
 

με βάςθ τον επιχειρθματία_ 

 

 

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

 

Τον ερχόμενο Δεκζμβριο ο επιχειρθματικόσ κόςμοσ τθσ Π.Ε. Κοηάνθσ από κοινοφ με όλθ τθν 

υπόλοιπθ χϊρα, κα κλθκεί να αναδείξει τθ νζα διοίκθςθ του Επιμελθτθρίου. 

Συνθκίηουμε να χαρακτθρίηουμε τθν κάκε ιςτορικι περίοδο ωσ ιδιαίτερα κρίςιμθ, 

ενδεχομζνωσ γιατί κάκε περίοδοσ ζχει όντωσ τα δικά τθσ προτάγματα.  

Αυτό που χαρακτθρίηει τθν παροφςα περίοδο όμωσ, μπορεί να ςυγκρικεί μόνο με ακραίεσ 

ιςτορικζσ περιόδουσ του οικονομικοφ κφκλου.  

Οικονομικι κρίςθ με ζνταςθ, διάρκεια και ςκλθρζσ επιπτϊςεισ ςτθν πραγματικι οικονομία, 

υπερφορολόγθςθ, αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ που διακρίνονται για τθν αμετροζπεια τουσ, 

ανφπαρκτθ τραπεηικι χρθματοδότθςθ, κλπ., αποτελοφν το περιβάλλον του ελλθνικοφ 

επιχειρείν.  

Σε αυτζσ τισ ςυνκικεσ ςτραγγαλιςμοφ, ακροίηονται και οι ιδιαιτερότθτεσ τθσ τοπικισ 

οικονομίασ, θ οποία βρίςκεται αντιμζτωπθ με τθν επικείμενθ μεταλιγνιτικι περίοδο και τισ 

αλλαγζσ που ιδθ προκαλεί ςτο τοπικό ειςόδθμα και τθν απαςχόλθςθ. 

Συνεπϊσ, οι επικείμενεσ εκλογζσ πραγματοποιοφνται ςε μια ιςτορικι ςυγκυρία, πραγματικά 

κρίςιμθ. Μια αρνθτικι ιςτορικι ςυγκυρία για τθν ελλθνικι επιχειρθματικότθτα και τθν 

πραγματικι οικονομία.  

Μια ιςτορικι ςυγκυρία, θ οποία επιβάλει νζου τφπου επιλογζσ. Επιβάλει αποφάςεισ με 

διαφορετικά κριτιρια.  

Ενδεχομζνωσ μζχρι το πρόςφατο παρελκόν, πολιτικι ςυμπάκεια, επιχειρθματικζσ πιζςεισ, 

ετεροχρονιςμζνεσ εμπειρίεσ και μθ υλοποιιςιμεσ προεκλογικζσ δεςμεφςεισ, να 

αποτελοφςαν επαρκι ςυνκικθ για τθ διαμόρφωςθ εκλογικϊν επιλογϊν και 

αποτελεςμάτων.  



 

με βάςθ τον επιχειρθματία_ 

 

Σιμερα όμωσ βριςκόμαςτε κυριολεκτικά ςε ζνα κρίςιμο ςταυροδρόμι: 

«Ή κα εντείνουμε τισ προςπάκειεσ για ςταδιακι ανάκαμψθ, ςυγκροτώντασ ζνα μείγμα 

πολιτικισ αποτελεςματικισ υποςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ μαηί με τθν αναγκαία 

πολιτικι ςυνδικαλιςτικι δράςθ, ι κα πορευτοφμε με ςυντθρθτικζσ επιλογζσ 

προςανατολιςμζνεσ ςε πολιτικζσ πρακτικζσ του παρελκόντοσ».  

Ο επιχειρθματικόσ κόςμοσ τθσ Κοηάνθσ ζχει μια, διαχρονικά, κετικι προςζγγιςθ. Αυτό που 

ςιμερα χρειάηεται είναι θ επιτάχυνςθ ςτθ μετάβαςθ ςε ζνα νζο περιβάλλον που κα 

διακρίνεται για: 

 Τθν ανκεκτικότθτα του  

 Τθν ικανότθτα του να μακαίνει 

 Τθν ικανότθτα του να παρεμβαίνει δυναμικά  

 Τθν ικανότθτα του να εμπνζει και να ςυντονίηει αποτελεςματικά  

Συνεπϊσ, ςτισ εκλογζσ του Δεκεμβρίου κα κλθκοφμε να απαντιςουμε ςε ζνα βαςικό 

ερϊτθμα:  

Τι Επιμελθτιριο κζλουμε;  

Η δικι μασ απάντθςθ ςε αυτό το ερϊτθμα δεν είναι μονοςιμαντθ, διότι και ο ρόλοσ του 

Επιμελθτθρίου δεν είναι μονοςιμαντοσ.  

Το Επιμελθτιριο αποτελεί για εμάσ, το φυςικό χϊρο εντόσ του οποίου: 

 Η ςυνδικαλιςτικι δράςθ αναπτφςςεται από κοινοφ και παράλλθλα με 

αποτελεςματικζσ υπθρεςίεσ προσ τα μζλθ 

 Οι προςπάκειεσ για τθ δθμιουργία ενόσ, διαχρονικά, ευνοϊκοφ οικοςυςτιματοσ 

υποςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ αναπτφςςεται παράλλθλα με 

τθ διαρκι προςπάκεια ςυγκρότθςθσ ενόσ πλζγματοσ προςταςίασ των μελϊν που 

πλιττονται από τθν κρίςθ 

Το Επιμελθτιριο για εμάσ δεν αποτελεί ζνα περικωριακό φορζα που διαχειρίηεται μια 

υπθρεςία, αλλά το φυςικό ςυντονιςτι των προςπακειϊν υποςτιριξθσ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ.  



 

με βάςθ τον επιχειρθματία_ 

Το Επιμελθτιριο για εμάσ αποτελεί εκείνο το φορζα που ζχει διατυπϊςει τον «οδικό 

χάρτθ» τθσ επιχειρθματικότθτασ, επί του οποίου ζχει αποςπάςει τθν ευρφτερθ δυνατι 

πολιτικι και κοινωνικι ςυναίνεςθ.  

Το Επιμελθτιριο για εμάσ δεν αποτελεί ζναν περίκλειςτο φοβικό ςυντθρθτικό φορζα που 

αρκείται ςτθ διαχείριςθ μιασ διοικθτικισ κακθμερινότθτασ, αλλά εκείνο το μθχανιςμό που 

διακρίνεται για τθν ικανότθτα του να δικτυϊνεται και να δικτυϊνει, να παρεμβαίνει και να 

αναδεικνφει διαρκϊσ το ρόλο του, ωσ του φυςικοφ «επιςπεφδοντα» υποςτιριξθσ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ.  

Το Επιμελθτιριο για εμάσ, είναι ο μθχανιςμόσ που επιβάλλεται και μπορεί να αναπτφςςει 

πρωτοβουλίεσ εξωςτρζφειασ που κα διακρίνονται για τισ ςτοχεφςεισ τουσ και τθν 

αποτελεςματικότθτα τουσ.  

Το Επιμελθτιριο για εμάσ, είναι ο φυςικόσ χϊροσ για τθν αναηιτθςθ, εντοπιςμό και 

υποςτιριξθ τθσ νεοφυοφσ επιχειρθματικότθτασ αλλά και τθσ κοινωνικισ οικονομίασ, ςτθ 

βάςθ των χαρακτθριςτικϊν τθσ τοπικισ οικονομίασ και των ςυγκριτικϊν τθσ 

πλεονεκτθμάτων.  

Για αυτό το Επιμελθτιριο κζλουμε να δουλζψουμε με μζςα που κα διακρίνονται για τθν 

αποτελεςματικότθτα τουσ: 

Ενωμζνοι 

 Αναδιατυπϊνουμε το καταςτατικό μασ περιβάλλον 

 Διαμορφϊνουμε ζνα νζο πλαίςιο κανόνων, ζνα ολοκλθρωμζνο κϊδικα 

δεοντολογίασ 

 Πιςτοποιοφμε το ςφνολο των υπθρεςιϊν μασ 

 Μετατρζπουμε τθ διαδικτυακι μασ παρουςία ςε μια δυναμικι πφλθ ενθμζρωςθσ, 

υποςτιριξθσ, δικτφωςθσ και εξωςτρζφειασ 

 Αναδεικνφουμε και αναβακμίηουμε το ρόλο και τθν παρουςία των εμπορικϊν 

ςυλλόγων ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ   

 Συγκροτοφμε μια ολοκλθρωμζνθ δομι προκερμοκοίτιςθσ – κερμοκοίτιςθσ τθσ 

νεοφυοφσ, κοινωνικισ και νεανικισ επιχειρθματικότθτασ 

 Αντιλαμβανόμαςτε, αναλαμβάνουμε, τεκμθριϊνουμε και υλοποιοφμε ςθμαντικζσ 

πρωτοβουλίεσ ςε τοπικό αλλά και Εκνικό επίπεδο 

 Δθμιουργοφμε μια τοπικι δεξαμενι ςκζψθσ, ςτο πλαίςιο τθσ, πρόδθλα αυτονόθτθσ, 

φυςικισ δικτφωςθσ του Επιμελθτθρίου ςτο πλαίςιο τθσ τετραπλισ ζλικασ 



 

με βάςθ τον επιχειρθματία_ 

Αυτό το πλαίςιο κα αποτελζςει το υπόβακρο για τθν εξειδίκευςθ τθσ προγραμματικισ μασ 

πρόταςθσ, για τθν υλοποίθςθ τθσ οποίασ, από ςιμερα απευκφνουμε ζνα πλατφ ενωτικό 

κάλεςμα κακϊσ, μόνο μια διαχωριςτικι γραμμι πρζπει να υπάρχει ςτθν επικείμενθ 

εκλογικι αναμζτρθςθ:  

Αυτι μιασ άλλθσ πεποίκθςθσ & αντίλθψθσ για το ρόλο του Εμπορικοφ και Βιομθχανικοφ 

Επιμελθτθρίου Κοηάνθσ  

με βάςθ τον επιχειρθματία_ 

 

 

 

 

 


