
Διήμερο εξωστρέφειας  

Διακρατική εκδήλωση εξωστρέφειας, ενημερωτικό φό-
ρουμ και γαστρονομικές εκδηλώσεις περιελάμβανε με-
ταξύ άλλων το διήμερο εκδηλώσεων που διοργάνωσε 1-
2 Νοεμβρίου στα Χανιά το Επιμελητήριο στο πλαίσιο του 
διακρατικού προγράμματος Innovagro στο οποίο είναι 
επικεφαλής εταίρος. 

Κύριος σκοπός του info-day ήταν η ενημέρωση των εκ-
προσώπων των ελληνικών επιμελητηρίων και άλλων το-
πικών /εθνικών ενδιαφερομένων φορέων (Αγροδιατρο-
φικές & τουριστικές επιχειρήσεις, Περιφερειακές και Το-
πικές Αρχές,  Ερευνητικά Ινστιτούτα & Ακαδημαϊκά Ιδρύ-
ματα, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί κ.λ.π), για τους στόχους, 
τις δραστηριότητες και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του 
έργου INNOVAGRO. 

Στο μεταξύ με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε και το 5ο 
Διακρατικό Εργαστήριο Δικτύωσης (φωτ.), στις εγκατα-
στάσεις του Επιμελητηρίου, την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου. 

Κατά την διάρκεια του, πλήθος ειδικών από την Ελλά-
δα, Ιταλία, Σλοβενία, Σερβία, και Αλβανία, είχαν την ευ-
καιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και καλές πρακτικές σε 

θέματα οινο-γαστρονομικού τουρισμού και αγροτουρι-
σμού καθώς και να παρουσιάσουν την πλούσια τοπική 
γαστρονομική κληρονομιά των χωρών τους. 

Στο πλαίσιο του Innovagro πραγματοποιήθηκε και η 3η 
Διακρατική Εκδήλωση Εξωστρέφειας, το πρωί του Σαβ-
βάτου 2 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις του Μεσογεια-
κού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων. 

Κύριος σκοπός της εκδήλωσης ήταν η προώθηση εναλ-
λακτικών μορφών τουρισμού που συνδέονται με τον 
αγροδιατροφικό κλάδο (π.χ οινο-τουρισμός, γαστρονο-
μικός τουρισμός, αγροτουρισμός). 

Στην Εκδήλωση συμμετείχαν Ελληνικές και Ξένες 
Επιχειρήσεις ενώ ΣΕΦ από Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Σερ-
βία και Αλβανία εκτέλεσαν δημιουργίες χρησιμοποιώντας 
υλικά από τους Εκθέτες, όπως μεταξύ άλλων προϊόντα 
άρτου, λάδι, μέλι, βότανα. 

Πέντε σεφ από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα Αλβανία, Ιταλία, Σερβία και Ελλάδα «γοήτευσαν» 
τους ουρανίσκους των παρευρισκόμενων με τις δημι-
ουργίες τους που συνόδευσαν Κρητικά κρασιά. Στο χώρο 
λειτούργησαν και εκθετήρια Χανιώτικων επιχειρήσεων.

Στην Ευρωπαϊκή 
Ημέρα Οινοτουρι-
σμού συμμετέχουν 
την Κυριακή τα οινο-
ποιεία των Δρόμων 
του Κρασιού της Ελ-
λάδας και σας προ-
σκαλούν να γιορτά-
σετε μαζί τους από τις 
11 το πρωί έως τις 5 
το απόγευμα 

Oι επισκέπτες των 
οινοποιείων θα 
έχουν την ευκαιρία 

να περιηγηθούν στις αμπε-
λοοινικές περιοχές, να γνω-
ρίσουν τους Έλληνες οι-
νοπαραγωγούς, να απο-
λαύσουν το τοπίο στους 
πανέμορφους αμπελώνες, 
να ξεναγηθούν στους χώ-
ρους παραγωγής, ωρίμαν-
σης και παλαίωσης οίνων, 
να δοκιμάσουν νέες και 
παλαιωμένες σοδειές, αλλά 
και να ενημερωθούν για τα 
φρέσκα κρασιά του φετινού 
τρύγου που μόλις ολοκλη-
ρώθηκε. 

Τα οινοποιεία της Κρήτης 
που συμμετέχουν είναι:  
•Νομός Χανίων: Οινο-

ποιείο Αγίας Τριάδας, Οι-
νοποιία Μανουσάκη, Οι-
νοποιείο Ντουράκη, Οινο-
ποιείο Πνευματικάκη 
•Νομός Ρεθύμνου: Οι-

νοποιείο Ζουμπεράκη, Οι-
νοποιείο Κλάδος 

•Νομός Ηρακλείου: Οι-
νοποιείο Αγγελάκη,Οινο-
ποιείο Αλεξάκη, Οινοποιείο 
Νίκος Γαβαλάς, Οινοποιείο 
Διγενάκη, ΜΙΝΩΣ - Οινο-
ποιείο Μηλιαράκη, Οινο-
ποιείο Λυραράκη, Οινο-
ποιείο Μπουτάρη, Κτήμα 
Πατεριανάκη, Οινοποιείο 
Τιτάκη 
•Νομός Λασιθίου: Κτή-

μα Τοπλού ΑΕ 
 

ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

Τη Δευτέρα εν τω μεταξύ, 
οι Οινοποιοί της Κρήτης 
με την υποστήριξη της Πε-
ριφέρειας Κρήτης, συμμε-
τέχουν στην έκθεση Κρη-
τικού κρασιού «ΟιΝοτι-
κά»,  στον Πολυχώρο Πο-
λιτισμού Αθηναϊς, στο Βο-
τανικό.  

26 Οινοποιεία από όλη 
την Κρήτη έρχονται στην 

πρωτεύουσα για να συνα-
ντηθούν με το αθηναϊκό 
κοινό και τους επαγγελ-
ματίες του κλάδου ποτών 
και τροφίμων, μέσα από τα 
αρώματα και τις γεύσεις 
του Κρητικού Κρασιού. Πε-
ρισσότερες από 250 ετικέ-
τες του Κρητικού Αμπε-
λώνα από γηγενείς και 
διεθνείς ποικιλίες θα είναι 
διαθέσιμες προς δοκιμή 
για τους επισκέπτες. 

ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 

Ευρωπαϊκή Ημέρα 
Οινοτουρισμού 
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Ο Ο.Α.Κ.  
φέρνει πόρους  

Στο πλαίσιο της 3ης αναθεώρησης  του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (ΕΠ-
ΥΜΕΠΕΡΑΑ), που εγκρίθηκε πρόσφατα, η Περι-
φέρεια της Κρήτης πριμοδοτήθηκε με επιπλέον 10.04 
εκ.€. Στην ανακοίνωση τονίζεται πως «ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. 
και η αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιακών  υλο-
ποιώντας με αποτελεσματικό τρόπο  το οδικό έργο 
“Γούρνες-Χερσόνησος” συνέβαλλαν σημαντικά 
στην επίτευξη των στόχων του Άξονα Προτεραιό-
τητας Οδικών Έργων του ΕΣΠΑ με αποτέλεσμα το 
συνολικό κονδύλι που προβλέπεται από το ΕΣΠΑ 
για την κατασκευή οδικών τμημάτων του Διευρω-
παϊκού Δικτύου της Κρήτης να αυξηθεί κατά το ποσό 
των 10.04 εκατομμυρίων Ευρώ». 

 

Το 5ο Γυμνάσιο  
για την ΑΒΕΑ 

Ο Σύλλογος Γονέων του 5ου Γυμνασίου Χανίων, με 
την σύμφωνη απόφαση του 15μελούς των μαθητών 
και εκπ/κών του Γυμνασίου, σε ψήφισμα του ση-
μειώνει – μεταξύ άλλων - ότι συμπαραστέκεται «στον 
αγώνα των κατοίκων της Νέας Χώρας στη διεκδί-
κηση του πρώην οικοπέδου της ΑΒΕΑ και την δια-
μόρφωσή του σε ελεύθερο δημόσιο χώρο με κοι-
νωφελείς σκοπούς(χώρο αθλητισμού- πολιτισμού και 
υπόγειο παρκινγκ) για όλους τους Χανιώτες».  

Το ψήφισμα υπογράφουν εκ μέρους του Συλλόγου 
η πρόεδρος Κωνσταντίνα Παπαδογιαννάκη και η 
γραμματέας Ρούλα Μουστάκα.  

 

Ενεργειακός 
συμψηφισμός  

Το θέμα της μείωσης του ενεργειακού και λει-
τουργικού κόστους   των κτιρίων νομικών προσώ-
πων  και των λοιπών εγκαταστάσεών τους  δια της 
συμμετοχής τους στον ενεργειακό συμψηφισμό, θέ-
τει υπ’ όψη υπουργού Ανάπτυξης ο εκπρόσωπος του 
Ινστιτούτου Καταναλωτών Κρήτης Νικόλαος Ντερ-
μανάκης.  

Σε μακροσκελή επιστολή, σημειώνει προς τον 
υπουργό ότι «απαιτούνται στην παρούσα συγκυρία 
πρωτοβουλίες σας και υπουργικές σας αποφάσεις 
για την ενθάρρυνση των διοικήσεων των νπδδ και 
των οτα ώστε επιτέλους τα νπδδ και οι οτα να ξε-
κινήσουν τη συμμετοχή τους στον ενεργειακό 
συμψηφισμό metering ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους 
των κτιρίων τους και των λοιπών εγκαταστάσεών 
τους».  

Ο κ. Ντερμανάκης ζητά από τον υπουργό «να μας 
ενημερώσετε σε ποιές πρωτοβουλίες και ενέργειες 
προτίθεσθε να προβείτε ώστε να ενθαρρυνθούν οι 
διοικήσεις των νομικών προσώπων δημοσίου δι-
καίου και των οτα να δρομολογήσουν τις αναγκαίες 
ενέργειες για τη συμμετοχή των νπδδ και των οτα 
στον ενεργειακό συμψηφισμό metering ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας». 
 

Μέρα γνωριμίας 
με το Κοινωνικό Στέκι  

Ανοιχτή ημέρα γνωριμίας με τις δράσεις του (μα-
θήματα, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, εργαστήρια, 
εκδηλώσεις και συλλογικές διαδικασίες), διοργανώνει 
σήμερα το Κοινωνικό Στέκι – Στέκι Ματαναστών Χα-
νίων. Η εκδήλωση ξεκινά στις 7μ.μ.   


