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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ξάνθη, 29/1/2015  

 

Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η συνάντηση ∆ικτύωσης µε κοινωνικούς, οικονοµικούς 

& φορείς απασχόλησης της περιοχής παρέµβασης που διοργάνωσε το Εµπορικό & 

Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Ξάνθης, στην αίθουσα εκδηλώσεών του, την Τρίτη  27 

Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:15 µµ., στα πλαίσια της Πράξης: «Παραγωγή και 

εµπορία τοπικών προϊόντων σε συνδυασµό µε πολιτιστικές δράσεις και θεµατικό 

εναλλακτικό τουρισµό και δικτύωση», στην οποία συµµετέχει ως εταίρος της 

Αναπτυξιακής Σύµπραξης «ΤΗΘΥΣ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία». 

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από Αναπτυξιακές Συµπράξεις της 

Περιφέρειας, αλλά και εκπρόσωποι κοινωνικών και οικονοµικών φορέων (Χατζογλίδου 

∆έσποινα – Ειδικός Σύµβουλος ∆ηµάρχου Ξάνθης, Μπεµπεκίδης Άγγελος – Πρόεδρος 

Εργατικού Κέντρου Ξάνθης, Πουσπουρίκας Μιχάλης – Εκπρόσωπος Συντονιστή 

Φορέα, Μωραΐτης Στυλιανός – Πρόεδρος Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου 

Ξάνθης, Ροφαέλα Έλενα – Γενική Γραµµατέας Συνδέσµου Βιοµηχάνων Ξάνθης, 

Παναγιώτου Ανθή – Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Ξάνθης). 
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Η συνάντηση ξεκίνησε µε χαιρετισµό του προέδρου του Εµπορικού και Βιοµηχανικού 

Επιµελητηρίου Ξάνθης, κο Στυλιανό Μωραΐτη και καλωσόρισµα των 

παρευρισκοµένων. 

Ο εκπρόσωπος του συντονιστή φορέα και διαχειριστής της Αναπτυξιακής Σύµπραξης, 

κος Μιχάλης Πουσπουρίκας, ενηµέρωσε τους παρευρισκόµενους σχετικά µε την 

ανάγκη ύπαρξης ενός τοπικού παρατηρητηρίου για την απασχόληση. Σε γενικές 

γραµµές, η δηµιουργία ενός τέτοιου αστικού παρατηρητηρίου θα λειτουργήσει ως 

µηχανισµός καταγραφής των ανέργων και των αναγκών των επιχειρήσεων για 

συγκεκριµένο προσωπικό (εξειδικευµένο ή ανειδίκευτο). Αυτό αρχικά µπορεί να 

λειτουργήσει για την περιοχή της Ξάνθης και στη συνέχεια για όλο τον Νοµό. Πιο 

συγκεκριµένα, εφόσον συσταθεί ένας τέτοιος µηχανισµός καταγραφής στοιχείων 

ανέργων και αναγκών επιχειρήσεων, θα υπάρχει και αντίστοιχος προσανατολισµός 

των ανέργων σύµφωνα µε τις ανάγκες, επιθυµίες και δυνατότητές τους. Επίσης, θα 

δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να βρίσκουν τους υπαλλήλους που επιθυµούν 

και έτσι θα µειωθεί η λανθασµένη επιλογή εργαζοµένων λόγω έλλειψης εµπειρίας 

αναγνώρισης δυνατοτήτων των υποψηφίων από µεριάς των επιχειρήσεων. 

Ακολούθησαν τοποθετήσεις από τους παρευρισκόµενους φορείς. Όλοι οι εκπρόσωποι 

των φορέων έδειξαν να αντιλαµβάνονται και να συµφωνούν µε την ανάγκη ύπαρξης 

ενός εργαλείου που θα στοχεύει στα διευκόλυνση της πρόσβασης των ανέργων στις 

επιχειρήσεις και αντίθετα, και δήλωσαν πρόθυµοι να βοηθήσουν και να συνεισφέρουν 

στη δηµιουργία ενός τέτοιου µηχανισµού, ο οποίος θα συµβάλλει στην τόνωση και 

ανάπτυξη της πόλης, αλλά και του Νοµού της Ξάνθης γενικότερα. Ο πρόεδρος του 

Εργατικού Κέντρου Ξάνθης, κος Άγγελος Μπεµπεκίδης, ανέφερε τη δυσκολία 

πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους ανέργους, τα οποία παρέχονται κυρίως 

από το Ινστιτούτο Ανεργίας της ΓΣΕΕ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχει αυτή τη στιγµή 

το Εργατικό Κέντρο Ξάνθης η πραγµατική ανεργία στο Νοµό ανέρχεται στο 42%. 

Στοιχεία για τις ενεργές επιχειρήσεις στην Ξάνθη και τις ανάγκες τους σε προσωπικό 
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µπορούν να παρέχουν το Επιµελητήριο, ο Εµπορικός Σύλλογος και ο Σύνδεσµος 

Βιοµηχάνων Ξάνθης.  

 

Η συνάντηση έκλεισε µε ευχαριστίες από τον κο Πουσπουρίκα προς όλους τους 

παρευρισκόµενους –εισηγητές και ωφελούµενους- για τη συµµετοχή τους. 

 

 

 

 

Για το ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Μωραΐτης Στυλιανός 

 

 

 


