Στενή Συνεργασία ΕΒΕΧ με το Δήμο Κισσάμου για θέματα Τοπικής Ανάπτυξης.

Αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου Χανίων με επικεφαλής τον Πρόεδρο Γιάννη Μαργαρώνη
συναντήθηκε προ ημερών με τον Δήμαρχο Θεόδωρο Σταθάκη και συνεργάτες του στο Δήμο
Κισσάμου.
Το αντικείμενο της συνεργασίας αφορούσε τις ενέργειες του ΕΒΕΧ για την επιτόπου
εξυπηρέτηση των μελών του μέσω παραρτήματος το οποίο θα λειτουργεί στο γραφείο του
Νέου Εμπορικού Συλλόγου Κισσάμου και, την ενημέρωση - κινητοποίηση των επιχειρήσεων
με έδρα τη Κίσσαμο σχετικά με τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας προγραμματικής
περιόδου και τις προοπτικές της τοπικής ανάπτυξης γενικότερα.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι δυνητικές ευκαιρίες που προσφέρονται
από το επερχόμενο πρόγραμμα LEADER και προγραμματίστηκαν οι σχετικές ενημερωτικές
εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση και προετοιμασία των επενδυτών.
Με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό, προτάθηκε να συσταθεί, επιτροπή από το Δήμο
Κισσάμου και το Επιμελητήριο η οποία, με τη συνδρομή του Νέου Εμπορικού Συλλόγου
Κισσάμου, θα προσδιορίσει τις περιοχές και τα θέματα στα οποία οι φορείς θα
επικεντρωθούν κατά προτεραιότητα για το πρόγραμμα LEADER.
Συνάντηση με το νέο Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Κισσάμου.
Στο μεταξύ ο Πρόεδρος του ΕΒΕΧ συνοδευόμενος από τον Διευθυντή της ΕΤΑΝ και τον
Σύμβουλο Διοίκησης κ.κ. Κ. Λεδάκη και Γ. Τρούλη επισκέφθηκαν το νέο διοικητικό συμβούλιο
του Νέου Εμπορικού Συλλόγου Κισσάμου (ΝΕΣΚ).
Ο κ. Μαργαρώνης συνεχάρη τον Πρόεδρο κ. Ευάγγελο Πατεράκη και τους νέους συμβούλους
για την εκλογή τους και προσέφερε την αμέριστη συμπαράσταση του Επιμελητηρίου έτσι
ώστε το νέο ΔΣ να επιτύχει τους σκοπούς του και να υλοποιήσει το προγραμματισμό του στη
δύσκολη περίοδο που διανύουμε.

Συζητήθηκαν τα σχέδια του ΝΕΣΚ για μετεγκατάσταση σε άλλο κτήριο, η ενίσχυση των
υπηρεσιών που το νέο γραφείο θα προσφέρει στους επιχειρηματίες της Κισσάμου, η άμεση
και έγκυρη ενημέρωση της ντόπιας επιχειρηματικότητας σε όλα τα θέματα που την αφορούν
και η επίλυση των θεμάτων που η οικονομική συγκυρία έχει σωρεύσει.
Συμφωνήθηκε, η πιλοτική λειτουργία Παραρτήματος του Επιμελητηρίου στη Κίσσαμο με
γραφείο που θα εδρεύει στο νέο γραφείου του ΝΕΣΚ και η άμεση έναρξη των διαδικασιών
ενημέρωσης και κατάρτισης της υπηρεσίας.
Συζητήθηκαν επίσης κλαδικά θέματα του εμπορίου, υπηρεσιών, βιοτεχνίας και τουρισμού
όπου το ΕΒΕΧ ενημέρωσε για τη σχετική δραστηριότητά του και συμφωνήθηκαν κοινές
ενέργειες.
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου ενημέρωσε και για τις επικείμενες χρηματοδοτικές ευκαιρίες
και προσκάλεσε το ΝΕΣΚ να συνεισφέρει στην ενημέρωση και κινητοποίηση των
επιχειρηματιών που θα ήθελαν να επενδύσουν στους τομείς με ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα.

