
Με την σύμπραξη των επιχειρήσεων θα αντιμετωπιστεί η κρίση – 
Ενημερωτική Εκδήλωση στο ΕΒΕΧ 

 
 
Στη σύμπραξη παρεμφερών επιχειρήσεων -προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις 
αρνητικές συνέπειες της κρίσης- αποσκοπεί η δημιουργία του τοπικού Δικτύου 
Επιχειρήσεων - Αμοιβαίας Μάθησης και Συνεργασίας, αξιοποιώντας παράλληλα την 
ευκαιρία για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ανέργους.  
Οι εταιρείες, που θα συμμετάσχουν στο Δίκτυο, θα υποστηριχθούν μέσω της 
παροχής εξειδικευμένης συμβουλευτικής, που ειδικοί σύμβουλοι καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας θα υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις, μέσω μηνιαίων 
συναντήσεων, σε μία σειρά θεμάτων, για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της 
ανάπτυξής τους. 
Αυτά αποτέλεσαν το αντικείμενο της ενημερωτικής συνάντησης που 
πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 1 Απριλίου 2013 στο Επιμελητήριο 
Χανίων.  
Στο πάνελ της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων Γιάννης 
Μαργαρώνης, ο υπεύθυνος του ΚΕΚ «Διάσταση» Γιάννης Κουλιεράκης, ο καθηγητής 
του Πανεπιστημίου του Μπράιτον (Μ. Βρετανία) Γιώργος Τσεκούρας και ο 
πρόεδρος της Ο.Ε.Β.Ε. Ν. Χανίων Αντώνης Παπαδεράκης. 
Ο υπεύθυνος του Κ.Ε.Κ. «Διάσταση», Γιάννης Κουλιεράκης, ανέφερε ότι η 
συγκεκριμένη πρωτοβουλία αφορά τόσο τα τοπικά προγράμματα για την 
απασχόληση όσο και το παλαιότερο πρόγραμμα για τη διαρθρωτική προσαρμογή 
των επιχειρήσεων εντός οικονομικής κρίσης και στο οποίο έχουν δηλώσει 
συμμετοχή 180 επιχειρήσεις από τα Χανιά.  
«Η συμμετοχή αυτή αφορά είτε για επιχειρήσεις που θέλουν να απασχολήσουν 
κόσμο μέσα στο επόμενο διάστημα, συμμετέχοντας μέσα από το πρόγραμμα των 
τοπικών σχεδίων για την απασχόληση είτε επιχειρήσεις, που, μέσα στο περιβάλλον 
της οικονομικής κρίσης, που γιγαντώνεται, θέλουν να συμμετέχουν σε ένα 
πρόγραμμα που αποσκοπεί στο να υπάρξουν συνέργειες και κοινοί τρόποι 
αντιμετώπισης της κρίσης μαζί με άλλες συναφείς επιχειρήσεις», σημείωσε ο κ. 
Κουλιεράκης και πρόσθεσε ότι η εμπειρία του καινοτόμου προγράμματος, που έχει 
εφαρμοστεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχει φέρει ιδιαίτερα ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα. 
Σε ό,τι αφορά την πρόσκληση ενδιαφέροντος για τα τοπικά σχέδια απασχόλησης, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέχρι τις 15 Απριλίου στο 
Επιμελητήριο, τον Ο.Α.ΔΥ.Κ. και το Κ.Ε.Κ. 'Διάσταση'  (2821058908), ενώ αιτήσεις 
για το πρόγραμμα που αφορά τη συνέργεια των επιχειρήσεων υποβάλλονται μέχρι 
τις 30 Απριλίου.  
 


