Άρτα, 26 Σεπτεμβρίου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι ωφελούμενοι του Προγράμματος ΤοπΣΑ για τις θεματικές της
δεύτερης συνάντησης εργασίας «Ευκαιρίες Καριέρας & Ανάγκες των Επιχειρήσεων στην
Επέκταση των Δραστηριοτήτων τους. Νέες τάσεις και προοπτικές», που διοργάνωσε την
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ».
Η εκδήλωση οργανώθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Δικτύωση Τοπικών κοινωνικοοικονομικών εταίρων & επιχειρήσεων» της Πράξης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση,
προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» και θα
ακολουθήσουν ακόμη δύο συναντήσεις εργασίας.
Την εκδήλωση άνοιξε ο συνεργάτης της «Beyond the Best” Δημήτρης Παπασωτηρίου, ο οποίος
παρουσίασε το νομοθετικό πλαίσιο, τα στάδια σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των
Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.
Σκοπός Ίδρυσης μια Κοινωνικής συνεταιριστική Επιχείρησης, επισήμανε ο κ. Παπασωτηρίου είναι:
1) η προώθηση της ένταξης στην οικονομική και κοινωνική ζωή και εν γένει η κοινωνική
ενσωμάτωση των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, κυρίως μέσω της
προώθησής τους στην απασχόληση
2) η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών κοινωνικού – προνοιακού χαρακτήρα σε
συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία
και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις.
3) η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της
συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας,
αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.)
που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την
ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.
Στις ευκαιρίες επιχειρηματικής συνεργασίας με το οργανωμένο χονδρεμπόριο, αλλά και τις
δυνατότητες επιτυχημένης καριέρας στον κλάδο του χονδρεμπορίου αναφέρθηκε ο Περιφερειακός
Διευθυντής της εταιρείας METRO CASH & CARY” Θεοφάνης Κασουρίδης.

Όπως υποστήριξε ο κ. Κασουρίδης τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιηθεί μια στροφή στην
αγορά, με τα παλιά κλασικά χονδρεμπόρια να μετασχηματίζονται σε μεγάλα οργανωμένα -με
σύγχρονο τρόπο- χονδρεμπόρια. Ταυτόχρονα και οι τοπικές παραγωγικές εταιρείες, πέραν των
κλασικών χονδρεμπορίων στρέφονται και στα οργανωμένα χονδρεμπόρια, καθώς έτσι τους δίνεται
η δυνατότητα πανελλαδικής κάλυψης.
Τέλος, ο κ. Κασουρίδης αναφέρθηκε στον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας, στην οποία εργάζεται
και τις ευκαιρίες που η εταιρεία του προσφέρει στους συνεργάτες της.
Ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος Δημήτρης Κοσσυβάκης παρουσίασε τις ευκαιρίες καριέρας στον
ασφαλιστικό κλάδο και τις δράσεις στην περιοχή στον κλάδο Υγείας.
Όπως είπε, «το επάγγελμα του ασφαλιστικού συμβούλου είναι πλέον θεσμοθετημένο με
νομοσχέδιο από την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ είναι το πρώτο και μοναδικό επάγγελμα που
προϋποθέτει από το Επιμελητήριο υποχρεωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης. Το
εύρος του αντικειμένου, είναι πολύ μεγάλο, αφού περιλαμβάνει τους κλάδους ζωής και Υγείας,
αυτοκινήτου, σκαφών, πυρός, αστικής ευθύνης, μεταφορών κ.λπ.»
Σύμφωνα με τον κ. Κοσσυβάκη, υπάρχουν πολύ καλά κίνητρα λόγω της δυσκολίας του
εγχειρήματος και της ιδιαιτερότητας της περιοχής, τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν ένα καλό
εισόδημα σ΄ αυτόν που θα ασχοληθεί και θα παραμείνει στο χώρο.
Ο κ. Κοσσυβάκης προέβαλε εξάλλου βίντεο για ένα ιδιωτικό σύστημα υγείας ασφαλιστικής
εταιρείας, η οποία, όπως ανέφερε θα πρωταγωνιστεί την επόμενη ημέρα της κρίσης και αφορά
στην Α΄βάθμια και Β΄θμια περίθαλψη.
Την προσωπική του εμπειρία από τη συμμετοχή του στην ΑΜΒΡΑΚΙΑ Κοινωνική Συνεταιριστική
Επιχείρηση, στην οποία μετέχουν 8 άτομα, μετέφερε στο κοινό ο πρόεδρός της Θεόδωρος
Τζουβάρας.
Ο κ. Τζουβάρας επισήμανε πως πρωταρχικός στόχος μιας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. είναι, όχι η δημιουργία
κερδών για τους ιδιοκτήτες ή τους εταίρους της, αλλά η ύπαρξη θετικού κοινωνικού αντικτύπου.
«Οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην αγορά παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες με
επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και χρησιμοποιούν τα κέρδη κυρίως για κοινωνικούς σκοπούς.
Στους κυριότερους σκοπούς που επιδιώκουν οι οργανισμοί κοινωνικής οικονομίας συγκαταλέγονται
τόσο η παροχή αγαθών και υπηρεσιών (περιλαμβανομένων των ευκαιριών απασχόλησης) στα μέλη
ή την κοινότητά τους όσο και η επιδίωξη στόχων γενικού συμφέροντος» ανέφερε.

Μετά τις παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν «στρογγυλές τράπεζες» μεταξύ ομιλητών, στελεχών
επιχειρήσεων και ωφελούμενων».
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