
Εμπόριο Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2015  

1. Συμμετοχή στις συναντήσεις εργασίας με την Περιφερειακή Ενότητα Π.Ε. Ηρακλείου, 

τον  Δήμο Ηρακλείου και τον ΣΕΓΑΣ για την προετοιμασία της ανάληψης των Αγώνων 

Πρωταθλήματος Ευρωπαϊκών Ομάδων Στίβου Αˊ Κατηγορίας 2015 που  

πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Ιουνίου, στην πόλη του Ηρακλείου. 

 

2. Διοργάνωση ενημερωτικής συνάντησης με τους τμηματάρχες Εμπορίου Κρήτης 

παρόντος του Εκτελεστικού Γραμματέα και του Νομικού Συμβούλου της Περιφέρειας 

Κρήτης με κύριο θέμα την αποδοτικότερη λειτουργία των ελέγχων των μεικτών 

κλιμακίων, την χορήγηση αδειών λιανοπωλητών και ανάλυση του νέου νόμου που 

αφορά στις αδειοδοτήσεις αυτών, με αφορμή την εφαρμογή του νέου νόμου 4264/14 

που αφορά το εμπόριο εκτός καταστήματος (υπαίθριο-στάσιμο-λαϊκές αγορές, πλανόδιο 

εμπόριο) 

 

3. Συμμετοχή και  συνεργασία με το TEDx Heraklion. Το δεύτερο TEDx στην πόλη του 
Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε με την αιγίδα και την ενεργή συμπαράσταση της 

Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου.  

 

4. Συμμετοχή στην δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο της Περιφερειακής Στρατηγικής 

Έξυπνης Εξειδίκευσης (RISCrete):   

Α.  Συναντήσεις εργασίας με την Προϊσταμένη της ΕΔΑ , στα πλαίσια της διαβούλευσης για το 

Σχέδιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RISCrete)  

Β. Δημόσια πρόσκληση για διαβούλευση με τους φορείς επιχειρηματικότητας  

Γ.  Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη με τα Επιμελητήρια της Κρήτης και την Διαχειριστική Αρχή,  

στο πλαίσιο της παραπάνω διαβούλευσης για το ΕΣΠΑ 2014-2020 και την «έξυπνη εξειδίκευση».  Η 

συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αντικείμενο την υλοποίηση δράσεων σχετικά  με τη 
δρομολόγηση προπαρασκευαστικών ενεργειών.  

Γ1.  Παγκρήτια πρωτοβουλία για την καταγραφή κάθε πληροφορίας σχετικά με την 
καινοτομία που εφαρμόζεται σε όλο το νησί, αναλαμβάνουν τα τέσσερα Επιμελητήρια, 
μετά από την παραπάνω σύσκεψη  

Γ2.  Στην ίδια πρωτοβουλία περιλαμβάνεται και η δημιουργία ενός οδηγού (roadmap) στον 
οποίο θ’ απεικονίζεται η δυναμική των αναγκών και των δυνατοτήτων καινοτομίας του 

νησιού. 

Γ3.  Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε και η στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στη 

διοργάνωση του « 4ου Παγκρήτιου Φόρουμ  Προώθησης Κρητικών Προϊόντων σε 



Ξενοδοχεία και  Δίκτυα Διανομής – SUPER MARKET» στο πλαίσιο του οποίου προτάθηκε , 
εκδήλωση με θέμα τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη δημιουργία συνεργατικών 

σχηματισμών (cluster) στους τομείς του Τουρισμού και της Αγροτικής Παραγωγής. 

 

5. Συμμετοχή σε ενημερωτική συνάντηση, στο Ηράκλειο, με την συμμετοχή φορέων για την 

υλοποίηση του νέου ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 πρωτοβουλίας του Περιφερειάρχη και της 

ΕΔΑ. 

 

6. Εισήγηση για το σχεδιασμό της «έξυπνης εξειδίκευσης» στην συνεδρίαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης ,  Δευτέρας 6 Απριλίου 2015. Παρουσιάστηκε 

στο σώμα η στρατηγική που θα αναπτύξει η Περιφέρεια Κρήτης έως το 2020 με 

στόχο την αναπτυξιακή προοπτική του νησιού που θα βασίζετε στους τομείς της 

έρευνας και της καινοτομίας, στον πρωτογενή τομέας και τουρισμό και στον 

πολιτισμό και την ενέργεια-περιβάλλον.  Τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της Έξυπνης 

Εξειδίκευσης εισηγήθηκε και παρουσίασε η Προϊσταμένη της ΕΔΑ της 

Περιφέρειας Κρήτης Μαρία Κασσωτάκη. 

 

7. Ενημερωτική συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας, καθ. 

Κώστα Φωτάκη, για την υπερψήφιση του σχεδίου της Έξυπνης Εξειδίκευσης από το  

Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης.  

 

8. Συμμετοχή στην  ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο ΕΛΚΕΘΕ με θέμα 

«Χρηματοδοτικές ευκαιρίες του πακέτου Γιούνκερ, στοχευόμενες δράσεις για την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης μέσω της διασύνδεσης με 

την έρευνα». 

 

9. Συμμετοχή, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Enterprise+» 

http://www.enterpriseplus.eniochos.com το οποίο στοχεύει να συμβάλει στην 

καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος και της καινοτομίας και στη μείωση της 

ανεργίας των νέων ανθρώπων που διοργανώνεται από την εταιρεία Ηνίοχος 

Συμβουλευτική και το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης.  

 

10. Συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών 

& Εμπόρων Ν. Λασιθίου, όπου παρουσιάστηκε η μελέτη δημιουργίας cluster 

επιχειρηματιών του πρωτογενή, δευτερογενή τομέα και των υπηρεσιών γύρω από ένα 

Νέο Τουριστικό Προϊόν στην Σητεία μέσα από τις Θεματικές Μορφές Τουρισμού. Το 



παράδειγμα της συνεργατικότητας σε σχήμα cluster, με νομική μορφή και συγκρότηση 

σε φορέα 30 και πάνω επιχειρηματιών, διαφορετικών κλάδων, της ευρύτερης περιοχής 

της Σητείας, με τη συμβουλευτική βοήθεια της ΓΕΣΕΒΕ και της Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Λ θα 

αποτελέσει πρωτοποριακό αναπτυξιακό εργαλείο για την ευρύτερη περιοχή και γιατί 

όχι παράδειγμα για όλη την Κρήτη. 

 

 

11. Συνάντηση Ενημέρωσης για θέματα του Αεροδρομίου Ηρακλείου και τις υποδομές του 

με τον πρόεδρο της ΟΣΥΠΑ, κ. Αλεβιζόπουλο.   

 

12. Συμμετοχή στην σύσκεψη της Διεπαγγελματικης Αμπέλου και Οίνου και των 

οινοποιείων μελών της , ενόψει της ημέρας με τα "κλειστά οινοποιεία", μετά την επιβολή 

ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί 

13. Συμμετοχή στο Πρώτο Startup Europe Week event στα Χανιά της Κρήτης. Το Startup 

Europe Week Chania είναι ένα από τα αντίστοιχα event Startup Europe Week που 

διοργανώνονται ταυτόχρονα σε 40 χώρες και σε 200+ πόλεις της Ευρώπης, ενώ 

αποτελεί το μοναδικό καθώς και το πρώτο event για την νεοφυή επιχειρηματικότητα 

στην Κρήτη, αλλά και από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα. 

Το Startup Europe Week πραγματοποιήθηκε, με τη συν διοργάνωση του Startup 

Week/European Committee, του Συλλόγου Νεανικής Επιχειρηματικότητας Χανίων, το  

ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης.  

 

14. Yπό την Αντιπεριφέρεια και με συμμετοχή αυτής, στις εργασιακές συναντήσεις με το 

Επιμελητήριο Ηρακλείου , το Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, το ΤΕΙ Κρήτης και το 

Πανεπιστήμιο Κρήτης για την δημιουργία Κόμβου Επιχειρηματικότητας στο Ηράκλειο ( 

Heraklion Hub) μια πρωτοβουλία που θα σκοπό έχει να συμβάλει στην τόνωση της 

επιχειρηματικότητας κυρίως των νέων, μέσα από πολλαπλές εκδηλώσεις , δικτύωση και 

συμβουλευτική στο χώρο του Hub  .     

 

15. Συμμετοχή στις συναντήσεις εργασίας υπό την αναπληρωτή υπουργό Τουρισμού Έλενα 

Κουντουρά και τον υπουργό Εξωτερικών στα αντίστοιχα Υπουργεία για θέματα 

θεωρήσεων βίζα των Ρώσων επισκεπτών στη χώρα.  
 

 

 

 


