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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Α) Διοργάνωση Εκθέσεων

Προετοιμασία 4ης  AgroExpo 2021 που πραγματοποιείται 28-30 Μαΐου 2021 στον χώρο της πρώην Αγρεξ
στην Ιεράπετρα με την συνεργασία του δήμου Ιεράπετρας και της περιφέρειας Κρήτης 

Προετοιμασία της 1ης έκθεσης  yachting και θαλασσίου τουρισμού που πραγματοποιείται στις 4-6 Ιουνίου
2021  στην  μαρίνα  του  Αγίου  Νικολάου  σε  συνεργασία  με  το  δήμο  Αγ.  Νικολάου,  την  ΔΑΕΝ  και  την
περιφέρεια Κρήτης. 

Β) Συμμετοχή σε Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες

Συμμετοχή στην διαδικασία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Α’ φάση του Μέτρου του μεταφορι-
κού ισοδυνάμου για τις κρητικές επιχειρήσεις το 2020.

Γ) Συναντήσεις εργασίας

 Συσκέψεις και συνεργασίες με τον δήμαρχο Ιεράπετρας κ. Καλαντζάκη, τον αντιδήμαρχο τεχνικών
υπηρεσιών και τους υπευθύνους του δήμου Ιεράπετρας με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου Λασιθίου
κ,  Χαριτάκη  παρουσία  μελών  της  ΔΕ  του  επιμελητηρίου,  με  αντικείμενο  την  προετοιμασία  της
αγροτικής έκθεσης Ιεράπετρας Agroexpo 2021.

 Συσκέψεις  και  συνεργασία  με  τους  αρμόδιους  διαχειριστές  του  δήμου  Αγ.  Νικολάου  για  την
προετοιμασία υλοποίησης της πράξης «Οpen Mall Αγ. Νικολάου»

 Τηλεδιάσκεψη  στις  10  Ιουλίου  μεταξύ  της  ΔΕ  του  Επιμελητηρίου  Λασιθίου  και  του  Υπουργού
Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ.  Γεωργιάδη όπου συζητήθηκαν και  ετέθησαν από τον πρόεδρο του
Επιμελητηρίου  κ.  Χαριτάκη,  βασικά  ζητήματα  που  απασχολούν  στις  επιχειρήσεις  και  τους
επαγγελματίες. Ειδικότερα, από το Επιμελητήριο Λασιθίου τέθηκε το θέμα της ρευστότητας των ΜΜΕ
και ειδικά όσων σχετίζονται με τον τουριστικό κλάδο και τις εποχικές επιχειρήσεις, η βελτίωση των
διαδικασιών  χρηματοδοτήσεων  των  επιχειρήσεων  μέσω  των  διαφόρων  εργαλείων  ώστε  να
ωφεληθούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός ΜΜΕ αλλά και το ζήτημα της αναδιάρθρωσης του
μηχανισμού «συνεργασία» για την επιδότηση της απασχόλησης. 

Δ) Εκδηλώσεις – Ημερίδες - Eνημερωτικές επιστολές – Υπομνήματα

 Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: 

«Επείγουσα παρέμβαση διευθέτησης επιταγών» στις 31/3/2020

«Στήριξη Επιχειρήσεων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον τουριστικό κλάδο» στις 27/5/2020

«Στήριξη Επιχειρήσεων μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων» στις 4/6/2020
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«Διευθέτηση επιταγών πληρωμής τρέχουσας λήξης» στις 12/6/2020

«Αναστολή τόκων κεφαλαίου επιχειρηματικών δανείων για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την
covid19» στις 28/9/2020

«Επιστρεπτέα Προκαταβολή και επιχειρήσεις του ελαιοκομικού κλάδου» στις 29/9/2020

 Σχέδιο κοινών συμπερασμάτων μετά από την σύσκεψη, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Περιφερειάρχη
Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη και των  Προέδρων επιχειρηματικών φορέων της Κρήτης ( Επιμελη-
τήρια ,Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων και ΕΣΕΕ, Ομοσπονδίες Επαγγελματιών , Σύνδεσμος Εξα-
γωγέων Κρήτης) με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης στο πεδίο της επιχειρηματικότητας
της Κρήτης, των διαφαινόμενων κινδύνων και τη διατύπωση προτάσεων επί των αναγκαίων βασικών
παρεμβάσεων στήριξης των επιχειρήσεων τόσο σε κεντρικό όσο και περιφερειακό επίπεδο.

 Επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης με θέμα: 

«Αίτημα  για την ένταξη του ΚΑΔ  των  Ασφαλιστών - Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (66.22.10.)
στην Δράση 3.c.4. καθώς και στις μελλοντικές δράσεις του ΠΕΠ Κρήτης» στις 25/11/2020

«Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ στην Περιφέρεια Κρήτης» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας
Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στις 27/4/2020

 Επιστολή προς τον Πρόεδρος της ΚΕΕΕ με θέμα: 

«Στήριξη επιχειρήσεων λόγω πανδημίας covid19» στις 2/4/2020

«Μέτρα «Επόμενης Μέρας» για την Στήριξη των Επιχειρήσεων» στις 27/4/2020

 Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας με θέμα: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΩΝ, ΑΔΗΜΕ ΚΑΙ ΕΑΦΔΣΣ (Φ.Η.Μ.) ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙ-
ΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ» στις 16/7/2020

 Επιστολή προς την ΔΟΥ Αγ Νικολάου με θέμα: «Καθυστερήσεις διεκπεραίωσης υποθέσεων στην
ΔΟΥ Αγ. Νικολάου» στις 25/11/2020

 Υπόμνημα προς τον γραμματέα του ΜΕΡΑ 25 κο Βαρουφάκη κατά την επίσκεψη του στο επιμελητή-
ριο Λασιθίου τον Ιούλιο του 2020

 Υπόμνημα προς τον τομεάρχη οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ κο Παππά κατά την επίσκεψη του στο επιμελη-
τήριο Λασιθίου τον Φεβρουάριο του 2020

 Υπόμνημα προς την Πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής κας Γεννηματά κατά την επίσκεψη της στο επι -
μελητήριο Λασιθίου τον Ιούλιο του 2020

 Υπόμνημα προς τον Υπουργό Τουρισμού κο Θεοχάρη κατά την επίσκεψη του στο επιμελητήριο Λασι-
θίου τον Ιούλιο του 2020

 Tηλεδιάσκεψη μεταξύ του Επιμελητήριο Λασιθίου, των Δήμων Αγίου Νικολάου , Σητείας , Ιεράπετρας
και Οροπεδίου Λασιθίου, του Συλλόγου Λογιστών/Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Νομού
Λασιθίου, του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου και του Οικονομικού Επιμελητηρίου τμήμα Ανατολι -
κής Κρήτης και του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτη Κουρμούση πραγματο-
ποιήθηκε την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 

Ε) Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών έργων 
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1. Έργο “iblue” του προγράμματος MED 2014-2020 για την ανάπτυξη του τουρισμού yachting, στην
περιοχή  του  Ν.  Λασιθίου.  Το  έργο iblue στο  οποίο  συμμετέχει  ως  εταίρος  το
επιμελητήριο Λασιθίου βάσει  της  υπ’ αριθ.  8ης/23-1-2017  Απόφασης  του  Διοικητικού  του
Συμβουλίου, χρηματοδοτείται στα πλαίσια του προγράμματος MED2014-2020 και εγκρίθηκε στις
2/2/2017 βάσει του εγγράφου έγκρισης έργου στον επικεφαλής εταίρο University of Udine.

IBLUE(εγκεκριμένο έργο) το έργο iblue στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το επιμελητήριο Λασιθίου βάσει της
υπ’  αριθ.  8ης/23-1-2017  Απόφασης  του  Διοικητικού  του  Συμβουλίου,  χρηματοδοτείται  στα  πλαίσια  του
προγράμματος  MED2014-2020  και  εγκρίθηκε  στις  2/2/2017  βάσει  του  εγγράφου  έγκρισης  έργου  στον
επικεφαλής εταίρο University of Udine. Το έργο αποσκοπεί στην προώθηση και ενίσχυση του θαλάσσιου
τουρισμού και  ειδικότερα του  κλάδου yachting,  στην  δημιουργία  ενός  Μεσογειακού  διακρατικού  δικτύου
εταιριών του κλάδου καθώς και στην υλοποίηση βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων ανάπτυξης για τον εν
λόγο  κλάδο  που  θα  ενσωματώνουν  τους  3  πυλώνες  της  βιωσιμότητας  (περιβαλλοντική,  κοινωνική,
οικονομική).  

Δαπάνες εντός του 2020  Αναφορικά με τις δαπάνες του έργου για το 2020 επαληθευτήκαν  οι δαπάνες που 
έχουν γίνει μέχρι και τον Ιανουάριο του 2020 που λήγει η περίοδος υλοποίησης και ολοκληρώνεται το έργο. 
Στην συνέχεια θα εκταμιευτούν και τα αντίστοιχα ποσά των συγχρηματοδοτήσεων από την ΕΕ. 

2. Εργο Go_Brand – Interreg Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

GoBrand (εγκεκριμένο έργο) Βασικός στόχος και επιδίωξη του παρόντος έργου αποτελεί η προώθηση και
ανάδειξη του brand name των προϊόντων ή/και υπηρεσιών των περιοχών των συμμετεχόντων εταίρων στους
2 βασικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας: τον αγροτοδιατροφικό κλάδο και τον τουριστικό κλάδο. Αυτό θα
γίνει μέσω της δημιουργίας αντίστοιχα 2 clusters ΜΜΕ ανά συμμετέχουσα περιοχή, τα οποία θα συνίστανται
από επιχειρήσεις που ανήκουν στους δυο προαναφερόμενους πυλώνες. Οι επιλέξιμες περιοχές του έργου
είναι  η  Κύπρος  (όλο  το  νησί),  η  ΠΕ  Λασιθίου,  η  ΠΕ  Δωδεκανήσου,  η  ΠΕ  Χίου  και  η  ΠΕ  Κυκλάδων.
Αναφερόμαστε λοιπόν στην δημιουργία 2 κλαδικών clusters (πχ cluster τροφίμων &ποτών,cluster Aegean
cuisine)  σε  τομείς  που  συμπίπτουν  με  τις  προτεραιότητες  της  έξυπνης  εξειδίκευσης  ανά  συμμετέχουσα
περιφέρεια (RIS3). Με βάση τις προτεραιότητες των περιφερειακών (και εθνικής για την κύπρο) RIS3 και
κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης και δημοσιότητας θα κληθούν οι αντίστοιχες επιχειρήσεις να συμμετέχουν. Με
την επιλογή και οριστικοποίηση των κλαδικών clusters ανά περιοχή θα ξεκινήσουν την λειτουργία τους και τα
γραφεία ενημέρωσης στην περιοχή του κάθε εταίρου όπου θα προβάλλονται και θα δίδονται πληροφορίες για
τις  κλαδικές  μελέτες  αλλά  και  την  επιχειρηματικότητα  γενικότερα  στην  διασυνοριακή  περιοχή  και  στο
εξωτερικό κ' θα προβάλλονται τα εταιρικά video.  Το κάθε γραφείο ενημέρωσης θα λειτουργεί σε χώρο του
δικαιούχου -εν προκειμένω στο κτήριο του επιμελητηρίου Λασιθίου-στον οποίο με (4) διαδραστικές οθόνες
αφής  (>30  inch)  θα  μπορούν εύκολα  οι  επιχειρηματίες  να  ενημερώνονται  για  οποιαδήποτε  πληροφορία
αφορά στον κλάδο και στην μελέτη branding για όλες τις περιοχές του έργου, αλλά και να παρακολουθούν τα
εταιρικά video όλων των περιοχών. Οι διαδραστικές οθόνες αφής εγκαταστάθηκαν στο χώρο του δικαιούχου
και στο γραφείο ενημέρωσης αλλά και σε κοινόχρηστους χώρους (πχ αεροδρόμιο, λιμάνι κλπ). Αναφορικά με
τις δαπάνες του έργου για το 2020: ολοκληρώθηκε η πλατφόρμα διασύνδεσης των ΜΜΕ των εταίρων του
έργου από το επιμελητήριο Κυκλάδων ενώ επαληθευτήκαν και εξοφλήθησαν οι δαπάνες του επιμελητηρίου
Λασιθίου που έγιναν μέχρι και τον Απρίλιο του 2020 που έληξε η περίοδος υλοποίησης και ολοκληρώθηκε το
έργο. 

3. Υλοποίηση πρότασης με τίτλο «Δημιουργία Σημείων Τουριστικής Πληροφόρησης σε χώρους
με μεγάλη τουριστική κίνηση σε Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα, Οροπέδιο Λασιθίου και Σητεία» στα
πλαίσια  της  1ης  πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  υποβολή  προτάσεων
(παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα) στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν.
Λασιθίου της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε ΟΤΑ 

Το προτεινόμενο  έργο  περιλαμβάνει  μια  σειρά από δράσεις  οι  οποίες   στοχεύουν στη  δημιουργία  μιας
ολοκληρωμένης  διαδικτυακής  πλατφόρμας  τουριστικής  προβολής  της  Π.Ε.  Λασιθίου  και  τη  δημιουργία
τεσσάρων (4)  σημείων τουριστικής πληροφόρησης σε  Άγιο  Νικόλαο,  Ιεράπτερα,  Οροπέδιο Λασιθίου και
Σητεία. Η προτεινόμενη πράξη αποτελεί στην ουσία μια οριζόντια δράση, η οποία φιλοδοξεί να αξιοποιήσει
ενέργειες και πρωτοβουλίες των τεσσάρων δημοτικών ενοτήτων της Π.Ε. Λασιθίου, σε μια ολοκληρωμένη και
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συνολική προσέγγιση, με στόχο αφενός την συγκέντρωση όλου του υπάρχοντος ψηφιακού υλικού σε έναν
ηλεκτρονικό κόμβο, και αφετέρου την ενιαία, συνολική και ολοκληρωμένη ψηφιακή προβολή με περιορισμό
των μεμονωμένων  και  αποσπασματικών  δράσεων  ανάδειξης  φυσικών,  πολιτιστικών  και  λοιπών  πόρων.
Υπογράφηκε  η  σύμβαση  χρηματοδότησης  το  Σεπτέμβριο  του  2020  και  αναμένεται  να  προχωρήσει  η
υλοποίηση των δράσεων όπως περιγράφονται στο τεχνικό δελτίο του έργου. 

4. Υλοποίηση πράξης: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγίου Νικολάου»

Με  τη  Δράση  «Ανοικτά  Κέντρα  Εμπορίου»  επιδιώκεται  η  ενίσχυση  και  τόνωση  της  οικονομικής
δραστηριότητας  που  αναπτύσσεται  σε  εμπορικές  περιοχές  και  ειδικότερα  σε  περιοχές  που  διαθέτουν
σημαντικούς τουριστικούς και πολιτιστικούς πόρους. Πιο συγκεκριμένα, από την πλευρά του Επιμελητηρίου,
η  πρόσκληση  προβλέπει  τη  χρηματοδότηση  δαπανών  για  την  ανάδειξη  της  ταυτότητας  της  εμπορικής
περιοχής  μέσω  της  εγκατάστασης  ομοιόμορφων  εξωτερικών  στοιχείων  (π.  χ.  πινακίδες,  φωτιστικά,
στέγαστρα,  κ.  λπ. )  καθώς και  δράσεις προβολής και  προώθησης της εμπορικής περιοχής (διοργάνωση
εκδηλώσεων, ηλεκτρονική πλατφόρμα ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας, κ. λπ.). Η πράξη εγκρίθηκε με
την  υπ΄αριθμ  4310/1472/Α3,  28/6/2019  απόφαση  ένταξης  της  ειδικής  υπηρεσίας  διαχείρισης  του  ΕΠ
«Ανταγωνιστικότητα»  με  Κωδικό  ΟΠΣ  5033433  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Δαπάνες  εντός  του  2020:  Οι  δαπάνες  που  υλοποίησε  το  επιμελητήριο  Λασιθίου  ως  συνδικαιούχος  της
πράξης εντός του 2020 είναι οι αναθέσεις για παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην υλοποίηση της δράσης
για την δημιουργία και τοποθέτηση επιγραφών του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεχνικό δελτίο (μέσω
διαγωνιστικής  διαδικασίας).  Παράλληλα  το  επιμελητήριο  ανέθεσε  (μέσω  διαγωνιστικής  διαδικασίας)  σε
εταιρία  πληροφορικής  την δημιουργία  πλατφόρμας αναφορικά με  τις  επιχειρήσεις  του  open mall  και  τις
παρεχόμενες  υπηρεσίες,  τις  εκδηλώσεις  και  τις  προσφορές  που  θα  παρέχονται  από  αυτές,  δημιουργία
ψηφιακού  λογότυπου  και  προβολή  σε  ψηφιακά  μέσα.  Οι  δράσεις  αυτές  στοχεύουν  στην  ενίσχυση  της
τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω υπηρεσιών αλληλεπίδρασης,  ενίσχυσης πιστότητας και  επιβράβευσης
των επισκεπτών. Τέλος για την οικονομική και διοικητική διαχείριση της πράξης προέβει στην ανάθεση αυτού
του έργου σε έκτακτο προσωπικό (1 άτομο) με πτυχίο μηχανικού που θα ασχοληθεί με την υλοποίηση της
πράξης με σύμβαση μίσθωσης έργου εως το τέλος του 2021. Οι διαδοχικές προκηρύξεις συνεργατών με
πτυχίο οικονομικού δεν τελεσφόρησαν αφού δεν είχαμε καμιά συμμετοχή υποψηφίων. 

5. Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Λασιθίου στην δημιουργία και κατάθεση πρόταση χρηματοδότησης
για  την  δημιουργία  κέντρου  ικανοτήτων στην  περιφέρεια  Κρήτης  στον  τομέα  της  Αγροδιατροφής
σύμφωνα  με  την  αρ.  πρωτ.  3458/836/A2/24.06.2020  απόφαση  για  την  προκήρυξη  της
Δράσης «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» της Γενικής Γραμματείας Έρευνάς και  Τεχνολογίας μέσω του
προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020), για τα
ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ που θα είναι δομές δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που δημιουργούνται για τη
γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ειδικευμένων υπηρεσιών καινοτομίας και
μεταφοράς τεχνολογίας σε μία ή περισσότερες αλυσίδες αξίας. Η συνολική εισφορά -συμμετοχή του
επιμελητηρίου  Λασιθίου  στο  κεφάλαιο  της  υπό  σύστασης  εταιρίας  σε  περίπτωση  έγκρισης  της
πρότασης και δημιουργίας της εταιρίας που θα διαχειριστεί του κέντρο ικανοτήτων -θα ανέρχεται στο
ποσό των 2500,00 ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής του επιμελητηρίου στην εν λόγω
εταιρία αποτελεί η έγκριση συμμετοχής του φορέα από τον αρμόδιο εποπτικό κυβερνητικό όργανο
που για τα επιμελητήρια είναι το υπουργείο ανάπτυξης και επενδύσεων.

ΣΤ) Επιχειρηματικά και άλλα Βραβεία.

Ζ) Επιχορηγήσεις – Οικονομικές Ενισχύσεις.

 Βάσει του Επιμελητηριακού νόμου 4497/2017 επιχορηγήθηκαν φορείς και συνδικαλιστικοί σύλλογοι
για τις δράσεις τους το έτος 2020.

Η) Επιμορφωτικά Προγράμματα.

4



 Στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 1- 49, έτους 2019,το επιμελητήριο προκήρυξε την
υλοποίηση στον Νομό Λασιθίου (Σητεία -Ιεράπετρα και Άγιο Νικόλαο), ως φορέας εκπροσώπησης
εργοδοτών, επιδοτούμενα προγράμματα, σε συνεργασία με επιλεγμένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 2
(πρώην ΚΕΚ). Τα εν λόγω προγράμματα θα υλοποιηθούν στο 2021, απευθύνονται σε εργαζόμενους
επιχειρήσεων που απασχολούν από 1 έως 49 άτομα προσωπικό και καταβάλλουν στον ΕΦΚΑ την
εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%). Επιδοτούνται κατά 100% από το λογαριασμό ΛΑΕΚ του Ο.Α.Ε-
.Δ., χωρίς να υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις. 

 Υλοποίηση 2 δωρεάν διαδικτυακών σεμιναρίων:

1) Δίωρο Σεμινάριο με Τίτλο: Digital Marketing: Πώς Να Ξεχωρίστε Στο Διαδίκτυο την Παρασκευή, 
15 Μάϊου 2020, 18:00 με 20:00

2) Δίωρο Σεμινάριο με Τίτλο: Δημιουργώντας Επαναστατικές Επιχειρήσεις στην Εποχή της Ευελιξί-
ας την Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020, 18:00 με 20:00.

 Υλοποίηση σεμιναρίου γευσιγνωσίας ελαιολάδου και εκπαιδευτικό σεμινάριο στους ελαιοπαραγω-
γούς του νομού Λασιθίου και  ειδικότερα της περιοχής του Π.Ο.Π.  Σητείας,  προκειμένου να βελ-
τιώσουν τις γνώσεις αλλά και να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες, αναφορικά με τις ορθές πρακτι-
κές για την παραγωγή ελαιολάδου υψηλής ποιότητας, στις 9 Νοεμβρίου στην πόλη της Σητείας

Θ) Έρευνες

Ι) Κτηριακές και άλλες εργασίες

ΙΑ) Διάφορα άλλα.

 Επέκταση για το 2020 της Πιστοποίησης συστήματος Διαχειριστικής επάρκειας του Επιμελητηρίου
Λασιθίου κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση
έργων δημοσίου χαρακτήρα»

 Διοργάνωση εσπερίδας  με θέμα: «Ασθένειες και Εχθροί της Ελιάς» από το επιμελητήριο Λασιθίου
στις 19/2/2020 στην Σητεία 

 Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού
της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και
του Επιμελητηρίου Λασιθίου στις 5/11/2020

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λασιθίου

Θωμάς Χαριτάκης
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