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Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας
Καραγιάννη Κωνσταντίνου

Λαμία, Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΥΕ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ

ΕΥΒΟΙΑ

Στο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο της Στερεάς Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021 στη Λίμνη Ευβοίας, διατυπώθηκαν μια σειρά από
πρωτοβουλίες στήριξης της επιχειρηματικότητας για τις πληγείσες περιοχές από τις
πρόσφατες πυρκαγιές.

Με την στήριξη και παρουσία του Περιφερειάρχη Φάνη Σπανού, ο Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας Κωνσταντίνος Καραγιάννης με το Κέντρο
Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) διαμόρφωσε τέσσερεις πρωτοβουλίες στήριξης που
έχουν άμεσο και υλοποιήσιμο χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται:

1. Η συμμετοχή με μηδενικό κόστος, των επιχειρήσεων και παραγωγών που
επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβοια σε κάθε εκθεσιακό γεγονός που
συμμετέχει με δικό της περίπτερο η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από σήμερα
μέχρι και τις επόμενες Περιφερειακές Εκλογές το 2023. Η πρωτοβουλία αυτή
αφορά σε εκθέσεις εξωτερικού,. εκθέσεις εσωτερικού, φεστιβάλ και εκδηλώσεις
προώθησης τοπικών προϊόντων και σε κάθε άλλο παρόμοιο γεγονός ενδυνάμωσης
της περιφερειακής και τοπικής οικονομίας που σχετίζεται με τη δραστηριότητα των
επιχειρήσεων και ενισχύεται οικονομικά από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

2. Η φιλοξενία με μηδενικό κόστος των επιχειρήσεων και παραγωγών που επλήγησαν
από τις πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβοια στο ψηφιακό περίπτερο της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας το οποίο θα λειτουργεί όλο το χρόνο. Σημειώνεται ότι πρόκειται
για ένα σύγχρονο ψηφιακό εκθεσιακό χώρο στον οποίο ο διαδικτυακός επισκέπτης
θα μπορεί να περιηγείται σαν να περιφέρεται σε ένα μεγάλο εμπορικό ή εκθεσιακό
κέντρο.

3. Η προσφορά με ψηφιακό τρόπο υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης,
καθοδήγησης και συμβουλευτικής σε όσες επιχειρήσεις το επιθυμούν (mentoring
and coaching). Το περιεχόμενο της πρωτοβουλίας αυτής δεν έχει στόχο τη
θεωρητική εφαρμογή εννοιών και μεθοδολογιών. Αντίθετα, θα διαμορφωθεί
σύμφωνα με την ουσιαστική ανάγκη του επιχειρηματία ο οποίος έχει χάσει τον
εξοπλισμό του, το εμπόρευμά του, τις κτηριακές εγκαταστάσεις του, το μαγαζί του.
Το κόστος συμμετοχής, παρακολούθησης και πρόσβασης στο υλικό για τις
επιχειρήσεις της Βόρειας Εύβοιας θα είναι μηδενικό.
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4. Η δημιουργία σειράς διαφημιστικών μηνυμάτων και σποτ που στο επίκεντρό τους
θα έχουν την ανάδειξη των πυρόπληκτων περιοχών της Βόρειας Εύβοιας. Η
διαφημιστική αυτή καμπάνια θα προκύψει με βάση τη συνεργασία φορέων
επιχειρηματικότητας και πολιτισμού έτσι ώστε με ολιστικό τρόπο να προβάλλει τις
περιοχές που βλήθηκαν από τις πυρκαγιές.

Οι παραπάνω πρωτοβουλίες στήριξης σκοπό έχουν την ουσιαστική συνεισφορά στον
πληγέντα επιχειρηματία έτσι ώστε να ξαναζωντανέψει η περιοχή και η κοινωνία να
επανέλθει στους κανονικούς ρυθμούς ζωής με όσο το δυνατό ασφαλή και ομαλό τρόπο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραγιάννης επεσήμανε ότι «μέσα στο πλαίσιο άσκησης των
καθηκόντων μου αλλά κυρίως σκεπτόμενος και πράττοντας ως άνθρωπος, επιμεληθήκαμε
μαζί με τα στελέχη του ΚΥΕ τέσσερεις πρωτοβουλίες στήριξης της επιχειρηματικότητας στις
περιοχές που δοκιμάστηκαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Η κρισιμότητα της παρούσας
κατάστασης θέλει γρήγορα αντανακλαστικά και ευελιξία. Ψυχραιμία και σχέδιο για την
επόμενη ημέρα. Δεν υποσχόμαστε πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε ή είναι έξω
από το ρυθμιστικό πλαίσιο που κινούμαστε. Το αντίθετο. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε
δράσεις που έχουν χειροπιαστό χαρακτήρα και δίνουν μια ανάσα στο δοκιμαζόμενο
επιχειρηματία να προχωρήσει προς την επόμενη ημέρα της κανονικότητας με θετική
ψυχολογία και αισιοδοξία. Δεν είναι δυνατό να τα ζητάμε αυτά από τους πληγέντες και να
μην τα εφαρμόζουμε πρώτοι εμείς. Κατά συνέπεια, ότι προτάθηκε σήμερα, ως
Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας της ΠΣΤΕ, δεσμεύομαι ότι είναι
υλοποιήσιμα, εφαρμόσιμα και ωφέλιμα για να έχουμε επάνοδο στην κανονικότητα της
οικονομικής και κοινωνικής ζωής, αντιμετωπίζοντας τους πληγέντες κοιτώντας τους στα
μάτια. Δηλαδή, να τους αντιμετωπίσουμε ακριβώς με τον τρόπο που έχτισαν το βιός τους
και το νοικοκυριό τους, με αξιοπρέπεια και σεβασμό».


