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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ξάνθη, 29/1/2015  

 

Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η συνάντηση ∆ικτύωσης αυτοαπασχολούµενων, που 

διοργάνωσε το Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Ξάνθης, στην αίθουσα 

εκδηλώσεών του, την  Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 10:00 πµ., 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 ωφελούµενοι και ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι οποίοι 

έχουν µε επιτυχία ιδρύσει και λειτουργούν τις δικές τους επιχειρήσεις. 

Η συνάντηση ξεκίνησε µε χαιρετισµό και σύντοµη παρουσίαση των µέχρι τώρα 

ενεργειών και αποτελεσµάτων της Συµβουλευτικής για την αυτοαπασχόληση από τον 

εκπρόσωπο του συντονιστή φορέα και διαχειριστή της Αναπτυξιακής Σύµπραξης, κο 

Πουσπουρίκα Μιχάλη. Στη συνέχεια, ο κος Τάσος Τοφέας, σύµβουλος επιχειρήσεων 

και στέλεχος της εταιρίας συµβούλων PBS, παρουσίασε το πρόγραµµα 

«Επιχειρηµατική Ευκαιρία» που συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα, Καινοτοµία» 
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(ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η προκήρυξη του Προγράµµατος, ο Οδηγός 

εφαρµογής και τα Παραρτήµατά του αναµένεται να ανακοινωθούν µέχρι τέλος Μαρτίου. 

Έπειτα, ο ιδιοκτήτης της εταιρίας “Bi-O-live”, κος Παναγιώτης Κουτσουρίδης, µίλησε 

στους ωφελούµενους για τη δική του εµπειρία αυτοαπασχόλησης από την αρχή, τις 

δυσκολίες που αντιµετώπισε στο ξεκίνηµα και µέχρι την εδραίωση της επιχείρησής 

του, καθώς και την συνεχή πλέον ανοδική πορεία της επιχείρησης. Ο κος 

Κουτσουρίδης είχε συµµετάσχει στο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένο σχέδιο παρέµβασης 

για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, 

µέσω δράσεων συµβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης 

σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης» του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων». Βασιζόµενος σε 

αυτό, ανέφερε στους ωφελούµενους το βαθµό σηµαντικότητας και βοήθειας ενός 

τέτοιου χρηµατοδοτικού εργαλείου, κυρίως στην δηµιουργία µίας νέας επιχείρησης, το 

οποίο αποτελεί, εν µέρει, και στήριγµα σε µία τέτοια διαδικασία ανάληψης ρίσκου. 

Ακολούθησε διάλογος µε τους ωφελούµενους, όπου διατυπώθηκαν και συζητήθηκαν 

προβληµατισµοί και απορίες τους πάνω στα προαναφερθέντα θέµατα. Οι 

προβληµατισµοί αναφέρονταν κυρίως σε θέµατα εξεύρεσης χρηµατοδότησης, τόσο για 

την ίδρυση της επιχείρησης, όσο και για τα πρώτα έξοδα κίνησης, αλλά και τη 

διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί σε περίπτωση µη επίτευξης των αρχικών 

στόχων της επιχείρησης και κλεισίµατος αυτής πριν τη λήξη του προγράµµατος. 

Επιπλέον, οι ωφελούµενοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα πρώτα βήµατα των 

οµιλητών κατά το ξεκίνηµα των επιχειρήσεων τους, τις δυσκολίες και τις απογοητεύσεις 

που αντιµετώπισαν και µε ποιους τρόπους και βήµατα κατάφεραν να υπερπηδήσουν 

τα εµπόδια, να αποκτήσουν σταδιακά αναγνωρισιµότητα και να οδηγήσουν τις 

επιχειρήσεις τους στο να είναι αρχικά βιώσιµες και στη συνέχεια κερδοφόρες. Η 

συνάντηση έκλεισε µε ευχαριστίες από τον κο Πουσπουρίκα προς όλους τους 

παρευρισκόµενους –εισηγητές και ωφελούµενους- για τη συµµετοχή τους. 
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Ο Πρόεδρος 

 

 

Μωραΐτης Στυλιανός 

 

 

 


