
 Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα 

 

Εμπόριο Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2016  

 

1. Ευρεία Σύσκεψη που συγκάλεσε στη Περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του 

Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη, και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη κ. 

Αντύπα Σηφάκη με την συμμετοχή εκπροσώπων των Ερευνητικών-

Επιστημονικών-Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του νησιού, του Δήμου Ηρακλείου, 

Επιμελητηρίων, του συλλόγου  νεανικής επιχειρηματικότητας, αλλά και 

εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Enterprise+ για την 

επιχειρηματικότητα και την «έξυπνη εξειδίκευση» .      

 

2. Συνάντηση εργασίας με αξιωματούχους της πολυμελούς υψηλόβαθμης 

Κινεζικής αντιπροσωπείας μετά την συνάντηση με τον Περιφερειάρχη για την 

ενδυνάμωση της συνεργασίας στον τουρισμό στην προώθηση κρητικών 

προϊόντων και στις επενδύσεις. 

 

3. Συμμετοχή στην ημερίδα «Καινοτομία , Επιχειρηματικότητα και 

Σύγχρονη πόλη» για τις δράσεις προώθησης της καινοτομίας και της 

επιχειρηματικότητας –ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Τρόποι 

διασύνδεσης Δήμων –Πανεπιστημίων-Ερευνητικών Κέντρων Καινοτόμων 

επιχειρήσεων Δημιουργικών ομάδων πολιτών στο πλαίσιο τοπικών 

συνεργατικών πόλων καινοτομίας.   

 

4. Συμμετοχή –Παρέμβαση στην εκδήλωση προβολής του προγράμματος 

ERASMUS ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ.  

του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης στο Επιμελητήριο 

Ηρακλείου. 

 
5. Συμμετοχή –Παρέμβαση στην εκδήλωση του ΤΕΙ Κρήτης “Ο ρόλος της 

Έρευνας και της Καινοτομίας στην Επιχειρηματικότητα”. 

 



6. Συμμετοχή στην συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, τον πρόεδρο της 

Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου Επιχειρηματικότητας Βασίλη Κορκίδη 

και συνεργατών του παρουσία του προέδρου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου 

Μανόλη Αλιφιεράκη, του Δ.Σ του Εμπορικού . Παρέμβαση-ενημέρωση  στα 

θέματα των  προβλημάτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των 

δυνατοτήτων αντιμετώπισης τους. Συζήτηση για την ίδρυση open mall στην 

Κρήτη, όπως λειτουργούν ήδη σε Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, 

Αλεξανδρούπολη. Ενημέρωση σε σχέση με τους ελέγχους στην αγορά για 

προϊόντα μαϊμού και λειτουργία των Κινεζικών καταστημάτων. 

7. Στήριξη –συμμετοχή στο Πρώτο Startup Europe Week Chania , το 

πανευρωπαικό Συνέδριο για τις νεοφυείς επιχειρήσεις .Το συνέδριο 

απευθύνεται σε επιχειρηματίες, φοιτητές, νέους επιστήμονες, εκπροσώπους 

οργανισμών ή επιχειρήσεων, κοινωνικές επιχειρήσεις, πολιτιστικές 

επιχειρήσεις, θερμοκοιτίδες, ακαδημαϊκά ιδρύματα, τοπικές ομάδες, 

κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, συμβούλους επιχειρήσεων, 

οικονομολόγους, startuppers και διοργανώνεται από τον Σύλλογο Νεανικής 

Επιχειρηματικότητας,  τον οργανισμό Startup Europe την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή , και το ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ. 

8. Συμμετοχή – παρέμβαση στην σύσκεψη της Διεπαγγελματικής 

Αμπέλου και Οίνου και των Οινοποιείων μελών της, στα γραφεία της Ένωσης 

Ηρακλείου, ενόψει της ημέρας «κλειστά οινοποιεία»  μετά την επιβολή του 

ΕΦΚ στο κρασί. 

9. Συμμετοχή στις εργασίες της διημερίδας της ΠΚ, του Δήμου Ηρακλείου 

και του ΠΣΑΤ με θέμα «Κρήτη- Αθλητικός Προορισμός». 

10. Συνάντηση εργασίας με τον πρόεδρο της ΟΣΥΠΑ για το αεροδρόμιο 

Ηρακλείου και τις υποδομές.  

11. Στήριξη-παρέμβαση στο δεύτερο Παγκρήτιο Συνέδριο Νεοφυούς  

Επιχειρηματικότητας Startup Europe Week Crete. 

12. Συμμετοχή σε εργασιακές συναντήσεις κορυφής 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 .  

13. Διάφορες λοιπές συμμετοχές σε συνέδρια και ημερίδες της ΠΚ και του 

Δήμου και συναντήσεις στην Αθήνα για ευρύτερα θέματα ανάπτυξης.    


