοπός αυτής της εκδήλωσης εξωστρέφειας είναι η προώθηση εναλλακτικών μορφών
τουρισμού που συνδέονται με τον αγροδιατροφικό κλάδο (π.χ οινο-τουρισμός, γαστρονομικός
τουρισμός, αγροτουρισμός).
 Από τις δράσεις του Επιμελητηρίου Χανίων
«Πόλος έλξης» τα Χανιά το τριήμερο 1,2 και 3 Νοεμβρίου
2ο Επιχειρηματικό Φόρουμ, Συνέλευση ΚΕΕΕ, Διακρατική Συνάντηση INNOVAGRO, Περιφερειακό
Επιμελητηριακό Συμβούλιο Κρήτης , Συνέλευση, Ελληνοκυπριακού Δικτύου Επιμελητηρίων και
Ε.Δ.Ε.Γ.Ε.
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“Το τριήμερο 1,2 και 3 Νοεμβρίου με μια σειρά πολλαπλών δράσεων τα Χανιά θα γίνουν το επίκεντρο
του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου.
Η τοποθέτηση των Χανίων και της Κρήτης γενικότερα στη θέση που τους ανήκει στον επιχειρηματικό
χάρτη είναι ο σκοπός του Επιχειρηματικού Φόρουμ που διοργανώνει για 2η χρονιά φέτος το Επιμελητήριο
Χανίων τηρώντας την υπόσχεση του για καθιέρωση του ως θεσμού”.
Αυτό επεσήμανε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αντώνης Ροκάκης κατά τη διάρκεια
συνέντευξης τύπου που έδωσε στα τοπικά ΜΜΕ το μεσημέρι της Πέμπτης 31 Οκτωβρίου στην αίθουσα
ΔΣ του ΕΒΕΧ. Σαράντα πέντε (45) διακεκριμένοι εισηγητές θα καλύψουν τα πάνελ των διήμερων εργασιών
του φόρουμ θέμα του οποίου είναι «Γη, Προορισμός, Πολιτισμός», είπε ο κ. Ροκάκης, ενώ workshops
έρχονται να προσφέρουν στους Χανιώτες επιχειρηματίες μια διαφορετική έως συναρπαστική διάσταση
και προσέγγιση της επιχειρηματικότητας.
Ταυτόχρονα, στο Επιμελητήριο θα συνεδριάσουν το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Κρήτης,
το Ελληνοκυπριακό Δίκτυο Επιμελητηρίων, αλλά και το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Γυναικών
Επιχειρηματιών.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
 Με μεγάλη επιτυχία έγιναν οι εργασίες του 2ου Forum Επιχειρηματικότητας.
Α. Ροκάκης: «Σε υψηλό επίπεδο η επιχειρηματικότητα στη Κρήτη».
«Έριξε αυλαία» το βράδυ της Κυριακής 3 Νοεμβρίου το 2ο Chania Business Forum που διοργάνωσε το
Επιμελητήριο Χανίων στον πολυχώρο «Μίκης Θεοδωράκης» στα Χανιά 2-3 Νοεμβρίου 2019.
Η μεγάλη προσέλευση κόσμου, οι επιλεγμένες θεματικές ενότητες με τα αντίστοιχα πάνελ και οι
περισσότεροι από τους 45 διακεκριμένους ομιλητές «σφράγισαν» την επιτυχία του φόρουμ που για
δεύτερη συνεχή χρονιά διοργάνωσε φέτος το ΕΒΕΧ με συνδιοργανωτές την Κεντρική Ένωση
Επιμελητηρίων Ελλάδος, την Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Χανίων και την Ορθόδοξη Ακαδημία.
«Γη-Πολιτισμός-Προορισμός» οι θεματικές ενότητες και εννέα συνολικά πάνελ μέσα από τα οποία
βγήκαν πολλές ειδήσεις και προτάσεις όπως: δημιουργία Τμήματος Επιχειρηματικότητας από την
Περιφέρεια Κρήτης που θα προωθήσει δράσεις επιχειρηματικότητας και καινοτομίας σε συνεργασία με
τα Επιμελητήρια Κρήτης και τους επιχειρηματίες του νησιού, προτάσεις προς αξιολόγηση όπως, αυτές
της βουλευτού Χανίων Ν. Μπακογιάννη για την ανάγκη μιας πολιτικής περιφέρειας που θα βασίζεται σε
κίνητρα, σε μόρια αλλά και σε υποδομές για να μην καταρρεύσει η ελληνική περιφέρεια, για κλείσιμο
του Μπάλου έως ότου αυτός να ξαναγεννηθεί και για αύξηση της τιμής του εισιτηρίου στο φαράγγι της
Σαμαριάς. Αυτή, του π. Υπουργού Πολιτισμού Παύλου Γερουλάνου για διεύρυνση της τουριστικής
περιόδου στη Κρήτη με τα Ρακοκάζανα, αυτή, της ανάγκης συνεργιών σε επίπεδο Χανίων για το
συνεδριακό τουρισμό, από τον πρόεδρο της ΟΑΚ κ. Ζορμπά, και η δημιουργία ενός κοινού portal για την
Κρήτη και την Κύπρο μέσω του προγράμματος Intereg που θα στοχεύει στην ανταλλαγή μαθητικών
εκδρομών από την Επίκουρο καθηγήτρια κ. Χατζηστεφανίδου.
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Α. Ροκάκης στην ομιλία του εμφανίστηκε προβληματισμένος για την φετινή
τουριστική περίοδο στη διάρκεια της οποίας υπήρξε μείωση στις αφίξεις εξωτερικού αλλά αισιόδοξος
για το μέλλον των επιχειρήσεων.
«Το μεγάλο στοίχημα για μας, για το Επιμελητήριο είναι να σταθεί δίπλα στους επιχειρηματίες, να τους
στηρίξει, να προωθήσει, να αναδείξει και να καταδείξει τον τρόπο υλοποίησης δράσεων επιχειρήσεων»,
είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου.
Να σημειωθεί ότι το διήμερο 1-2 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία του ΕΒΕΧ, για πρώτη
φορά στα Χανιά, η ΓΣ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος με τη συμμετοχή και των 59
Επιμελητηρίων της χώρας, την οποία παρακολούθησαν και χαιρέτησαν Υπουργοί, πρώην Υπουργοί και
βουλευτές και οι εργασίες του διακρατικού προγράμματος Innovagro επικεφαλής έταιρος του οποίου
είναι το Επιμελητήριο.

26

Επίσης πραγματοποιήθηκαν Γενικές Συνελεύσεις, του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων
Γυναικών Επιχειρηματιών, του Ελληνοκυπριακού δικτύου Επιμελητηρίων και του Επιμελητηριακού
Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.
Τέλος στο πλαίσιο του forum έγινε και η τελετή επικαιροποίησης της αδελφοποίησης του Επιμελητηρίου
Χανίων και του ΕΒΕΠ, ένα μνημόνιο συνεργασίας το οποίο αποσκοπεί στην προστασία και ανάδειξη της
επιχειρηματικότητας στους τομείς εμπορίου βιομηχανίας και υπηρεσιών.
 Ενημερωτική εσπερίδα στο ΕΒΕΧ
Για την προστασία κύριας κατοικίας και τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών
Το Επιμελητήριο Χανίων, το Οικονομικό Επιμελητήριο - Τμήμα Δυτικής Κρήτης και ο Δικηγορικός
Σύλλογος Χανίων συνδιοργανώνουν Ενημερωτική Εσπερίδα με θέμα:
«Προστασία Κύριας Κατοικίας - Ρυθμίσεις οφειλών δημοσίου ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ – Κόκκινα Δάνεια –
Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Χρεών Νομικών και Φυσικών Προσώπων»,
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου και ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα
εκδηλώσεων «Δημοσθένης Γαγάνης» του Επιμελητηρίου Χανίων, Ελ. Βενιζέλου 4, Χανιά (4ος όροφος)
 Με τους προέδρους και μέλη του ΔΣ ΕΣΗΕΠΗΝ-ΤΕΑΣ συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Α. Ροκάκης.
Με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χανίων Αντώνη Ροκάκη συναντήθηκαν στο γραφείο του στο ΕΒΕΧ, οι
πρόεδροι και μέλη των ΔΣ της Ένωσης Συντακτών και του επικουρικού ταμείου, των ημερησίων
εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου και νήσων.
Οι Εκπρόσωποι της ΕΣΗΕΠΗΝ και του ΤΕΑΣ βρίσκονται από χθες στα Χανιά στο πλαίσιο
προγραμματισμένων συναντήσεων σε όλη την Κρήτη με εκπροσώπους του κλάδου τους και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, με στόχο την ενημέρωσή τους για θέματα της Ένωσης, μεταξύ των οποίων και το αίτημά
τους να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα πρόσληψης επαγγελματιών δημοσιογράφων στα Γραφεία Τύπου
των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων, αίτημα το οποίο έχει υποβληθεί στην Κεντρική Ένωση
Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και για το οποίο οι Ενώσεις Συντακτών βρίσκονται σε επικοινωνία με τον Υπουργό
Εσωτερικών, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο.
Στην συνάντηση με τον κ. Ροκάκη ήταν παρόντες ο Πρόεδρος της Ένωσης Κυριάκος Κορτέσης, ο Πρόεδρος
του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Θανάσης Μπαμπανέβας, ο γραμματέας του ταμείου Κώστας
Θεοδωρόπουλος και οι αντιπρόεδροι της Ένωσης και του Ταμείου, Αντώνης Παπουτσάκης και Κώστας
Βασιλάκης αντίστοιχα.
 Το Επιμελητήριο ως επικεφαλής εταίρος του Innovagro
Διοργάνωσε πλούσιο διήμερο εκδηλώσεων στα Χανιά.
Διακρατική εκδήλωση εξωστρέφειας, ενημερωτικό φόρουμ και γαστρονομικές εκδηλώσεις
περιελάμβανε μεταξύ άλλων το διήμερο εκδηλώσεων που διοργάνωσε 1-2 Νοεμβρίου στα Χανιά το
Επιμελητήριο στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Innovagro στο οποίο είναι επικεφαλής
εταίρος.
Εργαστήριο Δικτύωσης
Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε και το 5ο Διακρατικό Εργαστήριο Δικτύωσης, στις εγκαταστάσεις του
Επιμελητηρίου, την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019.
Κατά την διάρκεια του, πλήθος ειδικών από την Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Σερβία, και Αλβανία, είχαν την
ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και καλές πρακτικές σε θέματα οινο-γαστρονομικού τουρισμού και
αγροτουρισμού καθώς και να παρουσιάσουν την πλούσια τοπική γαστρονομική κληρονομιά των χωρών
τους.
Εκδήλωση Εξωστρέφειας
Στο πλαίσιο του Innovagro πραγματοποιήθηκε και η 3η Διακρατική Εκδήλωση Εξωστρέφειας, το πρωί του
Σαββάτου 2 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων.
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Κύριος σκοπός της εκδήλωσης ήταν η προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού που συνδέονται με
τον αγροδιατροφικό κλάδο (π.χ οινο-τουρισμός, γαστρονομικός τουρισμός, αγροτουρισμός), και
περιελάμβανε τις παρακάτω ενότητες:
• Έκθεση καινοτόμων αγροδιατροφικών & τουριστικών προϊόντων / υπηρεσιών/ έργων.
• Γαστρονομικές εκδηλώσεις, όπως:
-Εκδηλώσεις οινογνωσίας και ελαιογνωσίας και
-Γαστρονομικές εστιασμένες στο finger food.
• Συναντήσεις B2B / Δικτύωσης / Κεφαλαιοποίησης
μεταξύ των συμμετεχόντων στην έκθεση επιχειρήσεων και ενδιαφερόμενων φορέων.
Το Finger Food
Πέντε σεφ από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλβανία, Ιταλία, Σερβία και Ελλάδα
«γοήτευσαν» τους ουρανίσκους των παρευρισκόμενων με τις δημιουργίες τους που συνόδευσαν Κρητικά
κρασιά. Στο χώρο λειτούργησαν και εκθετήρια Χανιώτικων επιχειρήσεων από τους:
•
•
•
•
•
•
•
•

ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ – ΤΡΟΦΙΜΑ (VERO CEREAL, TRITORDEUM, ZOE)
TERRA CRETΑ – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
CRETA BAKERY - ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ – ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
AVOEL - ΤΡΟΦΙΜΑ
STATHAKIS FAMILY - ΜΕΛΙ
TOFILLO - Ν. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ – ΒΟΤΑΝΑ
EVERCRETE - ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΑΚΗ - ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ κ.α.
WINES OF CRETE

 Με επιτυχία οι εργασίες της ΓΣ της ΚΕΕΕ στα Χανιά
Κ. Μίχαλος "Χρειαζόμαστε νέες, εγχώριες και ξένες επενδύσεις".
Τα ζητήματα που απασχολούν σήμερα την ελληνική οικονομία, την επιχειρηματικότητα και την
επιμελητηριακή κοινότητα και οι λύσεις που πρέπει να προωθηθούν συζητήθηκαν αναλυτικά κατά τις
εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, που
πραγματοποιήθηκε στις 1 και 2 Νοεμβρίου για πρώτη φορά στα Χανιά.
Στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΕ συμμετείχαν με ομιλίες και παρεμβάσεις ο υφυπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης, η πρώην υπουργός και βουλευτής Χανίων, κ. Ντόρα
Μπακογιάννη, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Παναγιώτης
Σταμπουλίδης, ο δήμαρχος Χανίων, κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, κ.
Νίκος Καλογερής, ο αντιπεριφερειάρχης στους τομείς Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας,
Κοινωνικής Οικονομίας, κ. Αντώνης Παπαδεράκης, εκπρόσωποι των 59 επιμελητηρίων της χώρας και
πολλοί ακόμα εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας.
 Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Έναρξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων στα Χανιά
Το Επιμελητήριο Χανίων, αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη ανάγκη για εκπαίδευση, παρουσιάζει, με την
υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), και σε συνεργασία με τη 360U Better
Skills – Better Business και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι να προετοιμάσει στελέχη
τα οποία, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, θα μπορούν να ανταποκριθούν επιτυχώς
στις ανάγκες της αγοράς και να αντιδρούν άμεσα στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος,
καθώς και να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στα προβλήματα που εμποδίζουν την αποδοτική
λειτουργία των επιχειρήσεων.
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 Εθιμοτυπική επίσκεψη του Πρέσβη του Καναδά
στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου
«Η επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών είναι σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα. Επιδίωξή
μας είναι η περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεών μας, καθώς ο Καναδάς αποτελεί μία εκ των μεγάλων
αγορών που οφείλουμε να στοχεύουμε», δήλωσε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων Αντώνης
Ροκάκης στον Πρέσβη του Καναδά Mark Allen που τον επισκέφτηκε εθιμοτυπικά στο ΕΒΕΧ.
Κατά την διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι επιχειρηματικές προοπτικές που μπορούν να
ενισχυθούν μέσα από την καλή συνεργασία μεταξύ Καναδά, Ελλάδας και Χανίων.
 ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟ ΚΕΕΔ ΚΡΗΤΗΣ
Α. Ροκάκης : Κέρδος για την κοινωνία τα αποτελέσματα του ΚΕΕΔ»
Ξεκίνησε την λειτουργία του το Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών Κρήτης «Σπύρος Καψωμένος»
(ΚΕΕΔ Κρήτης) ένας φορέας κατάρτισης Διαμεσολαβητών. Στόχος του η αξιοποίηση και κατάρτιση των
νομικών σε ένα θεσμό που χαρακτηρίζεται για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα του στην
εξωδικαστική επίλυση ιδιωτικών διαφορών με την εφαρμογή της γόνιμης διαπραγμάτευσης και όχι του
συμβιβασμού.
Το ΚΕΕΔ Κρήτης είναι μία σύμπραξη επιστημονικών φορέων, του Δικηγορικού Συλλόγου, του τμήματος
Δυτ. Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου και του Επιμελητηρίου Χανίων.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΕΔ το Επιμελητήριο θα εκπροσωπούν ο Πρόεδρος του Αντώνης Ροκάκης
και το μέλος του ΕΒΕΧ Μύρων Γιακουμογιαννάκης.
 Στο ΕΒΕΧ
Ενημερωτική εκδήλωση για την διεθνή έκθεση του Μπαχρέιν
Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τις προοπτικές συμμετοχής Χανιώτικων εξαγωγικών επιχειρήσεων στη
Διεθνή Έκθεση Τροφίμων του Μπαχρέιν τον Μάρτιο του 2020, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4
Δεκεμβρίου 6 το απόγευμα στην αίθουσα ΔΣ, β ορόφου του ΕΒΕΧ.
 Συγκρατημένα αισιόδοξος για τη νέα τουριστική σεζόν ο Υπουργός Τουρισμού Χ.Θεοχάρης.
Συνάντηση με τους εμπλεκομένους φορείς στο Επιμελητήριο Χανίων.
Οι υποδομές, η προσέγγιση νέων αεροπορικών εταιρειών η επέκταση της τουριστικής περιόδου, και η
ύπαρξη μιας στοχευμένης εθνικής τουριστικής στρατηγικής σε βάθος χρόνου μεταξύ των θεμάτων που
τέθηκαν υπ όψιν του Υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη στην συνάντηση που είχαν μαζί του το πρωί
της Παρασκευής 29 Νοεμβρίου στο ΕΒΕΧ οι φορείς των Χανίων.
Τουριστικοί, επαγγελματικοί και αυτοδιοικητικοί φορείς που συμμετείχαν στη συνάντηση έθεσαν στον
Υπουργό τα αιτήματα τους και κατέθεσαν τους προβληματισμούς τους για διάφορα θέματα.
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Αντώνης Ροκάκης καλωσορίζοντας τον Υπουργό τον οποίο συνόδευε ο ΓΓ του ΕΟΤ
Δημήτρης Φραγκάκης υπογράμμισε την ανάγκη πολύπλευρης στήριξης και αναβάθμισης του
τουριστικού προϊόντος, σε όλα τα επίπεδα.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
 Ανανέωση του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου
του κτιρίου του Επιμελητηρίου
Το Επιμελητήριο Χανίων στο πλαίσιο της ανανέωσης του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου του κτιρίου του
Επιμελητηρίου καθώς και του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου αστικής ευθύνης καλεί, τις ενδιαφερόμενες
ασφαλιστικές επιχειρήσεις (ατομικές και εταιρείες) να υποβάλλουν σχετική προσφορά έως την Δευτέρα
9 Δεκεμβρίου 2019.
 Στο πλαίσιο του Innovagro με επικεφαλής εταίρο το ΕΒΕΧ
Στο Βελιγράδι διακρατικό εργαστήριο για τα παραδοσιακά προϊόντα και την πιστοποίηση τους.
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Tο Επιμελητήριο Χανίων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εργου: “INNOVAGRO”, στο οποίο είναι ως
Συντονιστής εταίρος συμμετείχε σε δράσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 22 και 23 Νοεμβρίου στο
Βελιγράδι.
Με το συντονισμό του Επιμελητηρίου πραγματοποιήθηκε διακρατικό εργαστήριο δικτύωσης με θέμα «
Παραδοσιακά προϊόντα, υφιστάμενη κατάσταση – προοπτικές, Πιστοποίηση».
Στο εργαστήριο παρουσιάσθηκε το INNOVAGRO και η πορεία εξέλιξής του από τον Συντονιστή εκ μέρους
του ΕΒΕΧ κ Θοδωρή Τσιμρικίδη και ακολούθησαν παρουσιάσεις από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες.
Την επόμενη ημέρα ως προσκεκλημένοι του Επιμελητήριου της Σερβίας, το οποίο είναι Εταίρος στο
INNOVAGRO πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην Έκθεση 14th Ethno Food and Drink Fair του Βελιγραδίου,
όπου διαπιστώθηκε ότι η αγορά της Σερβίας είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική προς την Ελληνική
δεδομένου ότι διαθέτει προϊόντα πολύ καλής ποιότητας σε χαμηλές τιμές, ιδιαίτερα όσον αφορά σε
προϊόντα κρέατος και τυροκομικών.
 Ενημερωτική εκδήλωση στο Επιμελητήριο
Για τις προοπτικές εξαγωγών στο Μπαχρέιν
Εν όψει της διεθνούς εκθέσεως του Μπαχρέιν τον Μάρτιο του 2020 πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της
Τετάρτης 5 Δεκεμβρίου στο ΕΒΕΧ ενημερωτική εκδήλωση για τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν
εκθέτες.
Τους παρευρισκόμενους ενημέρωσαν ο υπεύθυνος marketing της Terra Creta Μανώλης Καρμπαδάκης ,
της πρώτης ελληνικής εταιρείας που συμμετείχε πριν από έξι χρόνια στην έκθεση και ο υπεύθυνος
Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Δημήτρης Μουντάκης.
 Η μεγάλη γιορτή επιχειρηματικότητας του Ε.Ε.Α
Τιμητική αναφορά στους παριστάμενους προέδρους Επιμελητηρίων
Απονεμήθηκαν 17 βραβεία
Σε μια εκδήλωση – γιορτή για την επιχειρηματικότητα, στην κατάμεστη αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής
Αθηνών, παρουσία πλήθους εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου και της επιχειρηματικής και
επιμελητηριακής κοινότητας, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών απένειμε την Τετάρτη 27
Νοεμβρίου 2019, τα «Βραβεία Βιώσιμης – Καινοτόμου & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας».
Στόχος του θεσμού, που έχει καθιερώσει το Ε.Ε.Α. από το 2014, είναι η έμπρακτη στήριξη της
μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Αυτό τόνισε και ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Αθηνών κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου στην ομιλία του, ανακοινώνοντας –μεταξύ άλλων- και την απόφαση
της Διοίκησης να στηρίξει δωρεάν όλα τα μέλη του Ε.Ε.Α. στη δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων,
e-shops.
 Ανακοίνωση διοίκησης Επιμελητηρίου Χανίων
Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου ενημερώνει τα μέλη του φορέα ότι από το νέο έτος στο ΕΒΕΧ θα υπάρξουν
αλλαγές και επαναπροσδιορισμοί.
Ο Πρόεδρος μαζί με όλους τους συμβούλους της πλειοψηφούσας παράταξης του Επιμελητηρίου Χανίων,
θα κάνουν απολογισμό της διετίας που πέρασε (στόχοι που επιτεύχθηκαν και παραλείψεις). Η επόμενη
διετία θα είναι καθοριστική, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί με πλήρη επιτυχία το πρόγραμμα της διοίκησης
μας αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Αντώνης Ροκάκης.
 Στη Γενική Συνέλευση του ΕΕΔΕΓΕ
Το ΕΒΕΧ εκπροσώπησε η Ασπασία Λουπάκη μέλος του ΔΣ του φορέα και ΔΣ του Δικτύου.
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου, η Γενική Συνέλευση του ΕΕΔΕΓΕ, στο
Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Στη Γ.Σ. παρευρέθηκαν γυναίκες επιχειρηματίες - εκπρόσωποι
από τα περισσότερα Επιμελητήρια της χώρας, που αποτελούν μέλη του ΕΕΔΕΓΕ και πολλοί ακόμα
σημαντικοί εκπρόσωποι φορέων της επιχειρηματικής κοινότητας.
 Το ΕΒΕΧ ζητά συμμετοχές για την Food Expo 2020
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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 εφόσον ενδιαφέρονται
συμμετοχή, στην έκθεση FOODEXPO GREECE 2020 που διοργανώνεται στο Metropolitan Expo στην
Αθήνα 7-9 Μαρτίου 2020.
 Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το 9ο Παγκρήτιο Φόρουμ
Πρώτη συνάντηση διοργανωτών στο Ηράκλειο
Το πρώτο βήμα για την άρτια οργάνωση του 9ου Παγκρήτιου Φόρουμ Προώθησης των Κρητικών
Προϊόντων στα Κρητικά Ξενοδοχεία και τα Δίκτυα Διανομής έκανε το Επιμελητήριο Ηρακλείου, καλώντας
σε ευρεία σύσκεψη τους εκπροσώπους των συνδιοργανωτών και όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Στη διάρκεια της συνάντησης ανακοινώθηκε ότι το 9ο Φόρουμ θα διεξαχθεί το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020
στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (ΔΕΚΚ) και ότι οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί και μεταποιητές
αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, εκπρόσωποι κρητικών επιχειρήσεων που προμηθεύουν την
τοπική τουριστική αγορά, καθώς επίσης ξενοδόχοι, διευθυντές ξενοδοχείων και εκπρόσωποι δικτυών
διανομής μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://forum.ebeh.gr/
 Επιστολή προέδρου ΕΒΕΧ στον Υπουργό Εσωτερικών: «Να τύχουν όλοι οι επιχειρηματίες της ευνοϊκής
μεταχείρισης του νέου νόμου για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους στους Δήμους».
Τροπολογία στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με τις ρυθμίσεις για τα δημοτικά τέλη
ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλους ανεξαιρέτως τους επιχειρηματίες να τύχουν της ευνοϊκής
μεταχείρισης του νέου νόμου ζητά με επιστολή του από το Υπουργείο Εσωτερικών ο πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Χανίων Αντώνης Ροκάκης.
 Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΧ για το παραεμπόριο κρέατος
Επιστολή προς την Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, τη Δ/νση
Εμπορίου και την Κτηνιατρική Υπηρεσία απέστειλε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων Αντώνης
Ροκάκης για το θέμα του παραεμπορίου του κρέατος κατά τη διάρκεια των εορτών.
Ο κ. Ροκάκης και έπειτα από επαφές που είχε με μέλη του Επιμελητηρίου, κάνει γνωστό το γεγονός ότι
υπάρχουν ακόμη και σχετικές διαφημίσεις-αγγελίες- στον τοπικό τύπο και μέσα μαζικής επικοινωνίας,
όπου διαφημίζεται η σφαγή διαφόρων ειδών κρέατος (γουρουνόπουλα, κοτόπουλα κτλ) εκτός των
νόμιμων σφαγείων, η οποία θεωρείται παράνομη και ενδεχομένως επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία
(χωρίς ιατρικό-κτηνιατρικό έλεγχο). Από τις Αρχές ζητήθηκε η κατάλληλη και αναγκαία μέριμνα, ώστε να
ληφθούν τα ανάλογα μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου.
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Σεμινάρια υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων(ΕΦΕΤ)
Το Επιμελητήριο Χανίων πραγματοποίησε επτά (7) σεμινάρια υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (ΕΦΕΤ) για το
έτος 2019.

Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας
Το Επιμελητήριο Χανίων πραγματοποίησε με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το έτος 2019, οκτώ (8) συνολικά σεμινάρια κατάρτισης εργοδοτών σε καθήκοντα
τεχνικού ασφαλείας. Τα έξι (6) από αυτά αφορούσαν επιχειρήσεις Γ' κατηγορίας και δύο (2) επιχειρήσεις Β'
κατηγορίας.

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) – Διοικητικής
Επιτροπής (Δ.Ε.)
Να σημειωθεί ότι το 2019 πραγματοποιήθηκαν έξι (6) συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου και είκοσι
πέντε (25) της Διοικητικής Επιτροπής του.
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Φωτογραφικά Στιγμιότυπα

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ στην εκδήλωση υποδοχής του νέου έτους στο Ναυτικό Επιμελητήριο.

Από την συνάντηση για την ένταξη της Κρήτης στην εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου.
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Εθιμοτυπική επίσκεψη του νέου διοικητή της Αμερικανικής Βάσης στον πρόεδρο του Επιμελητηρίου.

Εκδήλωση για την προσέγγιση Κινέζων Τουριστών
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Σε ομορφιές και αξιοθέατα των Χανίων ξεναγήθηκε η πρέσβειρα της Κίνας.

Σε φόρουμ στη Νέα Υόρκη o Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων Αντώνης Ροκάκης
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Τιμητική πλακέτα στους υποστηρικτές του απένειμε ο Αθλητικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «Άνεμος»
Χανίων, κατά την διάρκεια εκδήλωσης στην Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.

Συνάντηση στη Σλοβενία για διοικητικό έλεγχο προόδου του έργου Inovagro και Workshop
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Μ’ ένα εντυπωσιακό περίπτερο και με ξεχωριστές δράσεις, o Δήμος Πλατανιά σε συνεργασία με την
Περιφέρεια Κρήτης και το Επιμελητήριο Χανίων – και με την υποστήριξη της AΕNEK Lines και ANEK Lines
Italia - συμμετείχε στο 27ο Φεστιβάλ «Tipicita», που διεξήχθη στο Φέρμο της Ιταλίας.

Δραματική έκκληση Επιμελητηρίων Κρήτης για ανάγκη άμεσης αποκατάστασης ζημιών φυσικών
καταστροφών.
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Από το Χ.Α. και το ΕΒΕΧ
Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα Roots για τις Μμε.
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Παρουσιάστηκε η έρευνα για τον τουρισμό και το προφίλ των επισκεπτών στο Ν. Χανίων

Είκοσι επτά (27) Χανιώτικες Επιχειρήσεις στη Food Expo.
Στήριξη των τοπικών προϊόντων και επιχειρήσεων από το ΕΒΕΧ.
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Ενδιαφέρουσα ημερίδα για τα Εμπορικά σήματα και την Πνευματική ιδιοκτησία στο ΕΒΕΧ.

Ολοκληρώθηκε το 8ο Παγκρήτιο Φόρουμ προώθησης κρητικών προϊόντων
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“Προκλητικά τα Κρητικά προϊόντα για τις αγορές Ασίας και Σαουδικής Αραβίας”
Επισημάνσεις σε εκδήλωση στο ΕΒΕΧ.

41

Η Διακρατική συνάντηση εταίρων του προγράμματος GSS CVET στην Σόφια
Το Επιμελητήριο Χανίων εκπροσώπησε ο Χρήστος Τσοντάκης

Το Επιμελητήριο Χανίων στο 1ο Διαβαλκανικό Φόρουμ στην Θεσσαλονίκη

42

Το μέλος του ΔΣ του ΕΒΕΧ Στράτος Μπαλαντίνος εκπροσώπησε το φορέα στον εορτασμό της εργατικής
Πρωτομαγιάς.

Σημαντικές επαφές της διοίκησης του Επιμελητηρίου Χανίων στο Κατάρ.
Επιτυχημένη χαρακτήρισαν την αποστολή οι Χανιώτες επιχειρηματίες.
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Σε 2,5 χρόνια θα είναι έτοιμο το ανοικτό κέντρο εμπορίου στα Χανιά.
Κοινή συνέντευξη Δήμου – ΕΒΕΧ.

Αντώνης Ροκάκης: “Η επιμονή και η προσπάθεια έφερε την επιτυχία και τη δικαίωση”.
Πάνω από 50 εκ. ευρώ για τους επιχειρηματίες της Κρήτης από το Μεταφορικό Ισοδύναμο!
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Με τη συμμετοχή του ΕΒΕΧ ως επικεφαλής εταίρου του έργου Interreg - Adrion
Συνάντηση στη Χίο της ομάδας διαχείρισης του έργου και του Διακρατικού Εργαστηρίου Δικτύωσης.

Νέους στόχους συζήτησε το νέο Δ.Σ. του ΕΕΔΕΓΕ στην Αθήνα
Προτάσεις κατέθεσε η εκπρόσωπος του ΕΒΕΧ κ. Λουπάκη
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Επίσκεψη Διγαλάκη στο Επιμελητήριο Χανίων

Επίσκεψη Φραγκάκη στο Επιμελητήριο
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Επίσκεψη Κουρουπάκη στο Επιμελητήριο

Το Επιμελητήριο Χανίων επισκεφτηκε η Ντόρα Μπακογιάννη
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Στο Επιμελητήριο η πρέσβειρα του Μαυροβουνίου

Πρώτο βήμα για συνεργασία Επιμελητηρίου Χανίων και ΕΟΤ.
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Στα Χανιά η επόμενη Γ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

Συνάντηση στην Αντιπεριφέρεια και το Δήμο Χανίων ενόψει του “1st Chania Cadet European Judo Cup
2019”
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Στην 84η ΔΕΘ συμμετείχε το Επιμελητήριο Χανίων
Α. Ροκάκης «Συνεργάτης του κάθε επιχειρηματία το ΕΒΕΧ»

Εθιμοτυπική επίσκεψη προέδρου ΕΒΕΧ στο νέο Αντιπεριφερειάρχη.
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Με πλούσια επιχειρηματική ατζέντα συνεδρίασε το Π.Ε.Σ. Κρήτης στον Άγιο Νικόλαο

Διαπιστώσεις σε σύσκεψη στο Δικηγορικό Σύλλογο.
Μια ανάσα από την λειτουργία του το Κ.Ε.Ε.Δ.
Α. Ροκάκης: «Κέρδος για την κοινωνία το κέντρο».

Συνάντηση στην Ιταλία της ομάδας διαχείρισης του έργου Inovagro και του Διακρατικού Εργαστηρίου
Δικτύωσης.
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Με μεγάλη επιτυχία το 1ο διεθνές τουρνουά τζούντο.
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Παρουσία της ΓΓ Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων
Συνεδρίασε το ΔΣ της ΕΕΔΕΓΕ στην Αθήνα
Το ΕΒΕΧ εκπροσώπησε το μέλος του ΔΣ του φορέα Ασπασία Λουπάκη

Συνάντηση προέδρου ΕΒΕΧ – Π. Δήμα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων και Νεανίδων στα Χανιά
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Πρόεδρος ΕΒΕΧ: “Απίστευτο brain storming στο 2ο Chania Business Forum”.
Με μεγάλη επιτυχία και παρουσία πλήθους κόσμου οι διήμερες εκδηλώσεις του 2ου επιχειρηματικού
φόρουμ στον πολυχώρο «Μίκης Θεοδωράκης».

54

55

56

Το Επιμελητήριο ως επικεφαλής εταίρος του Innovagro
Διοργάνωσε πλούσιο διήμερο εκδηλώσεων στα Χανιά.
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Με επιτυχία οι εργασίες της ΓΣ της ΚΕΕΕ στα Χανιά
Κ. Μίχαλος "Χρειαζόμαστε νέες, εγχώριες και ξένες επενδύσεις".
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Με τους προέδρους και μέλη του ΔΣ ΕΣΗΕΠΗΝ-ΤΕΑΣ συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Α. Ροκάκης.

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Πρέσβη του Καναδά
στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου
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Συγκρατημένα αισιόδοξος για τη νέα τουριστική σεζόν ο Υπουργός Τουρισμού Χ.Θεοχάρης.
Συνάντηση με τους εμπλεκομένους φορείς στο Επιμελητήριο Χανίων.
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Στο πλαίσιο του Innovagro
Στο Βελιγράδι διακρατικό εργαστήριο για τα παραδοσιακά προϊόντα και την πιστοποίηση τους

Η μεγάλη γιορτή επιχειρηματικότητας του Ε.Ε.Α
Τιμητική αναφορά στους παριστάμενους προέδρους Επιμελητηρίων
Απονεμήθηκαν 17 βραβεία
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019
Δημοσιογραφική Επιμέλεια - Σύνταξη
Μαρία Μανταδάκη
Δημοσιογράφος
Μέλος, Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Ηπείρου - Πελοποννήσου - Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ)
και Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (IFJ)
Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου Επιμελητηρίου Χανίων

Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση
Ναταλία Κοτσάκη
Πτυχιούχος 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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