
 
 
Επιχειρηματικές ιδέες σε περίοδο κρίσης 
 
 
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2015 στην αίθουσα εκδηλώσεων στον 1ο όροφο της Μονής 
Λαζαριστών η ημερίδα λήξης της πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την απασχόληση στη Δυτική 
Θεσσαλονίκη» που διοργάνωσε ο Δήμος Παύλου Μελά ως ανάδοχος δράσεων δημοσιότητας και 
ευαισθητοποίησης της Α.Σ. «ΔΥΘΕΣ». 
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο κ. Σάκης Παπαγεωργίου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αμπελοκήπων – 
Μενεμένης. 
Την ημερίδα άνοιξε και συντόνισε ο κ. Μπουτμπάρας Δημήτριος, διαχειριστής  της Α.Σ. ΔΥΘΕΣ και 
διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρίας ΒΔ Θεσσαλονίκης, ο οποίος παρουσίασε τους στόχους, τα 
αποτελέσματα και τις δράσεις της πράξης, κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό του έργου και της επίτευξης 
απορροφητικότητας του προγράμματος.  
Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης: 

 Ο κ. Πανοζάχος Δημήτρης, Οικονομολόγος και επιστημονικός υπεύθυνος  της εταιρίας 
ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε, ο οποίος πραγματοποίησε μια άκρως κατατοπιστική εισήγηση για τον τρόπο 
που σε περίοδο κρίσης μπορούν να γεννηθούν πραγματικές ιδέες που προωθούν την 
αυτοαπασχόληση και την επιχειρηματικότητα. 

 Ο κ. Ποσειδώνος Κωνσταντίνος, επιστημονικός σύμβουλος του επαγγελματικού επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά τους βασικούς άξονες του οδηγού 
επιχειρηματικότητας που συντάχθηκε κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύμπραξης και 
σκιαγράφησε σε αδρές γραμμές τα επαγγέλματα που βρίσκονται σε ανεπάρκεια στις μέρες μας και 
πιθανά αποτελούν ευνοϊκό πεδίο ανάπτυξης επαγγελματικής δραστηριότητας.  

Στην ενότητα των Μελετών Περιπτώσεων, εισηγήσεις πραγματοποιήθηκαν από εκπροσώπους δύο 
κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων της πόλης. Η μία, η ΚΟΙΝΣΕΠ «Δημιουργίες» δραστηριοποιείται 
στην περιοχή της Καλαμαριάς και εκπροσωπήθηκε από την πρόεδρο της, κυρία Παπαθεοδοσίου Ελένη, η 
οποία ανέλυσε, τόσο τον τρόπο που υλοποιήθηκε η αρχική σύλληψη της δημιουργίας μιας ΚΟΙΝΣΕΠ από μια 
ομάδα γυναικών, όσο και τις δραστηριότητες που υλοποιεί και την εξέλιξη της έως σήμερα. 

Η δεύτερη, η υπό σύσταση ΚΟΙΝΣΕΠ «ΑΓΡΟ-ΕΣΤΙΑ» δραστηριοποιείται στην περιοχή της Θέρμης και 
εκπροσωπήθηκε από τα μέλη της, Παπαθανασίου Κατερίνα και Φραγκουλίδου Ελένη. Ανέπτυξαν με 
σαφήνεια την ιδέα τους και το πώς η ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΓΡΟ ΕΣΤΙΑ μπορεί να αποτελέσει μέσο κοινωνικής στήριξης 
και ανάδειξης της τοπικής κοινωνίας.  

Στο χώρο της εκδήλωσης λειτούργησε bazaar αγροτικών προϊόντων από την ανωτέρω ΚΟΙΝΣΕΠ, όπου το 
κοινό είχε τη δυνατότητα να δοκιμάσει και να προμηθευτεί οικολογικά τοπικά προϊόντα.  

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 3 - «Δημοσιότητα- Ευαισθητοποίηση» της 
Πράξης. Συντονιστής εταίρος της συγκεκριμένης Σύμπραξης είναι η Αναπτυξιακή Εταιρία Βορειοδυτικής 
Θεσσαλονίκης - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ, ενώ εταίροι της είναι οι Δήμοι Παύλου Μελά, 
Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Κορδελιού – Ευόσμου, καθώς και οι εταιρίες Οικονομικές Αναπτυξιακές 
Εφαρμογές Ορθολογισμός Α.Ε., ΚΕΚ Τεχνική Εκπαιδευτική Α.Ε., ΚΕΚ Εκπαιδευτική Παρέμβαση ΕΚ.ΠΑ. Α.Ε. 
και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.   

 

 

 

 


